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 داء:االه

 : أهدي مثرة هذا العمل  
 إىل أغلى ما أملك يف هذا الوجود أمي الغالية حفظها للا 

 أيب الطاهرة رمحه للا   إىل روح
خص ابلذكر اخيت يت واإىل سندي يف احلياة إخويت وأخوا

 أمنة. 
 راد العائلة صغريا أو كبريا. إىل كل أف

 اخص ابلذكر زهارة منال،  إىل كل األصدقاء
 . ين حفصة، بريك امساء و األحبةرمضا

 

 اىل كل ابحث و طالب علم. 

 



 

 عرفان شكر و

 سورة ابراهيم   09(  ْرُتمْ أَلَزِيَدنَّكممْ لَِئْن َشكَ قال للا تعاىل: )

 محده على نعمة الصب أل أول من يستحق الشكر و وج  عز  اهللا    أشكر
 . لعمل احلمد هللا الذي وفقين لتتمة هذا ا

 : كل من   أتقدم خبالص شكري وامتناين إىل  كما
 التأطري.  على التوجيه وحسنعاليل فتيحة     :  ة  املؤطر   ةاألستاذ

مناقشة هذه األطروحة، وصرفهم جزء   املناقشة لقبوهلجلنة ا -
 وقتهم   من

 لثمني يف قراءهتا وتقييمها. ا
واملتوسطة على   املؤسسات الصغرية موظفي عمال و كما أشكر -

 مسامهتهم 
 يف اثراء هذا البحث العلمي. 

  ولو بكلمة طيبة  من قريب أو بعيد  كل من ساهمو  -
 .  يف إجناز هذا العمل

 



 

 : ملخص ال
دي لعينة رياال   اثر راس مال العالقات في االداءدف هذه الدراسة إلى إبراز  ته                      

عمد الجانب التطبيقي لمعرفة   حيث ،  ائري بالجنوب الغربي الجز من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  
ي )كمتغير ياد )كمتغير مستقل( على االداء الر  راس مال العالقاتهذا األثر من خالل تحليل ابعاد  

با   2500بالمربعات الصغرى الجزئية حيث بلغ مجتمع الدراسة    العتماد على منهجية النمذجةتابع ( 
وبعد   330استمارة واسترجاع    350وزيع ت   تمندوف( ،مؤسسة نشطة في ثالث واليات ) بشار، ادرار، ت

 .318الفرز كان عدد االستمارات القابلة لدراسة  
ب            الدراسة  نتائج  توصلت  المعالجة  وقد  ) اإلحصائيةعد  برنامج  (   Smart PLSباستخدام 

قوي  ا أثر  وجود  العالقات  لى  مال  راس  تحسين    ألبعاد  الصاالداء    في  للمؤسسات  غيرة  الريادي 
 .توسطةوالم

                       الصغيرة   المؤسسات   الريادي،   االداء   ،   العالقات   مال   راس   : المفتاحية   المصطلحات 
 . زئية الج   غرى ص ال   ت بالمربعا   مذجة الن   ، المتوسطة   و 

Abstracts  : 

This study aims to highlight the impact of relationship capital on the 

entrepreneurial performance of a sample of small and medium-sized 

enterprises in the southwest of Algeria, where the applied side sought to 

know this effect by analyzing the dimensions of relationship capital (as 

an independent variable) on the entrepreneurial performance (as a 

dependent variable) based on the methodology Partial least squares 

modeling, where the study population reached 2500 active institutions in 

three states (Bachar, Adrar, Tindouf), 350 forms were distributed and 

330 were retrieved, and after sorting, the number of forms that could be 

studied was 318. 

 The results of the study, after statistical treatment using the (Smart PLS) 

program, revealed a strong impact of the dimensions of relationship 

capital in improving the entrepreneurial performance of small and 

medium enterprises. 

Key terms: relationship capital, entrepreneurial performance, small and 

medium enterprises , the methodology Partial least squares modeling . 
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 أ 
 

 
تحي        األعمال  عالم  عالم    فحولت   واالبتكارات،  والتحالفات   العولمة  فرضتها  ت دياعرف 

والمؤسسات  المعرف  إلى  االعمال  اقتصاد  هو  جديد  نظم  ة  اقتصاد  في  والثورة  الحادة،  والمنافسة 
مما   واالتصاالت  جديدة    اوجب المعلومات  تنظيمية  أنماط  إلى  وتر التحول  مرنة،  على تكون  كز 

  إضافة ذي له اسهام و  ال  أس المال الفكري  بر   والتي تعرفوعلى األصول غير الملموسة    المعرفة
أهم   األخير من  القيمة، حيث أصبح هذا  توليد  المل  المؤشرات في  المساعد   ؤسسات نجاح     والعامل 

 الريادي.   في المنافسة وتحقيق التفوق 
المادية  ف       غير  الموجودات  الباحثون  ن ي  هذه  و  المختصون  لها  الركيزة  ظر  انها  على 

أداء متميز يحقق  و يضمن  وتحقيق  ؤسسةة وإضافة قيمة للمقدرات التنافسيبناء وتنمية الل يةاألساس
السوق  في  البقاء  متعامليها عن  ها  تر قد   ضوء  في  إال  يتحقق  لن  وهذا  ،  لها  حاجات  إشباع  على 

 .ا الفكريةتهطريق استثمار فعلي في موجودا
و ما  أو التنظيمي أ  الجانب الهيكليأبعاد الموجودات الفكرية قد يختلف سوآءا في    تأثيرلكن  

 الداخلية او الخارجية.والمتمثل في عالقات المؤسسة راس مال العالقات  يصطلح عليه
، بحيث تحقق  ؤسسات الثروات الحقيقية للم  من أبرز  العالقات رأس المال    حيث يعد          

اإلمكانيات  ديها، و تدعيم  التميز عن طريق استغالل الطاقة الفكرية الموجودة ل  المؤسسةمن خالله  
  رسة، فنتيجة للمنافسة الشؤسسةة التي بحوزة األفراد وتوظيفها لصالح المشرية، واستغالل المعرفالب

وهذه   تها على إدارة راس مال عالقاتهاأصبح بقاء هذه األخيرة متوقف على قدر المؤسسات  هذه  بين  
المال البشري،   رأس  يضم  الذي  ،الفكري   هامال  من راس  مخزونهاوتنمية    تهيئة  القدرة تتوقف على
الهيكلي المال  المال    رأس  والنجاح العالقات و رأس  والتميز  التقدم  لها  يحقق  بما  ادائه  ،  ا  وتحسين 

 ة.لبلوغ الرياد 
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 دراسة: إشكالية ال: أوالا 
 .شكالية الرئيسيةاإلصياغة يمكن ي السابق، اإلبستيمولجقا من الطرح الانط
 : شكالية اإل .1
تأثير راس مال العالقات في تحسين األداء الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   مدىما  

 بالجنوب الغربي الجزائري؟
ا هذه  الدراسة و محشكالية  إللدراسة  أن نطرحها  نح ،  جامعشامل و جابة عنها، بشكل  اإلل  اول 

 التالية:  فرعيةلا لةئاالس  اللمن خ
 :الفرعية  االسئلة  .2
العالقة    كيف. 1 تنشؤها    تؤثر  الزبالالتي  والمتوسطة مع  الصغيرة  تحسين  مؤسسات  ون في 

 ؟ أدائها الريادي
العالقة    كيف  . 2 الصغيرة  تساهم  للمؤسسات  الريادي  األداء  تحسين  في  الموردين  مع 

 ؟ والمتوسطة
الشركاء في تحسين  مع  تنشؤها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي لتحالفات ؤثر اكيف ت . 3

 ؟أدائها الريادي
األداء الريادي    على  راس مال عالقات الشركاء االجتماعيين والهيئات العموميةؤثر  يكيف  .  4

 ؟ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 نيا. فرضيات الدراسة: اث
الرئيسة اليؤثر  :  الفرضية  مال  األداء  عالقات رأس  الصغيرة  للمؤسسات    ريادي ال  في 

 ._جزائري جنوب الغربي الوالمتوسطة _بال
 كتالي:هي    فرعيةوتتفرع الفرضية الرئيسية الى اربع فرضيات  

تؤثر العالقة اإليجابية التي تنشؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الزبون          _  1
 . في تحسين أدائها الريادي

H1   .يوجد اثر لراس مال عالقات الزبون على االستباقية _ 
H2   بداع. على االعالقات الزبون _ يوجد اثر لراس مال 
 H3_   ةالمخاطر يوجد اثر لراس مال عالقات الزبون على. 

الصغيرة _  2 للمؤسسات  الريادي  األداء  تحسين  في  الموردين  مع  الجيدة  العالقة  تساهم 
 . والمتوسطة

H1   _ على االستباقية المردينيوجد اثر لراس مال عالقات . 
H2  _ ع.بدا على اال  دينمور يوجد اثر لراس مال عالقات ال 
H3   _ على المخاطر موردينلراس مال عالقات اليوجد اثر. 
 تساهم التحالفات مع الشركاء في تحسين األداء الريادي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة._ 3

H1   _ الشركاء على االستباقية يوجد اثر لراس مال عالقات . 
H2  _ بداع.يوجد اثر لراس مال عالقات الشركاء على اال 
H3   _عالقات الشركاء على المخاطرةراس مال  يوجد اثر ل. 
الريادي _  4 األداء  على  العمومية  والهيئات  االجتماعيين  الشركاء  عالقات  مال  راس  يؤثر 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
H1   _يوجد اثر لراس مال عالقات الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية على االستباقية. 
H2  _ بداع. اء االجتماعيين والهيئات العمومية على االالشرك ات ل عالقلراس ما يوجد اثر 
H3   _يوجد اثر لراس مال عالقات الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية على المخاطرة . 
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 الدراسة:  نموذج. الثا ث      
 السابقة، نطرح العالقات المفترضة بين المتغيرات الرئيسية للدراسةالختصار الفرضيات     

 لنحو االتي:للدراسة على النموذج العام في ا
 
 
 
 

 
 
 
  
 

عالقة بين المتغير المستقل المتمثل  وجود    لىإ  ر يد أن النموذج العام يشنجعموما            
العالقات  مال  راس  يتفي  والذي  مال  ،  راس  الزبون،  عالقات  مال  راس   ( ابعاد  اربعة  من  كون 

 ن و الهيئات العمومية( والمتغير التابع ماعيياالجتالشركاء  الموردين، راس مال الشركاء، راس مال  
 كون من ثالثة ابعاد ) االستباقية، االبداع، المخاطرة(. يادي يت الر  األداءتمثل في الم

 الدراسة:  اهمية. رابعا
احد المفاهيم    طرقت الىتتكمن أهمية الدراسة في كونها إضافة الى البحث العلمي حيث   ✓

ن مصادر بقاء المؤسسات ا مهما مونه مصدر قات كالعالاإلدارية المهمة و المتمثل في راس مال  
 .داء ريادي متميزألوتحقيقها ل
باعتبارها  ✓ خاصة  بأهمية  الريادي(  األداء  العالقات،  مال  راس   ( الدراسة  متغيرات      تتميز 

من االدبيات اإلدارية الحديثة التي البد من التعريف بها لدى المؤسسات محل الدراسة ألخذها بعين  
 المؤسسات. نجاح هذهورها في راز د ، وإب االعتبار
  كما تساهم هذه الدراسة في معرفة أهمية راس مال العالقات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ✓

 .وبلوغ الريادة دور الذي يلعبه في اكسابها مركز سوقي مهمالو 

 ل عالقات الزبون راس ما_ 
  موردون راس مال عالقات ال_ 
 راس مال الشركاء _ 
راس مال الشركاء  _ 

 االجتماعيين و الهيئات
 العمومية 

 

االستباقية  _   

 االبداع_ 

 المخاطرة_ 

 األداء الريادي راس مال العالقات

 المتغير التابع  المتغير المستقل 
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 الدراسة:  اهداف. خامسا
  : ا يليث فيميمكن تلخيص األهداف التي يمكن الوصول إليها من خالل هذا البح

 . اإلجابة على اإلشكالية المطروحة بطريقة علمية وموضوعية ✓
التعريف بالمفاهيم األساسية لكل من راس مال العالقات واألداء الريادي للمؤسسات إلزالة   ✓

 . الغموض المرتبط بكليهما
 .بين متغيرات الدراسةتحديد طبيعة العالقة  ✓
  .في تحسين أدائهاالمؤسسات محل الدراس على عالقاتها تبيان مدى اعتماد  ✓
 .ديد وأن يؤسس كأرضية لدراسات أخرى في هذا المجالعلمي جبمرجع  لمكتبة إثراء ا ✓
  موذج الدراسة من خالل اختبار جودة مطابقته لبيانات الواقع، التحقق من مدى مالئمة ن ✓

 . المباشرة يرومناقشة العالقات المباشرة وغ
 الدراسة:  حدود. سادسا    

 : أجزاء ثالثةإلى هذه الدراسة تقسيم    تم
داء تحسين األفي    راس مال العالقات  الذي يحدثه  الثريتمثل في بحث ا  الحد الموضوعي: ✓

 ريادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ال
 ات الصغيرة مؤسسالتم اختيار  دراسةلى إشكالية الة عجاباالمن أجل  الحد المكاني : ✓

  قتصاديالافي تطوير  كعينة للبحث لما لھا من ثقل    و المتوسطة بالجنوب الغربي الجزائري  
 الوطني.
 . 2021-2018بين  ممتدة فترة ال الدراسة في التم اعداد ومعالجة هذه  الحد الزمني : ✓
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   الدراسة: منهج. ابعاس
وبمحاولة إسقاط الدراسة النظرية على الواقع الميداني محل الدراسة للوصول                 

المر  النتائج  اجوة  إلى  منالأوجب  على  محاور  ه عتماد  مع  متوافقا  جعله  من  نتمكن  حتى  متنوع  ج 
يستند   حيث  المختلفة،  المنالبحث  على  أولى  بالجوانب هبدرجة  يتعلق  ما  كل  لكشف  الوصفي  ج 

التحليلي بالتطرق إلى شرح    سلوب اال  ، و  (النظري   ل)الفصكاديمية  الا طية  التغالل  من خ  النظرية
بعض   معالجتاالوتفسير  تم  التي  والتطورات  بالجانب   هن أ  يأ  ث حبلال  الخا  هحصائيات  يتعلق 

محل الدراسة ومحاولة إسقاط   ات الصغيرة و المتوسطة  مؤسسالتطبيقي للوقوف على واقع أداء ال
 .واقع العمليلنظرية على الالدراسة ا

االستبانة   أسلوب  اعتماد  خالل  من  منوذلك  شملت   لعينة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
 ادرار(.بشار _   –ربي الجزائري )تندوف غ ثالث واليات من الجنوب ال

 الدراسة:  هيكل. ثامناا 
منها    اثنانفصول،    ثالثةم الدراسة إلى  سي تقموضوع من جميع جوانبه تم  بال إللمام            

الدرا لموضوع  النظري  الجانب  عالجسة  عالجت  لهاصالف  فيما  التطبيقي  الجانب  الثالث  حيث  ل   ،
األولون  نع النظري ب  الفصل  الدراسة  اإلطار  امالمتغيرات  الث  ،  فيت  انيالفصل  لدراسات  ه  طرقنا 

حول المؤسسات الصغيرة    األساسية  عموميات على الات الدراسة كما عرجنا  غير المتعلقة بمتالسابقة  
  .من الدراسةو الميداني  فقد عالج الجانب التطبيقي الثالث الفصل بخصوص اما ، والمتوسطة
 الدراسة:  صعوبات. تاسعاا 

  ي:فيما يلذا البحث المتواضع، هنجاز ا تنا في طريقنا هم الصعوبات التي واجهتتلخص أ    
مثل  اسات  در الة  قل ✓ تناولت  وب هالتي  المواضيع  حول  األذه  ألنه  خص  العالقات  مال  راس 

  يعتبر جزئية من راس مال الفكري.
يخدم  ال    قات وهذا تركز على راس مال الفكري وليس راس مال العال  سات ادر ذه الهفأغلب   ✓

 ألنه يعتبر متغير مستقل.   اطروحتنا
واج ✓ التي  سبيل  هالصعوبة  في  اتنا  على  وابلالحصول  نحتاجاليانات  التي        ا ه حصائيات 

الظروف   أثيروتكبر حجم العينة  ذلك ل  وصعوبة توزيع االستبيان  تكمن في  في الدراسة الميدانية  
 . (_19يد _) كوفغرار دول العالم التي مرت بها البالد على  الصحية 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل األول: 

غيرات لمت نظري االطار ال
.الدراسة  
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 : الفصل  تمهيد
أثر              معرفة  الدراسة  هذه  من  الهدف  الريادي  إن  األداء  على  العالقات  مال  راس 

دبيات في هذا  األ، ولهذا علينا توضيح المصطلحات عبر معالجة  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
طار النظري حول إلتعرض انس  في هذا الفصل، و راسةات الد لمتغير النظري  الفصل وبناء النموذج  

خالل   من  وذلك  العالقات  مال  مفهومراس  عن  عامة  نظرة  العالقات   إعطاء  مال  يته  موأهراس 
وسيلة  اليعتبر    هو ف  للمؤسسة  يرياد األداء الب  م المتعلقة  المفاهيتوضيح    الى    باإلضافة،  تهومستجدا

تحرك    اكتشافو     يةار ستمر اال    لتحقيق    لها  حيوية  ال أجل  من  الفرص    المؤسسات واستثمار 
  ابداعا   لتكون أكثر  المؤسسات إلى حالة جديدة من الوجود، وال سيما بعد أن ازدادت حاجة   واألفراد 
  ة ميونظرا أله  ، من أجل البقاء وتسريع النمو في بيئة عالمية شديدة التنافس والتغير الحركي  وابتكارا

 : مبحثينحيث تم تقسيمه الى  الفصلمن خالل هذا  ليهع الضوء طسليت  مت الموضوع هذا

 . س مال العالقاتالنظري لرأاالطار المبحث األول:  
 . داء الرياديالمفاهيم النظرية لألالمبحث الثاني: 
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 : لراس مال العالقاتاالطار النظري المبحث األول: 
أهداف           بنا    ،ضهافرو واختبار    الدراسةلتحقيق  بد حري  متغيراتها  التعرف  على  قة 

  ع.الريادي كمتغير تاب واألداءكمتغير مستقل  راس مال العالقات في   والمتمثلةاالساسية 

 :  راس مال الفكري ماهية   المطلب األول:  ❖
القرن           من  التسعينات  في  المعرفي  او  الفكري  المال  رأس  مفهوم  استخدام  شاع  لقد 

فقبل هذا التاريخ   المؤسسات على المنافسة وتحقيق النجاح،يقة عن قدرة  باره يمثل حقتع إالماضي ب
الى   النظر  فيتم  الحاضر  الوقت  في  اما  للثروة،  كأساس  الطبيعية  المصادر  على  االعتماد  كان 

  استراتيجية قد اصبحت المعرفة اقوى قوة  ف  الثروة،نتاج وانشاء  المعرفة على انها المورد االساس لإل
 .تحتاج الى رأس المال الفكري لتحقيق الريادة في اعمالهافهي   ؤسسات ملل

 : رأس المال الفكري  خصائص  و   مفهوم .1
عرفي، رأس المال  مكرأس المال الراس مال الفكري،  تعددت التسميات التي أطلقت    لقد         

مال  يقابل رأس ال  التسميات، يعبر عماملموس واألصول غير المادية ...، إال أنه وفي كل هذه  الال
لمادي، ونظرا لحداثة مفهوم رأس المال الفكري، فإنه لم ينعقد بعد اتفاق واضح بين الباحثين حول  ا

رأس   مفاهيم  بعض  استعراض  يمكن  وعليه  الجديد،  المصطلح  لهذا  ومتكامل  موحد  مفهوم  تحديد 
المختل والكتاب  الباحثين  نظر  وجهات  حسب  الفكري  هذ   فين المال  ألهم  المفاهيم سنتعرض          ه 

 فيما يلي:  
مصطلح يطلق على الموجودات غير الملموسة المترابطة مع بعضها والتي تمكن الشركة  ➢

على العمل وتتمثل في المهارات والقدرات واالبداع واالبتكار لمواجهة تحديات المنافسين واستغالل  
 .الفرص لتحقيق النجاح

التي تتمتع بمعرفة واسعة   ةالمؤسسفرة في  مجموعة المهارات المتو على انه  ويعرف ايضا"   ➢
جعل   على  قادرة  والفرص   المؤسسةتجعلها  العمالء  لمتطلبات  االستجابة  خالل  من          عالمية 

 .التي تتيحها التكنولوجيا"
وهو مجموعة من العاملين يمتلكون قدرات عقلية عناصرها المعرفة والمهارة والخبرة، يمكن  ➢

، وتطوير مساحة  المؤسسةأداء عمليات    ة لتحسينساهمات الفكريستثمارها في زيادة المتوظيفها وا
 إبداعاتها بشكل يحقق لها عالقات فاعلة مع جميع األطراف التي تتعامل معها. 
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بأنه المعرفة التي يمكن توظيفها، فالمعرفة ال يمكن  " A Thomas Stewart   فقد عرفه ➢
   صالح المؤسسة خدامها لبحيث يمكن است ور عليها و استثمارها  أن تصبح رأس مال إال إذا تم العث

(A.Thomas  ،1999)"  
تتمثل   Stewart ومن التعريف السابق يتضح أن خلق الثروة من وجهة نظر               

التفكير   الناتج عن  المعرفي  الرصيد  الملموسة والتي تتضمن  المعنوية غير  واالبتكار  في األصول 
تي تم الحصول على حماية  لمؤسسة والتمتلكها ا لتية ااإلضافة إلى األصول الفكريوالبحث العلمي ب

  .قانونية لها
وعلى الرغم من أن التعريف السابق يشير إلى بعض المكونات الرئيسية لرأس المال الفكري،  

بائن  ثلة في عالقة المؤسسة بالز إال أن هذا التعريف قد تجاهل اإلشارة إلى األصول العالقية المتم
 .ناصر الممثلة لرأس المال الفكري من أهم الع والتي تعتبرى  خر والموردين والجهات األ

بعدم   Edvinsson ويقول ➢ تتسم  التي  الملموسة  الفكري هو األصول غير  المال  "رأس  أن 
المتوقعة منها نظرا لصعوبة التنبؤ  وجود كيان مادي باإلضافة إلى عدم التأكد من المنافع المستقبلية 

قييمها، إال أن هذه األصول تعتبر  بة قياسها وت يؤدي إلى صعو  عمر اإلنتاجي لها، األمر الذيبال
 . (Edvinsson, 1997)  "من أهم محددات القدرة التنافسية للمؤسسة

ملموسة وتتضمن مجموعة من العناصر  الصول غير  أل بأنه "نوع من ا  كما عرف ➢
  "الزبائنين والشركاء و وعالقاتها مع البيئة الخارجية سواء المورد ة، تجربة الشركة،  مثل الملكية الفكري

 .(2018)برحال، 
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التع          السابقاومن  خلق   ة ريف  محددات  أهم  من  يعتبر  الفكري  المال  رأس  أن  يتضح 
للمؤسسة  التنافسية  القدرات  وتدعيم  ا  الثروة  أدائها  عن  فهو  ،  لرياديوتحسين  تميزها  التي  القيمة 

ليوم المعرفة يار التنافس اعن غيرها، فمعالمؤسسات المماثلة، بل وتعطيها الصدارة في حال تفوقها  
وبما والمهارات،  فان   والمعلومات  المعرفة،  وعصر  التكنولوجي  التقدم  عصر  في  نعيش  أننا 

المجا هذه  بتطوير  تهتم  رأس  الالمؤسسات  عن  تعبر  التي  الفكري ت  بعدة    مالها  يتمتع  الذي 
 :خصائص نذكر منها

 سه بدقة. س يصعب قيالمو رأس المال الفكري يمثل كيانا معنويا غير م ✓
 على المؤسسة.  االستعمال وله تأثير كبيررأس مال الفكري سريع الزوال والفقد ويتزايد ب  ✓
في عمالها    تمثل راس مال الفكري يمثل العالقات التي تربط المؤسسة بمحيطها الداخلي الم ✓

 زبائنها.  والخارجي أي مع مورديها وشركائها و
 :  ي تطوير رأس المال الفكر همية أ .2

 :ؤسسات الممن أهم الطرق التي تساعد في تنمية رأس المال الفكري في  نا       
اختيارهم ا لغرض  المؤهلين  االفراد  استقطاب  في  ويتمثل  والفعال  السليم  شغل    الستقطاب  في 

الش في  الوظائف  بالمؤسسةاغرة  تمتعهم  الى  باإلضافة  الم،  تحتاج  إذ  والمعرفة  إلى   ؤسسةالمهارة 
فة، وبالتالي فأن  عرفة والمهارة فهم بمثابة خزين واسع من المهارات والمعر لمذين يمتلكون ااالفراد ال
 وجودةلمحافظة على الموارد البشرية الم، و لتشجيع الذكاء وتشجيع االبتكار والتجديد   ؤسسةعلى الم

فظة على  يتم ذلك عن طريق التدريب المستمر والتعويضات والحوافز المادية والمعنوية بهدف المحا
تلبية احتياجاتهم ورغباتهم حيث  ب  و ذلك  )الزبائن (الهتمام بالمستفيدين، وكذا ا   الها الفكري رأس م

 ت.ؤسسايمثل رضا الزبائن محور نجاح الم
 :  (2018)ثناء عبد الكريم،   الفكري فيما يلي من خالل ما سبق تتضح أهمية راس مال

 .ةمؤسسزيادة القدرة اإلبداعية لل ✓
 .ةمؤسسللز والئهم الء وتعزي العمذب ج ✓
 .تعزيز التنافس بالوقت من خالل تقديم المزيد من المنتجات الجديدة أو المتطورة ✓
 أمكانية البيع بأسعار تنافسية  ✓
 .خفض التكاليف وتحسين اإلنتاجية ✓
 .تعزيز القدرة التنافسية  ✓



   ة ــــــيرات الدراسغلمت ظريــــالن االطار  :ل األولــــــــــالفص
 

6 
 

 راس مال الفكري: مكونات   .3
أس  ر  :فئات الى ثالث  أس المال الفكري  ر    (T .Stewart )   توماس ستيوارت   قسم         

الهيكلي،   و  ر المال  البشري  المال  المال  ر أس  يعتبر مهما  الأس  التقسيم  يتضمن    ألنهزبوني، وهذا 
  ال س المال الفكري، ومع أن الكثير من المختصين قدموا مكونات أخرى إلرأسية   ساألنات االمكو 

   .(294)نجم عبود، صفحة  س المال الفكري أر ثة المهمة لاله المكونات الثذ أنها لم تخرج عن ه
ا هو  ستيوارت  توماس  قدمه  الذي  التقسيم  و ألويعد  شيوعا  حيكثر  ثاستخداما،  حدد  ث  الث 

 :أس المال الفكري وذلك كما هو موضح في الشكل المواليلر مكونات أساسية 
 لشركة ومكوناتها (: القيمة السوقية 01الشكل رقم )

  
 
 
 
 
 
 

 

 
دن،  ر ألع، ا،الوراق للنشر والتوزي 2ت والعمليات، طيجياستراتإل: نجم عبود نجم، إدارة المعرفة المفاهيم واصدرالم

   295،ص  2008

 

  (: capital Human ):أرس المال البشري  .1
أس المال البشري الكفاءات والمعارف والمها ارت والخبرات لدى الموظفين وأصحاب ر يضم  

موارد البشرية للشركة بما فيها المعرفة التي يمكن تحويلها إلى  إلى ال أي يشير  ةؤسسالمفي  القرار
 .(2008ماي  13  و14)حمادي نبيل،  .قيمة

 تيأس المال البشري عن المعرفة غير المعلنة والمحفوظة في ذهن العامل أي الر ويعبر كذلك 
  .فهي مرتبطة بالفرد شخصيا المؤسسةتملكها 
 
 

 القيمة السوقية لشركة

 رأس مال الفكري 

 راس مال الهيكلي:
 األنظمة ✓
 البراءات  ✓
 البيانات  قواعد ✓

 

 

 

:ال الزبونيمراس   

 العقود  ✓

 الوالء ✓

 سمعة و العالمة التجارية  ✓

 

 

 

 رأس مال المالي

 راس مال البشري:
 االفراد  ✓
 الفرق  ✓
 القيادة  ✓
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 :  ( capital Structuralكلي)هيالرأس المال   .2

و اكتسابها  يتم  التي  المعرفة  في  بهاإل  يتمثل  هياحتفاظ  وأنظمةا في   المؤسسةوإجراءات    كل 
في   المؤسسةالمادية الملموسة، والمعارف الموجودة في السلع والخدمات، وتتحدد قدرة    وفي اصولها

إلى والخبرات  المعارف  من    نقل  الفعلي  نتائج  خالالواقع  وباإلل  يسمى    اربتكاإل  داع  بما  المتمثلة 
 . اعاختر ة إلى براء بالملكية الفكرية التي تنعكس 

  (: capital Relationship)بونيالز رأس المال  .3
ء، الموردين المعول عليهم، والمصادر  الضيين ذوي الو اويتمثل بالقيمة المشتقة من الزبائن الر 

ا ج ألالخارجية  للشركة  مضافة  قيمة  تقدم  التي  المالع  ءرا خرى  بهقتها  جاد، ا  تميزة  محمد  )سيد 
2006). 

 المكون   هذا على  ويطلق  الفكري   المال  رأس   كونات المكون الثالث من م بونيس المال الز رأ  يعد 
وأن هذا    او الهيكل الخارجي،  رأس المال العالقاتي وأيضا رأس المال الخارجي  منها  تسميات   عدة
ال  النوع خارج  يكون  المال  رأس  تشكل  تها  بعالقمثل  ويت  مؤسسةمن  التي  الخارجية  األطراف  مع 

ال  و   نئباالز  و  في  شركاءالمجهزين  بحثنا  مجال  وهو  والحكومة  األسهم  وأسواق  هذه   والمنافسين 
 .الدراسة

 

 : Sveiby  Erik Karl  تصنيف ❖
أس مال الفكري مما تولد عنها العديد ر تعددت الجهود التي حاولت تحديد مكونات            

لمكو  المقاربات  وعناصره،من  التقسيم  ناته  طرحه  ولعل  أحد   K.E. Sveiby2001  الذي  هو 
ا هذا  يرى  المهمة، حيت  أن  ألالتقسيمات  ثرأخير  يتكون من  الفكري  المال              أساسية   ءاز ث أجالس 

 (Sveiby, 2001) وهي

  :الهيكل الخارجي  .1
ساس  ألاوالتي تشكل ب  ، المصادر الخارجية(ء، الموردينالالعم)قات الغير ملموسة  اليمثل الع

يحي  مؤسسةلاسمعة   العت  بعض  تحويل  العالمكن  مثل  قانونية  ملكية  إلى  التجارية، القات   قات 
بها    ،الماركات  التي تحل  بالكيفية  الموارد  تنطوي  المشاكل عم  المؤسسةتتأثر قيمة هذه  ئها والتي 
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الع هذه  أن  والسمعة، حيث  الريبة  أن  العلى عنصري  يمكن  تكون جيدة كما  أن  يمكن  تكون  قات 
  .ر مع الزمنلة للتغييأنها قاب السيئة إ 

  :الهيكل الداخلي .2
يوجه   داخل    االفراد عندما  الهيكل   المؤسسةسلوكياتهم  ويتكون  داخلية،  بيئة  ينشئون  فإنهم 

 دوات، والعمليات االختراع والمفاهيم والنماذج وأنظمة الكومبيوتر وغيرها من  االءات  ار ب من    الداخلي
إنشا  المكونات   هوضوحا و هذ   لقاالكثر و االدارية  اال الموظفين و عادة ما تكون  يتم  ءها من قبل 

 المؤسسة.مملوكة 
 (: الكفاءة الفردية )الهيكل البشري  .3

البشري حسب  الهيكل  المهنية   Sveiby ويتكون  الكفاءات  الدعم    وموظف )من  الفنية، موظفو 
ذين  أو ال  الءمالعمباشر مع  ئك الذين لديهم اتصال  لي جميع أو .....( ادارة، البحث والتطويراالو 

رؤيةيؤ  على  مباشر  بشكل  عملهم  للمنظمة الالعم  ثر  الفرعية    ء  المكونات  يوضح  الموالي  والشكل 
 س المال الفكري:لرا

 ( مكونات راس مال الفكري 02شكل رقم :)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: K.E.S Sveiby, Measuring intangible and intellectual Capital Emerging first 

standard, Academy of Management, V.64, N.4, 2001, P.18 

 

 

مال الفكري  راس  

 الهيكل الداخلي  كفاءة العاملين  الهيكل الخارجي 

 العمالء العالقات مع  ✓

 دينالعالقات مع المور  ✓

 العالقات مع الشركاء  ✓

 سمعة المؤسسة في السوق  ✓

 

 الهياكل التنظيمية  ✓
 ثقافة المؤسسة   ✓
 ت تكنولوجيا المعلوما ✓
 نظم اإلدارة الحديثة  ✓

 مستوى التعليمي  ✓
 الخبرة  ✓
 ن معارف العاملي ✓
 روح االبتكار  ✓
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 راس مال الفكري. لالثاني: رأس مال العالقات كمكون  طلبالم ❖
بشكل ي        يدرك  لم  اليوم  هذا  فهو حتى  تطوره حديثا،  العالقات في  مفهوم رأس مال  عد 

ته، يشكالن موضوع  صنيف مكونال تعريفه و تال زاالشركات و كامل من قبل العديد من المؤسسات و 
في   قياسه  عن  فضال  لكن  األجدل  األصعب  المهمة  تعتبر  قياسه  مهمة  ان  ذلك  المؤسسي،  داء 

 . الى مفهوم راس مال العالقات مطلب تطرق في هذا الليست مستحيلة، سن

 : قاتالأس مال العمفهوم ر  .1
د  سلطان عبف  القات حيث عر تعددت محاوالت الباحثين لتعريف رأس مال الع               

"الرحما من  ن  النوع  يكو ر هذا  المال  ال  ن أس  بع  مؤسسةخارج  الالويتمثل  ف  االطرامع  مؤسسة  قة 
وأ  والمنافسين  والمجهزين  الزبائن  تشمل  التي  وهذه  االسواق  سالخارجية  والحكومة  الهم    األطراف 

لل أ مؤسسيمكن  الت  نة  اتفاقيات  بها عن طريق  تؤثر  أو  ن  بدالرحما)سلطان ع   "ون عاتسيطر عليها 
 .(2013فتحي، 
 " عن  عبارة  العالقات  مال  راس  ان  بين  فقد  السالم  مؤيد  الخاصة اما  المعلومات  مجموع 

وع والموردين  المالقبالزبائن  مع  رضا ؤسساتهم  مستوى  يفرزها  التي  القيمة  يجسد  فهو  وبالتالي  ة 
       ا تأثير على المؤسسة ي لهالت  خرى أل ا  خارجيةهم والموردين ومنافذ التوزيع والجهات الوالئو   الزبائن
كل   الاستما  و  ع  مؤسسةطاعت  من  بنائه  هذه  المن  مع  متميزة  مؤيد،   ".رافط األقات  )السالم 
 .(97، صفحة  2014
  (Rohollah Nargesi & Seidmehdi Veiseh, 2015)كما عرفه كل من     

ية مع  وغير الرسم  سسة الرسميةالفكري ويشير إلى عالقات المؤ أنه أحد مكونات رأس المال  " 
 " فيما بينهم أصحاب المصالح و تصوراتهم حول المؤسسة و تبادل المعلومات 
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 Mariia Molodchik, Sofiia Paklina, Petr)تم تعريفه من طرف  كما                 
Parshakov  ،2018 )"  عن كل الموارد المرتبطة    مال الفكري و يعبر على انه أحد مكونات رأس

مع   الشركة  مبعالقات  و  شر عمالئها  و  التطويرورديها  و  البحث  أصحاب   كات  من  غيرهم  و 
 ."المصالح و التي يمكن أن تحقق منافع مستقبلية للمنشأة 

التقارير المتكامأما المجلس الدولي إل           لعالقات جزء من  لة لم يعتبر رأس مال اعداد 
الم همها: رأس  رأس  أنواع  ستة  إلى  االموال  قسم رؤوس  بل  الفكري  المالال  الماالمال  رأس  ل ي، 

رأس المال الفكري، رأس المال   المال االجتماعي والعالقات،  الصناعي، رأس المال البشري، رأس
  .الطبيعي

يشير إلى العالقات التي تنشأ داخل    و وضح أن رأس المال االجتماعي و العالقات           
بين القدر الم  و  و  األخرى  الشبكات  و  المصالح  أصحاب  مجموعة  و  مشارك جتمعات  على  ة  ة 

والجماع  المعلومات  الفردية  الرفاهية  السلوكيات لتعزيز  و  القيم  و  المشتركة  المعايير  يشمل:  و  ية 
وردين  تحافظ عليها مع العمالء و الم  و الثقة التي تطورها المؤسسة و    العامة، العالقات الرئيسية

         لمؤسسة ا  رتبطة بسمعةصول غير الملموسة الماال من أصحاب المصالح ،    لعمل و غيرهوشركاء ا
 . متها التجارية الو ع

من   كل  عرفه  الع   (xiaojun.D.yixin.w, 2019)و  مال  الموارد  "قات  الرأس  تلك  أنه 
مع أصحاب المصالح   مؤسسات تكونها الل التي جألقات طويلة االالفريدة الناتجة عن الع و الخاصة

 ". لتحقيق أغراض معينة 
قيمة المشتقة من  اليمثل  العالقات "    ان راس مالفقد بين     (300)نجم عبود، صفحة  اما   

التي تقدم قيمة    خرى األادر الخارجية  عول عليهم، والمصء، والموردين المالين ذوي الو ي ضاالزبائن الر 
 قتها المتميزة"الة جراء عمؤسسمضافة لل

ورغم اختالف تسمياته )راس    قات الص أن رأس مال العالوعليه يمكن استخ                
اال ان له مدلول      ال الزبوني، راس مال الخارجي (اعي، راس ممال االجتم  عالئقي، راسمال ال

  من    طراف الخارجيةاأل  مع  ؤسسة قات التبادلية التي تربط المالعة من العمو مجد فهو يعبر عن  واح
 إلى خدمات   وترجمتهااألفكار  باعتبارهم مساهمين في تطوير  شركاء، الحكومة(    الزبائن، الموردين،)

 زة عن المنافسين. مي متومنتجات 
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 التعريف االجرائي:  ❖
يمكن                    سبق  ما  على  بناء  م  ةثللباح و  رأس  العاتعريف  قيمة  الل  بأنه  قات 

طراف التي  االقات متميزة مع كافة العستثمار في تكوين االالعوائد الحالية و المستقبلية الناتجة عن 
الم  بأنشطة  تتأثر  و  ال  ؤسسة،تؤثر  ف متمثو  األ لة  مثل  الطراف  ي  الموردين الزبائن  خارجية       و 

فهو مدى قدرة المؤسسة على تكوين  ،  ب المصالحو الحكومة و غيرهم من أصحا  و المستثمرين
المنافسة وتحسين   القدرة على  لها  يحقق  وبما  بها  تربطهم عالقة  التي  كافة األطراف  عالقات مع 

 ار. و االستمر أدائها ليبلغ الريادة و البقاء  
 أهمية راس مال العالقات: .2
 اللمزايا تنافسية من خيق  تحقتحسين أدائها و    مؤسسةطبقا لنظرية الموارد يمكن لل          

الل ، اذ تلعب ح إل صول التي تتميز بالندرة  و صعوبة ااالستراتيجية و هي  االول  صاألاحتفاظها ب
 .مهم الستمرار ونجاح المؤسسات ا  صر ين عن العالقات التي تسودها الثقة واالحترام المتبادل

 ع يعتبر ها و المجتمئها و مورديالو عم  ؤسسةشك أن تكوين رصيد اجتماعي بين الم  الو   
مستوى  االصول  اال من  ل  أص يزيد من  و  التعاون  يعزز  و  للمنشأة  ألداء  األستراتيجية    نه الريادي 

   :(2012)حمودي وجدان حسين، 
الو  ✓ تسهيل  في  محوري  دور  إليلعب  المعصول  وتر سااللومات  ى  الم  اتيجية    ؤسسة يمكن 

 .خرى ألت امؤسساطة و عمليات الالوعي بأنشالمحيط و  ناخمن فهم الم
ات القستثمارية، لذا تتمثل أهمية رأس مال العاالفي اقتناص العديد من الفرص    هايساعد   ✓

 . قيمتها ة وؤسسفي أنه محدد لثروة الم
يعتبر المحرك   ة وؤسسيمثل ميزة تنافسية للم، و ت ؤسسامالقوة الخفية التي تضمن بقاء ال  ✓

 .وهاالرئيسي لنم
طريق  ال  خلق ✓ عن  والتميز  جديدةاالتفوق  منتجات  إيجاد  مثل  والتطوير  ق  رااخت  أو  بداع 

 . واق جديدة أو كسب زبائن جدد سأ
 . قة مع الزبائن الحالينالالزبائن وتعميق العزيادة قيمة الزبائن عن طريق عمليات إدارة   ✓
 .   قات حقيقية ومؤثرة مع أصحاب المصالح الخارجينالع  خيستر  ✓
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 : قات الأبعاد رأس المال الع: الث  الث طلبالم ❖
الع                  المال  رأس  أبعاد  العالتتمثل  في  العالقات  الزبائن،  مع  مع القة  قة 

والتح االجتما  تراتيجيةاالسفات  الالموردين،  الشركاء  مع  العالقة  و  الشركاء  الهعيين  أي  يئات  و 
،  ة  وصول الى النتائج المرغوبيثة للت الحد المؤسساوهي أهم ما تركز عليه    العمومية ) الحكومة(

 ل مفصل: بشكطلب كل بعد مالض في هذا نعر 

 ( :  Relationship with Customer: )   مع الزبائن العالقة  .1
ئها مع الزبائن  وبنا   انتهاقة الزبائن على انها جهد متكامل لتحديد شبكة وصيالإدارة عتعرف   

ت المستمرة وعلى مدى  االصالت ا   اللبين، من خجان ال  منفعة المتبادلة لكالوبشكل مستمر وتعزيز ال
 .فترة طويلة من الزمن مع الزبائن

 (.Education, s.d)ة مع الزبائن فيما يلي: ؤسس قة المالوتكمن أهمية ع
رته الشرائية عن طريق اجراء بحوث ة وقد جتمعي مته الئللتعرف على نوعيته وف  زبون ة السدرا 
المالمست نتائجها  تمكن  التي  ر   ؤسسةهلك  اسيا س م  سمن  أال تها  على  والبيعية  علمية  سس  نتاجية 

 .ليمةسوعملية 
ة الشكاوى  سصائية ودار االستقء البحوث  اورغباتهم بإجر زبائن  التعرف على احتياجات ال  ✓

   .مستقبلنب ظهور أية عيوب بها في الاة تجلمراعد من المستهلكين عن السلعة أو الخدمة ر ت التي
بااالت ✓ المسياسلشرح  لزبائن  صال  اؤسسات  على  والرد  الر سة  بتقييم  ئل ساتفساراتهم 

بالتعاو االمبيعات عن الطريق الهدايا الرمزية التذكارية وإجر   الترويجية لتنشيط    ن ء المسابقات وذلك 
 .ةمؤسسالمستمر مع إدارة التسويق بال

ال   ايمكن  راقول  من  مجموعة  انها  الزبون  عالقات  مال  والتي س  للتعديل  القابلة  البرامج  ن 
القدرة على الحوار المستمر مع الزبائن  ة جميع الجوانب المتعلقة بالزبون و  تهدف الى دمج و إدار 

كسب  باستعمال تشكيلة من الوسائل المختلفة التي تعمل على البقاء في اتصال دائم مع الزبون و  
 رضاه.
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    (:Relationship with suppliers  ):  الموردين العالقة مع  .2
  على القادر  النظام أنها كما قدم البعض تعريف شامل لمفهوم العالقة مع الموردين على       
ا عبر فترة زمنية طويلة نسبيا مع ته خالل الطلب المستمر على منتجا من تستمر المؤسسة جعل
ء جدد من موردين واكتساب عمالبالاالحتفاظ  ا علىساعدها مجموعة من الصفات التي تبهإكسا

ة عفوية ومجانية على تقديم ها األصليين الذين يعملون بطريقخالل عمالئ      الترويج المصاحب  
. (70،ص 2011، باحثينمجموعة  )   

جل  ألت طويلة ااقالعدد الموردين الجدد، معايير اختيار الموردين، الع  فهي تحدد من خالل  
ب  ستثماراالالموردين،    مع تأه ر في  اامج  معدل  الموردين،  الموردين،لاليل  الم  تزام  تجع  ر نسبة 
الموردين في عململل التعاون مع  بالطلب ي وردين،  التنبؤ  الموردين  الالتسهي  ،ة  يمنحها  التي  مثل ت 

لل الفرصة  فيلمنشأة  إتاحة  المكونات   إلشتراك  و  المواد  التعدي   اختيار  في  المشاركة  ت، الو 
  .هتمام المشتركاالضايا ذات ة القاقشلمن نجتماع مع الموردي اال

العالقات المتبادلة التي تجعل المؤسسة تستمر بطلب منتجاتها من الموردين عبر  تمثل    هي  ف
الصفات التي تساعدها على االحتفاظ بالموردين    فترة زمنية طويلة نسبيا مع إكتسابها مجموعة من

 . وكسب عمالء جدد 
إ  تسعى  الحديثة  ؤسسات المف طالعقامة  الى  فقات  يمثلو يبة  الذين  مورديها  وبين  بينها    ن يما 

أ الم ساسركيزة  إمداد  في  اؤسسية  المواد  من  باحتياجاتها  وفي ألة  المطلوبة  بالجودة  والمهمات  ولية 
 ,Education)  أهمها  سسبد من مراعاة عدة أال قات جيدة مع الموردين  الولبناء عالمواعيد المحددة  

s.d.) : 
الموردين  مإ ✓ الماناالبي  بكافةداد  باحتياجات  المتعلقة  والمعلومات  الوقت  ؤسست  في  ة 

 . ب بما يسمح للمورد بتدبيرها في الوقت المحدد سالمنا
 الثقة بين المورد و المؤسسة.العمل على تكوين  ✓
في   ✓ الجديدة  بالمواد  الخاصة  المعلومات  وأاالستلقي  اسواق  واتجاهات  عار السعارها 

 . هلكينستق المفي أذواحدثة لموالتطورات ا
ا ✓ ف الئمة والعمل على إزالة أوجه الخالماكن الماالقبال الموردين في المواعيد و ستحسن 

 ة والمورد ؤسسالتي تنشأ بين الم
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  :(Rlationship with partners) العالقة مع الشركاء)التحالفات االستراتيجية(.3    
"التعاون           بينها  من  مصطلحات  عدة  يأخذ  االستراتيجي  فالتحالف  اللغوي  للثراء  نظرا 

طن, اتفاق بين المؤسسات, استراتيجية  االستراتيجي, المساهمة, الشراكة، التنسيق, التحالف من البا
 .المرافقة, تنفيذ تشاور, اتفاق تعاقدي, اتفاق تعاوني

وهو اتفاق رسمي لمؤسستين أو عدة مؤسسات مستقلة تابعة لبلدين أو عدة بلدان اذ يعتبر  _ 
وهذا  بينهما  التعاون  من  درجة  تأسيس  بهدف  طويلة  لفترة  تتعاقد  مشترك"  مشروع  جماعي,  عمل 

 .(Mohamed, 2000) "ق مصالح وفوائد مشتركةلتحقي 
هو العالقة التي تربط المؤسسة مع شركائها المتمثلين في شركات التوزيع والتحالفات التي   _

 .تشكلها مع مؤسسات أخرى باإلضافة الى شركاء الماليين و المساهمين
تؤدي إلى خروج  كما يقصد بالتحالف االستراتيجي" إحالل التعاون محل المنافسة التي قد   _

تشارك  و  التهديدات,  و  المخاطر  على  السيطرة  إلى  يؤدي  فالتحالف  السوق,   من  األطراف  أحد 
 (1990 ن،ي التحالفات في األرابح و المنافع والمكاسب الملموسة وغير ملموسة" )توماس ھول

بين شركة عالمية   _ التحالف االستراتيجي "هو عبارة عن مشروع مشترك في شكل مشاركة 
 "منشاة أخرى في دولة مضيفةو 

العالقة مع الشركاء تعد شكال من اشكال التعاون الدائم او المؤقت بين المؤسسات المستقلة   _
المنشأة المؤسسة  في  الماليين  الشركاء  و  المساهمين  بين  المختص  او  المشاريع  أقطار    ةفي  في 

تقوم على عال اذا  لتحقيق هدف محدد  و معين  تعتمد على المختلفة  تبادلية   تحتوي    تعاون قات 
على معلومات متواصلة للمعارف المشتركة و لتبادل اإلطارات هذا النمط من العالقات, يؤدي إلى 

 . . (Henri Make, 1998, p. 314) تحقيق مصالح مشتركة
إلى   _              تؤدى  قد  التي  المنافسة  محل  التعاون  إحالل  االقتصادية  بالتحالفات  يقصد 

السوق   من  األطراف  أحد  المخاطر    –خروج  على  والسيطرة  التعاون  إلى  يؤدى  الذي  التحالف 
والتهديدات، وتتشارك التحالفات في األرباح والمنافع والمكاسب الملموسة وغير الملموسة المعنوية  

في رأس المال أو شركة مشتركة حيث يترتب عليها التزامات مشتركة تجاه األطراف  ويتم التحالف  
ممارسة   مع  المكتوبة  غير  التعاونيات  من  ونوع  المكتوب  الرسمي  التعاون  من  وأشكال  المختلفة 
الرقابة من طرف على اآلخر في مجاالت التعاقد , وتختلف التحالفات حسب نوع العالقات ودرجة 

ال و  توجد  العقالنية  وال   ، المحيطة  البيئة  وظروف  والمصالح  والمعلومات  المخاطر  وحجم  تفاهم 
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)فر  الحركة   الديناميكية  البيئية  المتغيرات  وفق  باستمرار  تتغير  ولكنها  ساكنة  جامدة    ديتحالفات 
 .(15النجار، صفحة  
أن وضع تعريف محدد للتحالف االستراتيجي يعتبر من األمور    الحقيقة                      

التعاون  على  المؤسسات  تتفق  األخرى  التحالفات  من  والعديد  التحالفات  هذه  كل  ,وفي        الصعبة 
و هذا من خالل العقود التي تهدف إلى تحقيق عمل ما في ثقة متبادلة) األهداف  و االستثمار     

النتائج    -يقوم على األجل المتوسط و الطويل -م و الملكية المشتركةالتحك  -تبادل المزايا -المنتظرة 
الموزعة ( ,و يكون هذا بشان مشروع محدد و معين و ليكن تقديم منتوج جديد , تطوير تكنولوجية, 
دخول أسواق أجنبية, توسيع حصة المؤسسة في السوق , إذن فالتحالف االستراتيجي او العالقة مع  

وح التعاون وتطوير هذا األخير الذي يرتكز على عالقة ثقة المتبادلة, وتسمح  في ر   منالشركاء  تك
باتفاق مشترك, فهو عبارة عن نمط لعالقات خاصة, الذي في إطاره   للوصول إلى أهداف محددة 
العادية   التجارية  العالقات  إطار  تتجاوز  الطويل  األمد  على  متينة  عالقة  بربط  تقومان  مؤسستان 

 .على شركاء المتعاونون ،حيث يعود النفع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ة ــــــيرات الدراسغلمت ظريــــالن االطار  :ل األولــــــــــالفص
 

16 
 

 )الحكومة(: ئات العمومية ي هالشركاء االجتماعيين و ال لعالقة مع ا.3
زام بسداد االلتتتمثل العالقة بين الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية في          

ا و  الحكومية،  لالالضرائب  ال تزامات  الهيئات باإلضافة  مع  التعاون     المشاركةو    عموميةال  تفاقيات 
د برامج اد عا من خالل    جتماعيةاالطة  نشألحماية البيئة و ا   القيام بأنشطة،    ميةو في المبادرات الحك

التربويةيتوعال ب  ة  التراخيص   متيازات اال والتمتع  لالتي    و  العمومية  الهيئات  خمؤسسلتمنحها    ل الة 
 .  (2019)سماح عاطف، انجاز المشروع  الفترة

و     العمال  بنقابات  المؤسسة  تربط  التي  العالقات  بها  يقصد  الداعمة   كما  المؤسسات 
 من خالل ما يلي:   مية لدولة التي من شئنها زيادة كفاءة وفعالية المؤسسةالعمو  ت اإلداراللمشاريع و 
على رفع مستوى كفاءة العاملين من خالل دورات التثقيفية    وممثلي العمالعمل النقابات   ✓
 .واالعالم
 .تحسن النقابات أوضاع المادية والمعنوية للعمال مع ضمان االستقرار الوظيفي لهم ✓
ع لاالجماعات  تعمل   ✓ وترقية  محلية  والمتوسطة  الصغيرة  مؤسسة  انشاء  وتسهيل  دعم  لى 
 .نشاطها
ودعم ✓ انشاء  أجهزة  وال  تدعم  الصغيرة  الناحية  المؤسسات  من  المؤسسة  نشاط  متوسطة 
 .المالية
وتسهيالت  ✓ ضريبية  إعفاءات  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ودعم  انشاء  أجهزة  تمنح 

 .لمزاولة النشاط
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 : ألداء الرياديلمفاهيم النظرية ل ا :الثاني لمبحث ا

  أنه   إال  تهم،ا دراس  خالل  من   لباحثيند من اديالع  حظي األداء الريادي باهتمام               
المعاو   محدد،  مفهوم  حول  إجماع   إلى  التوصل  ميت   لم الختالف   في  المعتمدة  والمقاييسر  ييذلك 

اوال  األداء،  ةدراس هذا  من  يع حثالبا   أغلب   أن  إال  ينالتبرغم  عين  مدى  األد   نبرون  خالل  من  اء 
نتطرق الى  ق سلمنطال  هذا  خالل  ومن  أهدافها،  حقيقت   خالل  من   المؤسسة  اليه النجاح الذي تسعى  

 .ريادي وطرق تقييمهال داء باأل  المتعلقة اهيمأهم المف 
 . صهخصائ و  األداء الرياديالمطلب األول: ماهية  ❖

 : صهئصاوخ  ألداء الرياديوم اهفوكذا م، يتمحور هذا المطلب حول مفهوم الريادة           
 مفهوم الريادة:   .1

الوقت والجهد والمال إلنجاز المشروع، وأن عملية إنشاء شيء فريد له قيمة، يتم تخصيص له  
واستقبال  يكو  المشروع  تصاحب  التي  وتحملها،  المخاطر  مواجهة  على  القدرة  لديه  مكافآت  الن 

 نه.  الناتجة ع 
على    يء، وهي اإلمكانيةفي الحصول على شيء ما من ال ش  االريادة في اإلعمال هي قابليته 

القديمة، وهي ليست أمر سهل    ؤسسةجديدة بدل من الم  ةمؤسسالمبادرة بتطبيق األعمال او تكوين  
وتختلف أحيث   جيد  بشكل  المنظمة  غير  النجاح خصوًصا  تحقق  ال  األعمال  منظمات  أغلب  ن 

 جديدة.  لاالريادة بناًء على نوع عمل المنظمات أنشطة 
التطب  كيفية  هو  أهمية  واألكثر  الريادي،  المشروع  جوهر  وهي  الفكرة  األمر  في  يق  والمهم 

يكون العمل    السليم، ولكي يتحقق هذا يجب على المدير أن يتصف بالرؤية الثاقبة والمرونة، وأن
وأن الضروري  التمويل  بتوفير  ويقوم  العمل  لمراحل  خطة  بوضع  يقوم  وأن  الفريق  يتقيد    ال  بروح 

 ( 2021)عضيبات،  .كاره الشخصيةبأف
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من اكثر المفاهيم شيوعا في مجاالت البحوث و الدراسات اإلدارية، الريادة  ذلك تعد  ل        
يحملون   المجال  هذا  في  الباحثون  و  مفهومها،  حول  واسع  اختالف  يوجد  ذلك  من  الرغم  وعلى 

فقد ،     (Morris, 2008, p. 9)ي تشكلها  ت لوجهات نظرا متباينة حول تعريفها وطبيعة األنشطة ا
ه الم  ذ استخدم  األداء   لوصف  صطلح  ا  او  والمتوس  المؤسسات داخل    يالرياد   السلوك  طة الكبيرة 

تت  التي  الجهود  على  التنطللتأكيد  الموارد  تنفيظلب  لغرض  تشتمل  ة  ط نشاال  ذ يمية  فهي    اإلبداعية  
حلول   عن  البحث  الت خعن  للتحديات   مبتكرة  و  بماتواجه    يالقة   ، تطوير   المؤسسة  ذلك  في 

الخدمات،   و  المنتجات  ألداء وتحسين  التكنولوجية  و  الجديدة  اإلدارية  التقنيات  اعتماد  فضال عن 
   المهام التنظيمية.

 مفهوم األداء الريادي:  .2
تعريف          عدم وجود  الرغم من  قبواًل  د  موحعلى  االكثر  التعريف  ان  اال  الريادي  لألداء 
اغتنام الفرصة ومتابعة ذلك بغض النظر   ي عملية خلق اواء الريادي يعنان األد   هو  لدى المؤلفين

 . (TimmonsJ.A, 1994) عن الموارد الحالية
بالمخاطر وذلك الن  Drucker  ويشير        بأنه عبارة عن عمل مليء  الريادي  الى األداء 

القليلة من رجال االعمال يعرفون ما   ممارسة تتميز  ريادي  داء اليفعلونه، واضافة الى ان األالقلة 
التخطيط واتخاذ القرارات واالجراءات ويبدأ األداء الريادي بإنشاء المؤسسات الجديدة التيمن الممكن  ب

 او ال تصبح كذلك وقد ال تحصل ابدًا على اي ارادات كبيرة.  ان تصبح مكتفية ذاتياً 
التي تعكس القدرة   التنظيميةاهرة  ظالريادي بانه  داء ال ،  األ(Avlonitis  ،2007)   وقد عرف

بالمبادرااال للقيام  االدارية  والتنافت  وبما  سستباقية  التنا  مهيسية  المشهد  تغيير    ح لصال   فسيفي 
 .ةؤسسالم

 القرار  سس لصنعاالة  ؤسسستراتيجية التي توفر للماالعمليا بناء    هبأن    (Rauch ،2009)اما  
 . الريادية اإلجراءات واتخاذ 
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منكما    كل  ه(Arief  ،2013)  اشار  العمليا  ذ بان  انماط  عن  للتعبير  استخدم  المفهوم   ت ا 
 . عمالاللتكون قائدة التجديد في ميدان ا ؤسسةبالمي صنع القرار التي تؤد طة وانش ت والممارسا

بين   التوج   (Beliaeva, 2014)  فيما  اداء  بان  لتحقيق  العملية  ي  الرياد ه  عن  يعبر 
تتي الا التي  با مؤسسلل  حستراتيجية  القيام  القرارانشط ألة  واتخاذ  الميزة  اال  ت ة  تعزز  التي  بداعية 

 لريادي في السوق .ية والمركز اسالتناف
افر ظت  اللالريادي على أنه الواقع الممكن تحقيقه من خ   داءاال  (Ihsan  ،2016)هذا ويعرف

بينها: روح   المقاول والتي من  الفردية للشخص  المخاطرة، اال جملة من الخصائص  بداعية، تحمل 
الخوف من نتائج التجربة الفاشلة وكذا المستوى العالي  ، عدم  السبق لطرح منتجات إلنجاز،  لة  الحاج

 .المؤسسة الميزة التنافسية المستدامةمن الطاقة، بغرض إكساب 
أشار           كونه عملية    (Robert Hisrich, 2017)فيما  الريادي  األداء  او  الريادة  الى 

الجهد الضروري، بافتراض مخاطر   ريق تكريس الوقت وتكوين شيء ما مختلف ذو قيمة عن ط
حبة، وجني العوائد المالية الناتجة، إضافة الى الرضا الفردي،  مالية و سيكولوجية و اجتماعية مصا

 ستثمار الفرصة من خالل موارد متفردة"عبارة أخرى انها "عملية خلق القيمة عن طريق اوب
 د مهمة وهي كالتالي: حيث يرتكز مفهوم الريادة من ثالثة ابعا

ت وتلبية الحاجات والتي  ويتمثل في الحلول اإلبداعية غير المألوفة لحل المشكال:  االبداع ✓
 . ثةتأخذ صيغ من التقنيات الحدي

  .فشل او نجاح سوآءاكاملة وتتمثل في اقتناص فرصة وتحمل المسؤولية ال :المخاطرة ✓
    التقدم واقتناص الفرص.: االستباقية ✓

 ء الريادي:  جرائي لألداالتعريف اال ❖
الستراتيجيات التي تدفع االعمال  ومما سبق يمكن تعريف االداء الريادي أنه احد اهم ا        

التميز و الريادة رغبات وحاجات الزبائن، كذلك الوصول بهذه المؤسسات الى    نحو التوجه لتحقيق
و    وذلك الجديدة  الطرق  انتهاج  في  االبداع  عملية  توظيف  تلبية حجات  من خالل  في  االستباقية 

ا الغتنام  المخاطرة  مع  يعد  ،    لفرص الزبائن  الاالل  العم  ب اسلو فهو  منهجية    ذيستراتيجي  يعتمد 
الم وتوظيف  ستالتغيير  وتوليد  في  اال فكار  االمر  لمتاالبتكارية  ببيئ   ت لباطستجابة  العمل  ريقة  طة 
 نشاط عملها.في مجال   سوقيةفي مركز الصدارة والقيادة ال  ةؤسسالم لعجاستباقية ت 
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 :     ي تتمثل خصائص األداء الريادي فيما يل خصائص األداء الريادي: .3
تلك   .1 الميكانيزمات  هي  و  والتفرد الخطط  واالبتكار  اإلبداع  على  المؤسسات  تشجع  التي 

هذه   عن  المسؤولية  وأخذ  القرارات  اتخاذ  على  العاملين  تشجيع  وكذلك  والمبادأة،  المخاطرة  وأخذ 
)وحامد،    مرتبطة بعدد من المفاهيم التالية  بعدد من الخصائص   الريادةحيث يتميز األداء  ت،  القرارا

2009):  
الموارد والزبائن   .2 بين  والتكامل ما  السوق ووجود موارد جديدة  الفرص في  استغالل توسع 

 واألسواق
 االبتكار واإلبداع والتحديث الذي يحدث داخل وخارج المؤسسة .3
الت .4 بالصناعة وهيكلة السوق وحاج غييرات السريعة المرتالقدرة على اجراء  ات الزبائن  بطة 

 والتكنولوجيا والقيم االجتماعية.
 االلتزام بالتطوير والتوسع في الميزة التنافسية في األسواق. .5
 القدرة على تحقيق النجاحات المالية والنمو واستمرارية البقاء على المدى الطويل.  .6
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 : داء أهميته وطرق تقييمه ؤثرة في األالعوامل الم: مطلب الثاني ال ❖
 : ، أهميته وطرق تقييمهالعوامل المؤثرة في األداء  طلب عالج في هذا المن يث ح            

 العوامل المؤثرة في األداء وأهمية التوجه نحو األداء الريادي:  (1
 :يادي ، ثم نعالج مدى أهمية التوجه الى األداء الر نتطرق الى العوامل المؤثرة في األداء

 األداء الريادي: العوامل المؤثرة في : اوالا 
تلك من  ديد  الع  هنالك بعض  المؤسسات  أداء  تقييم  االداء وعلى عملية  المؤثرة على  العوامل 

العوامل تكون ضمن نطاق    هذهالعوامل موجود داخل المؤسسة واخر خارجها وتبعا لذلك فان بعض 
 : هيلعوامل ك اتل  همالسيطرة والبعض االخر خارج نطاق السيطرة ومن أ 

 العوامل الداخلية: أ_ 
إذ    ،قصير وطويل األمد   المستهدفوتتضمن تحديد األداء    تراتيجية:ة واالسالعوامل المالي .1
ا  االهدافتركز   على  ألقصيرة  بتحسين  االه مد  المرتبط  التنظيمي  أما  االتمام  المالي   االهدافداء 
ذات    ؤسسةلجعل الماالن  جب عمله  ما ينحو  التي تواجه اإلدارة    االهدافتلك    فهيمد  االطويلة  

 .(2010)العبيدي،واخرون،  دائمأداء أفضل وبشكل 
المؤسسة .2 التي  موارد  المدخالت  جميع  الموارد  تمثل  في    تستخدمها:    عملياتها المؤسسة 

تحقيق   لعملية  المؤسسة  تحتاجه  أو  تتطلبه  ما  أيضا  وتعني  المطلوبة  المخرجات          أهدافهالتوليد 
 . المجتمع في رسالتها و

ال .3 المكونات    :مؤسسةثقافة  أحد  الثقافة  للماالإن  لوجود   ؤسسات ساسية  وذلك  الناجحة 
الثقافة  عالق بين  االة  المو  أن  أي  )أي ؤسسداء  المشاركة  ثقافة  تمتلك  التي         العاملين   مساهمة  ة 

 .(2010)العبيدي،واخرون،  متطورفي اتخاذ القرارات( تتميز بمستوى أداء متميز 
للمهلا .4 التنظيمي  المةؤسس يكل  جميع  تحتاج  ال  ؤسسات :  أشكال  من  شكل  يكل هإلى 

لتنفيذ   ال  إستراتيجياتهاالتنظيمي  يعرف  أو  هإذ  )تصور  بأنه  التنظيم  الرسمي  يكل  للدور  تخيل 
حكام وآليات الرقابة وكذلك مستوى السلعة والمسؤوليات وعمليات صنع  الا  جراءات،اال  ،  مؤسسةلل

بالشكل   ستراتيجياتهاوتنفيذ إ المؤسسةفي نجاح  العوامل المؤثرةهم العامل أحد أ  هذا إذ يمثلالقرار ( 
 .  (Hitt, 2001) المطلوب والصحيح
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التكنولوجي: .5 ا  ظهرت لقد    التطور  الفترة  أثرت ال في  واسعة  تكنولوجية  تطورات          خيرة 
ة ميزة  ؤسسالتطورات للم  هذهمنتجات ذات جودة عالية ووفرت  ديم  بتق  لهاة وسمح  مؤسسفي عمل ال

من إدارة الجودة العالية والتحرك   يمكنهافيه وبذلك    تحتاجها  الوصول إلى المعلومات بالوقت الذي
 .بسرعة لتصميم منتجات وفقا لطلب الزبون 

المعلومات: .6 الم  نظم  يوفر ؤسستحتاج  جيد  بشكل  مصممة  للمعلومات  نظم  إلى  ات 
 .بكفاءة  نشطتهاوإدارة ورقابة أ في مجال التخطيط  لهامعلومات المفيدة ال

 : (2010)علي قاسم حسن العبيدي،   ةخارجي ال العواملب _  
1: الزبائن  أن    .  أي  المنتج  تعد سوق  فلم  الثمانينات  بداية  عند  يتغير  بدأ  السوق  شكل  إن 

ليس   الع  هوالمنتج  اليد  ،  صاحب  المؤثرة  الزبون  ليا  أصبح  إذ  الزبائن  السوق سوق  أصبح  حيث 
نوعيفرض رغبت المنتج ويحدد  المنتوج كما أصبح   ه على  التسليم    هووتصميم  مواعيد  يحدد  الذي 
 . وطريقة الدفع

يوصف العالم اليوم بصفة التغير المتسارع بسبب التعقيدات البيئية وتصاعد    المنافسون :  .2
والص  حدة في  لال   راع  المنافسة  سوقية  حصص  على  ولغرض  االستحواذ  العالمية  ة  مواجهسواق 
ا  حديات الت منظمات  تجابه  تلك  الالتي  على  ينبغي  متكاملة    المؤسسات عمال  إدارية  رؤية  اعتماد 

 ة.مؤسستستند إلى فلسفة واضحة تعزز المركز التنافسي لل
البارزة الصفات  من  الشديدة  المنافسة  لبيئة  إذ أصبحت  الحاضر ال ا  المميزة  الوقت  في  عمال 

ون نفس الظروف التي هيواجمن منافسين محليين    تواجه منافسة محلية  المؤسسات كانت    انفبعد  
المههتواج تعمل ؤسسا  عالمية  منظمات  من  حادة  منافسة  الحاضر  الوقت  في  تواجه  أصبحت        ة 

 . في ظروف بيئية أفضل
ا  ه ويمكن تحديد بعض متغيرات  ئة الخارجيةعوامل البي   مه : وتعتبر من أ قتصاديةمل االلعواا .3

زان المدفوعات التجاري، طرائق توزيع الدخل كة التجارة الدولية، مي القيود المفروضة على حر  :مثل
 . القومي، السياسات المالية والنقدية

 
 
 



  يرات الدراسة غلمت و المفاهيمي  االطار النظري  الفصل األول :
 
 

23 
 

ات  ذ الهامة تعتبر العوامل السياسية والقانونية من العناصر  :العوامل السياسية والحكومية .4
  النظام الحكومي، العوامل من مؤسسات    هذهقتصادي للمؤسسة وتتكون اال داء  االالكبير على  التأثير  

جراءات المنظمة للمؤسسات وبصفة عامة  ال دارية واللوائح وااال  و تشمل أيضا التشريعات والقرارات 
  :تشمل العوامل التالية

 . ستقرار السياسيالمدى قدرة النظام على تحقيق ا ❖
 . قتصاد الوطنيالستوى اعلى م هدافالوضوح ا ❖
 . التشريعات والقوانين ❖
  واألحزاب. مدى انتشار الديمقراطية ❖
 . قة بين أرباب العمل والعاملينالالقوانين الخاصة بتنظيم الع ❖
   .القوانين الخاصة بالمحافظة على البيئة ❖
  .لكهالقوانين الخاصة بحماية المست ❖
 الداعمة لالستثمار. القوانين التي تخص المؤسسات  ❖
يجب    ال بل  فحسب  السياسية  العوامل  مع  التأقلم  المؤسسة  على  بالقوانين  تنب ال   عليهايجب  ؤ 

 .خاصة في الدول النامية  هلوالسياسات الحكومية وإن كان ذلك ليس من الس والقرارات 
وامل إلى العذه  هتشير   :(7، صفحة 1998)عبد المحسن، جتماعية والثقافية  الالعوامل ا .5

ا هاتجا الحجر  تعتبر  والتي  الثقافية  والقيم  المجتمع  فالات  ولذلك  للمجتمع  الظروف هساس  تقود   ي 
 . . قتصادية والسياسية والقانونية والتكنولوجيةاالوالمتغيرات 
ة المرونة وتبني  ؤسسالمجتماعية والثقافية، تتطلب من  الالتغيرات الحاصلة في النواحي ا إذ أن

  .في المجتمع رة تتناسب مع التطور الحاصل أساليب متطو 
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 أهمية التوجه نحو األداء الريادي: ثانياا: 
دي من خالل ابعاده الرئيسية الهادفة الى االرتقاء  نحو االداء الريا  تمثل أهمية التوجهت       

 مال عالقاتي وبشري،بمكانة و دور المؤسسة و أداء متميز وصوال لتحقيق بناء راس 
الى ان التوجه نحو اداء   (Alegre. Joaquin and chiva, 2009, p. 6)وعليه يشير   

لمؤسسة إلعطاء أفكار جديدة وعمليات خلق فرص  ريادي يمثل موقف استراتيجي يتمثل في رغبة ا
ل المنافسين، فضال عن كونها عمليات و ممارسات فلسفية تؤدي الى  لألعمال و تحمل الخطر قب 

 اتخاذ قرارات و نشاطات تقود المؤسسة الى الريادة. 
اعمال   (2005)السكارنة،  ويشير   ذات  مؤسسة  تأسيس  على  تركيزه  من خالل  األهمية  الى 

ثر ريادية من خالل  بمخاطرة جديدة فضال عن كونه يقوم بتحويل مسار المؤسسة لجعلها اكجديدة و 
 ايير األداء. التغيير في مجال مع

أهمية التوجه نحو أداء ريادي كونه   (Elizabeth, 2003, p. 17)وفي نفس السياق تصف  
المعرفة او عناصر مفقودة حيث يحفز   على االبداع  عملية اإلحساس بوجود مشاكل وفجوات في 

 ة ومختلفة.لمجموعة االفراد الذين يقدمون اقتراحات ومساهمات جديد 
لتقبل    (Belousova, p. 10)بينما يوضح    المؤسسة  دفع  به أهمية في  الريادي  بان توجه 

ينتج عنها سلع وخدمات وعمليات تكنولوجية   التعيير الكامل من خالل خلق وتعديل أفكار جديدة 
 كل الموجودة.خالقة لالحتياجات  والمشا جديدة مع إيجاد حلول

بعاده االبتكارية اإلبداعية الكتشاف  واستنادا الى ما تقدم يتضح ان التوجه نحو اداء ريادي بأ
واالرتقاء  األهداف  تحقيق  الى  وصوال  المتوقعة  المخاطرة  نتائج  وتحمل  االعمال  فرص  واقتناص 

 و اإلستحواذ على مراكز الصدارة والريادة.  باألداء
 ادي و مراحله :  تقييم األداء الري طرق  (2

 :   ثم مراحل األداء الريادي من جهة أخرى ، طرق التقييم من جهة   تعالج في هذه الجزئية     

 : طرق تقييم األداء الريادي  .أ
عمت   ة قيقح  عن   ة ريعس  صورة  أخذ   من  المؤسسة  تمكن  هاألنرية  داء ضرو األييم  تقلية  عتبر 
  األخرى   المؤسسات   ومع  لهاداخ  المقارنة  وب وج  مع  اداءها  تقدم  مدى  ييمتق  أجل  من  الحالي،  النشاط
 : (2013)عمر،  هي و  ييمعناصر التق بواسطة
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 .  المحققة األهدافمقارنة األهداف المبرمجة  ✓
 . ابقةمقارنة األداء الحالي مع أداء الفترات الس ✓
 .عياريةمقارنة النتائج المحققة مع الم ✓
 المؤسسات األخرى؛  اءأد مقارنة أداء المؤسسة مع  ✓
 حيث )الرائد(  يسمى بطريقة مقارنة أداء المؤسسة مع أداء أحسن مؤسسة في القطاع ما ✓

 . وير السريعتساعد المؤسسة نحو التحسن والتط
   :  الريادي مراحل تقييم و تقويم األداء .ب

المعروفة  ت             أسس  على  يستند  سليما  تخطيط  األداء  تقييم  عملية  وخطوات  تطلب 
)رحاب   سة ومن اهم هذه المراحل مايلياف التي تسعى اليها المؤسهد أل مدروسة من اجل تحقيق ا

 : (2013حسين جواد، 
 :وضع توقعات األداءمرحلة  / 1

عم خطوت  أولى  الخطوة  هذه  يتم  األداء،  ييمتق   ةليتعد  بين  التعاون    حيث  المؤسسة فيها 
األداء    علىوالعاملين   توقعات  ال  بينهم   افيم  االتفاق   وبالتالي وضع  وصف  المطلو حول    ة ب مهام 

 .قهاقيتح  ينبغيوالنتائج التي  
 :األداء في  التقدم قبة مرا مرحلة/ 2

 توفر  حيث يتم  ة،صحيحيالت  اإلجراءات   اتخاذ   ةكيفي  على  التعرف  طارا  يتأتي هذه المرحلة ف
 .أفضل شكلتنفيذه ب  ةكيفيو  العمل  إنجاز ةكيفيالمعلومات عن 

  :األداء  ييمقت مرحلة  / 3
  والتي يمكن   األداء  مستويات   على  والتعرف  المؤسسة  في  األداء  ييمتق يتم  حلة  قتضى هذه المر بم

 .المختلفة القرارات  إتخاذ  مليةمنها في عاالستفادة 

 :مرحلة التغذية العكسية /4
الذي  يح العمل  ومستوى  أدائه  مستوى  معرفة  إلى  عامل  فرد  كل          يتمكن لكي    يزاولهتاج 

  ة ري ضرو   سية  العكذية  التغ  وأن  وبةالمطل  المعاييربلوغه    في أدائه لعمله و  درجة تقدمهفة  معر من  
 البد مفيدة    و  نافعة  ذية العكسيةولكي تكون التغ،  المستقبلي  أدائه  ة كيفيةمعرف  في  الفرد   تنفع  ألنها

 .العكسية  ذيةالتغ تحملها  التي المعلومات  استيعاب  أي العامل الفرد  يفهمها نا
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 رية:  رارات اإلداقتخاذ ال ا حلةر م/ 5
 .الفصل...الخ التعيين  النقل، ، قيةالتر يرتبط بومتعددة فمنها ما  رية كثيرةوالقرارات اإلدا

 :األداء ويرتط ضع خططمرحلة و  / 6
المرحلة          لتمثل  الخطوة  هذه  تقاألخيرة  تأتي  مراحل  ب  األداء،  ميي من    يتم   موجبهاحيث 

الخطط ت  إيجابي  شكلوب  تنعكس  أن  هاشأن  من  التيورية  التط   وضع    خالل   من  األداء  ميي ق على 
 . العامل الفرد  ملهايح التي مقيالقدرات القابلة والمعارف والجميع  على التعرف

 واهداف تقييم أداء المؤسسات: أهمية  ثالثاا:
 ات : سأهمية  تقييم أداء المؤس  .1

 : (64، صفحة  2013)ديجي،  ترجع اهمية تقييم أداء المؤسسات الى األسباب التالية
حاجة _  1 أكثر  تكون  التي  المسؤولية  مراكز  إلى  العليا  اإلدارة  نظر  توجيه  على         تساعد 

 ر إنتاجية. إلى اإلشراف حيث تكون اإلشراف أكث
على  _  2 المستقبل  ترشيد تعمل  في  المؤسسة  في  البشرية  العناصر   الطاقة  إبراز  يتم  حيث 

 االستغناء عنها او تطويرها. يتم المنتجة التي  غيروكذلك العناصر   ،تنميتهاالناجحة و 
مديري األقسام على اتخاذ القرارات التي تحقق األهداف من خالل توجيه نشاطهم    تساعد _  3

 .التي ستخضع للقياس والحكم نحو المجاالت 
لكيفية أداء العمل الذي    المديريفي بتعرف  ظعلى وجود نوع من اإلقناع الو   المساعدة_  4

 مهامه مقدما.  سيتولى
وكذلك    االقسام  بين  المقارنة_  5 المؤسسة،  داخل  أخرى   بينالمختلفة  ومؤسسة       المؤسسة 

 التقييم. من خالل مؤشرات 
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 اهداف تقييم األداء الريادي:  .2
تقترب لهدف عن آخر نس   كثيرةأهداف    المؤسسات   أداءقييم  تل   قييمية الت  مليةالع  ةبيع لط بة  قد 

 :  (Beliaeva, 2014) مايلي في األهداف تلك نلخص  أن كنريقته ويموطالتنفيذ ومستلزمات 
  طبقا   تم  قياسها  نم  التأكد   لغرض   األهداف  من  ابتداء  ديةالتعرف على الوحدة االقتصا  يتم ✓

 .األهدافلتلك 
المؤسسة   ✓ إن  من  ق  تحقيق نحو    تسيرالتأكد  في  لها  المحددة  تأ اأهدافها            سيسها نون 

 .الداخلي نظامها أو
أل ✓ ومعرفة  االنحرافات  منا  اإلجراءات   واقتراح  سبابهااكتشاف    وتساعد   لتكرار  التصميمية 

  يركز   إذ   اإلدارة باستثناء،  طريق  الرقابية عن  فةالوظي  ممارسة  على  اإلدارية  ويات المستذلك مختلف  
 . لمهامهم األخرى  يتفرعون  االنحرافات المكتشفة وفي نفس الوقت  المدراء على
 . ليةخطط مستقبالاإلدارة إلعداد  ترشيد  ✓
 لجهودهم.   موضعي ييمعلى اإلبداع لوجود تق  تحفيز العاملين ✓
 وقدراتهم.العاملين  علىانعكاساته  و  ذلك أثار ومعرفة االختبار والتدريب  ييم سياسات تق ✓
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 : الثالث: ابعاد األداء الريادي طلبالم ❖
المتمثلة في ) االبداع، و ألداء الريادي ل المطلب االبعاد الثالثة  هذا لخالمن نعالج  

 : االستباقية، المخاطرة(
  ( :creativeاالبداع ) .1

الدارسين، فضال الباحثين و  المديري المؤسسات المختلفة كونه    اصبح االبداع مجال اهتمام  عن 
طويل، فاكتشاف وتطوير طرق جديدة  لالنجاح لتلك المؤسسات على األمد اة ومفتاح  يمثل عامل منافس

 مل األشياء يجعل المؤسسات اكثر حيوية وقدرة على النمو في المستقبل. لع

على المؤسسات الناشئة  (474، صفحة  1997حسين،  )و ال يقتصر هذا االهتمام كما يرى   ❖
بل   االعمال  فحسب،  منظمات  في  األنشطة  و  االعمال  و  السياسات  من  كثير  جوهر  يمثل  اصبح 

 يدة و الراسخةتالع

وينظر الى االبداع بانه البحث عن الحلول االبتكارية واالستثنائية للمشكالت المختلفة والتي  ❖
 جديدة. ليات، وتكنولوجيا جديدة، الى جانب تقديم منتجات وخدمات  تؤدي في النهاية الى تقديم عم

االبداع    (Stockes, 2010, p. 49)وميز   ❖ االبتكار،  و  االبداع  على  بالقدر   يتمثل   بين  ة 
 .عادي  إيجاد فكرة غير عادية  اما االبتكار فيتمثل بالقدرة على تنفيذ األفكار بأسلوب محدث غير

ان االبتكار يعني عملية توليد االفكار، واالختراع    (136، صفحة  2002)الملوك،  ويرى   ❖
يشير االبداع الى    ترجمة األفكار االبتكارية الى أشياء مادية ملموسة وبخاصة التقنية منها، في حين

م واقع  الى  واالختراعات  األفكار  ترجمة  من  نشاطات  كل  المعنى  هذا  اكد  وقد  اقتصادي،  يداني 
(Bolton)    حينما أشار الى ان االبتكار يمثل نقطة البداية للفرص التي يمكن تحويلها الى حقيقة

 ملموسة من خالل االبداع.
أوضح   ❖ ا  (Struwing, 2003, p. 352)وقد  بالعلطبيعة  واالبداع قة  االبتكار     ين 
القدرة على وضع    والريادة، بالنسبة له هو توليد األفكار الجديدة، في حين يعني االبداع  فاالبتكار 

تلك األفكار موضع التنفيذ، في حين تمثل الريادة القوة الدافعة التي تساعد في الحصول على نتائج  
 االبداع.   
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ما                  خالل  ا  من  بان  القول  يمكن  وتوظيف  اع  بد السبق  تطوير  عملية  هو 
األفكار والسلوكيات الجديدة في المؤسسة لتقديم منتجات أو خدمات جديدة أو طرق إنتاج وأسواق 

 أو نظام إداري جديد أو تقنية جديدة ، فضااًل عن تحسين العمليات الحالي. جديد أو هيكل تنظيمي

  :(Proactiveness) االستباقية  .2

رص الجديدة، فالمؤسسات مؤسسة في اكتشاف الفالد  جهو   ىتشير االستباقية ال              
الريادية تراقب االتجاهات وتحدد الحاجات المستقبلية للزبائن الخاليين، وتتوقع التغيرات في طلباتهم،  

جديدة،   فرص  الى  تحويلها  يمكن  والتي  فجأة  تبرز  قد  التي  التحديات  عن  ال  فضال  واالستباقية 
المنافس  بةرغتتضمن تمييز التغيرات فقط، بل ال ين، فالمدير في العمل وفق الرؤى المستقبلية قبل 

الذي تمتع بروح المبادرة و االستباقية يركز نظره على المستقبل ويبحث باستمرار عن اإلمكانيات 
 . (Dess, 2007, p. 458) الجديد للنمو و تطور المؤسسة لبلوغ الريادة

فرص السوقية مام، و البحث المستمر عن الاالتراتيجية تأكيد النظر الى  ية تمثل اسو االستباق 
مع االستجابة السريعة لالتجاهات البيئة المتغيرة, الميل لممارسة األنشطة التي تؤثر في البيئة كما  

خلق   المستقبل،  على  التركيز  منع  تتضمن  ومحاولة  المشكالت  توقع  المسؤولية،  افتراض  أفكار، 
و اطالق    على تنفيذ عمليات جديدةالتكيف، المواظبة  ى  ثها، االتصاالت الفعالة، المحافظة علحدو 

 . (Fox, 2005, p. 51) منتجات جديدة

الذي    لمن خال        االنشطة  في  الواسع  التنوع  تمثل  االستباقية  ان  القول  يمكن  سبق  ما 
تقييم نقاط القوة والضعف فهي تمثل جهود المؤسسات  يضمن اقتناص الفرص واتج اهات السوق، 

االستجابة لها قبل غيرها    و  ستقبلية وتحويلها الى فرص جديدةحتياجات الزبائن الما  للتعرف على
 من المؤسسات.
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 :  :(Risk) المخاطرة .3
عمل         من  يتجزأ  ال  جزء  وهو  لألعمال،  مالزمة  صفة  المخاطرة  او  االفراد الخطر 

ويشمل  الخسارة  اشي وقوع  تحمكانية  والمؤسسات وينظر الى الخطر على انه حالة عدم التأكد من إ
ذلك عدم التأكد من نتائج القرارات التي يتخذها االفراد في حياتهم العلمية و الشخصية ، فضال عن  

الت االنساعدم  حياة  على  وتأثيرها  المتعددة  العامة  الطبيعية  الظواهر  من  وممتلكاته أكد  ودخله    ن 
والمنتجات   قرارات ذات الصلة بالمشروعات ،الن الخطر الريادي يمثل اتخاذ  إوفيما يتعلق بالريادة ف

  (Madsen, 2007) والعمليات الجديدة في ظل الظروف المخاطرة وحالة عدم التأكد 

 سلبية عدم التأكد، واحتمالية الخسارة أو النتائج الاما تقبل المخاطرة فإنه يشير الى إدراك حالة 

ها في مشروعات قد تكون  مار موارد تثنحو اس   ؤسسةوينشأ سلوك تقبل المخاطرة نتيجة ميل الم
 . نتائجها غير مؤكدة 

أن تقبل المخاطرة يحدث عندما تكون المعرفة المتاحة حول مشكلة أو مشروع ما غير    ويعتقد  
أن تقبل المخاطرة يعبر عن الميل لممارسة األنشطة    (Lamadrid, 2009, p. 38)كافية واكد  

وعات في أسواق جديدة غير معروفة سابقا، االلتزام بقدر  شر الجريئة التي تتسم بالمخاطرة كإنشاء الم
جد  مشروعات  في  للدخول  الموارد  من  اقراض  كبير  أو  مؤكدة،  غير  عوائد  ذات  كبيرةيدة  ،  مبالغ 

يميل فيه مدراء القمة الى اخذ االعمال التي تتسم بالمخاطر ، ويرتبط تقبل المخاطرة بالمدى الذي  
القرارات االستثما الى  التأكد  ريوالنظر   ,Richard)ة واالعمال االستراتيجية لمواجهة حاالت عدم 

2009, p. 255_256) . 
أداء  ما ي  وعادة الذي يساهم في تحسن  القرار االستراتيجي  اتخاذ  المخاطرة بسرعة  تقبل  رتبط 

المؤسسات ،فإذا كانت هذه المؤسسات ال تميل الى تقبل المخاطرة فإنها  لن تكون قادرة على تقديم  
 لظروفعات جديدة أو أنها تكون ذات استجابة بطيئة إدا ما قورنت بغيرها من المؤسسات وفقا  دا إب

إن    (Dess, 2007, p. 462)وفق ما يرى  و  ق المتغيرة ، وبالتالي سيكون اداؤها ضعيفا  السو 
أنشطتها   تخليها عن  ذلك  تطلب  وان   ، المخاطرة  ذات  البدائل  تختار  أن  ينبغي  الريادية  المؤسسة 

تحملحاال يتطلب  أداء عال  الحصول على  أن  ذلك   ، لالمؤ   لية  ،  سسة  المخاطرة  درجة عالية من 
جديدة  منتجات  لتقديم  الجديد  للمشروع  كثيرة  بموارد  االلتزام   ، المديونية  من  عالية          مستويات 

 في أسواق واالستثمار في تكنولوجيا غير مكتشفة . 
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 خالصة الفصل: 
تبين    حيث    النظري لرأس المال الفكري   الجانب    الىا  هذا الفصل اشرنمن خالل             

 لمال الفكري يعبر بصورة أساسية عن األصول المعرفية واألصول غير المادية للمؤسسةن رأس اأ
العديد   يعتبره  الذي  العالقات  الكل أي راس مال  الدراسة لمعالجة جزء من  تم تخصيص هذه  كما 

 تالعالقاتم  تحديد مفهوم راس مال    مال الفكري، حيث  س  من رواد علم اإلدارة ركيزة من ركائز را
فقمنا بالتأصيل  ،  المحور األساسي في هذه الدراسة على اعتباره انه المتغير المستقل بها    الذي يعد 
هو فأس المال الفكري  ر عن باقي مكونات    ص ما يتميز بهالتخو اس قات  الأس المال العر النظري ل
إضافة   على ةالقدر  ة ولهاؤسسمع أطراف من خارج الم قات البناء ع لالة الخارجية من خيئ يهتم بالب 

للمألالقيمة وتحقيق أرباح، وبالتالي يمكن اعتباره من ا الهامة  البقاء  ؤسسصول  لها  التي تضمن  ة 
كما    ارية ر االستمو  فيوالديمومة،  التفصيل  العر أبعاد    تم  مال  فيأس  المتمثلة  مع  الالع  القات  قة 

الع والتحا  مع   قةالالزبائن،  الشرك  تراتيجيةاالسفات  اللموردين،  و  أي  الشركاء العالاء  مع  قة 
ت الحديثة للوصول المؤسساوهي أهم ما تركز عليه    االجتماعيين  و الهيئات العمومية ) الحكومة(

بين    مبني على عالقات ثقة متبادلة    شك أن تكوين رصيد اجتماعي  ال و  بة ،  الى النتائج المرغو 
و يعزز     تيجية للمنشأةراستاالصول  االمن  ل  أص  ا و مورديها و المجتمع يعتبرهئالو عم  ؤسسةالم

 لهذه المؤسسات. الرياديداء األمن مستوى  ويحسن التعاون 
احد اهم االستراتيجيات التي تدفع االعمال نحو التوجه لتحقيق رغبات   االداء الرياديذا يعد ا

من خالل توظيف   التميز و الريادة وذلكلى ا وحاجات الزبائن، كذلك الوصول بهذه المؤسسات 
جديدة و االستباقية في تلبية حجات الزبائن مع المخاطرة الغتنام  بداع في انتهاج الطرق العملية اال

صول  للو  األداءليها اهم االبعاد التي يرتكز ع) االبداع، االستباقية، المخاطرة(  اذ تعد هذه الفرص 
الى الريادة. ؤسسات بالم
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دراسات السابقة وعموميات حول  ال

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 : الفصل  دتمهي
 

للبحوث والدرا                  الفصل عرضا  ايتضمن هذا  السابقة  ة  باحثلل  تمكنت   تيلسات 
مرتبة ترتيبا زمنيا   ية الحالصلة وثيقة بالدراسة    لها  تيرات الي غالمتتناول    ذي، والعليهاع  ال طاالمن  

هذه  ل ليتح بحيث يتمة بالدراسات السابقة، لحاليقة الدراسة االعرضها من أجل معرفة ع و تصاعديا
كما    دوات والنتائجاالنهجية، و المجراءات  االة، و هداف، والعيناالوضوعات و لمالدراسات من حيث ا

المتط    تم العموميات حول  الى  المتوسرق  لها  ؤسسات الصغيرة و  الداعمة  الهيئات   ًا   بناء  وطة و 
 كاالتي :   مبحثين على ما سبق تم تقسيم الفصل الى 

 لمتغيرات الدراسة. اسات السابقة المبحث األول: مناقشة الدر 
ئات  و الهي  ة وسطالمت المبحث الثاني: عموميات حول المؤسسات الصغيرة و

 . لها الداعمة
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 لمتغيرات الدراسة:   السابقة لدراساتل: مناقشة االمبحث األو
، حيث التابع    المستقل و  السابقة لكل من المتغيرنعالج في هذا المبحث الدراسات           

ي التي  األساسية  الركيزة  السابقة  الدراسات  البحث   عتمد تعد  المال  تن   لدراسات   عليها  رأس  اولت 
سوآءا كانت العالقات  سات تناولت أحد أبعاد رأس المال  هما، درا، أو كالواألداء الريادي،  العالقات 

نتعرض لهذا من خالل عدة جوانب كاألهداف والنتائج والتوصيات والفائدة من سو عربية أو أجنبية،  
 .البحث وأوجه التشابه واالختالف

 : بية العر  بالغة ت المطلب األول: الدراسا  ❖
 بعنوان:  (2008)المناصرة، دراسة  .1

الشركات  القرارات االستراتيجية في  فعالية  في  واثرها  للمديرين  الريادي  التوجه  ابعاد  بعنوان 
 .   كلية الدراسات االدارية و المالية أطروحة دكتوراه،  المساهمة العامة األردنية

االستراتيجية  التوجه نحو أداء ريادي في فعالية القرارات    هدفت الدراسة الى بيان اثر          
الش األركافي  العامة  المساهمة  تكو   ردنية ت  ) نحيث  من  الدراسة  عينة  شركات  22ت  من  شركة   )

ألبعاد   إحصائية  داللة  ذو  اثر  وجود  اليها  توصلت  التي  النتائج  اهم  من  وكان  العامة  المساهمة 
 . االستراتيجية التوجه الريادي على فاعلية القرارات 

ابعاد في تحديد  ها  منكما تم االستفادة    سةدرو عينة المالفي    لدراسة مع الدراسة الحاليةا  ت تشابه
   .الريادي األداء

 بعنوان:  (2014)حسين احمد،   دراسة .2
بعنوان   التنافسية دراسة  مقال  الميزة  الزبائني وانعكاساته في تحقيق  المال  رأس 

    .استطالعية آلراء من العاملين في مصارف محافظة دهوك
اطار  الى  الدراسة  عمدت                       فتعر نظري  تقديم  مال   راسمفهوم    الى  يهض 

التنافسيةبائنالز  والميزة  بين  ، و  ي  والتأثير  العالقة  الز راس  التعرف على طبيعة  والميزة  بائن المال  ي 
ي لدى إدارات  بائنالتنافسية حيث خلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها وجود اهتمام برأس مال الز 

ي والميزة  بائنال الز س المة بين رأوجب وية موجود عالقة ارتباط معن ،  المصارف في محافظة دهوك
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مما يشير الى ان المصارف العاملة في محافظة    0.95  التنافسية اذ بلغت قيمة معامل االرتباط  
   راس مال الزبائني من اجل تحقيق ميزة تنافسية.دهوك تركز على 

بد           الزبائني  مال  راس  درست  انها  في  الحالية  الدراسة  على  الدراسة  هذه  ون  تختلف 
كما          ل اهم العالقات دراسة الحالية حيث تم التفصل في ابعاده األربعة التي تشكه عكس العاد اب

 تم االستفادة من هذه الدراسة من حيث المعالجة االدبية لمتغير راس مال العالقات.
 عنوان:   ( 2013)كمال، دراسة     .3

   ستهلكللماالجتماعي   باالنتماءني باالمال الز عالقة رأس أطروحة دكتوراه بعنوان  
تحديد الدور الذي يلعبه االنتماء االجتماعي للمستهلك في تكوين  هدفت الدراسة الى            
 . بائنيإيجاد مقياس لقياس رأس المال الز  بائني،رأس المال الز 

بينما    و العالمة التجارية    االنتماء االجتماعي للمستهلك  بينالعالقة  ركزت الدراسة على  حيث  
 خلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:  أثر راس مال العالقات واألداء الرياديفي دراستنا تم دراسة 

، و العضوية ومستوى  المهني  عالقة ذات داللة إحصائية بين االنتماء االجتماعي و   وجود  -
 بائني. ورأس المال الز  فرد تعليم ال
ابعاده     بدون  الزبائني  مال  راس  درست  انها  في  الحالية  الدراسة  على  الدراسة  هذه  تختلف 

بعة التي تشكل اهم العالقات كما تم االستفادة  عكس الدراسة الحالية حيث تم التفصل في ابعاده األر 
 نظري.من الدراسة في الجانب ال
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 بعنوان:   (2018)الناصر، دراسة    .4
بعنوان    العالئقي و مقال  المال  أداء االعمال: دراسة سببية على    أثرهراس  على 

 . مجلة رفاد  منظمات االتصاالت الكويتية
ي في أداء االعمال لمنظمات  ئقهدفت الدراسة الى تفحص اثر راس مال العال               

ا   االتصاالت  و  وتصورات  معرفة  خالل  من  موظفيها،الكويتية  اعتمد   راء  الدراسةحيث  على    ت 
أل همن التحليل  العالقاجية  مال  راس  مكونات   و  التبعاد  في)  المتمثلة  االستراتيجية، حالت         فات 

ة و االتفاقيات، العالقة مع الشركاء، العالقة مع الموردين و العمالء، و المعرفة المتوفر  و التراخيص 
الشركاء   ت  حول  االعمال حيث  أداء  في  والعمالء(  الموردين  في مجموعة الم  وحدةت  مثلو      عاينة 

جود اثر قوي وايجابي لراس مال  و  ت الدراسة  الى  خلصف  و الموظفين و اإلداريين  نيمن المدير 
 يد.او العالئقي في تحسين  أداء االعمال لمنظمات االتصاالت الكويتية على المدى البع العالقات 

كونها جمعت          في  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  أداء  تشابهت  وابعاد بين  المؤسسة 
راس مال العالقات، واختلفت في عينة الدراسة  راس ما العالقات كما اتفقت على بعض من ابعاد  

 وتفصيل ألبعاد أداء المؤسسات.
 بعنوان: ( 2018العابدي و اخرون،  )علي رازق دراسة  .5
  آلراءأثير اليقظة الذهنية التنظيمية في االداء الريادي دراسة استطالعية ت

 . وفة والنجف _ جامعة الفرات االوسط  التقنيةكفي معهد الالمدرسين 
بالفشل، التردد  ) االنشغال  إلى بيان تأثير أبعاد اليقظة الذهنية التنظيمية    الدراسةهدف  ت       
تبسيط   العمليات،  ات،  جراءاالفي  تجاه  واختاالل الحساسية  الخبرات  واحترام  بالمرونة،   (فهاالتزام 

مجتمع البحث وقد تكون    ء الريادياالداوالكوفة في  سية في معهدي النجف  ئة التدريعضاء الهيأل
جامعة الفرات    من  أعضاء اال،  شملت  البحث  عينة  أما  والكوفة،  النجف  معهدي   / التقنية  وسط 

 .  )149( المعاهد التقنية وعددهم بلغ في تلكً  يةالهيئة التدريس 
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الم        استخدم  البحث  أهداف  التحليولتحقيق  الوصفي  انهج  استخدام  تم  وقد  ستبانة  اللي، 
لبيا ،  كأداة رئيسة لجمع بيانات البحث   التحليل  نات البحث وفرضياتها توصلت  وبعد إجراء عملية 

   أبرزها:إلى عدد من النتائج 
  .داء الريادي بأبعادهاالة معنوية لليقظة الذهنية التنظيمية بأبعادها في  اللوجود تأثير ذي د  ✓
لتمكنها من    والرياديةالنجف والكوفة الموارد المعرفية    اهد التقنيةإدارة المع  امتالكضرورة   ✓

الفرص عن طريق الموارد التي   واستغاللالتنظيمية    االستراتيجيات أداء عملها وتحقيق التميز وتنفيذ  
 .المعاهد ا تلك تمتلكه

الريادي   اءاألد غير  متدرست  تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها               
ابعاد ع  بتا   غيركمت من  بعض  اتفقت على  الدراسة    هكما  عينة  في  واختلفت  التحليل ،  وطرق 

 . ئياالحصا 
 

 :بعنوان  (2019)صديق بالل براهيم،  دراسة  .6
الذكاء التنافسي و األداء الريادي بتوسيط اليقظة االستراتيجية دراسة ميدانية لعينة  ة بين العالق  

 .ي العراقمن الكليات االهلية ف
الريادي          االداء  و  التنافسي  الذكاء  بين  العالقة  على  الضوء  تسليط  إلى  البحث  هذا  يهدف 

مجلس الكلية في بغداد، فقد استهدفت  ليقظة االستراتيجية لعينة من الكليات من اعضاء  بتوسيط ا
تم جمع بيانات  قد  ، و   (عضوا الكلية في الكليات المبحوثة   133كليات بمجملها )   10ة  عينة الدراس

  .لبحث باستخدام االستمارة  كأداة رئيسة للبحث ا
االداء   للذكاء التنافسي واليقظة االستراتيجية في  وجود عالقة ارتباط والتأثيراظهرت النتائج          

دراسة الحالية في اعتماد األداء الريادي كمتغير تابع باإلضافة  الريادي حيث تشابهت الدراسة مع ال
ا في  الى  المعتمدة  تم  بعاده  حيث  المخاطرة(  االستباقية،   ، االبداع   ( في  المتمثلة  الدراستين  كلى 

 جانب النظري للدراسة .د ابعاد األداء الريادي فضال عن  اثراء الراسة بتحدياالستفادة من الد 
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 األجنبية: بالغة لمطلب الثاني: الدراسات ا ❖
 بعنوان:  (Shih‐Chia Chang, 2007)دراسة    .1

Achieving manufacturing flexibility though entrepreneurial 

orientation 

المخت               أنواع  على  الريادي  التوجه  ابعاد  اثر  فحص  الى  للمرونة تهدف  لفة 
التحكم ( مصنعا يعمل في مجال صناعة لوحات  115التصنيعية، حيث تكونت عينة الدراسة من ) 

 الحاسوبية في تايوان. 
ا           الدراسة  التوصلت  من  العديد  الى  االبداع  نتائج  و  االستقاللية  من  كل  ان  برزها 

الجديد  المنتج  إيجابي على مرونة  تؤثر بشكل  المخاطر و االستباقية  أداء    وتحمل  ريادي  وتحقيق 
 .للمؤسسة من خالل ابعاده المتمثلة في ) االستباقية، االبداع، المخاطرة( جيد 

ا        ابعاد  تحديد  في  الدراسة  هذه  أسهمت  احيث  لدراسة  الريادي  واختلفت ألداء      لحالية 
كم الريادي  األداء  درست  الحالية  الدراسة  كون  اعتمدته  في  التي  الدراسة  هذه  عكس  تابع  تغير 

 ر مستقل. كمتغي
 بعنوان:  (Beattie, 2013)راسة  د 

Balancing on a Tightrope: customer relational capital, value 

creation and disclosure  .  

ت اهدفت            اللدراسة  مساهمة  صورات  حول  ماإلمتخصصين  رأس  عن  ل  افصاح 
 . ء في خلق القيمةاللعممع اقات الخاصة مكون الع ت واقالالع

رات ا ق القيمة بل قد يؤثر سلبا على القر ليساهم في خ  الفصاح الخارجي  اإلت إلى أن  لتوص
اعة كما أن  مة للصنئح العالواي الفدة  لمحد اح اص فإلء الحاليين أو ينتهك اتفاقيات عدم امالمع الع

لمعااإل المسببة  العوامل  أهم  من  يعتبر  التنافسي  بالمركز  مال  اإلضة  ر ضرار  رأس  عن  فصاح 
 .ءمالالع

عل الدراسة  هذه  و   ىركزت  العالقات  مال  ابعاد راس  من  الهبعد  مع  العالقة  بعد  أي ز و  بون 
ا  العميل هذه  عن  اإلفصاح  جراء  يحدثه  الذي  الدر واالثر  انا  حين  في  اعتبرت لعالقة  الحالية  اسة 

  قات.العالقة مع الزبون بعد من ابعاد راس مال العال
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 بعنوان: (Ingrid, 2014)دراسة  .2

  Dimensions of entrepreneurial orientation and small and 

medium enterprise performance in emerging economies . 

: االستباقية  المتمثلة فيتوجه الريادي  د للأبعاكشف العالقة بين  ى  ال تهدف الدراسة             
التنافسيةرة ، واوالمخاط لتتمكن    لعدوانية  المتوسطة  المؤسسات الصغيرة و  أداء  من  على  تحسين 

 .  بتنزانيا مواجهة التحديات التي يفرضها تدفق المنافسين في سياق اقتصاد السوق المفتوح
، مع المخاطرة  األداء  ظمة أصحاب العمل والقة قوية بين أبعاد من تشير النتائج إلى وجود ع

 سية التي تخفف من تأثير النشاط المؤيد. التناف عدوانيةوال
)االستباقية،   الريادي  األداء  ابعاد  تحديد  في  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  تشابهت 

  ي يحقق مكانة للمؤسسة. المخاطرة( اختلفت مع الدراسة الحالية بإضافة بعد االبداع الذ 
 

 بعنوان:  (Abhayawansa, 2014)دراسة . 4

Importance of Intellectual Capital Information: A Study of 

Australian Analyst Reports . 

كثر أهمية  اال رأس المال الفكري  ابعاد  دراسة أنواع  هذه الدراسة الى    هدفت                   
المحللين اهتمام  لدى  إلى  توصلت  ارأ  بابعاد المحللين    و  عند  س  الفكري  الشركات، لمال         تقييم 

همية النسبية لمعلومات رأس المال الفكري حسب القطاع الذي تعمل فيه الشركة، لكن أل ا  و تختلف
 . كثر استخداما في تقارير المحللينألو إدارة الشركة كانت ا قات الات عن رأس مال الع مالمعلو 

  ت النمو اللنقدية و معد ركات بالتدفقات االشيم ين عند تقي المحللهتمام الو أرجعت الدراسة ذلك ا
ا توقع  العألو  مال  رأس  مؤشرات  مساهمة  و  المستقبلي  العالداء  و  كالتعاون  التجارية المقات        ة 

همة رأس المال اقات يعتبر ثمرة مس الت ، كما أن رأس مال العاو السمعة في تكوين تلك التوقع
ه  ألن قات ليس  المال العن رأس  فصاح عاإليز على  تركخلق القيمة أي أن الالبشري و الهيكلي في  

التفاعل بين الثالثة بنود يتجسد في رأس    ألنكثر أهمية عن باقي بنود رأس المال الفكري و لكن  األ
الع مال قات المال  راس  بعد  على  ركزت  كونها  في  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  تشابهت   ،

 ل العالقات. عاد متغير راس ماتلفت في تكوين اباخ من راس مال الفكري والعالقات المتفرع 
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 بعنوان:   (Topsakal, 2015) دراسة.5
The relationship between the financial performance and 

intellectual capital in the food and beverage enterprises 

 

منالعالقات    مال س  رأتناولت              ومكون  المال  كجزء  المالي،   اءالد وا  الفكري   أرس 
، أظهرت  نتائجها    ة سببيةفي تركيا، وهي دارسة كمي  األغذية و المشروبات على عينة من شركات  

الع احصائيةذات    القة وجود  ومؤش  داللة  عناصر  العر ات  ر بين  المال  حول  المعرفة  ):  القاتأس 
التحالودين والزبائن، وكمور ال  العالقة مع  والزبائن،    الموردين     (، جية والتراخيص اتي ستر االفات  ذلك 

 .اء المالي للشركات االد وبين 
تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في بعض من االبعاد المكونة لراس مال العالقات 
واختلفت معها في دراسته بشكل مستقل عن راس مال الفكري و العينة المختارة إلسقاط الجانب 

 يقي.لنظري على الجانب التطب ا
 بعنوان:  (Mercer, 2018)اسةر د. 6

How to Measure and Manage Your Firm’s Relationship 

Capital 

القيمة غير الملموسة لألعمال  األنواع   بينت الدراسة   الثالثة لرأس المال الفكري التي تشكل 
  في عالقاتها صلةالمتأ قيمة لهيكلي( ، وال)رأس المال ا والتجارية هي األفراد )رأس المال البشري( ، 

 .العالئقي( )رأس المال
تشكل شبكة  ا التي  هي عالقاته   ةالخاص  المؤسسةمتلكها  تمن أهم األصول التي  فا           

تمثل  األشخا التي  والشركات  وال  العمالص  والموردين  والشركاء  والوسطاء  فاعند والعمالء  حكومة 
الى تؤدي  العالقات  هذه  أخرى  دعم    توظيف  المال،أنواًعا  رأس  سب   من  سمعة  على  المثال،  يل 

 بما يحقق تميز وتفرد المؤسسة. والعالمة التجارية والملكية الفكرية المؤسسة
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 الدراسة الحالية:  المطلب الثالث: مميزات   ❖
من خالل عرضنا للدراسات السابقة نجد أن بعضها تعاملت مع مفهوم رأس                  

المال د، ومنها من ركز في دراسته على رأس  فصيل في األبعادة دون التكبنية واح  ات قعالالمال ال
الفكري عموما، في حين أن دراستنا اقتصرت وركزت على أحد مكونات رأس المال الفكري والمتمثل  

ال المال  رأس  مستقل  في  كمتغير  الزبون   )  االربعةوأبعاده  عالقات  مال عالقات  مال ،  راس  راس 
 (تماعيين و الهيئات شركاء االجراس مال ال،  الشركاءمال راس ،  دون مور لعالقات ا
فإن        والتابعة  المستقلة  المتغيرات  حيث  من  دراستنا  مع  تتطابق  تكاد  التي  الدراسة  أما 

المال   رأس  بنية  تناولت  قد  دراستنا  كون  في  يتجلى  الهيئات  االختالف  بعد  بإضافة  العالقات 
إلي  عة  األربوفقا ألبعاده  العمومية   الالمشار  في  تتناو ،  موذجنها  الدراسلم  بعض ل  السابقة    من   ات 

، إذ تم التطرق إليه  كالعالقة مع الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية    راس مال العالقات  أبعاد  
ثير مباشر على أداء  أراس مال العالقات لما له من تأساسي من أبعاد    بعد في دراستنا الحالية ك

ا المتو المؤسسات  و  اع لصغيرة  تم  كما  ابعاد سطة،  المت  تماد  الريادي  االستباقية  األداء   ( في  مثلة 
بلوغ    نحو    المؤسسات الصغيرة و المتوسطة    في توجه  أهمية بالغة  ،االبداع، المخاطرة( لما لها من  

 أداء  ريادي متميز.
ح   من  الحالأما  الدراسة  عن  السابقة  الدراسات  تختلف  التطبيقي  الجانب  هذهيث  تعد  إذ    ية، 

اثر رس مال العالقات في تحسين األداء الريادي  تناولت    البيئة المحلية التي  دراسة في  الدراسة اول
الجزائري  الغربي  بالجنوب  المتوسطة  و  الصغيرة  أنه    للمؤسسات  سابقة    الباعتبار  دراسة  توجد 

حيث  للمج نفسه،  الحال  ارتكزت ال  علىيالدراسة  التطبيقي  الجانب  في  ا  اثر  ة  مال    لعالقات راس 
جهود الباحثين في هذا   الستكمال  ، لذا تأتي هذه الدراستحسين األداء الريادي  في      األربعةبأبعاده  

الدراسي،   الحقل  هذا  في  النقص  وسد  المربعاالمجال  بأسلوب  الدراسة  بيانات  معالجة  تم  ت  اذا 
 .Smart PLSالصغرى الجزئية باالعتماد برنامج 
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ئات  و الهي وسطةالمتلصغيرة و ل المؤسسات ا: عموميات حوني المبحث الثا
 : الداعمة لها
  واهميتها       خصص هذا المبحث لدراسة عموميات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة         

 ة لها في المطلب الثاني:  مفي المطلب األول، ثم المؤسسات الداع
   ة والمتوسطة:المؤسسات الصغير  أهميةو  المطلب األول: مفهوم    ❖

 : كما هو بين ادناه المؤسسات الصغيرة والمتوسطةة وم واهميمطلب مفهنعالج في هذا ال      
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفهوم  .1

بشكل يتماشى مع حجم    والمتوسطةتنفرد كل دولة بتعريف خاص للمؤسسات الصغيرة         
االقتصادي   ك  والمعايير نموها  خبرائها،  قبل  من  م المعتمدة  أكثر  يوجد  الما  في  تعريف  دولة ن 

معيار العمال، معيار   :أهم المعاير الشائعة  نومتبنت الدول معايير مختلفة لتعريفها    ولقد   ة،الواحد 
استهالك   معيار  المستخدمة،  التقنية  معيار  اإلنتاج،  معيار  السوقية،  الحصة  معيار  المال،  رأس 

العام عدد  هو  شيوعا  المعايير  أكثر  ولكن  االطاقة،  هدا  وفي  نتطر لين،  سوف  أهم  لمطلب  إلى  ق 
 الجزائر.  والمتوسطةالتعريفات للمؤسسات الصغيرة 

حول المؤسسات الصغيرة إذ صادقت    1996اعتمدت الجزائر تعريف االتحاد األوروبي لسنة   
بولونيا حول ه ميثاق  المؤسسات سنة  ذ على  ه  2000ه  يعتمد ذ وبالتالي كرست  وهو   ، المفهوم   ا 

 (.الحصيلة السنوية لرقم األعمال ل ،رقم األعمال ، عدد العما):  ايير أساسيةعلى ثالث مع
 جدول التالي يوضح معايير التصنيف المعمول بها في الجزائر:وال

 المعيار
 

 النوع

 عدد العمال
 )عامل(

 رقم االعمال السنوي  
 )مليون دينار جزائري( 

الحصيلة   مجموعة 
دينار   )مليون  السنوية 

 جزائري( 

 20ز  ال يتجاو  40اقل من  09لى  ا 01من  ة مصغر  مؤسسة
 200ال يتجاوز   400يتجاوز  ال  49الى   10من  صغيرة  مؤسسة

 1000الى 200ما بين   4000الى 400ما بين   250الى   50من  توسطة مؤسسة م 
ب   : المواد  االالمصدر  الواردة ضمن  رقم    7،و 6،5عتماد على معطيات  التشريعي  المرسوم  في:    المؤرخ  01/18من 

 . جيهي لترقية م.ص.م و المتضمن القانون التو 2001/ 12/12
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 : االجتماعية ية و المتوسطة في تنمية االقتصاد المؤسسات الصغيرة و أهمية .1
تعتبر المؤسسات االقتصادية بصفة عامة المحرك األساسي للتنمية و التطور                  

  األساسي  الحيوي واالقتصادي في جميع البلدان، و من بين هذه المؤسسات برز بشكل جلي الدور  
ئم الرئيسية لتطوير االقتصاد  أهم محركات التنمية وإحدى الدعاصغيرة و المتوسطة كسات الللمؤس

الحركة  سريع  عالمي  اقتصادي  محيط  في  التأقلم  على  وقدرة  مرونة  من  به  تتميز                ولما 
اقتصاديات  في  الغالبة  هي  المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات  أن  على  تدل  اإلحصائيات  كل    و 

لواليات المتحدة األمريكية  لالقتصاد في هذه البلدان، ففي االركيزة األساسية    التاليعتبر بدان، و تالبل
نسبة  المؤسسات  هذه  ألمانيا  99.6تمثل  في  و  المؤسسات،      %   99.3%اليابان   90%من مجموع 

 .   (56، صفحة 2004)عثمان،  % 99,8اروبا  و في
تزا  االهومع  ظهيد  الصغيرة  بالمشاريع  والدولي  العالمي  الصغير تمام  المؤسسات  فوائد  ة  رت 

من   العديد  في  الحيوي  ودورها  الجزء    المجاالت والمتوسطة  هذا  في  نقوم  واالجتماعية  االقتصادية 
 : (70، صفحة  2016)وسيلة،  بسردها في فيما يلي

أكثرخلق   .1 عمل  واستمرار   مناصب  مشكلة وفرة  حدة  من  والتخفيف  الشباب،  لتشغيل  ية 
ضة نسبيا إذا ما قورنت بتكلفة خلق فرص  الدول، وذلك بتكلفة منخف  البطالة التي تعاني منها معظم

 . الدول المختلفة العمل بالمؤسسات الكبرى، ومن ثم تخفيف العبء على ميزانيات 
ية الصناعية، حيث تشير نتائج  اء قواعد التنمالبتكارات وإرستنمية المواهب واإلبداعات وا .2

ت التي تحققت عن طريق  كارات واالختراعادد االبتإلى أن عالمجال  الدراسات المتخصصة في هذا  
، وتطرح  التي حققتها المؤسسات الكبرى   تهاصغيرة والمتوسطة تزيد عن ضعف مثيالالمؤسسات ال

 في األسواق خالل مدة زمنية اقل. 
بمستوى ا .3 واالس  الرتقاء  األفراد االدخار  من  األموال  رؤوس  تعبئة  خالل  من  تثمار، 

غير   والهيئات  مصاد والجمعيات  من  وغيرها  يعني  الحكومية،  الذي  األمر  الذاتي،  التمويل  ر 
 . لمنتجاستقطاب موارد مالية كانت ستو جه إلى االستهالك الفردي غير ا
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التنمي .4 لعملية  الجغرافي  التوازن  تتسم  تحقيق  حيث  الصة،  والمتوسطة المؤسسات  غيرة 
لق مجتمعات  م، األمر الذي يساهم في خبالمرونة في التوطن والتنقل بين مختلف المناطق أو األقالي

الهجرة السكاني والحد من  التوزيع  النائية والريفية، وإعادة  المناطق  المدن     إنتاجية جديدة في  إلى 
 . الكبرى 
التكامل   .5 تحقيق  في  معالمساهمة  ال  االقتصادي  بعض المؤسسات  تقوم  حيث  كبرى، 

اإلن مستلزمات  بعض  بإنتاج  والمتوسطة  الصغيرة  تالمؤسسات  أي  الكبرى  للمؤسسات  عتبر  تاج 
 . او مناولة مؤسسات مغذية

بإمكانيات   .6 والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تتمتع  الصادرات، حيث  زيادة  في  المساهمة 
وتقليل العجز في ميزان المدفوعات أو حتى  بة،  الصع العمالت كبيرة في زيادة الصادرات، وتوفير  

 .ق األجنبيةإحداث فائض فيه، وذلك من خالل غزو األسوا
ات الصغيرة والمتوسطة تغطي الطلب المحلي على المنتجات ك: فالمؤسسدعم االستهال  .7

نصيب    التي يصعب إقامة صناعات كبيرة إلنتاجها لضيق نطاق السوق المحلية نتيجة النخفاض 
كما أن االنخفاض النسبي في أجور العاملين بالمؤسسة الصغيرة يؤدي   لقومي،د في الدخل ااألفرا

لالستهالكأل قابلية  تكون  كل   ن  لتوجيه  نسبة  الكلي،  االستهالك  حجم  زيادة  إلى  يؤدي  ما         هذا 
 . الكاً وبصفة خاصةً  نحو السلع المحلية األكثر تداوال واسته أو معظم دخلهم نحو االستهالك،

  
 
 
 
 

 
 

 

 



 الدراسات السابقة وعموميات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ني : الفصل الثا

 
 

45 
 

 :   الثاني: الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بلطالم ❖
مؤسسات الداعمة للالبرامج  الوكاالت و يئات و أهم الهى عرض  ا المبحث النتطرق في هذ        

 المحلي والدولي:على المستوى الصغيرة والمتوسطة  
 : وطنيالداعمة على المستوى الالهيئات  .1
العديد   بإرساء  الجزائر  والدعم  قامت  لإلنشاء  اآلليات  خاصة    من  وزارة  تنصيب  أولها 

والص والمتوسطة  الصغيرة  بادئ  بالمؤسسات  في  التقليدية  هيكلتها  ناعات  إعادة  تم  التي  األمر 
باإلضافة آلليات أخرى    ترقية االستثمار،وتحولت لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 

 : من بينها
 :CNAC الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :-1

في   أسس  ي  1994جويلية    06والذي  الو  األساسية  الركيزة  لحماية  عتبر  عليها  يرتكز  تي 
 . بطريقة غير إرادية ألغراض اقتصاديةالمهددين بفقدان مناصب العمل 

   ANSEJ شباب :الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ال-2
،  وتقوم  1996سبتمبر   8المؤرخ في   269-  96والتي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

 ت.لمشاريع من أصحاب الشهادابتقديم التمويالت لحاملي ا
 :   ANDIالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار -3

رقم   التشريعي  األمر  خالل  من  االستثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة    20في    03-01أنشأت 
 يرها. تمكن المستثمر من التمتع بمجموعة من المزايا الجبائية وغ  2001أوت 

 :   FGAR PMEمتوسطة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة وال -4
رقم  أنشئ  الذي         التنفيذي  المرسوم  في    273-02بموجب    2002نوفمبر11المؤرخ 

والمت الصغيرة  للمؤسسات  التوجيهي  القانون  بتطبيق  األساسي  المتعلق  للقانون  المتضمن  وسطة 
بصورة   النشاط  في  الصندوق  انطلق  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  القروض  ضمان  لصندوق 

صندوق    2004  مارس  14في  رسمية   يهدف  على ضمان  و  الحصول  تسهيل  إلى  القروض 
المجدية، وذلك من خالل المالي لالستثمارات  التركيب  تدخل في  التي  المتوسطة األجل   القروض 

 منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية الالزمة التي تشترطها البنوك. 
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 : سسات الصغيرة و المتوسطة المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤ -5
بموجب  تم   المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات  لترقية  االستشاري  الوطني  المجلس  تأسيس 

يعمل هذا الجهاز االستشاري الذي يتمتع    2003/ 02/ 25،المؤرخ في  3/80المرسوم التنفيذي رقم  
المها  بجملة من  المالي، على االضطالع  االستقالل  و  المعنوية  منها بالشخصية  الحوار ضمان    م 

والت ب الدائم  واستراتيجيات  شاور  سياسات  بإعداد  يسمح  بما  االجتماعيين  والشركاء  السلطات  ين 
 ة.ع المصغر المشاري  لتطوير القطاع، تشجيع و ترقية إنشاء

  : ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: -6
التنفيذي رقم    و المرسوم  أنشئت بموجب  ،تشكل  2004جانفي    22المؤرخ في    14-04التي 
تقديم  وكالهذه   خالل  من  والهشاشة  الفقر  محاربة  يخص  فيما  الحكومة  سياسة  لتجسيد  أداة  الة 

 . التمويل المصغر للمشاريع
 الدولي: ة على المستوى الهيئات الداعم .2
المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات  تدعم  التي  البرامج  و  الهيئات  أهم  المستوى    تتمثل  على 

 ( 188حة  )بن مسعود، صف يةوع التالفي الفر  الدولي 
 : MEDA) برنامج ميدا )  .1

اطار في  البرنامج  هذا  ح  يندرج  األورو_متوسطي  النالتعاون  بإعادة  تفعيله  تم  في يث  ظر 
االتفاقية المنظمة لها، وهدفه هو تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتأهيلها  

ميدا برنامج  انطلق فعال    5هو    و تحسين محيطها، ومدة  ميدا  2002في  سنوات،  برنامج  يقود   ،
وبية بالتعاون ة و وفد من اللجنة األور سطة و الصناعات التقليديوزارة المؤسسات الصغيرة و المتو 

و   المتوسطة،  و  الصغيرة  للمؤسسات  الجمعيات  ممثلي  قطاع  هدفه  مع  تنافسية  تحسين  و  تأهيل 
الخاصة   المتوسطة  و  الصغيرة  الالزمالمؤسسات  المساعدات  تقديم  ترقية  و  و  اإلبداع  دعم  و  ة 

 . و االقتصادي و االجتماعيلقطاع بجزء كبير في النموسائل جديدة للتمويل ليساهم هذا ا
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التحكم         .2 المتوسطة من أجل    برنامج دعم المؤسسات الصغيرة و 
 (:   PME2في تكنولوجيات المعلومات واالتصال )

الجز  قبل  من  ممول  برنامج  هو  ت و  األوروبي  االتحاد  و  في  ائر  عليه  التوقيع  مارس    03م 
تم تمديد البرنامج إلى   2009  ماي  09االنطالق الرسمي كان في    2012إلى غاية مارس    2008

 .  2013سبتمبر  2اية غ
و هذا البرنامج يتفق مع البرنامج السابق إال أنه زيادة على الرفع من تنافسية هذه المؤسسات  

عالم و االتصال لتطوير القطاع و جعله يتماشى مع  ثيف استعمال تكنولوجيا اإليهدف أيضا إلى تك
 سات الدول المتقدمة. مؤس

 سالمي: البنك اإل  .3
في   البنك  هذا  اإلسالمي،    22بتوقيع    1973ديسمبر    16تأسس  المؤتمر  منظمة  من  دولة 

العمل الفعلي  للبنك هدفه هو دعم التنمية االقتصادية و التقدم االجتماعي للدول األعضاء، وبدا  
 : ي للتنمية في المجاالت التالية، ويتم تعاون الجزائر مع البنك اإلسالم1975أكتوبر   20في 

 _ فتح خطة تمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
تأهيل   سبل  ولدراسة  المعلوماتية،  النظم  استخدام  لدعم  متكاملة  فنية  مساعدات  تقديم   _

 المؤسسات. 
 ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ة وتطوياتل نموذجية لرعاي_ احداث محاضن ومش
 ربهم.  لدول األعضاء لالستفادة من تجا_ تطوير التعاون مع ا
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 خالصة الفصل:  
 

الدراسات              بين  واالختالف  التشابه  نقاط  معرفة  الى  الفصل  هذا  خلصنا من خالل 
 دراستنا.  السابقة سواء العربية منها او األجنبية لموضوع

حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل ذكر تعريفها    يج على عموميات كما تم التعر   
 ثم أهميتها في تنمية االقتصاد الوطني. وخصائصها، ومن

في          المتمثلة  لها  الداعمة  المؤسسات  الى  تشغيل    باإلضافة  لدعم  الوطنية  الوكالة 
البطالةالشباب،   عن  للتأمين  الوطني  لتطوي،  الصندوق  الوطنية  الخ  االستثمار........  ر  الوكالة 

علسوا ال  ىء  دولي  وطنيالمستوى  لستها  ر كئات  هيو اليات  كلها    او  المالدولة         ئة الناشريع  شادعم 
 .أسيسهات إجراءات تسهيل و تمويلها و 
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 الفصل:  مهيدت
             

الدراسة الميدانية المتمثلة  جابة عن إشكالية البحث وبلوغ األهداف الرئيسية من  لال               
على المقاربة المنهجية    في دراسة أثر راس مال العالقات في تحسين األداء الريادي، تم االعتماد 

غربي  ي اسقاط ومعاجلة موضوع الدراسة على عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجنوب الف
لل قياس  كأسلوب  البنائية  النمذجة  على  التركيز  مع  توزيع   بيانات الجزائري  من  عليها  المحصل 

ات ذات الصلة بموضوع  استبانة على هذه المؤسسات، كونها األكفء على معاجلة اجمالي المتغير 
أالدر  اعتماد  سنحاول  كما  شمولية؛  وبطريقة  بينها  فيما  االنحدارية  العالقات  واختبار  سلوب اسة، 

 :مباحث التاليةيتضمن هذا الفصل ال،  (PLS-SEM )الصغرى الجزئية  المربعات 
 .  للدراسة   اإلجراءات المنهجية التصوري و جذ النمو  المبحث األول:-
 البنائي للدراسة. القياسي والنموذج  اختبار النموذج المبحث الثاني:-
 .النتائج  ضعر و  دراسة ال ضيات فر المبحث الثالث: اختبار  - 
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 للدراسة.   اإلجراءات المنهجيةصوري و النموذج الت المبحث األول: 

العلمية، يكون من  قصد التمكن من معاجلة موضوع الدراسة بشكل من ا              لموضوعية 
نموذج التصوري للدراسة، للتمكن من  قع المنهجي الذي مكننا من تشكيل الالمهم التطرق إلى التمو 
الدراسة   المالئمةطرح فروض  واالدوات  بالمناهج  التطرق الهم  ،  لمعاجلتها والحاقها  بعد  فيما  ليتم 

 .ت المنهجية المعتمدة وعرض بيانات الدراسة الميدانيةاالجراءا
 : الدراسة فرضيات و  المطلب االول: النموذج التصوري  ❖
ساسين، يتمثل المحور األول صوري للدراسة الى متغيرين أي محورين أيستند النموذج الت          

كمتغير العالقات  مال  راس  أربعة في  الى  المحور  هذا  يتجزأ  )  مستقل،  عالقات  ر ابعاد  مال  اس 
مالالزبون،   الموردين  راس  الشركاء  ،عالقات  عالقات  مال  الشركاء   ،راس  عالقات  مال  راس 

 أما المحور الثاني يتمثل في االداء الريادي كمتغير تابع يضم   (الهيئات العموميةاالجتماعيين و 
 المخاطرة(.  اإلبداع، ة،)االستباقي  ثالثة ابعاد 
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 للدراسة: اتفرضيل لتصوري ا ( : النموذج 03الشكل رقم ) ❖

 
 باحثةالمصدر: من إعداد ال

باالضافة                   البنائي،  للنموذج  المكونة  العالقات  عدد  من  انطالقا  الفروض  تم طرح 
التي تخص   العامة  المبدئية  الفرضية  األداء الى  تحسن  العالقات في  يلعبه راس مال  الذي  الدور 

الصغيرة الريادي   االبيس  للمؤسسات  التموقعات  تلخيص  يأتي  فيما  وسنحاول  تيمولوجية  والمتوسطة. 
 .لفرضيات الدراسة

 

 الفرضية الرئيسية 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزبون   عالقات   راس مال  

 المتغير التابع   المتغير المستقل 

راس مال  

 العالقات  

األداء  

 الريادي 

  ت عالقاراس مال  

 الموردين 

 

 اإلبداع  

ستباقية  اال  

 المخاطرة 
  عالقات   راس مال

الشركاء االجتماعيين و  

 الهيئات العمومية 

 

H2 
H3 

H4 

H1 

H5 

H6 

H7 
H8 

H9 

H10 
H11 

H12 

قات راس مال عال

 الشركاء 
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 فرضيات الدراسة:  ❖

يؤثر  ا الرئيسة:  اللفرضية  مال  األداء  عالقاترأس  الصغيرة  للمؤسسات    رياديال  في 
 بالجنوب الغربي الجزائري. والمتوسطة _ 

 هي كتالي:  فرعيةالرئيسية الى اربع فرضيات  وتتفرع الفرضية 
سات الصغيرة والمتوسطة مع الزبون في تحسين  تؤثر العالقة اإليجابية التي تنشؤها للمؤس_  1

 . أدائها الريادي 
H1   .يوجد اثر لراس مال عالقات الزبون على االستباقية _ 
H2 بداع. ال عالقات الزبون على اال_ يوجد اثر لراس م 
 H3_   ةالمخاطر اثر لراس مال عالقات الزبون على  يوجد. 

تحسي_  2 في  الموردين  مع  الجيدة  العالقة  الصغيرة  تساهم  للمؤسسات  الريادي  األداء  ن 
 . والمتوسطة

H1   _ على االستباقية المردينيوجد اثر لراس مال عالقات . 
H2  _ بداع.على اال  موردينيوجد اثر لراس مال عالقات ال 
H3   _ على المخاطرة  موردينلراس مال عالقات اليوجد اثر 
 للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة. تساهم التحالفات مع الشركاء في تحسين األداء الريادي_ 3

H1   _ الشركاء على االستباقية يوجد اثر لراس مال عالقات . 
H2  _ بداعيوجد اثر لراس مال عالقات الشركاء على اال. 
H3   _  عالقات الشركاء على المخاطرةيوجد اثر لراس مال. 
األداء_  4 على  العمومية  والهيئات  االجتماعيين  الشركاء  عالقات  مال  راس  الريادي    يؤثر 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
H1   _يوجد اثر لراس مال عالقات الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية على االستباقية. 
H2  _  بداع. اء االجتماعيين والهيئات العمومية على االالشرك اثر لراس مال عالقات يوجد 
H3   _يئات العمومية على المخاطرةيوجد اثر لراس مال عالقات الشركاء االجتماعيين واله . 
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 دراسة. لل  الديمغرافية بيانات الالمطلب الثاني: اإلجراءات المنهجية وعرض  ❖

من البحث اإلجراءات المنهجية التي تم اعتمادها    المطلب   نتناول في هذا                        
أساسية   كأداة  االستمارة  وعرض  المتبع  المنهج  تحديد  خالل  من  الدراسة،  هذه  جمع  في  في 

المعلومات الميدانية عن المؤسسات االقتصادية محل الدراسة الميدانية، وبيان كيفية تحديد العينة  
الديمغرافية المجمعة للمؤسسات محل   عرض البيانات ها في  واألدوات اإلحصائية التي تم استعمال 

  الدراسة. 
   : _ اإلجراءات المنهجية وأدوات البحث1

منهجا علميا وأدوات بحثية احصائية التي تم االستعانة بها في تحليل تتطلب كل دراسة           
هذا وهذا ما يتضمنه  البيانات لتمكن من الوصول إلى األهداف التي وضعها الباحث عند البداية  

 الجزء.

 _ منهج الدراسة: 1.1
صفي كونه ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي نسعى إلى تحقيقها اتبعنا المنهج الو   على          

بيانات مفصلة عن واقع الظاهرة كما اعتمدنا على طرق األنسب إل للتنبؤ    أساليب   و   يجاد  التحليل 
 المستقبلية.  باألثار

المن    المنهج  بين  وباعتباره  العالقة  في  للبحث  كمااسب  الدراسة  دراسة  تم    متغيرات  منهج  اعتماد 
ت حيث  والتفسير،  والوصف  االستكشاف  ألغراض  يستعمل  كونه  عندما  الحالة،  اعتماده  أهمية  زيد 

تتعلق الدراسة في البحث في إشكاالت من كيف ولماذا أو معاينة أحداث ليس للباحث أي رقابة 
 عليها. 

على األدبيات األكاديمية من كتب ومجالت ودوريات البحث هذا، قمنا باالطالع  وفي إطار منهج   
مختلفة مر  بلغات  على  وعملنا  الدراسة،  بموضوع  العالقة  وفي ذات  فيها،  جاء  ما  وتحليل  اجعتها 

تضمنتها   الجانب  التي  البيانات  استعمال  اإلحصائي  التحليل  وسائل  استعمال  إلى  لجأنا  التطبيقي 
المبحو  ألسئلةإجابات  والمتوسطة  استمارة   ثين  الصغيرة  المؤسسات  بعض  على  توزيعها  تم  التي 

 بالجنوب الغربي والتي كانت محل للدراسة الميدانية. 
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:الدراسة عينةو  جتمع  : م2   

 : مجتمع الدراسة . 1.2
من  كل  في  النشطة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  من  قائمة  في  الحالية  الدراسة  مجتمع  يتمثل 

بشار  والية   عددهاتندوف  بلغ  التي  حاولنا  3921وادرار،  حيث  االتصال   مؤسسة،  اإلمكان  قدر 
 اسة.من تلك المؤسسات قصد توسعت دائرة عينة الدر  بالعديد 

 حسب كل والية: الصغيرة والمتوسطة عدد المؤسسات  (:01جدول رقم )
 الوالية  عدد المؤسسات

14421 

10471 

14324 

 بشار 

 تندوف 

 ادرار 

 مجموع ال 39216

Source :Bulletin d’information statistiqué d’Entreprise , Données de l’Année2019 N36,34. 

 

 : طبيعة وحجم عينة الدراسة  .2.2
تمارس   التي  النشطة  المؤسسات  الى  توجه  تم  أي  القصدية  العينة  اختيار  تم  الحالية  الدراسة  في 

هذه العينة ألكثر فعالية فهي   ي النتائج، ألنثقة فنشاطها على ارض الواقع بغرض تحقيق أعلى  
المجتمع من  عديد  معلومات  إلى  بحاجة  البحث  كان  إذا  خاصة  جيد  لمعرفة خصائصهم   اختيار 

 .(Sekaran, (2004))ديدة الع
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أ             أساس  على  الباحث  يختارها  التي  بالعينة  القصدية  العينة  أغراض  ا  نه تعرف  تحقق 

النها تعتبر أساس متين  ،  (99، صفحة  2003)سهيل رزق دياب،   باحث ال  الدراسة التي يقوم بها
  حليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة.للت

 (: حجم العينة لحجم مجتمع معلوم: 02جدول رقم ) 
مجتمع ال العينة   لمجتمع ا العينة  مجتمع ال العينة  

301 

302 

303 

304 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

354 

357 

361 

364 

367 

368 

370 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

383 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

50000 

75000 

100000 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

210 

214 

217 

226 

234 

242 

248 

254 

260 

265 

269 

274 

278 

285 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

92 

97 

103 

108 

113 

118 

123 

127 

132 

136 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

 

Source : (Sekaran, (2004), p. 294) 
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ح                 الباحثين  من  العديد  تطرق  ولتحدي لقد  العينة،  حجم  تحديد  العينة  ول  حجم  د 
قمنا لدارستنا  بجدول     المناسب   ,.Krejcie, R. V., & Morgan, D. W)باإلستعانة 

 رقم  معلوم كما هو موضح في الجدول   الذي يعطينا حجم العينة المناسب لكل حجم مجتمع(1970
  متوسطة  للواليات الثالث،  مؤسسة صغيرة و39216 ( ومنه وبما أن حجم مجتمع دراستنا بلغ02)

فهو    مؤسسة    2500اال ان المؤسسات النشطة على ارض الواقع و التي تمارس نشاطها فعليا بلغ  
 مؤسسة على األقل. 327فإن العينة المطلوبة للدراسة هي   حقيقي لدراسة جتمع اليمثل الم

 .أدوات جمع معلومات الدراسة الميدانية:  3
 ة الميدانية. سمعلومات الدراتم استعمال االستمارة كأداة قياس أساسية في جمع 

 تكوين أداة القياس:. 1.3
التي               واألهداف  الحالية  الدراسة  تحتاجها  التي  المعلومات  ونوعية  طبيعة  تحديد  بعد 

تسعى إلى تحقيقها، تم تصميم استبيان وصياغة فقراته من خالل  االسترشاد بالعديد من األعمال 
ينقسم االستبيان إلى قسمين رئيسين،  حالية، حيث  لواألبحاث التي تقترب موضوعاتها مع دراستنا ا

خاص   الثاني  القسم  و  المتوسطة  و  الصغيرة  للمؤسسات  الديمغرافية  بألسئلة  خاص  األول  القسم 
العالقات   مال  )راس  المستقل  بالمتغير  األول خاص  الجزء   , الى جزئين  ينقسم  الدراسة  بمتغيرات 

  11لمتغير التابع )األداء الريادي وابعاده( و يضم  افقرة والجزء الثاني خاص ب   31بأبعاده( و يضم 
 فقرة.

 :اهداف استعمال االستمارة )االستبيان(  2. 3
 :وعلى العموم فقد حاولنا تحقيق جملة من األهداف من خالل إعداد االستمارة، من أمهها

 الدراسة. على أداء المؤسسات محل  ممارساتها اثر معرفة ابعاد راس مال العالقات و -
 عالقة متغيرات الدراسة فيما بينها وتأثير بعضها البعض.  ء نموذج يمثلابن -
 تحديد وتحليل عالقات االرتباط بين رأس المال العالقات واألداء الريادي,  -

تحليلية   مقاربة  أنها  اعتبار  على  البنائية،  بالمعادالت  النمذجة  استعمال  تم  األهداف،  هذه  لبلوغ 
 .تبار ولتقدير العالقات السببية المعقدة فيما بين المتغيرات خي تستعمل المتعددة األبعاد والت
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 صدق االستبيان :  3. 3
للهدف               لمدى تضمن محتواها  لما صممت ألجله و  االستمارة  قياس  للتأكد من مدى 

المراد بلوغه، والذي يعرب عنه من خالل مستوى الصدق، فقد تمت االستعانة بمجموعة أساتذة من  
العلوم  ا  أهل كلية  مستوى  على  التسيير  االقتصادية   *الختصاص  علوم  و  التجارية  بالمركز و 

تندوف كافي  علي  وو جامع الجامعي  درار  مستغانم  ة  التحكيم  ،     جامعة  بعملية  للقيام  هذا  كل 
دى قدرة فقرات االستبانة على تغطية المحاور األساسية للبحث، ومدى قدرتها على قياس بمواإلقرار  

ما   وهو  قياسه،  منتظر  هو  )ر يعما  الكيفية  اإلستباقية  بالتجربة             ( Pré_test qualitatifف 
 .صدق الظاهري بالأو 

االستمارة              اعداد  تم  المحكمين،  بعض  طرف  من  المقدمة  بالمالحظات  األخذ  وبعد 
فبلغ عدد االستمارات   تم توزيعها توزيع مباشر ،  النهائية حيث  استمارة    350الموزعة   بصيغتها 

 .318ن عدد االستمارات القابلة لدراسة الفرز كا وبعد  330واسترجاع 
 الهيكلة العامة لالستمارة: ( : 03جدول رقم )

 راس مال العالقات

Relationships capital 

 األداء الريادي 

Leading performance 

 ابعاد المتغير المستقل 
عدد 

 الفقرات
 الترميز 

ابعاد المتغير 

 لتابعا

عدد 

 الفقرات
 الترميز 

 Custome_rc 08 قات الزبون العراس مال 

عالقات  مال  راس 

 الموردين 
09 supplier_rc  03 االستباقية 

Practive 

 

 creative 04 اإلبداعية  Partner_ rc  08 راس مال عالقات الشركاء

الشركاء  مال عالقات  راس 

والهيئات  االجتماعيين 

 العمومية 

socialp_public 

 

06 
socialp_public المخاطرة 

 

04 

 

Risk 

 المصدر: من اعداد الباحثة 
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سلم                على  اعتمدنا  االراء  "ليكرتوقد  قياس  في  يستعمل  ما  عادة  الذي  الخماسي   "
في خمس  اإلجابات  تحديد  تم  وقد  االجتماعية،  العلوم  في  الباحث  إليها  يحتاج  التي  واالتجاهات 

حيث تم ترجيح    )ر موافق، غير موافق بشدةيبشدة، موافق، محايد، غموافق  (ح بين  و ار اقتراحات تت 
وآراء   اتجاهات  تقيس  والتي  المستويات  ألصغر  أكبر  من  متدرجة  ترجيحية  بأوزان  الدرجات  تلك 

 المستقصى منهم كمايلي: 
 غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة  التصنيف 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

ألوُت   اخلماسي  ليكرت  مقياس  استخداما  ناختيار  املقاييس  أكثر  من  فهمه   ه  لسهولة  اآلراء  لقياس 
 وتوازن درجاته.

 صدق االستمارة :  4.3
  318 لتحقق من صدق االستمارة و ثبات الدراسة الميدانية النهائية التي أجريت على              

معامل   بلغ  فقد  إحصائيا  ومعالجتها  استرجاعها  وبعد  كرونباخ)مبحوث  قيمة    وهي (0,865الفا 
من طرف  استعمالها  وإمكانية  االستمارة  ثبات  تؤكد  وبتالي  اإلجابات  استقرار  على  للداللة  مقبولة 

 باحثين آخرين لدراسة نفس الموضوع.
 

 كرونباخ (: معامل الفا 04جدول رقم )

 spss.v.25البة بالعتماد على مخرجات برنامج طالمصدر: من اعداد ال
 
 
 
 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,865 
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  األدوات اإلحصائية المستعملة: :4
البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية فقد تمت االستعانة ببعض                 من أجل تحليل 

 ، (spss.v.25)  االجتماعيةبرنامج الحزمة االحصائية للعلوم   األدوات اإلحصائية التي يتضمنها
  :والتي من بينها(Smart PLS)  و برنامج

ستخلص، لقياس ثبات أداة  لمركبة ومتوسط التباين المثوقية االمو آلفا كرونباخ و  معامالت الثبات: -
 )االستمارة( والوقوف على مدى صالحيتها واعتمادها في الدراسة الميدانية؛   الدراسة

 .ن المبحوثي  وية لوصف خصائص التكرارات والنسب المئ -
بحوثين بخصوص محاور لمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف اتجاهات وآراء ا -

 .في ترتيب مستوى أهمية فقرات كل حمور الدراسة، واعتمادها
 .من اثر المتغيرات  " لتأكد يناعتماد تقنية "البوتسراب  ، (R_ square)معامل التحديد  -
للتباين - التضخم  لنموذج    عالجةلم (VIF) معامل  المكونة  العوامل  بين  الخطي  التباين  مشكلة 

 الدراسة؛ 
لذي يمثل معدل حجم األثر غير  ، ا  (Indierct effect siz .IES)حجم األثر الغير مباشر  - -

 المباشر نسبة إلى األثر المباشر. 
 القوة التنبؤية لمكونات النموذج. الذي يقيس Q2  معامل المالئمة التنبئية -
 واألداء. مصفوفة األهمية -
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 الخصائص الديمغرافية للعينة:  ❖

تتمثل عينة الدراسة في مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تزاول                   
تتنوع   والتي  وبشار  ادرار  تندوف  وبتحديد في كل من والية  الجزائري  الغربي  الجنوب  نشاطها في 

جاري وأخرى صناعي و سنحاول وصف عينة الدراسة  ت ها فمنها ما هو خدمي ومنها ماهو  أنشطت
 اعتمادا على بيانات الدراسة الميدانية. 

 توزيع المؤسسات المدروسة حسب الخصائص الديمغرافية لمسييريها:  .1
 عينة ال الفراد  (: الخصائص الديمغرافية 05جدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار  

 %89.3 284 ذكر  النوع 

 %10.7 34 انثى

 
 مرعال

 

 %2.2 7 25الى  18من 

 %9.7 31 36الى  26من 

 %88.1 280 36اكبر من 
المستوى 
 التعليمي

 %13.5 43 متوسط

 %42.1 143 ثانوي 

 %44.3 141 جامعي 

 %100 318  المجموع

 spss.v26المصدر: من اعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجت 
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الجدول                              خالل  الجنس   من  نوع  حسب  العينة  توزيع  ان  نالحظ  أعاله 
  % 10.7في حين بلغت نسبة االناث    %89.3كانت نسبة الذكور اعلى من االناث بنسبة تقدر ب  

جتمع في الجنوب الغربي، اما وهذا راجع الى ان المقاولة النسوية ضعيفة نوعا ما نظرا لثقافة الم
االكبر   النسبة  فكانت  العمرية  للفئة  بين  لبالنسبة  ب    36ألشخاص  قدرت  حيث  فأكثر  سنة 

بين  88.1% فتتراوح  المبحوثة  المؤسسات  لمسيير  التعليمي  للمستوى  بالنسبة    % 44.3،اما 
الثانوي و    % 42.1للجامعيين و   الدولة   % 13.5للمستوى  دليل على ان  المتوسط وهذا  للمستوى 

 تشجع الشباب على انشاء مقاولة.
 
 لها:  خصائص الديمغرافيةلتوزيع المؤسسات المدروسة حسب ا  .2

 )خبرة، نشاط، عدد العمال(لعينةلمؤسسات ا (: الخصائص الديمغرافية 06جدول رقم )
 

 النسبة المئوية  التكرار  
خبرة  

 المؤسسة 
 %58.2 185 سنوات  5اقل من  

  10الى   5من 
 سنوات 

120 37.7% 

  10اكثر من 
 سنوات 

13 4.1% 

 
نشاط  

 المؤسسة  
 

 %88.4 281 خدمي 
 %10.1 32 اري جت

 %1.6 05 صناعي 

 %47.5 151 عامل  9الى   1من  عدد العمال 
 49الى  10من 

 عامل 
161 50.3% 

 %2.2 07 250الى  50امن 
 %100 318  المجموع

 
 spss.v26المصدر: من اعداد الباحثة إلعتماد على مخرجت 
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سب خبرة المؤسسة التي تقل  حنالحظ ان توزيع العينة  (  06رقم )من خالل الجدول                 

بلغ     5عن   او    %58.2سنوات  مقاولة  انشاء  نحو  التوجه  ان  على  يدل  وهذا  الكلي  العدد  من 
القضاء على البطالة،  تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة اصبح ضروري لخلق مناصب شغل و  

بين   خبرتها  تتراوح  التي  المؤسسات  نسبة  بلغت  حين  نس  %37.7سنوات    10الى  5في  ة  ب وهي 
تفوق   بخبرة  تتمتع  التي  المؤسسات  تليها  بلغت 10معتبرة  حيث  نسبة  4.1 % سنوات  بلغت  ،كما 

تقدم خدمات   التي  التجاري ويليها    %88.4المؤسسات  النشاط  ثم  النسب  بين  النسبة األكبر  وهي 
النشاط الصناعي بنسبة اقل مقارنة مع سابقاتها، اما المعيار االخر فهو عدد العمال حيث كانت 

بنسبة   لا مؤسسة مصغرة  بين  متفاوتة  ناشئة(  %47.5نسب  مؤسسة  و    %50.3الى صغيرة    ) 
 .%2.2متوسطة
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 : لمتغيرات الدراسةلتوزيع الطبيعي ا .3

طريقة                            معرفة  أجل  الماالمن  البرنامج الئختبار  وكذلك  للدراسة  مة 
القيام علينا  يجب  خ  باختبار المناسب،  من  وذلك  للعينة  الطبيعي   لتواءاالمعامل    اللالتوزيع 

skewness ومعامل التفرطح kurtosis   فحسب ،  (Hair J. F., 2010)  ،  لكي تتبع البيانات
  2و  -  2+ومعامل التفلطح بين  7و  -7  را بين  يكون محصو  لتواء أناالتوزيعا طبيعيا على معامل  

. 
ات الدراسة ر (  التوزيع الطبيعي لمتغي07م )الجدول رق  

Kurtosis  معامل التفلطح Skewness  المتغيرات  معامل االلتواء 

 

 راس مال العالقات 118. - 128. -

  

 األداء الريادي  810. - 404. -

     

 spss.v26ت اعتماد على مخرجباال لمصدر: من اعداد الباحثة ا

تواء لعوامل االلمعامل ألن يعي بفإن العينة تتبع التوزيع الط   (07: )  رقم حسب الجدول          
-0.128  ومعامل التفلطح لعوامل الدراسة تتراوح بين  -0.810و   – 0.118   الدراسة تتراوح بين

 . -0.404 و
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 : البنائي للدراسة ج النموذ القياسي و : اختبار النموذجالمبحث الثاني 

با                     القيام  ابعد  لعينة  الطبيعي  التوزيع  ادراسة من خاللختبار   تواءاللل معامل 
skewness التفرطح   ومعاملkurtosis  ،    الى بستخدام  اختبار  نتطرق  النظري  البنائي  النموذج 

ا المأسلوب  الصغرى  خلجربعات  من  النموذج  جودة  اختبار  يتم  أين  االزئية،  من  بجرور  لم ل  ملة 
 طوات.  لخا

جمالي  معاجلة افي  كفأ  األوب قياس، كونه  ل حث على النمذجة البنائية كأسمبلهذا ااالعتماد في  تم  
وبطريقة  بمالصلة   ذات   لمتغرات ا الدراسة  أسلوب  م شوضوع  اعتماد  سنحاول  كما   المربعات ولية؛ 

مرحلتين  PLS : structural Equation Modelig)  (زئيةالجالصغرى   على  ترتكز  التي 
 أساسيتين: 

 Goodness of(  النموذج القياسي)رجي االخجودة النموذج  اللهايقيم خ  تيال األولىرحلة الم  -
fit :GOF) ) (. الصدق التقاريب وصدق التمايز)نواعه أوالصدق بت الثبات قياس معدالخالل من 

البنائي)النموذج الداخلي  اللها  ، فيقيم خ رحلة الثانيةالم_  عامل  لم  االعتبار  ين، أخذا بع(النموذج 
ا النموذج  حسب جودة  يرتكز   Hair J. F., A primer on partial least squares)لذي 

structural equation modeling (PLS-SEM)., 2014a) التحديد معامل   R)     على 
Square  و  )Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)      متجانسة غير  أحادية    -نسبة 
 . االتجاه 
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 لميدانية: رجي والداخلي للدراسة ا الخاالنموذج  اختبار ❖

الحالمبهذا  يرمي                      من  دراسة  دراسة ث  من الماطارها    فيالعوامل    الى  تكامل، 
الع  اللخ عليه  تقوم  الذي  البنائي  النموذج  العالقات اختبار  مال  راس  بين  األداء ومستوى    القة 

 .  و المتوسطة   الريادي في المؤسسات الصغيرة
ن اعتمادافترض إذ  وجود األعلى    ،  النظرية،  بين  ينرئيسي   محورين  دبيات  فيما  تتخللها  هتتفاعل  ا، 
فرعيةمح بكل    اور  رئيسي؛ وهي:  محخاصة  )ور  العالقات  الزبون،راس مال  مال عالقات   راس 

(،األداء الريادي راس مال الشركاء االجتماعيين  راس مال الشركاء،  راس مال عالقات الموردين،
 (  اطرةالمخ اإلبداع، ،اإلستباقية)

ليلية احصائية على النموذج تحم بدراسة  ا القيالمبحث  هذا    اللاول من خنحوعليه،                 
ا فيالنظري  البيا  لمقترح  اختبار وحساب  المتوفرة    نات ظل  وبغية  البحث؛  امختلعينة  ؤشرات لملف 

ول األ  لمطلبا، إذ يتناول  المبحث الى مطلبين  تقسيم    تم،  الخارجي  نموذج الداخلي وبالة  لخاصا
 . فيتناول اختبارات النموذج الداخلي نيالثامطلب لاأما  (وذج القياس)نمرجي  لخااختبارات النموذج ا
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                  (موذج القياس)نرجي الخاالنموذج جودة  : اختبارول األ  المطلب   ❖
( Assessment of measurment Model:)   

من خالل تقارب وتوافق عناصره وذلك من خالل Smart PLSمجيتم تحديد جودة النموذج في برنا
صدق التمايز   ( والجزء الثاني يتمثل في ConvergentValidity)  صدق التقارب الولا جزئين 

(discriminate Validitiy). 
 : ( ConvergentValidityصدق التقارب )  .1

 Factor Loading for Initial)  لألداة األولية تشبعات  عامل  1.1
Instrument   :) 

القياس    تم            أدوات  صدق  أبا اختبار  التقار ا د عتماد  الصدق  تشبعات    يف  ثلةالمتم  بية 
ي  و العوامل حيث  التباين،  ادناه  مستخلص  الجدول  للدراسةبين  التقاريب  الصدق  اختبار   نتائج 

 بمؤشراتها األساسية. 
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راس مال العالقات واألداء  لمحوري  اتهاؤشر بمنتائج اختبار تشبع العوامل (: 08جدول رقم )
 الريادي 

Factor Loading 
 راس مال العالقات  األداء الريادي

 االستباقية   االبداع المخاطرة  
راس مال عالقات  

االجتماعية    ركاءش
 والهيئات العمومية 

مال     راس
عالقات  
 الشركاء 

راس مال 
عالقات  
 الموردين

راس مال 
عالقات   
 الزبون  

 البعد 
    ؤشراتمال 

      0,769 RC-custoumer3 

      0,733 RC-custoumer4 

      0,829 RC-custoumer5 

      0,694 RC-custoumer6 

      0,809 RC-custoumer7 

     0,651  RC-supplier1 

     0,798  RC-supplier3 

     0,730  RC-supplier4 

     0,811  RC-supplier5 

     0,796  RC-supplier7 

     0,721  RC-supplier9 

    0,682   RC-partner2 

    0,614   RC-partner 3 

    0,792   RC-partner4 

    0,750   RC-partner5 

    0,643   RC-partner6 

    0,757   RC-partner7 

    0,855   RC-partner8 

   0,602    RC-social public1 

   0,838    RC-social public3 

   0,793    RC-social public4 

   0,764    RC-social public5 

   0,773    RC-social public6 

  0,761     Practive1 

  0,859     Practive2 

  0,838     Practive3 

 0,913      Creative1 

 0,685      Creative2 

 0,804      Creative3 

0,808       Risk1 

0,828       Risk2 

0,765       Risk3 

0,689       Risk4 

  smart plsت ا إلعتماد على مخرج با المصدر: من اعداد الباحثة
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ب               أعاله  الجدول  العوامل  يتبين من خالل  تشبعات  ؤشرات جيدة، بالمأن معظم نسب 
   و المتمثلة في: م حذفها%ماعدى بعض المؤشرات التي ت    70 عتبة زت ث تجاو حي

(RC-custoumer 1.2.8 _ RC-supplier 2.6.8_RC-partner2_RC-social public2  )   

تدخل ضمن    االحتفاظ بها ألنهااما فيما يخص المؤشرات األخرى فقد تم    لعدم تحقيقها شرط القبول
القبول االحتفاظ   ((50%>  نطاق  تم  لذلك   ، األولية  القياس  ناصر ضمن نطاق العبمعظم    ألداة 

 تحميل العامل. 
إلى    تشير  األبحاث   بعض   ،كان موثوقية االتساق الداخلي  المعيار التالي الذي تم تقييمه            

  PLS-SEM Kwong & Wong  ،2013  في    أن ألفا كرونباخ يميل إلى توفير قياس متحفظ
كملف المركبة  الموثوقية  تلك  استخدام  من  لتأكد بديل    ويجب  البيانات  و    دقة    والتحقق  صحة 

 تم تضمين كلتا الطريقتين في الدراسة.    المناسبة ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ومناقشتها  الدراسة فرضياتئج عرض نتا            :الثالثالفصل 
 

70 

 :  Composite Reliability  الموثقية المركبةالثبات:   اختبار.2.1
االكما                الثبات تم  اختبار  يتم  سابقا،  إليه  معامبا  شارة  الداخلي، االت  الستخدام  تساق 

ر  برحلة من البحث، يعتلمهذه ا  يفركبة".  لموثوقية الم"معامل ألفا كرونباخ" ومعامل "ا  في تمثلةالم
ثبات   األدنى  لحد ا على  هو   للحكم  يب   %70العامل  التالي    ينحيث  النهائية  الجدول  النتائج 

 ختبارات الثقة.اال
 ( : نتائج اختبار االتساق الداخلي للدراسة:09الجدول رقم ) 

مركبة الموثقية ال  

Composite Reliability 

 المحاور االبعاد   الفا كرمباخ 

  راس مال عالقات الزبون  0,834 0,878

 

راس مال 
 العالقات

 راس مال عالقات الموردين  0,856 0,887

 راس مال عالقات الشركاء 0,861 0,889

0,870 0,816 
راس مال عالقات الشركاء 

 االجتماعيين والهيئات العمومية 

,8810  0,841   

األداء  االستباقية  0,755 0,860
 االبداع  0,760 0,846 الريادي 

 المخاطرة  0,780 0,856

0,854 0,765   

 
 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

من                  أغلب  يتضح  بأن  حيث  المعامالجدول  جيدة،  الثبات  "ألفا  تجت  قيمة  اوزت 
"اوزت  تج كما  %  70معظمها  فيكرونباخ"   معامل  نسبة لج  ركبة"الموثوقية  المقيمة  العوامل       ميع 

ساسية للدراسة جيدة، سواء اال ت  رات الثبات للمتغيالالشمولية كانت معامو من الناحية      %  80
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"  "ألفا كرونباخ"عامل  بم  االمرتعلق   النطاق    "  ركبة"الموثوقية  الم أو  القيم وقعت ضمن  الن كل 
 استوفي النموذج القيم الدنيا المطلوبة. المقبول لكل متغير كامن فقد 

كان المعيار التالي الذي    ( : AVEن خالل التباين المستخرج )مصدق التقارب     3.1. 
يجب   حيث    (AVEتم قياسه هو الصالحية المتقاربة، والتي تنظر إلى متوسط التباين المستخرج )

 ك:و الجدول التالي يوضح ذل  0.50أن تكون قيمة البناء أعلى من 
 : متوسط التباين المستخرج( : نتائج اختبار 10الجدول رقم )

رج توسط التباين المستخم  

AVE 
 المحاور االبعاد

 راس مال عالقات الزبون  0,591
راس 
مال  

 العالقات

 راس مال عالقات الموردين  0,568

عالقات الشركاءراس مال  0,536  

يئات العمومية راس مال عالقات الشركاء االجتماعيين واله 0,575  

0,567   

 االستباقية  0,673
األداء 
 االبداع  0,649 الريادي 

 المخاطرة  0,600

0,640   

 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

(معنوي فشرط  AVE)  ستخرجنالحظ ان متوسط التباين الممن خالل الجدول أعاله                  
، واالداء الريادي  راس مال العالقات ظه في المحاورين ) وهذا ما نالح   0.5يزيد عن    معنويته هو أن

بل( قيمته  غحيث  و    0.56ت  العالقات  مال  راس  المستقل  للمتغير  الى     0.64بالنسبة  بالنسبة 
 المتغير التابع األداء الريادي وهي قيم دالة و معنوية.
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 (: discriminate Validitiyنتائج صحة التمايز ) .2

ت            التي  منالدرجة  المتميزة  المفاهيم  تقيس  أو  التركيبات  بين  العناصر  بها  فحص   فرق  خالل 
المتداخلة  البنى  مقاييس  بين  خالل  االرتباطات  من  ذلك  )و       (   Fornell-Larcker Criterionمعيار  

 .(HTMT)( و اختبار Cross Loadingsو معيار التباين بين الفقرات )

 : فرنرالكر  عيارم .1
هو قاعدة  فييز ملتقييم صالحية الت Fornell and Larcker (1981) قاعدة اقترحهاهو                

تقييم نماذج المعادالت  ، لقرار تستند إلى مقارنة بين ارتباطات البناء التربيعي ومتوسط التباين المستخرج
 .وخطأ القياسالهيكلية مع المتغيرات غير القابلة للرصد 

 (Fornell-Larcker Criterion(: معيار فرنرالكر)11جدول رقم )
  Creative Practive RC_Customer 

RC_Social 

public 
RC_partner RC_supplier Risk 

Creative 

 

  

0,806             

Practive 

 

  

0,390 0,820           

RC_Customer 

 

  

0,119 0,253 0,768         

RC_Social 

public 

  

0,062 0,187 0,072 0,758       

RC_partner 

 

  

0,280 0,139 -0,055 0,010 0,732     

RC_supplier 

 

  

0,056 0,217 0,970 0,067 -0,123 0,753   

Risk 

 

  

0,418 0,717 0,143 0,228 0,091 0,135 0,774 

 
 

 Smart PLSمخرجات برنامج المصدر: 
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ان يكون معيار فرنرالكر لكل  تى يكون هناك صدق تمايزي الداة الدراسة يجب  ح                 
اكبر ما يمكن مقارنة ببقية المتغيرات األخرى، أي ان أي  سة  امتغير كامن اكبر من متغيرات الدر 

المتغير يمثل نفسه اكثر من تمثيله لباقي المتغيرات، وبتالي ال يوجد تداخل بين متغيرات الدراسة 
 .  الجدول اعاله وهذا ما نالحظه في  ت أداة الدراسة صدق تمايزي فقد حقق

 : (Cross Loadingesمعامالت الموثوقية ) .2
الموثوقية                      معامالت  هو تعتبر  التمييز  صحة  إلثبات  آخر  شائع  تقييم   نهج 

 تفحص العنصرية.  التحميل المتقاطع، والذي يسمى أيًضا "مستوى العنصر
يرتبط ارتباًطا ضعيًفا   الحية التمييز عند كل عنصر قياسظهر صت  (Gefen, 2005)بحسب   

العودة إلى   وهو ما يرتبط به نظرًيا ". يمكن تتبع هذا النهج د حبجميع التركيبات األخرى باستثناء وا
أنماط تحميل المؤشرات لتحديد  فحص   تحليل عامل االستكشاف، حيث يقوم الباحثون بشكل روتيني 

 . عوامل متعددة العالية على نفس العامل وتلك التي تحمل بشكل كبير  األحمال المؤشرات التي لها
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 (:Cross Loadingesالموثوقية )  معامالت (:12جدول رقم )

  RC_Customer RC_supplier RC_partner 
RC_Social 

public 
Practive Creative Risk 

customerRc_3 0,769 0,797 -0,033 0,092 0,159 -0,013 0,409 

customerRc_4 0,733 0,730 -0,050 0,017 0,158 0,081 0,340 

customerRc_5 0,829 0,787 0,005 0,083 0,246 0,150 0,282 

customerRc_6 0,694 0,597 0,029 -0,014 0,098 0,087 0,119 

customerRc_7 0,809 0,783 -0,119 0,058 0,232 0,108 0,127 

supplier_rc_1 0,592 0,651 -0,046 -0,032 0,052 0,038 0,123 

supplier_rc_3 0,752 0,798 -0,064 0,091 0,145 -0,038 

-

0,043 

supplier_rc_4 0,733 0,730 -0,050 0,017 0,158 0,081 0,135 

supplier_cr_5 0,795 0,811 -0,092 0,082 0,205 0,075 0,081 

supplier_rc_7 0,787 0,796 -0,182 0,057 0,206 0,060 0,030 

supplier_rc_9 0,652 0,721 -0,065 0,019 0,106 -0,016 0,045 

partner_2 -0,062 -0,092 0,682 -0,029 0,080 0,058 0,076 

partner_3 -0,122 -0,163 0,614 0,014 0,058 0,014 0,044 

partner_4 0,010 -0,047 0,792 -0,015 0,037 0,248 0,115 

partner_5 -0,061 -0,122 0,750 0,049 0,106 0,182 0,060 

partner_6 -0,038 -0,045 0,643 0,018 0,127 0,222 0,586 

partner_7 -0,061 -0,101 0,757 0,001 0,174 0,207 0,557 

partner_8 -0,032 -0,131 0,855 0,002 0,088 0,280 0,623 

socialp_public_1 0,042 0,065 0,067 0,602 0,098 0,009 0,808 

socialp_public_3 0,142 0,131 0,021 0,838 0,135 0,006 0,828 

socialp_public_4 0,018 0,022 0,006 0,793 0,110 0,035 0,765 

socialp_public_5 0,094 0,094 -0,016 0,764 0,096 0,047 0,689 
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 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

راس  المتعلقة بمحور   وثوقية للفقرات منالحظ من خالل الجدول أن معامالت ال                    
العالقات   بأبعادهمال  مال  )الممثلة  راس  راس  الزبون،  الموردين،مالعالقات  مال    عالقات  راس 

الشركاء، و  عالقات  االجتماعيين  الشركاء  عالقات  مال  العمومية  راس  أكبر (  الهيئات        قيمته 
لقيمة معامالت الموثوقية للفقرات  ة  بفي هذا المحور مقارنة مع محور األداء الريادي ، وكذلك بنس 

  ( المخاطرة  اإلبداع،  االستباقية، )المتعلقة بمحور األداء الريادي  فهي أكبر في لمحور المتعلق بها  
محور في  بقيمتها  العالقات    مقارنة  مال  هذاتم    حيث،  راس  خال  قياس  األحمال  من  مقارنة  ل 

لإلنشاء المتقاطعة  األحمال  مع  لإلنشاءات  األا الخارجية  األحمال    خرى ت  جميع  من  أكبر  كانت 
بناء، لكل  األخرى    األخرى.  التركيبات  لجميع  المتقاطع  التحميل  قيم  المؤشر  قيم  جميع  تجاوزت 

 والمؤشرات. 
  قضايا الصالحية وكل بناء فريد من نوعه   وجود تمييز بناًء على هذه النتائج، يشير هذا إلى عدم   

 وهذا يدل على جودة النموذج. 
 
 
 

socialp_public_6 0,002 -0,020 -0,022 0,773 0,219 0,103 0,168 

practive_1 0,158 0,192 0,008 0,231 0,761 0,237 0,159 

practive_2 0,232 0,201 0,076 0,156 0,859 0,348 0,138 

practive_3 0,228 0,144 0,250 0,083 0,838 0,366 0,164 

creative_1 0,075 -0,006 0,318 0,116 0,323 0,913 0,210 

creative_2 0,031 0,078 0,048 -0,002 0,268 0,685 0,110 

creative_3 0,158 0,114 0,179 -0,022 0,359 0,804 0,009 

risk_1 0,164 0,173 0,067 0,173 0,730 0,235 0,113 

risk_2 0,132 0,117 0,045 0,202 0,483 0,198 0,127 

risk_3 0,034 0,065 0,027 0,164 0,512 0,255 0,126 

risk_4 0,073 0,029 0,146 0,166 0,454 0,678 0,028 
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 :Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 3 .  
ارتباطات    لالرتباطات ، وهو متوسط  (HTMT)  تقييم النسبة غير المتجانسة والرتيبة              

بالنسبة إلى    ،(لظواهر المختلفةالمؤشرات عبر التركيبات التي تقيس ا  ارتباطات غير متجانسة )أي  
 ت المؤشرات داخل نفس البنية(.  باطاتمتوسط االرتباطات أحادية األسلوب وغير المتجانسة )أي ار 

 (HTMT(: النسبة غير المتجانسة والرتيبة )13جدول رقم )
  Creative Practive RC_Customer RC_Social 

public 

RC_partner RC_supplier Risk 

Creative               

Practive 0,506             

RC_Customer 0,151 0,297           

RC_Social 

public 

0,097 0,226 0,109         

RC_partner 0,253 0,196 0,126 0,063       

RC_supplier 0,130 0,238 1,105 0,110 0,159     

Risk 0,569 0,916 0,172 0,276 0,126 0,155   

 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

الصالحي                  نقص  اكتشاف  على  النهج  متطابقين. الت  ةقدرة  تركيبان  كان  إذا  مييزية 
مختلفان  إلى مدى تكرار إشارة النهج إلى الصالحية التمييزية إذا كان البناءان    تشير الخصوصية
كل تعتبر  ال   تجريبيًا.  من  والخصوصية  الحساسية  األمثل، من  النحو  وعلى  المرغوبة،  خصائص 

لمقياسين. ومع ذلك، في مواقف البحث  كال ا  القيم في  إلى تحقيق نتائج عالية  يجب أن يؤدي النهج
بسبب، من المستحيل تحقيق حساسية مثالية وخصوصية مثالية في وقت واحد    الحقيقية، يكاد يكون 
 .  ةالعينحجم أخطاء القياس أو أ
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أعاله  ح                الجدول  يوضح  المتجانسة(    ادناه  والشكليث  غير  التحميل  يشير  ،)أنماط 
  ءين مختلفان فيما يتعلق بالمستويات المختلفة لالرتباطات البينية وأنماط التحميل البنا  النهج إلى أن

   (Clark ،1995)بير حسب حيث كانت النسب تقترب من الواحد وهي نسب مقبولة الى حد ك
اال في حالة ارتباط راس مال العالقات الموردين مع راس مال عالقات الزبون  حيث تجاوزت عتبة  

 الى أخطاء القياس او تكرار اإلجابات بين المبحوثين. ذلك  ي نعز   1,105
 (HTMTوالرتيبة )النسبة غير المتجانسة (: 04الشكل رقم )   

 
 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ
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 النموذج البنائي العام للدراسة ( :05) رقم  الشكل

 

 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ
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 : )النموذج البنائي(ج الداخلي لنموذا: اختبار المطلب الثاني  ❖
رتباط، ومتابعة تطور  االمعاجلة مشكلة  اللبتقييم النموذج الداخلي من خالمطلب هذا في   نقوم 
  .للنموذج الداخلي  ةكونالمسارات المت المعام

النموذج   نات مكو   ينطي بالخرتباط اال تقييم النموذج البنائي ومعاجلة مشكل . 1
 (: العوامل)

ت النموذج، نامكو  ينطية ما ب الخرتباطات اال يم النموذج الداخلي اعتمادا على مشكلة ن تقيم للتمكن 
تي العوامل ال بين دمه طي من علخرتباط ااالتبار مدى وجود بخرحلة لمهذه اخالل  نقوم من 

    ينمعامل التضخيم للتبا  استخدام تميتكون منها النموذج؛ وعليه فقد 
(variance inflation factor Vif :)  خطأ القياس الناتج   فية اد ل مقدار الزييمثالذي 

 وجود ارتباط خطي بين المتغيرات )العوامل(.   عن
 لالرتباط الخطي  " VIF(: اختبار " 14جدول رقم )

  VIF 

creative_1 1,739 

creative_2 1,608 

creative_3 1,404 

customerRc_3 1,864 

customerRc_4 1,709 

customerRc_5 1,892 

customerRc_6 1,689 

customerRc_7 1,654 

partner_2 2,209 

partner_3 1,889 

partner_4 2,113 

partner_5 1,762 

partner_6 1,318 
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partner_7 1,713 

partner_8 2,508 

practive_1 1,356 

practive_2 1,749 

practive_3 1,653 

risk_1 1,497 

risk_2 1,835 

risk_3 1,790 

risk_4 1,362 

socialp_public_1 1,330 

socialp_public_3 2,417 

socialp_public_4 2,110 

socialp_public_5 1,695 

socialp_public_6 1,492 

supplier_cr_5 1,940 

supplier_rc_1 1,735 

supplier_rc_3 2,143 

supplier_rc_4 1,578 

supplier_rc_7 1,713 

supplier_rc_9 1,991 

 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

متغيرات                      بين  تداخل  جود  و  عدم  تختبر  التي  و  للتباين  التضخم  معامل  قيم 
و يظهر ان هذا محقق أي    5ون االختبار إيجابي اذا كانت قيم المعامل اقل من  الدراسة، حيث يك

تتجاوز القيمة   لمالتضخيم  معامالت  جميع ت يث كانح يرات الدراسةغيوجد تعدد خطي في مت الانه 
 .تلف عوامل النموذجمخ بينكم بعدم وجود ارتباطات خطية  الحكن يمساس ألعلى هذا ا 5القصوى  
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 : قات النموذج البنائي العامالية عهموأة داللتقييم _ 2
خ  اختبار  المهذه    الليتم  ارحلة  الممعنوية  البنائي  ترضفلمسارات  للنموذج  و ا ة  ضمن  لمتالعام 

االالع وغيلمقات  معام لا  رباشرة  تقدير  يتم  أين  االمباشرة،  المت  معادلة  طريق  عن  حدار النسار 
يستخدم  لا حيث  ااالنحمتعدد.  عل لمدار  للحصول  متعدد  ااالنحت  عمالى  واللمدار  ل  تمث   تيعيارية 

 التالي: الشكل فيصة لخعيارية. وهي ملمسار االمت امالمع
 عيارية لمسار االمت مالاعم ( :06) رقم  الشكل

 
 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

تقييمه هو أهمية                    التالي الذي تم  وذج في النم  ضةتر فمالعالقات ال  كان المعيار 
،  البنائي األولية  لألداة  التمهيد  تتم من خالل  والتي  المرحلة    ،  هذه  استخدام عينات  فا في  يمكن 
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إلعداد   500  نمان استقرار النتائج ، يجب استخدام عينة فرعية أكبر م ولكن لض  فرعية عشوائية ،
  500باستخدام   Bootstrapping تم إكمال  (Hair J. F., 2014)وذلك حسب     النتائج النهائية

كلما اقتربنا من  حيث    وتم قياس معامالت المسار لكل عالقة    ستقرار النتائج  الضمان    عينة فرعية
 .  قة أقوى ، كانت العال 1
باألثر  ختلف مسارات النموذج البنائي أو ما يصطلح عليه  لمسار  المت  ال الشكل السابق، معام  ينيب 

حيث إذا ما قورنت قيم هذه    1و+   1-  نت بي المعاملاوح قيم اتر ، أين ينبغي أن ت ت المباشر للمتغيرا
االعاملما البوسالمحقيم  بالصلية  ألت  بتقنية  القيام  عند  عليها  دال    مهامعظ  د نج  ،ابينر ت صل 

  .احصائيا
 سارات جيدة على اعتبار أن لمد أن معظم قيم انج، لىو األت من الدرجة العامالمص يخالذي 

 Chin, The partial least squares approach to structural)حسب    (  0,4)فوق  قيمها ت
equation modeling. Modern methods for business research, 1998)  ،  حيث

 .التمهيد لمعامالت المسارج فر نتائو ي
 .نتائج التمهيد لمعامالت المسار(: اختبار 15جدول رقم )

 

  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|

) 

P 

Values 

RC_Customer -> Creative  1,172 0,871 0,340 3,445 0,001 

RC_Customer -> Practive  0,669 0,490 0,293 2,285 0,023 

RC_Customer -> Risk  -0,152 -0,104 0,301 0,505 0,613 

RC_Social public -> Creative  0,073 0,073 0,060 1,212 0,226 

RC_Social public -> Practive  0,140 0,157 0,074 1,901 0,058 

RC_Social public -> Risk  0,218 0,224 0,066 3,328 0,001 

RC_partner -> Creative  0,246 0,265 0,053 4,630 0,000 

RC_partner -> Practive  0,155 0,167 0,065 2,384 0,017 

RC_partner -> Risk  0,115 0,122 0,064 1,808 0,071 

RC_supplier -> Creative 

  
-1,066 -0,756 0,356 2,992 0,003 

RC_supplier -> Practive  -0,428 -0,238 0,294 1,456 0,146 

RC_supplier -> Risk  0,282 0,243 0,302 0,934 0,351 

 

 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ
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  عتماد سارات بال لماجراء اختبار معنوية ا  وسارات  المالتحقق من معنوية قيم    حيث تم             
قيم    معظم  بأن  %  95وعند مستوى معنوية  (   15م )جدول رقلامن    بينابن؛ يت ر البوتست  على أسلوب 

دالما دالة احصائيا منها   ؛(  0.001)   ة معنويةاللسارات ذات  لم تكن  التي  المسارات  اال بعض 
( المسار  قيمة  كانت  حيث  المخاطرة  و  العالقات  مال  راس  بين  وداللته  0.152العالقة   )_

االجتماعيي 0.613) الشركاء  بين  العالقة  و  االستباقية  والهيئ   ن(،  و  االبداع  بعد  مع  العمومية  ات 
يكنحيث   ترا  لم  اذ  معنوي  الداللة   ب مستوى  )وح  بين  0.058و)  ( 0.226ين  العالقة  وكذلك   ،)

الشركاء مع  بعد المخاطرة وعالقة الموردين مع بعد االستباقية و المخاطرة كل هذه لم سارات كانت  
 ضعيفة وغير دالة معنويا. 
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 :  2Rمعامل التحديدتبار اخ ➢

 ات  ر تغيالم ل، أي ر الكلي للعوامثباأل ص لخا رحلة حساب قيم معامل التحديد االمهذه  الليتم خ
 :جدوللا بينكما ي ( التابعة المتغيرات على  المستقلة)
 

  2Rاختبار معامل التحديد  (: 61دول رقم )جال

  
R Square 

معامل التحديد    
R Square Adjusted 

المعدل   تحديدعامل الم  
Creative: 0,117 0,128 االبداع 

Practive االستباقية :    0,121 0,109 
Risk:0,066 0,078 المخاطرة 

Leading Performance 
ألداء الريادي ا   

0.327 0.292 

 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

 لغ تفسير النموذج لكل منبعة، فبارتباط للعوامل التاالقيمة مربع ( 16) يوضح الجدول           
  التوالي، وبلغت قيمةعلى  2R  %80.7%و   0.112،%  80.12هو  و المخاطرة    االستباقية،  البداعا

  األداء الريادي%من  32.70   ،%وهذا يفسر على أن 32.70في نموذج الدراسة  األداء الريادي
 ذلك.ي يوضح لوشكل الموا %مفسرة بعوامل أخرى  67.30مفسرة بعوامل النموذج و  
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 2Rنتائج  ( :07) رقم  الشكل

 
 "SmartPLSمج "انبر رجات المصدر :مخ

 : Q2مة التنبئية "المالئ معامل بار اخت ➢

 Q2مة التنبئية "المالئ معامل ( : 17جدول رقم )
 

 SSO SSE Q² (=1-
SSE/SSO) 

Creative 149,350 85,782 0,426 
Practive 125,354 84,099 0,329 

RC_Customer 232,968 140,360 0,398 
RC_Social public 227,667 127,594 0,440 

RC_partner 291,874 178,271 0,389 
RC_supplier 285,761 175,815 0,385 

Risk 183,576 125,992 0,314 
 Smart PLSمج نارجات بر مخصدر: لما
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لتنبئية تزيد عن الصفر؛ حيث  وحدات الا  جميع  نأ ب  (  17رقم )  دوللجيتبني لنا من ا            
قيمة   أقصى  عامل    لها  بلغت  مستوى  اعلى  عالقات  مال  الهيئات راس  و  االجتماعيين  لشركاء 

 ،%31   عدلالخطر بم  قيمة على مستوى عامل    نى  تسجيل أد تم  % ؛ كما  44عدل  بم  العمومية  
ايم تنبؤي    كملحكن  بقوة  تتمتع  التنبئية  الوحدات  أن  الت كيمأين    مقبولة،  ةعلى  ات  ر غيبالمتبؤ  نن 

 )المستقلة(, رجةالخات ار تغيالماعتماد على  (التابعة )الداخلة
 : (IPMA) داءألية وامهأل يل مصفوفة احلت ➢

سارات  مالهمية  ساب أ بحأنه يقوم   (PLS Smart) مجناخصائص بر   ين  من ب                    
ية كل عامل  همحساب أ   لى، إضافة إالباحث   ليتم تعيينها من قب  تي  نسبة للعوامل الرئيسية والبال
 إطار النموذج العام.   في

 ت، كانو رئيسي في النموذجللدراسة    التابع و األساسي  المتغيرهو  لريادي  األداء اوعلى اعتبار أن  
)خريطة   األداء  و  تلخص  IPMAاألهمية  الع (  بالمقات  الطبيعة  فيما  متغيرات وجودة  الدراسة   ين 

حسب  ،المتغيرات وفقا لمستوى أهمية وأداء المتغيرات من ترتيب  PLS Smart مجان بر حيث يمكننا 
 . ول و الخريطة مبين في الجد ما هو 

 (: مصفوفة األهمية و األداء لعوامل راس مال العالقات على األداء الريادي 18جدول رقم )
 %مستوى االداء      )األثر (   األهمية  

 70.133  األداء الريادي  
زبونقات الالراس مال ع  0,526 61.714 

RC_partner 0,165 69.087 
RC_social_public 0,186 70.539 
RC_supplier 0,317 64.643 

  smart PLSجنامبر مخرجات ر: المصد
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( أعاله نالحظ  وجود تفاوت بين أهمية وأداء  18من خالل  الجدول رقم )                      

لنموذج حيث كان مستوى أداء معامل الشركاء االجتماعيين و الهيئات  كونة  ل مالعوامل األساسية ال
يليه عوامل األداء % 18واهميته     %70.53بين العوامل األخرى حيث قدر ب  العمومية األعلى  

األداء   نسبة  كانت  حيث  المرتبة     %70.13الريادي  في  فكان  الزبون  العالقات   مال  راس  اما 
   . %61ستوى أداء معتبر قدر ب خرى بمألاألخيرة بين العوامل ا

 لنموذج: حسب أدائها في ا يمكن ترتيب عوامل المتغير المستقل  ❖
 راس مال عالقات الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية.  .1
 راس مال عالقات الشركاء .2
 راس مال المردين   .3
 راس مال عالقات الزبون   .4

ال تؤسس على ارض الواقع مالم تأخذ متوسطة لنجد هذا الترتيب منطقي الن المؤسسة الصغيرة و ا
مختصة، بعدها تحدد و تبني عالقاتها مع  الهيئات العمومية الالموافقة و الدعم  من طرف  

شركائها و على هذا األساس تقوم ببناء شبكة عالقات مع الموردين لتصل في األخير إلنشاء  
 عالقات مع الزبائن وكسب رضاهم .
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 خريطة األهمية و األداء للعوامل الرئسية لمتغيرات الدراسة :(  08) شكل رقم

 
 smart PLSامج المصدر: مخرجات  برن
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 : النتائج  وعرض الدراسةفرضيات اختبار المبحث الثالث :  
  الالتوصل إليه من نتائج، عم تماختبار فرضيات الدراسة اعتماد على ما   المبحث هذا في اول نح
 .ةالبنائي  ةنهجية النماذج بم

   :  Bootstraping)معامالت المسارات بعد إجراء تقنية البوتسترابين )  
عتماد على أسلوب باالسارات  لماجراء اختبار معنوية ا  تممسارات  لتحقق من معنوية قيم امن أجل ال

يتبي رابينالبوتس" ا  بعض   بأن%  95دول وعند مستوى معنوية  الجمن    ن"؛  د لمقيم  ة اللسارات ذات 
قياس    (0,00)  معنوية  بعد  أين  لمباشر  الم  األثرو  النموذج  عوامل  الع  تمختلف  قات  القياس 

بن الم مسارا  ااءباشرة  تقدير  نعتمد  تهعلى  قياس  الخطوة  ال  فيا؛  متغيرات  الثر  اموالية  عوامل  بين 
 .كونة للنموذجالم ختلف العوامل الدراسة لم

   : و مناقشتهااسة ر ضيات الد فر   اختبارالمطلب األول :  ❖
بحث السابق، سواء نتائج دراسة النموذج القياسي  لما فيتوصل اليها الملنتائج ااعتماد على        

نوية  بمع  ( الخاص 15)دول بالجما تعلق  وباألخص /الداخلي النموذج البنائيأو  (رجياخلا)
 .النموذج العام للدراسة فيسارات ملا ت المعام

م  ستخدااب عوامل متغيرات الدراسةبين ثر أل معنوية ا  (: اختبار19جدول رقم )
«Bootstrapping" 

  Original Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDE

V|) 

P 

Value

s 

RC_Customer -> Creative 1,172 0,871 0,340 3,445 0,001 

RC_Customer -> Practive 0,669 0,490 0,293 2,285 0,023 

RC_Customer -> Risk -0,152 -0,104 0,301 0,505 0,613 

RC_Social public -> Creative 0,277 0,272 0,078 3,555 0,000 

RC_Social public -> Practive 0,140 0,157 0,074 1,901 0,058 

RC_Social public -> Risk 0,218 0,224 0,066 3,328 0,001 

RC_partner -> Creative 0,246 0,265 0,053 4,630 0,000 

RC_partner -> Practive 0,155 0,167 0,065 2,384 0,017 

RC_partner -> Risk 0,212 0,207 0,063 2,758 0,006 

RC_supplier -> Creativ -0,428 -0,238 0,294 1,456 0,146 

RC_supplier -> Practive -0,166 -0,756 0,356 2,992 0,003 

RC_supplier -> Risk 0,282 0,243 0,302 0,934 0,351 

   smart PLSالمصدر: مخرجات  برنامج
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 لراس مال عالقات الزبون على ابعاد األداء  يوجد اثر_ األولى:  الفرعية  لفرضيةا
 ة(. المخاطر ،الريادي)االستباقية،االبداع

 
 ( 1H،2H  ،3H( : معايير اختبار الفرضيات العالقاتية ) 20جدول رقم )

 
 " SmartPLS "ن اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات المصدر م

             ( الجدول  نتائج  على  عالقات 20اعتمادا  مال  راس  بين  المسار  معامل  كان  اين   )
االبداع    االستباقية و  الدنيا  ع   1.17    و  0.669الزبون مع  القيمة  اكبر من   التوالي  وهي  لى 

ومستوى داللة معنوي عند   3.445و    2.285لكل منهما    T، وكانت قيمة  (Chin  ،1998)حسب  
على    H2و  H1فالفرضية    0.001و    0.023 يوثر  الزبون  عالقات  مال  راس  ان  أي  محققة 

 يتحمل خسائر المخاطرة  لزبون الااستباقية المؤسسة وابداعها في حين ال يؤثر على المخاطرة الن  
 مع المؤسسة . 

 
 
 
 
 
 

رقم  
 الفرضية 

  
معامل المسار  
 األصلي  

متوسط معامل  
 المسار  

االنحراف  
 المعياري  

T  قيمة 
P Values  
 الد اللة  

 القرار 

H1 االستباقية        ن زبولا راس مال عالقات 
  

0,669 0,490 0,293 2,285 0,023 
 محققة  

H2 االبداع         ون راس مال عالقات الزب 
   

1,172 0,871 0,340 3,445 0,001 
 محققة  

H3  ضعيفة   0,613 0,505 0,301 0,104- 0,152-  المخاطرة         راس مال عالقات الزبون 
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الثانية _ يوجد اثر لراس مال عالقات الموردون على ابعاد األداء   فرعية  فرضيةال
 الريادي)االستباقية،االبداعية،المخاطرة(. 

 
 ( 4H،5H  ،6H( : معايير اختبار الفرضيات العالقاتية ) 21ول رقم )جد

 " SmartPLS "المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات 

الجدولا                نتائج  على  عالقات   (21) عتماد  مال  راس  بين  المسار  معامل  كان  اين 
 T، وكانت قيمة  (Chin, 1998)  وهي اكبر من القيمة الدنيا حسب 1.06  الستباقيةا  مع  ردينو لم

عند    2.992 معنوي  داللة  عالقات   H4فالفرضية    0.003  ومستوى  مال  راس  ان  أي  محققة 
، ويفسر ذلك المخاطرة    االستباقية و   في حين ال يؤثر على  المؤسسة  استباقية يوثر على  الموردون  

ا كان  المؤسسة  ان  طر ذا  من  طرح  توريدها  في  السباقة  كانت  المحدد  الوقت  في  الموردين  ف 
 . منتجاتها

 
 
 
 
 
 
 

رقم  
   الفرضية 

معامل المسار  
 األصلي  

متوسط معامل  
 المسار  

االنحراف  
 المعياري  

T   قيمة 
P Values  

لة  الد ال   

 القرار 

 
H4 

االستباقية            موردين راس مال عالقات ال    
-1,166 -0,756 0,356 2,992 0,003 

 
 محققة  

 
 
H5 
 

 االبداع               الموردين راس مال عالقات 
-0,428 -0,238 0,294 1,456 0,146 

 
  ضعيفة

 
H6 

  مخاطرة ال             لموردين راس مال عالقات ا 
   0,282 0,243 0,302 0,934 0,351 

 
 ضعيفة  
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الثالثة _ يوجد اثر لراس مال عالقات الشركاء على ابعاد األداء  يةعالفر  الفرضية
 الريادي)االستباقية،اإلبداعية،المخاطرة(. 

 
 ( 7H،8H  ،9H( : معايير اختبار الفرضيات العالقاتية ) 22جدول رقم )

 
 " SmartPLS "المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات 

الجدولا   نتائج  على  اثر      (22)  عتماد  يوضح  عالقات  الذي  مال  في  موالمت    الشركاءراس  ثل 
تربط المؤسسة مع شركائها المتمثلين في شركات التوزيع  و التحالفات التي تشكلها التي    ات لعالقا

المساهمين  و  الماليين  شركاء  الى  باإلضافة  أخرى  مؤسسات  الريادي    مع  األداء  ابعاد   على 

،المخاطرة(  ا) االبداع  كان  الستباقية،  بين  ت اين  المسار  الق   هم  معامل  من   اكبر  الدن يوهي  يا  مة 
 ومستوى داللة معنوي   0.246و    0.155محصورة بين    T، وكانت قيمة  (Chin, 1998)حسب  

بين الجزئية  الفرضيفكانت  كل     0.017و    0.000محصور  كلها     H9و    H8و      H7  ات 
لك وما يفسر ذ ،  مؤسسةلل  ابعاد األداء الريادي  يوثر على  الشركاء  محققة أي ان راس مال عالقات  

التحا االل ان  مجال فات  على  تؤثر  حلفائها  مع  المؤسسة  تشكلها  التي  وابداع   ستراتيجية  استباقية 
 .المؤسسة باإلضافة الى ان الشركاء يتحملون نتائج المخاطرة مع المؤسسات الحليفة 

 
 
 
 
 

رقم  
فرضية ال    

المسار   معامل 
 األصلي  

متوسط معامل  
 المسار  

االنحراف  
 المعياري  

T   قيمة 
P Values  
 الد اللة  

 القرار 

 
H7 

االستباقية           شركاء راس مال عالقات ال    
0,155 0,167 0,065 2,384 0,017 

 
   محققة

 
H8 
 

 االبداع               الشركاء راس مال عالقات 
0,246 0,265 0,053 4,630 0,000 

 
 محققة  

 
 
H9 

    مخاطرة ال            لشركاء راس مال عالقات ا
0,212 0,207 0,063 2,758 0,006 

 
 محققة  
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  الهيئات العموميةالشركاء االجتماعيين و _ يوجد اثر لراس مال عالقات الرابعة: الفرضية الفرضية 
 ادي)االستباقية،اإلبداعية،المخاطرة(.اء الريدى ابعاد األعل
 ( 10H،11H  ،12H( : معايير اختبار الفرضيات العالقاتية ) 23جدول رقم )

 
 " SmartPLS "المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات 

الجدول  ا               نتائج  على  المس(  23)عتماد  معامل  كان  راس  اين  بين  عالقمار   ات ال 
االجتماعيين   العمومية  الشركاء   الهيئات  المخاطرة   مع  و  و  على    0.218و    0.277االبداع 

  3.555لكل منهما    T، وكانت قيمة  (Chin, 1998)التوالي  وهي اكبر من  القيمة الدنيا حسب  
محققة أي ان    H12و    H11فالفرضية    0.001  و  0.000ومستوى داللة معنوي عند    0.328و  

المؤسسة   ابداع و مخاطرة  يوثر على    و الهيئات العموميةالشركاء االجتماعيين    ت  ل عالقااراس م
على   يؤثر  ال  حين  تدعم    استباقيتهافي  لدولة  التابعة  العمومية  الهيئات  ان  ذلك  يفسر  وما   ،

باإلضافة  الى انها تتحمل المخاطر  ع إبداعية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبني أفكار و مشاري
 المؤسسات.ع  هذه م

 

 

 

 

رقم  
   الفرضية 

معامل  
المسار  
 األصلي  

متوسط معامل  
 المسار  

االنحراف  
 المعياري  

T   قيمة 
P Values  
 الد اللة  

 القرار 

 
H10 

  ئات الهي  و   جتماعيين  اال  كاءشرراس مال عالقات ال
                          الستباقية ا                            العمومية 

0,140 0,157 0,074 1,901 0,058 

 
 ضعيفة  
 

 
H11 

 

   الشركاء               راس مال عالقات 
 0,000 3,555 0,078 0,272 0,277 االبداع              ت العمومية  ا ئاالجتماعيين والهي

 
محققة    
 

 
H12 

                لشركاء قات امال عال راس 
      المخاطرة          ت العمومية  ئااالجتماعيين و الهي

   0,218 0,224 0,066 3,328 0,001 

 
   محققة
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 : لدراسةفرضيات ا ئج نتاعرض    المطلب الثاني : ❖
باالعتماد على نتائج الفرضيات الجزئية نستخلص نتائج الفرضيات األساسية والتي               

 نلخصها في الجدول التالي:  
 ئج الفرضيات األساسية  (: ملخص نتا24الجدول رقم )

 

 قرارلا نص الفرضية  الفرضية 

لفرضية األساسية  ا
 األولى 

التي تنشؤها للمؤسسات الصغيرة   ةتؤثر العالقة اإليجابي
 والمتوسطة مع الزبون في تحسين أدائها الريادي  

 محققة 

الفرضية األساسية  
 ثانية ال

ادي تساهم العالقة الجيدة مع الموردين في تحسين األداء الري
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ضعيفة 

سية  ة األسا يالفرض
 ثالثة ال

في تحسين األداء الريادي   تساهم التحالفات مع الشركاء 
 للمؤسسة  الصغيرة و المتوسطة.

 محققة 

الفرضية األساسية  
 رابعة ال

يؤثر راس مال عالقات الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية  
 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة. على األداء الريادي للم

 محققة 

 
 " SmartPLS "باحثة اعتمادا على مخرجات عداد الالمصدر من ا

           ( الجدول  خالل  ان24من  يتضح  الع  (  المال  أدائها   قاتالراس  على  كبير  اثر  له 
،  ون )الزبالخارجية    االطرافمع  المؤسسة  قات التبادلية التي تربط  المجموعة الع  الريادي فهو يمثل

سة من التميز والتفوق وخلق قيمة لدى  سالمؤ   يث يمكن حالشركاء، الهيئات العمومية(     الموردين،  
كما وجب  قتها مع أصحاب المصالح  التجابة للمستجدات وتوطيد عاالسرعة ومرونة في  سزبائنها و 

المؤسسة   ععلى  الموردينالبناء  مع  جيدة  لهم    قة  توفر  الخاصة حيث  والمعلومات  البيانات 
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وأ السوق باحتياجاتها  في  المستجدة  بالمواد  يقو   يضا  للمؤ حتى  بتوفيرها  المورد  الوقت س م  في  سة 
 المحدد، 

اتفاقيات بين    التي تعرف على انهاتراتيجية  االسالتحالفات  ويتم توسيع نشاط المؤسسات من خالل  
الشر  اهداف ومصالح جميع  تحقيق  اجل  لتطوير مشاريع مشتركة من  الشركات  كات مجموعة من 

 . ةقالذات الع
 

بعاده األربعة ) راس مال عالقات الزبون، راس مال عالقات قات بأالولتأكد من ان راس مال الع 
الموردين ،راس مال عالقات الشركاء، راس مال عالقات الشركاء االجتماعيين و الهيئات العمومية( 

اج نموذج  المخاطرة قمنا بإدر   له اثر في  تحسين األداء الريادي من خالل االستباقية و االبداع و
 موضح في الشكل التالي.  لك وهو ذ إضافي لتحقق من 

 رات الدراسة: ي( األثر الكلي لمتغ09الشكل رقم )

 
 smart PLSالمصدر: مخرجات  برنامج 
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(: نتائج األثر الكلي للفرضية الرئيسية 25الجدول رقم )  

 

  Smart PLSالمصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج 

  
ن  يتضح ا   ة( الخاص بنتائج األثر الكلي للفرضية الرئيسي25من خالل الجدول )                  

 راس مال العالقات له اثر واضح على األداء الريادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث كلما 
مال   برأس  المؤسسات  اهتمام  العمومية  زاد  الهيئات  و  مورديها  و  وزبائنها  شركائها  مع  عالقاتها 
النتائج    الل هذهخمن  وتحسين مستوى أدائها وبلوغها الريادة ، و   وزبائنها كلما أدى ذلك إلى زيادة

 تجعلنا نعتمد على النموذج النهائي للدراسة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفرضية الرئيسية  
  

معامل المسار  
 األصلي  

ل  متوسط معام
 المسار  

االنحراف  
 المعياري  

T  قيمة P Values  
لة  الد ال   

 القرار 

 
 

    األداء الرياديالعالقات                   راس مال

 محققة 0,000 4,610 0,063 0,255 0,236
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 خالصة الفصل:  
تحصل عليها من الدراسة  لمت ااحول البيان   يالت ختبارات والتحلختلف االمإجراء  بعد                

اعتماد    مت   يالت   الميدانية البيانات االستبيفيها  لجمع  كأسلوب  النموذ ان  اختبار  وبعد  ي  لقياس ا  ج، 
 جزئية.  لمربعات الصغرى االعتماد على النمذجة بباالوالبنائي  

الى   ابإضافة  علالنتائج  خليمتحصل  من  اها  االل  الوصفي  إللتحليل  كونة  لما  للمحاورحصائي 
 لنموذج البحث.

 :ليكتاكن تلخيصها مالنتائج، ي موعة منجم لىالتوصل إتم  
داع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  بون يؤثر على استباقية و ابرأس مال عالقات الز  ✓

 ة مع المؤسسة.نتيجة المخاطر   حمليت طرة الن الزبون الخاثر على المؤ في حين ال ي
ذا كان  ة اتوسطصغيرة و المؤسسات الؤثر على استباقية المدين يأس مال عالقات المور ر  ✓

المحدد   الوقت  في  علي  وال  توريدها  و      ى  ؤثر           ردون و الم  الن  هاطرتامخابداعها 
 . ات مع المؤسس ذلك ال يتحمل نتيجة 

عالقات ✓ مال         ؤسسة الم  استباقية    أياريادي    األداءابعاد    علىيؤثر    ءالشركا  رأس 
 ء داكل بعد من ابعاد األ  جةشريك او الحليف يتحمل نتيالن ال    ،طرتهااخو ابداعها و م

 . ؤسسةمع الم الريادي 
  طرة بداع و مخايؤثر على ا  االجتماعيين و الهيئات العمومية    رأس مال عالقات الشركاء ✓

ئات العمومية التابعة لدولة  ن الهيوذلك ال ،   على استباقيتهاؤثر  ي  في حين ال   المؤسسة
الم التدعم  المتوسط يرة  غصؤسسات  الناش)ة  و  نوعها  المؤسسات  كان  مهم  لتبني    (ئة 

م  أفكار المخا  إبداعيةشاريع  و  تحمل  تمع  و  معها  االعفاطر  و  بعض خفيف  من  ء 
 ئب. الضرا

عليها   ✓ المتحصل  النتائج  خالل  الدراسةومن  نموذج  على  االعتماد          ئمته لمال   يمكن 
 .   ئجه مع بيانات الواقعنتاتطابق و 
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من خالل هذه الدراسة التي  تبين األهمية التي يكتسحها رأس المال                             
أن راس مال العالقات يتبين  من خالل الدراسة النظرية  و     ات،المؤسس  اداء  في تحسين  العالقات  

توفر  التي  العالقات  من  مجموعة  يمثل  إذ  الباحثين،  اجتهاد  محل  يزال  ال  حديث  اداري  حقل 
تسهيالت وتحسن من أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل المزاحمة تنافسية العالية على  

 .وقية وبلوغ الريادة، ما يتطلب تبني مواقف ريادية كسب الحصص الس
ألربعة يؤثر في تحسين األداء و ما تؤكده النتائج يتضح ان راس مال العالقات بأبعاده ا            

الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على المخاطرة وسباقة القتناص الفرص 
و تقديم منتجاتها قبل المنافسين مع ضرورة حرصها على اقحام االبداع في تطوير وتوظيف األفكار  

إنتاج وأسواق جديد   يدة  والسلوكيات الجديدة في المؤسسة لتقديم منتجات أو خدمات جد     أو طرق 
و بعد إجراء مختلف االختبارات والتحليالت   ،أو تقنية جديدة، فضااًل عن تحسين العمليات الحالي

االستبيان كأسلوب فيها على  عتماد  اال   حول البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية التي تم  
قياسي والبنائي باالعتماد على النمذجة بالمربعات الصغرى  لجمع البيانات، وبعد اختبار النموذج ال

التأثي،    الجزئية لمعرفة  الذي  وذلك  الريادي رأس  يلعبه  ر  األداء  تحسين  في  العالقات         مال 
 :في نهاية هذه الدراسة وضمن هذه الخاتمة سنتطرق إلى مؤسسات الصغيرة والمتوسطةلل

       إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها كخالصة لدراسة إشكالية اثر راس مال العالقات في تحسين   أوال:
الصغير  للمؤسسات  الريادي  المقترحة األداء  الفرضيات  صحة  مدى  من  التأكد  و  المتوسطة،  و       ة 

 .في المقدمة
  .محاولة تقديم توصيات يمكن العمل بها واالستفادة منها على مستوى الدراسات العلمية ثانيا:
و  ثالثا: العالقات  مال  راس  ابعاد  حقل  ضمن  البحث  لمواصلة  المحتملة  األفاق         اثرها  نقترح 

      على اداء المؤسسات. 
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 : خالل الدراسةيها توصل المال  جالنتائ اوالا:  
أدائها    تؤثر العالقة اإليجابية التي تنشؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الزبون في تحسين_  

 الريادي 
 .ي تحسين األداء الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالموردين ف  تساهم العالقة الجيدة مع_ 
 تساهم التحالفات مع الشركاء في تحسين األداء الريادي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة._ 
للمؤسسات  يؤثر راس مال عالقات الشركاء االجتماعيين والهيئات العمومية على األداء الريادي  _  

 الصغيرة والمتوسطة. 
 :   و االقتراحات التوصياتيُا: ثان
والشركاء والهيئات    رورة حرص المؤسسات على تنمية عالقاتها مع الزبائن والموردينض ✓

 تحقيق لمكانة ريادية. ذلك من أدائها و مية اذ يحسن و العم
العمل على تطوير وزيادة الثقة بين األطراف و   زيادة االهتمام بأبعاد رأس مال العالقات  ✓

 الفاعلة في هذه العالقات. 
شر   ✓ إبرام  محليةامحاولة  أو  عالمية  شركات  مع  استراتيجية  وتحالفات  ما    كات  ضمن 

 في مجال عملهم.   ستفادة من خبرةلفي، قصد االخبالتكامل األمامي أو ال يعرف
 فاق الدراسة: آثالثاا: 
اء د في تحسين االراس مال العالقات  بعد االنتهاء من معالجة إشكالية دراستنا المركزة على          

لنا العديد من  ، و المتوسطةات الصغيرة و الريادي للمؤسس التحليل النظري ظهرت  من خالل مسار 
 و التطبيقية و منها:  واإلشكاليات الجديرة بمواصلة البحث فيها ألهميتها النظرية  الجوانب 

       تحسرررررررررررررين ألداء الريرررررررررررررادي للمؤسسرررررررررررررات ئن فررررررررررررري اثرررررررررررررر إدارة العالقرررررررررررررة مرررررررررررررع الزبرررررررررررررأ_ 
 ن جودة الخدمة المقدمة.يتحسو 

 تحسين األداء الريادي للمؤسسات. إدارة العالقة مع المردين في ثرأ_ 
 .سات ريادي للمؤسلتحسين األداء ا في اتيجيةور التحالفات االستر د _ 
 .ت ثر الدعم الحكومي في تطوير وتحسين أداء المؤسساأ_ 
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 عربية: غة الللابالمراجع  
 

سطة  يرة و المتو غادم بن مسعود. )بال تاريخ(. الهيئات و االليات الداعمة للمؤسسات الص .1

. مجلة الدراسات 2012-2011الجزائرية ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية خالل فترة  

 .188(، 7)2القتصادية و المالية، ا

)ا .2 المناصرة.  ناجي  شوقي  محمد،جواد  عامر  التوجه2008كسمري  أبعاد  الريادي    (. 

العامة االردنية.   للمديرين وأثرها على فاعلية القرارات االستراتيجية في الشركات المساهمة

 االدارية و المالية. عمان االردن: رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات 

)  الرب  .3 جاد.  محمد  المو 2006سيد  إدارة  االعمال  (.  منظمات  في  والمعرفية  الفكرية  رد 

 عشرى، جامعة قناة السويس. العصرية. مصر: مطبعة ال

4. ( مؤيد.  االمارا2014السالم  التنظيمية.  المعرفة  ادرة  الكتاب (.  دار  المتحدة:  العربية  ت 

 الجماعي. 

سماح   .5 رزق  السيد  )السيد  االفصاح2019عاطف.  أثر  على    (.  العالقات  مال  رأس  عن 

 .84(، 4) 20لسوقية للشركة. مجلة البحوث الملية و التجارية، القيمة ا

 (. تقييم األداء. مصر: دار النهضة العربية.1998ق محمد عبد المحسن. ) توفي .6

ناعية  (. دور االستراتيجة التنويع في تحسين اداء المؤسسة الص2013ر. )تيمجغدين عم .7

كو  حالة مؤسسة  مقدمةدراسة  مذكرة  بوعريريج(.  برج   ( نيل شهادة   ندور  متطلبات  ضمن 

 تصاد صناعي. الماجستير في لبعلوم االقتصادية تخصص اق

    زهران للنشر (. السلوك التنظيمي ، سلوك االفرد و المنظمات. دار  1997حريم حسين. ) .8

 و التوزيع: عمان االردن. 
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9. ( حسين.  وجدان  ودوره  (2012حمودي  الفكري  المال  راس  دراسة .  المنتج  تطوير  في 

ال الرافاستطالعية  تنمية  اللموصل.  ولدي  البسة  معمل  في  العاملين  من  عينة  دين،  راء 

34 (106 ،)72 . 

10. ( السكارنة.  بالل  تحق2005خلف  في  ودوؤها  الريادة  استراتيجية  الميزة (.  يق 

اداء لشركات االتصاالت في االردن.   دكتوراه منالتنافسية وتحسين  شورة  االردن: اطروحة 

 ارية العليا جامعة عمان. كلية الدراسات المالية و االد 

الفكري  2013ماي,    31سلطان عبدالرحمان فتحي. ) .11 المال  أثر مكونات رأس   .)

استط دراسة   : الشاملة  الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  في  في  المديرين  من  عينة  آلراء  العية 

 (. 12)6ينوى. منصة معرفة،  الشركات الصناعية في محافظة ن

 ث العلمي. غزة: مركز التطوير التربوي.(. مناهج البح2003سهيل رزق دياب. ) .12

ثناء عبد  .13 الرحيم  )  عبد  االسترداد من  2018,  12  25الكريم.  تم  بابل.  (. جامعة 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9 &

lcid=82306 . 

بإعداد وتنفيذ اإلستراتيجية في   (. عالقة إدارة المعرفة2018عبد الوهاب برحال. ) .14

توراه في علوم التسيير كلية مؤسسة االقتصادية الجزائرية. أطروحة مكملة لنيل شهادة الدكال

 وضياف المسيلة.العلوم االقتصاديةو التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد ب

15. ( وحامد.  ال2009عمر  في  المؤسسي  االداء  تقييم  المنظمة  (.  الحكومية.  وحدات 

 (. مصر. 123لعربية للتنمية االدارية ، )صفحة  ا

ية من المنافسة إلى التعاون خيارات فريد النجار. )بال تاريخ(. التحالفات اإلستراتيج  .16

 رة.القرن الحدي والعشرين. مركز الخبرات المھنية لإلدا
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اد، قسم االدارة (. كلية االدارة واالقتص2013,  10  29كاظم رحاب حسين جواد. )  .17

من الصناعية   االسترداد  تم  بابل.  جامعة   ،

https://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9 &

lcid=37049 . 

18. ( عثمان.  دعمها 2004لخلف  وسبل  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  واقع   .)

اه دولة في العلوم ا دراسة حالة الجزائر. الجزائر: أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتور وتنميته

 دية جامعة الجزائر. االقتصا

حميد   .19 ماجد  )لمى  براهيم.  بالل  و  2019صديق  التنافسي  الذكاء  بين  العالقة   .)

ف االهلية  الكليات  من  لعينة  ميدانية  دراسة  االستراتيجية  اليقظة  بتوسيط  الريادي  ي  األداء 

 (. 42)14العراق. دراسات محاسبية و مالية، 

الصائغ،د  .20 جبار  علمحمد  الذبحاوي  محمد  جاسم  اخرون. جلة  و  العابدي  رازق  ي 

ت 2018) الراء  (.  استطالعية  دراسة  الريادي  االداء  في  التنظيمية  الذهنية  اليقظة  أثير 

ا التقنية. مجلة  الفرات االوسط  والنجف _ جامعة  الكوفة  للعلوم المدرسين في معهد  لعري 

 (.1) 15االقتصادية و االدارية،  

،ن .21 الطائي  عبد  ) محمد  الخفاجي.  خضير  عباس  المعلومات  2009عمة  نظام   .)

 من منظور الميزة االستراتيجية. دار الثقافة.  االستراتيجية

22. ( الناصر.  ساجد  االعمال:  2018ناصر  أداء  على  واثره  العالئقي  المال  راس   .)

 (.1)5تصاالت الكويتية. رفاد، دراسة سببية على منظمات اال

عبود  .23 نجم  إدانجم  تاريخ(.  )بال  اال.  و  المفاهيم  المعرفة  والعمليات.  رة  ستراتجيات 

 اق للنشر والتوزيع.االردن: الور 
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24. ( كمال.  االجتماعي  2013هشماوي  باالنتماء  الزبائني  مال  راس  عالقة   .)
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 االستبيان 

                                                                   هللا  ورحمة عليكم  السالم    ة /الفاضل ة/لسيد ا

 وبعد،،،

أثر رأس مال  : "ب   الموسوم   الموضوع   حول  دراسة  إلجراء  مرفقال  االستبيان   وراء   من   الباحثة   تسعى     

الريادي_   االداء  تحسين  بالجنوب    من   عينة   دراسة العالقات في  المتوسطة  الصغيرة و  الغربي   المؤسسات 

            وذلك  البحث   هذا  إلتمام  المطلوبة  البيانات   لجمع  مؤسسات ال  هذهل  خصيصا    يوجه   حيث   ،"  الجزائري

 تخصص مقاوالتية.  –( د .م . ل) الدكتوراه  ألطروحة  رالتحضي إطار في

المؤسسات   اد راس مال العالقات وتحقيق هذه  عاب  بين  العالقة  قياس  هو  االستبانة  هذه  إعداد   من  الهدف    
 .اء ريادي متميز ألد 
    

  األسئلة ئمةقا لإلجابة على  الالزم بالوقت  وتفضلكم معها تعاونكم حسن على  سلفا    بشكركم الباحثة وتتقدم     
أولى  بدرجة  العلمي  البحث  تخدم   مضبوطة نتائج  إلى  الوصول على  يساعد   بما  وبموضوعية، بدقة  

 .علمية بحتةط لألغراض فقن أن إجاباتك سُتستخدم م ضكما ت
 

والتقدير،،  االحترام فائق  وتقبلوا   
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      في الخيار المناسب   مة من الخيارات المتاحة وذلك بوضع عال  نرجو تأشير خيار ✓

 نشاط المؤسسة      عدد العمال         سنوات الخبرة         مستوى التعليميال    الفئة العمرية:        الجنس:             

 9الى1خدمي           من                     5أقل من سط          متو          سنة    25الى 18من   ذكر            

 49الىمن            تجاري             10إلى  5من      ثانوي                  30إلى  26من            أنثى       

 250الى50من    صناعي               10أكثر من جامعي              فأكثر             30                

 

 

 
 رقم 
 

 العبارة 
 قات:راس مال العال اوال:

 

موافق 
 بشدة 

غير   موافق 
 متأكد 

غير  
 موافق 

غير موافق 
 بشدة 

لــى الحــوار المســتمر مــع الــزبائن باســتعمال تشــكيلة مــن الوســائل المختلفة التي  القــدرة ع  . راس مال عالقات الزبون:1
 ون و كسب رضاه. قاء في اتصال دائم مع الزبتعمل على الب

بسمعة طيبة في مجال تقديم منتجاتها  تتمتع المؤسسة  01
 .لكسب رضا الزبائن

     

المؤسسة   02 الجد تتقبل  والمقترحات  من األفكار  والمبتكرة  يدة 
 .الزبائن حتى لو تعارضت مع األفكار السائدة في المؤسسة

     

بالمحافظ 03 المؤسسة  وتتقوم  الدائمون  زبائنها  على  سعى ة 
من   وذلك  جدد  زبائن  الى  ذات للوصول  منتجات  خالل 

 جودة.

     

للسوق   04 مستمرة  بدراسة  المؤسسة  على تقوم  للتعرف 
 .المتنوعة والمتغيرة احتياجات ورغبات الزبائن

     

تخصص المؤسسة موازنة مناسبة لتقديم خدمة ما بعد البيع  05
 .بشكل متميز للزبون 

     

إل 06 المؤسسة  مشاكل تسعى  لحل  الالزم  الوقت  تخفيض  ى 
 .زبائن إلى حد كبيرال

     

 للمؤسسات حمل الدراسة   األول: البياانت الشخصية والوظيفية   جلزءا

 

 الفقرات املشكلة لالستبيان اخلاصة مبتغريات الدراسة  ين:الثا  زءاجل
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      .االنتشارتوفر المؤسسة نقاط بيع واسعة  07
 مكانية طلب الخدمات             توفر المؤسسة لزبائنها إ 08

 او المنتجات المطلوبة وفق رغباتهم.
     

اتهـا من الموردين عـبر  تجعـل المؤسسـة تسـتمر بطلـب منتج ي العالقات المتبادلة التي.راس مال عالقات الموردين: ه2
علـى االحتفاظ بالموردين وكسب عمالء   فـترة زمنيـة طويلـة نسـبيا مـع إكتسـابها مجموعـة مـن الصـفات الـتي تسـاعدها

 جدد.
      بقطاعات السوق المختلفة.للمؤسسة معرفة جيدة  09
 وردي المواد الخام اصل المؤسسة باستمرار مع متتو  10

 صنعين. والمنتجين والم
     

تتمتع المؤسسة باحترام وثقة متبادلة متعددة المستويات مع  11
 الموردين.

     

موافق   العبارة رقم
 بشدة 

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
  بشدة

      .دينتتمتع المؤسسة بعالقة وثيقة مع كبار المور  12
      دين. ة فعاليات لتقوية العالقة مع المور تنظم المؤسس 13
لدى المؤسسة قاعدة بيانات كاملة حول الموردين وتقوم   14

 بتجديدها بشكل مستمر. 
     

15 
 

م المؤسسة باختيار الموردين على أساس جودة  تقو 
 يقدمونها. المنتوجات التي  

     

      .بتفاعل المتبادل والمستمر  تتميز العالقة مع الموردين 16
      من البنوك والمصارف.  تحظى المؤسسة بدعم مالي 17
ثلين في شركات التوزيع    و التحالفات  هو العالقة التي تربط المؤسسة مع شركائها المتم الشركاء: .راس مال عالقات3

 مين.  التي تشكلها مع مؤسسات أخرى باإلضافة الى شركاء الماليين و المساه
     زيع الدور الوسيط بين المؤسسة  تمثل شركات التو  18

 ومورديها وزبائنها. 
     

بجمع وتخزين البضائع وتوصيلها الى تقوم شركة التوزيع   19
 في األوقات المناسبة. المواقع المطلوبة و 
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تجدول المؤسسة مواعيد مع الموزعين لدراسة أساليب   20
 ول الى الزبائن. واستراتيجيات جديدة للوص

     

تراتيجية مع  تسعى المؤسسة الى تكوين تحالفات اس 21
 المجال.مؤسسات أخرى تنشط في نفس 

     

      تشرك المؤسسة المساهمين في اتخاذ القرارات.  22

تكون األرباح والخسائر مقسمة على حسب نسبة مشاركة  23
 كل مساهم. 

     

      شركائها الماليين.  تحصل المؤسسة على تسهيالت مع 24

م من طرف شركائها  تتمتع المؤسسة بثقة متبادلة ودع 25
 الماليين. 

     

قات التي تربط المؤسسة بنقابات العمال و .راس مال عالقات الشركاء االجتماعيين و الهيئات العمومية: هي العال4
 ......  المؤسسات الداعمة للمشاريع و اإلدارات العمومية لدولة ,........

ة  وممثلي العمال على رفع مستوى كفاء تعمل النقابات  26
 واالعالم.  العاملين من خالل دورات التثقيفية

     

مع ضمان   تحسن النقابات أوضاع المادية والمعنوية للعمال 27
 االستقرار الوظيفي لهم. 

     

تعمل الجماعات المحلية على دعم وتسهيل انشاء مؤسسة  28
 لمتوسطة وترقية نشاطها.الصغيرة وا

     

سسات الصغيرة والمتوسطة  تدعم أجهزة انشاء ودعم المؤ  29
 المؤسسة من الناحية المالية.نشاط 

     

صغيرة والمتوسطة  تمنح أجهزة انشاء ودعم المؤسسات ال 30
 إعفاءات ضريبية وتسهيالت لمزاولة النشاط.

     

  و الجامعات لدى المؤسسة اتصال مع مراكز التكوين   31
ءات و الحصول على استشارات من  الستقطاب الكفا

 .صين في مجال نشاط المؤسسةمتخص
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موافق   ثانيا. االداء الريادي  
 بشدة

غير   موافق 
 متأكد 

غير  
 موافق 

افق  غير مو 
 بشدة

فرص جديدة واالستجابة   وهي جهود المؤسسة في التعرف على احتياجات الزبائن المستقبلية وتحويلها إلى اوال. االستباقية: 
 قبل غيرها من المؤسسات . لها

المؤسسة على متابعة التغيرات التي تحصل في  تحرص  32
 البيئة الخارجية لتجنب المفاجئات  

     

لى اخذ زمام المبادرة في مجال استحداث تسعى المؤسسة ا 33
منتجات جديدة ومختلفة من خالل الحصول عل المعرفة 

 قبل غيرها 

     

ف طرق جديدة إلنجاز  تحرص المؤسسة على اكتشا  34
 المستحدثة التي تعتمد على تكنولوجيا (  االعمال) الطرق 

     

يات الجديدة في المؤسسة لتقديم منتجات أو خدمات جديدة أو طرق هو عملية تطوير وتوظيف األفكار والسلوكثانيا. االبداع: 
ي. ، فضااًل عن تحسين العمليات الحال إداري جديد أو تقنية جديدةإنتاج وأسواق جديد أو هيكل تنظيمي أو نظام   

يتمتع عمال المؤسسة بالقابلية الى تحويل التحديات التي  35
ين. واجهها المؤسسة إلى فرص للتطوير والتحست  

     

36 
 

تجري المؤسسة تحسينات مستمرة في أنظمتها وإجراءاتها 
فر المؤسسة الدعم  بهدف تحسين خدماتها اإلنتاجية، كما تو 

 موظفيها لتنفيذ األفكار الجديدة. الكافي ل

     

مصدرًا تنظر المؤسسة إلى االبتكار واالبداع على ان هما  37
 ا المختلفة. مهم لتحقيق التميز في أعمالها ونشاطاته

     

 الغموض بهدف االستحواذ علىوهي ميل المؤسسة لممارسة األنشطة الجريئة التي تتسم بدرجة عالية من  ثالثا. المخاطرة:
 عوائد عالية.  الفرص و الحصص السوقية للحصول على

يحرص الجميع في هذه المؤسسة على تقديم األفكار   38
 الجديدة دون خوف أو تردد. 

     

جوهريًا في إستراتيجية الكلية  حمل المخاطرة يشكل عنصرًا ت 39
 للمؤسسة لتحقيق النجاح. 

     

ت نتائجها غير المبادرات الجديدة وإن كانتتقبل المؤسسة  40
 مضمونة العوائد.
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تفضل المؤسسة إجراء تغييرات جوهرية في برامجها العملية   41
 وخططها االستراتيجية بين الحين واالخر.

     

 smart PLSئج برنامج خرجات نتام: 02الملحق رقم 
 النموذج البنائي العام للدراسة: 21.

 

 

 

 



 المالحق 
 
 

116 
 

 

 : معامالت المسار المعيارية 22.
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 نتائج اختبار تشبع العوامل بمؤشراتها لمحوري راس مال العالقات واألداء الريادي: 23.

 

 

           

Outer Loadings 
           

  Creative Practive RC_Customer 
RC_Social 
public 

RC_partner RC_supplier Risk 
   

creative_1 0,913                

creative_2 0,685                

creative_3 0,804                

customerRc_3     0,769            

customerRc_4     0,733            

customerRc_5     0,829            

customerRc_6     0,694            

customerRc_7     0,809            

partner_2         0,682        

partner_3         0,614        

partner_4         0,792        

partner_5         0,750        

partner_6         0,643        

partner_7         0,757        

partner_8         0,855        

practive_1   0,761              

practive_2   0,859              

practive_3   0,838              

risk_1             0,808    

risk_2             0,828    

risk_3             0,765    

risk_4             0,689    

socialp_public_1       0,602          

socialp_public_3       0,838          

socialp_public_4       0,793          

socialp_public_5       0,764          

socialp_public_6       0,773          

supplier_cr_5           0,811      

supplier_rc_1           0,651      

supplier_rc_3           0,798      

supplier_rc_4           0,730      

supplier_rc_7           0,796      

supplier_rc_9           0,721      
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 نتائج اختبار االتساق الداخلي للدراسة 24.
 

Construct Reliability and Validity 
                

  
Cronbach's 
Alpha 

rho_A 
Composite 
Reliability 

Average Variance Extracted 
(AVE)            

Creative 0,760 0,874 0,846 0,649            

Practive 0,755 0,761 0,860 0,673            

RC_Customer 0,834 0,870 0,878 0,591            
RC_Social 
public 

0,816 0,846 0,870 0,575 
           

RC_partner 0,861 0,870 0,889 0,536            

RC_supplier 0,856 0,879 0,887 0,568            

Risk 0,780 0,803 0,856 0,600            
                

 

 خلي للدراسةنتائج اختبار االتساق الدا 2.5
 

Discriminant Validity 
            

            
Fornell-Larcker 
Criterion            
            

  Creative Practive RC_Customer 
RC_Social 
public 

RC_partner RC_supplier Risk 
    

Creative 0,806                 

Practive 0,390 0,820               

RC_Customer 0,119 0,253 0,768             

RC_Social public 0,062 0,187 0,072 0,758           

RC_partner 0,280 0,139 -0,055 0,010 0,732         

RC_supplier 0,056 0,217 0,970 0,067 -0,123 0,753       

Risk 0,418 0,717 0,143 0,228 0,091 0,135 0,774     
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 : (Cross Loadingesمعامالت الموثوقية ) 6.2
 

Cross Loadings        
        

  Creative Practive RC_Customer RC_Social public RC_partner RC_supplier Risk 

creative_1 0,913 0,323 0,075 0,116 0,318 -0,006 0,409 

creative_2 0,685 0,268 0,031 -0,002 0,048 0,078 0,340 

creative_3 0,804 0,359 0,158 -0,022 0,179 0,114 0,282 

customerRc_3 -0,013 0,159 0,769 0,092 -0,033 0,797 0,119 

customerRc_4 0,081 0,158 0,733 0,017 -0,050 0,730 0,127 

customerRc_5 0,150 0,246 0,829 0,083 0,005 0,787 0,123 

customerRc_6 0,087 0,098 0,694 -0,014 0,029 0,597 -0,043 

customerRc_7 0,108 0,232 0,809 0,058 -0,119 0,783 0,135 

partner_2 0,058 0,080 -0,062 -0,029 0,682 -0,092 0,081 

partner_3 0,014 0,058 -0,122 0,014 0,614 -0,163 0,030 

partner_4 0,248 0,037 0,010 -0,015 0,792 -0,047 0,045 

partner_5 0,182 0,106 -0,061 0,049 0,750 -0,122 0,076 

partner_6 0,222 0,127 -0,038 0,018 0,643 -0,045 0,044 

partner_7 0,207 0,174 -0,061 0,001 0,757 -0,101 0,115 

partner_8 0,280 0,088 -0,032 0,002 0,855 -0,131 0,060 

practive_1 0,237 0,761 0,158 0,231 0,008 0,192 0,586 

practive_2 0,348 0,859 0,232 0,156 0,076 0,201 0,557 

practive_3 0,366 0,838 0,228 0,083 0,250 0,144 0,623 

risk_1 0,235 0,730 0,164 0,173 0,067 0,173 0,808 

risk_2 0,198 0,483 0,132 0,202 0,045 0,117 0,828 

risk_3 0,255 0,512 0,034 0,164 0,027 0,065 0,765 

risk_4 0,678 0,454 0,073 0,166 0,146 0,029 0,689 

socialp_public_1 0,009 0,098 0,042 0,602 0,067 0,065 0,168 

socialp_public_3 0,006 0,135 0,142 0,838 0,021 0,131 0,159 

socialp_public_4 0,035 0,110 0,018 0,793 0,006 0,022 0,138 

socialp_public_5 0,047 0,096 0,094 0,764 -0,016 0,094 0,164 

socialp_public_6 0,103 0,219 0,002 0,773 -0,022 -0,020 0,210 

supplier_cr_5 0,075 0,205 0,795 0,082 -0,092 0,811 0,110 

supplier_rc_1 0,038 0,052 0,592 -0,032 -0,046 0,651 0,009 

supplier_rc_3 -0,038 0,145 0,752 0,091 -0,064 0,798 0,113 

supplier_rc_4 0,081 0,158 0,733 0,017 -0,050 0,730 0,127 

supplier_rc_7 0,060 0,206 0,787 0,057 -0,182 0,796 0,126 

supplier_rc_9 -0,016 0,106 0,652 0,019 -0,065 0,721 0,028 
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 (.HTMTالنسب الغير متجانسة و الرتيبة )اختبار  نتائج.2.7
 

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)        
        

  Creative Practive RC_Customer 
RC_Social 
public 

RC_partner RC_supplier Risk 

Creative               

Practive 0,506             

RC_Customer 0,151 0,297           

RC_Social public 0,097 0,226 0,109         

RC_partner 0,253 0,196 0,126 0,063       

RC_supplier 0,130 0,238 1,105 0,110 0,159     

Risk 0,569 0,916 0,172 0,276 0,126 0,155   

 
 لالرتباط الخطي  " VIF"  اختبارئج تان.28.

Collinearity Statistics (VIF) 

 
Outer VIF Values  
  

  VIF 

creative_1 1,739 

creative_2 1,608 

creative_3 1,404 

customerRc_3 1,864 

customerRc_4 1,709 

customerRc_5 1,892 

customerRc_6 1,689 

customerRc_7 1,654 

partner_2 2,209 

partner_3 1,889 

partner_4 2,113 

partner_5 1,762 

partner_6 1,318 

partner_7 1,713 

partner_8 2,508 

practive_1 1,356 

practive_2 1,749 

practive_3 1,653 

risk_1 1,497 

risk_2 1,835 

risk_3 1,790 

risk_4 1,362 
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socialp_public_1 1,330 

socialp_public_3 2,417 

socialp_public_4 2,110 

socialp_public_5 1,695 

socialp_public_6 1,492 

supplier_cr_5 1,940 

supplier_rc_1 1,735 

supplier_rc_3 2,143 

supplier_rc_4 1,578 

supplier_rc_7 1,713 

supplier_rc_9 1,991 

 
  2Rاختبار معامل التحديد   نتائج .9.2

R Square 
                    

  R Square 
R Square 
Adjusted                  

Creative 0,128 0,117                  

Practive 0,121 0,109                  

Risk 0,078 0,066                  

 : Q2مة التنبئية "المالئمعامل اختبار نتائج .210.

 

 
 
 
 
 
 

  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Creative 149,350 85,782 0,426 

Practive 125,354 84,099 0,329 

RC_Customer 232,968 140,360 0,398 

RC_Social public 227,667 127,594 0,440 

RC_partner 291,874 178,271 0,389 

RC_supplier 285,761 175,815 0,385 

Risk 183,576 125,992 0,314 
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 داء و األهمية مصفوفة األ. 211.

 
 

 "Bootstrapping"ستخدام الب غيرات الدراسةبين عوامل  متثر أل معنوية ا. 212.
 

Path Coefficients 
                

                
Mean, STDEV, T-
Values, P-Values                
                

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation (STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values           

RC_Customer -> 
Creative 

1,172 0,871 0,340 3,445 0,001 
          

RC_Customer -> 
Practive 

0,669 0,490 0,293 2,285 0,023 
          

RC_Customer -> Risk -0,152 -0,104 0,301 0,505 0,613           
RC_Social public -> 
Creative 

0,073 0,073 0,060 1,212 0,226 
          

RC_Social public -> 
Practive 

0,140 0,157 0,074 1,901 0,058 
          

RC_Social public -> 
Risk 

0,218 0,224 0,066 3,328 0,001 
          

RC_partner -> 
Creative 

0,246 0,265 0,053 4,630 0,000 
          

RC_partner -> 0,155 0,167 0,065 2,384 0,017           
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Practive 

RC_partner -> Risk 0,115 0,122 0,064 1,808 0,071           
RC_supplier -> 
Creative 

-1,066 -0,756 0,356 2,992 0,003 
          

RC_supplier -> 
Practive 

-0,428 -0,238 0,294 1,456 0,146 
          

RC_supplier -> Risk 0,282 0,243 0,302 0,934 0,351           

 
 األثر الكلي : نتائج 13.2.
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 نتائج األثر الكلي للفرضية الرئيسية 14.2.

Path Coefficients 
                

                
Mean, STDEV, T-Values, P-
Values                
                

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation (STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values           

Relationship_capital -> 
Leading Performance 

0,236 0,255 0,063 4,610 0,000 
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 ن: محكميقائمة ال 3.

 

  

 نتساب امعة اال ج بة الرت و االسم اللقب 

 جامعة احمد دراية ادرار  بروفسور  ساوس الشيخ

 دوف المركز الجامعي تن _ _ أ حاضر م أستاذ عبد الجبار سهيلة 

 جامعة احمد دراية ادرار  أستاذ محاضر _ أ _  د باحمو سمير ول

 جامعة مستغانم أستاذ محاضر _ أ _  مالحي رقية 

 


