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السنة اجلامعية 0202/0202 :

الشكر هلل الذي وفقنا على مواصلة مشوارنا الدراسي
آملين منه أن يتقبل منا هذا العمل -إن شاء اهلل-
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور
"العمراوي زوبير "
الذي تكرم باإلشراف على هذه المذكرة ،وتوجيهينا بالنصائح
واإلرشادات والمالحظات.
كما نتقدم بشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء
لجنة تقييم المذكرة
إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد ولو بكلمة في إنجاز هذه
المذكرة.

من المنطق أن أُهدي ثمار جهدي إلى األحياء أوال ،المحيطون بي ،األقربون في الوجود ،لكن

العاطفة تقول بأن أُهدي إلى أقرب الناس إلى قلبي هناك بين قبور هادئة توجد روح أحبها رحلت
إلى خالقها إلى ضلعي الذي فقدته إلى نصف روحي راحل وإلى نفس الذي أدين لها ،رحمك اهلل
يا أمي الغالية "قدوتي".
إلى أمي الثانية أختي الكبرى :صديقتي ،حبيبتي ،مصدر قوتي وإرادتي ،شجاعتي إليك "صباح".
إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار إلى من علمني كيف العطاء بدون انتظار إلى الذي أحمل إسمه
بكل فخر راجية من اهلل أن يمد عمره ليرى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار وستبقى كلماته
نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبد إلى والدي العزيز "خثير".
إلى محض الصبر والعون والسند القوي إلى ماضيي وحاضري ومستقبلي إليكم إخوتي وأخواتي:
ياسين ،أحالم ،هبة ،رؤى.
إلى من جمعني بهم مجالس الصالحة ومحبة النقية.
إلى كل من تعلمت منهم كيف أعيش وتقاسمت معهم الفرح والحزن وأصبحوا تحت عنوان
الصداقة.
إلى كل من يترقب حصولي على هذه الدرجة إلى عائلتي بن شيخ قروح مداني.

بن شيخ ليلى ♡

ولد هذا العمل من رحم الجهود المبذولة والمثابرة الحثيثة
والتحلي بعدم االستسالم للصعوبات والمعوقات.
أهدي هذا العمل إلى:
الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما.
أفراد عائلتي "سويسي" الذين احتووني قلبا وروحا.
من تقاسمت معهم سعادتي وحزني ،صديقات المواقف ال السنين.
األشخاص الذين لم يؤمنوا بي وبأني سأصل إلى هذا المستوى.
كل من ساندني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل.

شكرا

سويسي راوية ♡

الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل إظهار أثر خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة على األداء املايل للمؤسسة
املالك جملموعة- السلوكية وكفاءات املسري، البسيكولوجية، وذلك من خالل دراسة اخلصائص الدميوغرافية،االقتصادية
 اعتمدت الدراسة على طريقة االستبيان كأداة جلمع املعلومات.من املؤسسات االقتصادية اخلاصة لوالية برج بوعريريج
. وذلك باستخدام مؤشر العائد على األصول لتقييم أدائها املايل،0222 واالستعانة بالقوائم املالية للمؤسسات لسنة
.بينت نتائج الدراسة إىل أن خصائص املسري املالك ال تؤثر على األداء املايل ملؤسسات العينة املختارة
 خصائص، خصائص سلوكية، خصائص دميوغرافية، خصائص املسري، األداء املايل، املسري املالك:الكلمات المفتاحية
. املؤسسات الصغرية واملتوسطة،بسيكولوجية
Résumé
Cette étude vise à démontrer l'impact des caractéristiques des dirigeants-propriétaire des
petites et moyennes entreprises sur la performance financière des PME algériennes, en étudiant les
caractéristiques démographiques, psychologiques, comportementales et les compétences du
dirigeant-propriétaire d'un groupe d'entreprises économiques privées dans la Wilaya de de Bordj
Bou Arreridj. L'étude a utilisé la méthode du questionnaire comme outil de collecte d'informations
et d'utilisation des états financiers des PME au cours de l’année 2019, en utilisant le ratio de
rendement des actifs pour évaluer la performance financière.
Les résultats de l'étude ont conclu que les caractéristiques du dirigeant-propriétaire n'affectent
pas la performance financière des entreprises sélectionnées.
Mots clés: Dirigeant-propriétaire, performance financière, caractéristiques du dirigeant,
caractéristiques

démographiques,

caractéristiques

psychologiques, petites et moyennes entreprises

comportementales,

caractéristiques
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توطئة
يتميز عامل املؤسـســات الصــغرية واملتوسـطة بتعدد اخلصــائص واختالا األاجام والنشــاطات ،واذا التنوع أ ية
بالغة يف اقتصـ ــاديات الدول إذ أن دورها يشهر بشـ ــكل جلي وواضـ ــت يف إاداس تطورات على املسـ ــتو االقتصـ ــادي
واالجتماعي يف القضــاء على البطالة من خالل توفري مناص ـ شــغل ،كما يســاعد هذا النوع من املؤس ـســات يف تعب ة
املوارد املالية ايث أن هذه األخرية تنش ــأ عادة من طرا العائالت باالعتماد على مدخرابم وبالتايل تشـ ــكيل طاقات
إضافية متكنهم من إبراز كفاءابم واحملافشة على استقالليتهم املالية.
ميتاز هذا النوع من املؤسـسـات بأ ا تشرتيف يف وجود شخصية أساسية ترتكز عليها املؤسسة وهو املسري وغالبا
ما يكون املســري هو املالك أيضــا ويطلي عليس املســري -املالك والذي يلع دور أســاســيا يف إدارة مؤسـســتس وقيادبا حو
النمو والنجاح ،فبالنســبة للمؤس ـســات الصــغرية واملتوســطة نتل املســري مكانة مهمة باعتباره هو من يتوىل القيام عشم
العمليات اإلدارية وهو من يقوم بإصـدار ييع القرارات االسـرتاتيجية داخل مؤسـسـتس .من خالل هذه السيطرة ،تلع
خصائص املسري ومهاراتس دورا مهما يف جناح أو فشل أي مؤسسة.
على املسـ ــتو األكادميي ،أثارت خصـ ــائص املسـ ــري الكتري من اجلدل اول تبعابا على املؤس ـ ـسـ ــة وهنايف نتائج
متضاربة اول قدرة خصائص املسري يف التأثري الفعال على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 إشكالية البحث
من خالل ما سبي نطرح اإلشكالية التالية:
ما مدى تأثير خصائص المسير على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت التالية:
 .2من هو املسري املالك ،وماهي أمناط املسري املالك؟
 .0ماهي طبيعة اخلصائص اليت يتمتع هبا املسري املالك؟
 .3كيف تؤثر خصائص املسري املالك على األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؟
 الفرضيات
على ضـ ـ ــوء ما التطرس إليس مسـ ـ ــبقا وليجابة على اإلش ـ ـ ــكالية املطرواة والتس ـ ـ ــاؤالت الفرعية ،واس ـ ـ ــتنادا إىل
النشريات اليت اســتخدمناها والدراســات الســابقة اليت اطلعنا عليها ،قمنا بصــياغة الفرضــيات التالية واليت ســيتم اختبارها
يف الفصل التطبيقي:

أ
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الفرضي ييية (الرئيسي ييية)  :يوجد تأثري دال ااصـ ــائيا خلصـ ــائص املس ـ ــري املالك على األداء املايل للمؤسـ ـ ـس ـ ــات الص ـ ــغرية
واملتوسطة.
الفرضييية األولى الفرعية :يوجد تأثري دال ااصــائيا للخصــائص الدميوغرافية البســيوكولوجية للمســري املالك على األداء
املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
الفرضييية الثانية الفرعية  :يوجد تأثري دال ااصــائيا اخلصــائص الســلوكية للمســري املالك على األداء املايل للمؤس ـســات
الصغرية واملتوسطة.
الفرض ييية الثالثة الفرعية  :يوجد تأثري دال ااصـ ــائيا لكفاءات املس ـ ــري املالك على األداء املايل للمؤس ـ ـسـ ــات الصـ ــغرية
واملتوسطة.
 مبررات اختيار موضوع الدراسة
ميكن حتديد املنررات التالية كأهم دافع الختيار موضوع البحث:
 .2التعرا على خصائص املسري اجلزائري وخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.
 .0أ ية دراسة تأثري شخصية املسري املالك على األداء املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 .3ندرة الدراسات واألحباس األكادميية خصوصا باللغة العربية يف هذا اجملال.
 .4ارتباط املوضوع جال التخصص الذي ندرسس.
 أهداف الدراسة
ميكن تلخيص أهداا البحث يف النقاط التالية:
 .2تبيان دور خصائص املالك املسري وأثرها على األداء املايل للمؤسسات االقتصادية الصغرية واملتوسطة.
 .0تقييم األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 .3حتديد اخلصائص املهمة للمسري اليت جي توفرها من أجل منو وجناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.
 أهمية الدراسة
تشهر أ ية هذه الدراسة يف العنصرين التاليني:
 .2العمل على الربط بني ميداين إدارة االعمال (خصـ ــائص املسـ ــريمل ومالية املؤس ـ ـسـ ــة (األداء املايلمل من أجل التعرا
على خصائص املسري املؤثرة يف املؤسسة.
 .0حماولة إثراء الدراسات العربية املتعلقة باملوضوع.
 صعوبات الدراسة
ب
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من بني الصعوبات اليت واجهتنا أثناء القيام بالدراسة:
 .2ندرة املراجع اليت تطرقت لدراسـة تأثري خصائص املسري املالك على االداء املايل يف املؤسسات االقتصادية ،خاصة
باللغة العربية.
 .0صعوبة احلصول على الوثائي املالية واحملاسبية من املؤسسات االقتصادية.
 .3ارتباط الدراسة بتخصص إدارة االعمال ،ونقص املكتسبات العلمية يف ميدان إدارة اعمال لنا كطلبة إدارة مالية.
 .4احلالة الصحية العامة واليت أعاقتنا عن التنقل واالطالع على املعلومات الالزمة إلجناز هذه الدراسة.
 حدود الدراسة
متتلت ادود الدراسة فيما يلي:
 الحدود المكانية :

االعتماد على جمموعة من املؤسسات االقتصادية الصغرية واملتوسطة املتواجدة بوالية برج

بوعريريج وهي:
 .0شركة روتهام :شركة ذات أسهم االستعانة هبا ليجابة على  22استبيانات.
 .1شركة قرافيل :وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة ،االستعانة هبا ليجابة على  8استبيانات.
 .0مطحنة والد العمري :وهي أيضا شركة ذات مسؤولية حمدودة ،االستعانة هبا ليجابة على  3استبيانات.
 .3مؤسسة ايسباك للصناعة :وفيها متت اإلجابة على استبيانني فقط.
 .3مؤسسة بيسكو ستار :وقت االستعانة هبا يف ملء أربع استبيانات.
 .0مؤسسة رابعة :وهي مؤسسة فضلت عدم ذكر امسها يف الدراسة حتصلنا منها على  5استبيانات.
 الحدود الزمانية  :االعتماد على املعلومات املتحصـ ـ ــل عليها من خالل االسـ ـ ــتبيان املقدم للمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات حمل
الدراسة مع االستعانة بقوائمها املالية لسنة .0222
 منهج الدراسة
االعتماد يف هذه الدراسـ ـ ـ ــة على املنهج الوصـ ـ ـ ــفي التحليلي يف الفصـ ـ ـ ـ ــل األول الذي كان عبارة عن اجلان
النشري والذي يقوم على وص ـ ــف وحتليل خمتلف اجلوان النشرية املتعلقة باملسـ ـ ــري املالك واألداء املايل يف املؤس ـ ـ ـس ـ ــات
الصغرية واملتوسطة .أما يف الفصل التاين فقد االعتماد على املنهج الفرضي االستنتاجي واليت متت من خاللس اجلان
ا لتطبيقي يف املؤس ـ ـسـ ــات اليت ذكرها سـ ــابقا وذلك من خالل توزيع اسـ ــتبيان على عمال املؤسـ ـ ـس ـ ــات ذات العالقة
املباشـرة مع املدير من أجل دراسـة خصـائص املسـري املالك ودراسة أثرها على االداء املايل واستخدام النس املالية اليت
اسـاهبا باالعتماد على القوائم املالية اليت حتصـلنا عليها من قسـم احملاسـبة للمؤسـسـات حمل الدراسة ،وحتليل خمتلف
النتائج املتوصل إليها.
ج
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 هيكل الدراسة
ليجابة على التسـ ــاؤالت املرتبطة بإشـ ــكالية الدراسـ ــة والختبار فرضـ ــيات الدراس ـ ــة ،فض ـ ــلنا تقس ـ ــيم البحث إىل
فصلني إثنني؛ األول نشري والتاين تطبيقي حبيث:
 الفصييل األول :يتناول اإلطار املفاهيمي خلصــائص املســري املالك وأثرها على األداء املايل يف املؤس ـســات الصــغرية
واملتوسـ ـ ــطة وذلك من خالل تقسـ ـ ــيمس إىل مبحتني ،املبحث األول ال ماهية املس ـ ـ ــري املالك ومفهوم األداء املايل
وأخريا املؤسـسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر أما املبحث التاين تطرس فيس إىل الدراسات السابقة باللغة العربية
واالجنبية.
 الفصييل الثاني :الفصــل التاين :قمنا باســتعراد الدراســة امليدانية للمؤسـســات التالية شــركة ذات أســهم روبام،
ذ.م.م قرافيل،

ذ.م.م مطحنة والد العمري ،مؤسـسة ايسبايف للصناعة ومؤسسة بيسكو ستار .وقد تقسيمس

اىل مبحت ني ،تض ـ ــمن املبحث األول الطريقة املعتمدة واألدوات املسـ ـ ــتخدمة ،اما املبحث التاين فقد التطرس فيس
اىل عرد النتائج ومناقشة النتائج.

د

الفصل األول
اإلطار المفاهيمي لخصائص المسير واألداء المالي في
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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تمهيد
لقيت املؤسس ات الصغرية واملتوسطة اهتماما كبري ومتزايدا من طرا العديد من املنشمات االقتصادية العاملية
والبااتني االقتصاديني وذلك باعتبارها من أهم عناصر ومكونات النشام االقتصادي املعاصر يف خمتلف دول العامل واليت
من بينها اجلزائر ايث أولت هذه األخرية اهتماما بالغا اذا النوع من املؤسسات بشقيها العمومي واخلاص .تتميز
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف العموم بكون مالكها هو من يقوم همة التسيري داخل املؤسسة باعتباره املسؤول األول
عنها ،ولذا قد أصبت من الضروري دراسة وحتليل هذه الشخصية (املالك املسريمل ومعرفة أبعادها وخصائصها املختلفة
(الدميوغرافية ،السيكولوجية ،السلوكية ،الكفاءاتمل باعتبارها عامال مؤثرا على نوعية القرارات املالية املتخذة واليت من
احملتمل أن تؤثر على األداء املايل للمؤسسات ،ومن هذا املنطلي ميكن القول بأنس يوجد ااتمالية عالقة بني خصائص
املسري املالك واألداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
وعلى هذا األساس قسمنا الفصل األول إىل املبحتني التاليني:
المبحث األول :عموميات اول املسري واألداء املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
المبحث الثاني :الدراسات السابقة.
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المبحث األول :الدراسات السابقة
من خالل هذا املبحث ،سنستعرد الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل موضوع دراستنا واليت سيستفاد منها
ومن النتائج املتوصل إليها ،والبدء من ايث انتهى اآلخرون ،وسيتم تقسيم الدراسات السابقة إىل مطلبني؛ املطل
األول يضم الدراسات السابقة باللغة األجنبية واملطل التاين الدراسات السابقة باللغة العربية.
المطلب األول :الدراسات السابقة باللغة األجنبية
يتضمن هذا املطل عرضا للبحوس والدراسات السابقة األجنبية اليت استطعنا احلصول واالطالع عليها واليت
اهتمت باملتغريات اليت اا صلة وثيقة وضوع دراستنا.
الدراسة األولى :تتمتل يف دراسة ( ،)Rufhin Ndjambo et Mario Sassine, 2014وهي عبارة عن مقال
نشره يف جملة  La Revue Gestion et Organisationواملعنونة ب" :دراسة العالقة بين الملف الشخصي
للمسير وثقافة وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة الغابونية :توضيح المهارات والرؤية" .متتلت إشكالية البحث
يف دراسة وحتليل ااتمالية تأثري امللف الشخصي (profilمل للمسري على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة الغابونية.
من أجل حتقيي هدا الدراسة ،اعتمد البااتان على عينة تتكون من  222مؤسسة صغرية ومتوسطة غابونية لسنة
 0222عن طريي تقدمي استبيان ملسريي هذه املؤسسات .يتكون االستبيان من  30سؤاال يشتمل على احملاور التالية:
خصائص املؤسسة ،كفاءات املسري ،االسرتاتيجيات املتبعة من طرا املسري ،أداء املؤسسة .أظهرت نتائج الدراسة بأن
امللف الشخصي (profilمل للمسري الناجم عن مهاراتس ورؤيتس يؤثر بشكل كبري على األداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة
يف الغابون.
الدراسة الثانية :دراسة  ،Herriقدمت سنة (0222مل ،بعنوان "أداء الشركة وخصائص اإلدارة العليا في
أندونيسيا" عملت هذه الدراسة على دراسة وحتليل تأثري خصائص املسريين على أداء املؤسسات يف أندونيسيا .اعتمد
البااث على  221مؤسسة صناعية كبرية مدرجة يف دليل شركات التصنيع يف إندونيسيا ،و استجواب كبار املديرين
ايث استخدام املعايري التالية الختيار الشركات كعينات اذا البحث ،أوالً لد الشركة أكتر من  022موظف /
عامل ،وثانيًا كانت موجودة يف السوس ملدة ال تقل عن  5سنوات ،وثالتًا مل يكن هنايف مدير كبري ملدة عامني على
األقل يف وقت إجراء هذا البحث ،وكان االستبيان هو األداة املستخدمة جلمع البيانات األولية وقياس متغريات البحث.
يتكون االستبيان من ثالثة أجزاء رئيسية حبيث تناول اجلزء األول خصائص املؤسسة ،يليس خصائص املديرين وأخرياً
أس لة قياس متغريات الدراسة ،وقد توصل البااث إىل وجود عالقة بني مركز السيطرة (locus of controlمل أي
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أن تفسريات القرارات يكون نابع من املسريين وليس بالتحجج بتأثري العوامل اخلارجيةمل وأداء املؤسسة ،كما توصل
البااث إىل أن مستو تعليم املسريين مرتفعا يؤثر إجيابا يف أداء املؤسسة.
المطلب الثاني :الدراسات السابقة باللغة العربية
سيتم التطرس من خالل هذا املطل إىل الدراسات اليت سبقت دراستنا باللغة العربية ،ورغم قلة الدراسات اليت
تناولت موضوع خصائص املسري املالك وأثره على األداء املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باللغة العربية إال أننا
ااولنا البحث عن دراسات مشاهبة اا واليت سنستعرضها فيما يلي:
الدراسة األولى :دراسة رقراقي أمينة ،أطرواة دكتوراه قدمت سنة (0221مل حتت عنوان " كفاءات أصحاب
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر مثال والية سعيدة".
هدفت هذه الدراسة إىل إبراز أثر كفاءات املتوفرة يف املؤسسة ودورها يف جناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
متتلت االشكالية املعاجلة يف التساؤل التايل "ماهي طبيعة الكفاءات اليت تسمت ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة
اخلاصة اجلزائرية ببلوغ أداء معني؟" وليجابة عليس

االعتماد على عينة عشوائية من املؤسسات الصغرية واملتوسطة

اخلاصة وعددها  202مؤسسة لوالية سعيدة ،سيدي بالعباس ومعسكر ،وقد اعتمدت البااتة يف الدراسة على
أسلوبني ،الدراسة النشرية باعتماد املنهج الوصفي والدراسة التطبيقية ايث

القيام بدراسة ميدانية جملموعة من

املؤسسات باعتماد أداة االستبيان واملقابلة تفريغ بيانات االستبيان باستخدام األسالي اإلاصائية .توصلت البااتة
إىل وجود فروس ذات داللة إاصائية ما بني خصائص املستوجبني :اجلنس ،املستو التكوين األويل ،مستو التكوين
خالل العمل ،فرتة اإلشراا على املؤسسة ومستو كفاءابم ،بينما ال توجد فروس ذات داللة ااصائية ما بني خصائص
املؤسسات اليت يشرفون عل يها :جمال نشاط املؤسسة ،احلجم ،اادا وطبيعة امللكية مع مستو كفاءات املديرين.
أظهرت نتائج الدراسة أيضا بأن مدير املؤسسة الصغرية واملتوسطة اخلاصة بكل من والية سعيدة ،سيدي بالعباس
ومعسكر يتبت مستو من الكفاءة يسمت باستدامة مؤسستس ،والكفاءة اليت يتميز هبا مدير املؤسسة الصغرية واملتوسطة
جملتمع الدراسة ناجتة عن التوجس الشخصي للمدير وعن مهاراتس وخنراتس املكتسبة من الوظيفة اإلشرافية وبالتايل تصنف
يف إطار الكفاءة املركزية املوجهة بالسلوكيات واليت جتمع التوجس الشخصي ،املهارات واخلنرة.
الدراسة الثانية :دراسة يال كعوا  ،أطرواة دكتوراه قدمت خالل السنة اجلامعية (0221-0222مل ،بعنوان " أثر
الممارسات اإلدارية للمالك المسير على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة عينة من المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ".
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هدفت هذه الدراسة إىل حماولة إبراز وجود عالقة ارتباط بني اخلصائص الشخصية للمالك املسري واملمارسات
اإلدارية من جهة وبني املمارسات اإلدارية وأداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من جهة أخر  ،ايث صاغ
إشكالية الدراسة يف التساؤل التايل "ما أثر املمارسات اإلدارية للمالك املسري على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة
اجلزائرية؟".
اعتمد البااث على املنهج الوصفي لوصف الشاهرة املدروسة املتمتلة يف املمارسات اإلدارية للمالك-املسري
يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعالقتها باألداء ،وهذا املنهج يسمت بالتعبري عن هذه الشاهرة تعبريا كيفيا وكميا
خاصة أن هذه الدراسة مرتبطة بالشواهر اإلنسانية كالسلويف اإلداري واألداء ،كما

استخدام املنهج التحليلي لبيان

األثر الذي يرتكس املتغري املستقل يف املتغري التابع ,يع البيانات الالزمة للدراسة من خالل مصدرين رئيسيني ،املصدر
األول متتل يف الكت  ،الدوريات ،امللتقيات العلمية ،واملعلومات املتوفرة على املواقع املعتمدة على االنرتنت واليت اا
عالقة وضوع الدراسة ،أما املصدر التاين فيتمتل يف استبيان تطويره انطالقا من الدراسات السابقة اليت تناولت متغري
أو أكتر من متغريات الدراسة .توصل البااث يف دراستس إىل أنس يوجد عالقة إاصائية للتخطيط التشغيلي والتحفيز
على أداء املؤسسات حمل الدراسة ،كما توصل إىل عدم وجود أثر ذو داللة إاصائية للتخطيط اإلسرتاتيجي والقيادة
على أداء املؤسسات حمل الدراسة.
الدراسة الثالثة :دراسة عشرايت جهاد ،أطرواة دكتوراه نوقشت خالل السنة اجلامعية (0221-0228مل ،حتت عنوان
" أثر شخص المالك المسير على أداء مؤسسات قطاع البناء".
عملت هذه الدراسة على تبيان عالقة خمتلف نشاطات التسيري واملالية اخلاصة باملؤسسة من جهة ومالكها أو
مسريها من جهة أخر  ،ومعرفة العوامل اليت تؤثر بطريقة بالغة على أداء مؤسسات قطاع البناء يف اجلزائر ،و صياغة
إشكالية الدراسة كالتايل" :ماهي خصائص املالك أو املسري الذي استطاعت مؤسستس أن تنجز السكنات يف املدة
احملددة وتلك اليت مل حترتم مدة االجناز؟" .اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي املتبع ألسلويب املست
ودراسة احلالة ،قام البااث يف املرالة األوىل يف سنة  ،0221بعملية مست اذه املؤسسات ومالاشة درجة تقدم هذه
املشاريع ،وذلك بعد التعريف جبميع املؤسسات اليت استفادت من النرنامج االستعجايل وكان عددها  02مؤسسة.
توصلت هذه الدراسة إىل أن املالك املسري يؤثر على أداء املؤسسة ليس فقط داخل املؤسسة وبالتحديد داخل الورشة
بل على قدرتس على التغل على معيقات احمليط الذي تتعامل فيس املؤسسة واملتمتل يف ندرة املواد االولية ونقص العمالة
الكفؤة أو اىت العراقيل وطول اإلجراءات اإلدارية.

9

الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي لخصائص المسير واألداء المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المبحث الثاني :عموميات حول المسير واألداء المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
متارس املؤسسات الصغرية واملتوسطة نشاطها يف ظل جمموعة من املتغريات احمليطة هبا يف بي ة تتميز بالغمود
وعدم التأكد وادة املنافسة ،وهذه التغريات قد تنعكس بشكل إجيايب أو سليب على أداء املؤسسة ،كما خيضع هذا
النوع من املؤسسات لسلطة ورقابة مالكها الذي يتوىل تسيريها ويقرر كل شيء يف غال األايان ،ايث أصبت من
املهم فهم هذا الشخص وأثر قراراتس على أداء املؤسسة .من خالل املبحث األول ،سنعمل على حتديد املفاهيم املتعلقة
خبصائص املسري ،باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وأخريا باألداء املايل.
المطلب األول :ماهية المسير المالك
يعد مسري املؤسسة املمتل الرمسي والقانوين اا والذي يتوىل القيام بكل األعمال اليت تندرج ضمن جمال اإلدارة،
فال بد أن يكون أهال للقيام هبذه املهمة .من خالل هذا املطل  ،سنتطرس ملفهوم املالك املسري بصفة خاصة باعتبار
أن مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة هم مالكيها يف غال

األايان إال ما ندر مع استتناء املؤسسات

الصغرية واملتوسطة العمومية.
الفرع األول :تعريف المسير المالك
تكمن أ ية املالك املسري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أنس يشكل أاد العوامل الداخلية اليت تؤخذ
بعني االعتبار يف دراسة أداء املؤسسات ،وغالبا ما يطلي على هذا الشخص تسمية الريادي من قبل العديد من البااتني
يف هذا اجملال.

1

ميكن تعريف املسري املالك باعتباره "شخصا حتركس احلاجة إلجناز شيء ورغبة شديدة يف إضافة شيء للحياة
فهو الشخص القادر على تنشيم األعمال وإداربا وحتمل املخاطرة لتحقيي األرباح ،كما أنس يتمتع بصفات أخذ املبادرة
وينشم اآلليات واملتطلبات االقتصادية واالجتماعية ،ويقبل بالفشل واملخاطرة ،ولديس القدرة على توليد القيمة من املوارد
والعاملني واملعدات وخمتلف األصول ،كما أنس يتمتع باملهارات واخلصائص اإلدارية والنفسية واالجتماعية اليت تؤهلس
إلجياد شيء جديد ومبدع".

2

1كعوا يال الدين ،أثر الممارسات االدارية للمالك ال مسير على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة حالة عينة من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الجزائرية  ،أطرواة مقدمة كمتطل لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف التسيري ،ختصص إدارة مالية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
جامعة حممد خيضر بسكرة ،0221-0222 ،ص .83
2عصام سعيد أمحد السعيد إبراهيم ،التعليم الريادي مدخل لدعم توجه طالب الجامعة نحو الريادة والعمل الحر ،جملة كلية الرتبية ،جامعة بورسعيد،
العدد التامن عشر ،جويلية  ،0225ص .242
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أيضا ،يعرا املسري املالك على أنس "شخص جيمع رؤوس األموال ،ينسي استعمال خمتلف املوارد اليت حتوزها
املؤسسة ،كما أن بإمكانس جل عناصر جديدة تزيد من قدرة املؤسسة على املنافسة ،فاملالك املسري ميتل روح وتوجهات
املؤسسة اليت ميلكها ،كما أنس يتميز بكونس ميارس يف نفس الوقت مهام املدير ،املوجس ،املنقذ خاصة يف مرالة االنطالس
وإنشاء املؤسسة ،ما جعل العديد من البااتني يطلقون عليس اسم الرجل الذي يفعل كل شيء فهو يشاريف بشكل مباشر
يف عمليات اإلدارة ،وكل األنشطة ذات الطبيعة اإلدارية.

1

من خالل التعاريف السابقة الذكر ميكننا تعريف املالك املسري على أنس "ذلك الشخص املساهم الوايد يف
املؤسسة أو ميلك أكتر من نصف الرأمسال املساهم وهو واده املتحمل للمخاطر ويؤمن اإلدارة وهو املتدخل املهم
واحلاضر دائما يف املؤسسة .إنس املسري واملدير واملنفذ يف نفس الوقت .مشاريف يف العمليات االدارية وأيضا يف نشاطات
ذا ت الطبيعة اإلدارية وهذا ما يدفعس إىل أن يكون متعدد املواه  ،لس معارا جيدة يف ميدان التسيري ولس القدرة على
التسيري اليومي".

2

يف بعض األايان ،يكون املالك غري مؤهال للقيام باإلدارة بنفسس أو ال يستطيع ملانع ما أن يدير مؤسستس،
فيقوم بتكليف غريه من أجل إدارة هذه احلقوس فيصبت لدينا مالك غري مسري ومسري غري مالك مما يؤدي إىل ظهور ما
يعرا بعالقة الوكالة بني الوكيل (مسري غري مالكمل واملوكل (مالك غري مسريمل وتعرا عالقة الوكالة على أ ا "عقد يقوم
قتضاه شخص أو عدة أشخاص يسمى باملوكل بتكليف شخص آخر هو الوكيل للقيام بتنفيذ مهمة معينة تستوج
من املوكل تفويض الوكيل سلطة القرار" 3.يبني اجلدول رقم (2مل أهم الفروقات بني فصل امللكية وعملية اختاذ القرار يف
املؤسسة.

1كعوا يال الدين ،مقاربة تحليلية لعالقة المالك المسير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،جامعة أمحد دراية خمنر التكامل االقتصادي اجلزائري
اإلفريقي ،العدد احلادي عشر ،سبتمنر  ،0222ص .324

2عشرايت جهاد ،خصائص المالك المسير وأداء مؤسسات البناء الخاصة المنفذة للمشروع االستعجالي األول  1663-1666حبي العقيد لطفي

بوهران ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة وهران ،ص .24

3عيسى اري  ،نظرية المنظمات المستوى السابع  ،مطبوعة لطالب وطالبات جامعة املالك الفيصل ،مكتبة ابن سينا ،0221 ،ص .42
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الجدول رقم ( :)0الفروس املوجودة اال فصل امللكية عن اختاذ القرار يف املؤسسة.
نوع المسير

مسير غير مالك

مسير مالك

الحجم

اجم كبري يف الغال -معقدة-

اجم صغري -غري معقدة-

فصل قرارات -مراقبة-

فصل وظائف القرار -مراقبة-

دون فصل

توزيع رؤوس األموال

منتشر وموزع
املديرون التنفيذيون ليس ام سو جزء
ض يل من رؤوس األموال

مرتكزة ومتجمعة بني يدي املدراء
التنفيذيني.

طبيعة رؤوس األموال

سهلة يف قابلية التفاود

صعبة يف التفاود

المؤسسة

الممتلكة

أنظمة للمراقبة

جملس اإلدارة
املراقبة أو املتابعة املتبادلة

ال يوجد جملس إدارة
مراقبة متبادلة قليلة التطور

المصدر :مهدي شرقي ،مراقبة املديرين التنفيذين يف ضوء نشرية الوكالة ،االة املؤسسات العمومية يف التشريع اجلزائري ،اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية
واملالية ،عدد جانفي  ،0225ص .235

الفرع الثاني :خصائص المسير المالك
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة جموعة متنوعة من اخلصائص املميزة ملسرييها ،ايث ختتلف خصائصهم
باختالا تدريبابم وانتماءابم العائلية وخنربم يف جمال عملهم ،ايث أصبت من املهم معرفة تفاصيل شخصية هذا
األخري واستيعاب سلوكس باعتباره عامال مؤثرا على أداء املؤسسات .لقد ااول العديد من البااتني فهم وحتديد خصائص
املسري نذكر منهم:
 1990) Amboisمل :قام جبمع كل املتغريات املتعلقة بالتجربة والقيم الشخصية للمسري حتت بند اخلصائصالشخصية ،أما املتغريات الشخصية فتتعلي باالرتباط بالعائلة والقناعات الدينية وأ ية العمل عنده واحلاجة إىل إثبات
الذات وأخريا وضعية املسري بالنسبة للمتغريات املتعلقة باملال واملنافسة.
 2288( Toulouseمل :قام هذا البااث حبصر اخلصائص النفسية يف تصرا املسري أمام اخلطر املتعلي باملساراملهين ،والعائلة ،وصورة املسري يف نفسس واخلطورة املالية وأيضا اخلصائص االجتماعية واليت متتلت يف العرس ،اخللفية
العائلية ،التعلم ،العمر ،اخلنرة ،الدين ،والرتبية والتجربة املهنية.
  :Robidonقام هذا البااث بإجراء دراسة يف إقليم كيبيك الكندي ،أبرز من خالاا أن الشروا السائدة عنالشروا األخالقية والشخصية أو املزاجية للمسري ويقصد هبا:
 الشروا السائدة :ويعين بذلك الوسط العائلي واملكانة يف العائلة واإلرس وتأثري الدين ،ومستو التعلم والعمروالتجربة والنشاطات الشبس مهنية.
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 الشروا األخالقية واملزاجية :يتعلي األمر باحلاجة إىل إثبات الذات ،السلطة والتقة بالنفس والفطرة على االنضباط1
والتنشيم.
 2224( Chapellierمل :أظهر من خالل دراستس جمموعة اخلصائص النفسية للمسري واليت تشمل القيم واملعتقداتمن جهة ،واخلصائص الوصفية من جهة أخر  .تنقسم هذه األخرية إىل خصائص موضوعية (العمر اخلنرة ،والتكوينمل

وذاتية (أهداا املسريمل 2.يشتمل اجلدول املوايل على أهم خصائص املسري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت توصل
إليها البااتون.
الجدول رقم ( :)61دراسات ذات العالقة خبصائص املسري املالك ومؤسستس الصغرية أو املتوسطة.
الباحث

العينة

الخصائص المحددة للمالك المسير

Bayad et

Nebenhaus

مؤسسات صغرية

العمر ،املستو التعليمي ،طبيعة التكوين ،عدد سنوات

ومتوسطة فرنسية

العمل يف اإلدارة ،نسبة ملكية املؤسسة ،األهداا ،املواقف
اختاذ القرارات.

)Chapellier (1994

مؤسسات صغرية
ومتوسطة فرنسية

العمر ،اخلنرة ،التكوين ،أهداا املالك املسري ،التفضيالت
املعلوماتية.

)Lefebre (1991

مؤسسات صغرية
ومتوسطة كندية

اخلنرة يف االدارة ،املواقف ،أسلوب اإلدارة ،جمال الرقابة،
سنوات الدراسة.

Ben Hamadi

مؤسسات صغرية
ومتوسطة تونسية

العمر ،اخلنرة ،األهداا الشخصية ،نوع التكوين ،املستو
التعليمي.

Ndjambo et
)Sassine (2014

مؤسسات صغرية

العمر ،اخلنرة ،التكوين ،التقافة ،الرؤية االسرتاتيجية ،قرب

ومتوسطة غابونية

نوع تكوين املسري من طبيعة نشاط املؤسسة.

)Ngongong (2006

مؤسسات صغرية
ومتوسطة تشادية

العمر ،اخلنرة ،األهداا الشخصية ،نوع التكوين.

Mzid et Mzghani

مؤسسات صغرية
ومتوسطة تونسية

املستو التعليمي ،اخلنرة ،الدوافع ،أسلوب اإلدارة.

)Arabi (2013

مؤسسات صغرية
ومتوسطة اجلزائرية

العمر ،اخلنرة ،التكوين ،أسلوب اإلدارة ،الرؤية ،كيفية متلك
املؤسسة.

)(1993

)(2013

)(2004

المصدر :يال كعوا  ،مرجع سبي ذكره ،ص.202
 1عشرايت جهاد ،أثر شخص المالك المسير على اداء مؤسسات قطاع البناء ،اطرواة للحصول على شهادة دكتوراه يف العلوم يف العلوم التجارية ،كلية
العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ،جامعة وهران  ،0228-0221 ،0ص .42

2بوراقوبة أمينة ،خللف عتمان ،الخصائص الشخصية للمسير وسياسات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لوالية البويرة - ،دراسة عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة لوالية البويرة ،-ص .25
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من خالل ما سبي ميكن تقسيم خصائص املسري إىل:
 خصائص شخصية (دميوغرافيةمل، خصائص سلوكية، خصائص بسيكولوجية.من أجل استيعاب دور خصائص املسري وأثرها على األداء املايل ،سنقوم بتفصيل كل خصائص على ادي.
 -0-1الخصائص الديموغرافية :تعكس اخلصائص الدميوغرافية السمات الشخصية للمسري ،إذ أن معشم الدراسات
البحتية اليت دارت اول العالقة بني العناصر الدميوغرافية للمسري واألداء ارتكزت اول العوامل املتمتلة يف :السن
واألقدمية ،اخلنرة واملستو التعليمي.

1

أ .السن واألقدمية :يعتنر السن أاد املعايري األساسية للخصائص الدميوغرافية ومن أبسط احملددات اليت ميكن احلصول
عليها ومالاشتها أيضا .يعتنر سن املسري عامال مهما يف تفسري أداء املسري وهو ما ذهبت إليس نشرية املرات العليا
(Hambrick et Mason ,1984مل واليت أكدت بأن "سن املسري لس تأثري على أداء املؤسسة حبيث مييل
املسريون الشباب إىل إعطاء األ ية لنمو املؤسسة على عكس املسريين األكنر سنا الذين يعملون على وضع إسرتاتيجية
أكتر مالءمة ملواجهة املخاطر احملتملة ،فقد تفضل املؤسسة املسري الشاب ذو األربعني سنة والذي ميتلك الرغبة يف
اإلبداع واالبتكار أو على العكس ختتار املسري ذو اخلمسني سنة والذي من املرجت أن يكون أكتر إخالصا .كل هذا
ستكون لس انعكاسات على أداء املؤسسة وتطور نشاطها".
كما تعتنر األقدمية يف املنص عنصرا ال ميكن جتاهلس ،ايث أن معشم الدراسات أكدت أن املسري الذي
يبقى يف منصبس لفرتة طويلة تقل لديس رغبة التغيري يف املؤسسة ،وهذا بدوره يؤثر على مسا ة املمارسات اإلدارية للمسري
يف خلي القيمة.
ب .الخبرة المهنية :تعتنر سنوات ونوع اخلنرة املكتسبة من طرا املسري املالك سواء داخل أو خارج مؤسستس من بني
اخلصائص الدميوغرافية املهمة ،فهي تسمت للمالك املسري بإجناز مهامس بسهولة وإتقان وتعتنر عامال مهما للنجاح
فاخلنرة مهمة جدا ،بوصفها نتاج ممارسة ميدانية للتسيري .تعتنر خنرة املسري يف قطاع النشاط أو يف اإلدارة أو يف نشاط
آخر قبل إنشائس ملؤسستس احلالية من نقاط القوة الداخلية للمؤسسة ،فنقص اخلنرة يؤدي إىل صعوبة التعامل مع املشاكل
اليت تواجس املسري املالك ألول مرة ،كما أن انعدام اخلنرة لد هذا األخري معناه أنس يتعامل للمرة األوىل مع ظروا
وحتديات مل يواجها سابقا يف اياتس .تتطل هذه املشاكل من املسري اختاذ قرارات من أجل املضي قدما باملؤسسة ،كما
قد تؤدي نقص الكفاءة إىل سوء التصرا أو اختيار احللول اخلاط ة للمشاكل اليت يوجهها ،كما تعتنر نقص اخلنرة
وعدم كفاءة املديرين وسوء إدارة املؤسسة من أسباب إفالسها ،فاخلنرة السابقة يف اإلدارة اا تأثري إجيايب على األداء

 1كعوا يال الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .220
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املستقبلي للمؤسسات الصغرية ،كما أن اخلنرات السابقة تزيد من دافعية املالك املسري وقدراتس من أجل ضمان املردودية
ومنو املؤسسة.

1

ج .مستوى التعليم :يعتنر املستو التعليمي للمسري عامال ذو أ ية بالغة ألنس يعكس قدراتس املعرفية ،وقدرتس على تبين
وتشجيع اإلبداع يف املؤسسة ،وقدرتس على اختاذ أفضل القرارات مقارنة باملسريين الذين ال ميتلكون مستو عال يف
التعليم ،فقد الاظ  Hambrickو2284( Masonمل من خالل دراستهما بأن املستو العايل لتكوين املسري
ينعك س إجيابا على قدرتس على تطوير املؤسسة ويف املقابل املسري الذي ميتلك تعليم غري رمسي والذي قام بتكوين ذايت
يبدو أكتر جرأة ومستعدا للمجازفة وحتمل املخاطر .إذن ميكن القول بأن وظيفة التسيري تويل أ ية كبرية ملستو تعليم
املسري.

2

 -1-1الخصائص البسيكولوجية :متتاز هذه اخلصائص بعدم قابليتها للقياس وصعوبة تقديرها كميا فهي خصائص
ميكن مالاشتها من خالل سلويف وتصرفات املدير وتشتمل على ما يلي:
 الرؤيا االسرتاتيجية للمسري اول الشروا اخلارجية واألوضاع الداخلية للمؤسسة. التقة يف النفس والقدرة على اختاذ القرار ومواجهة كافة الصعوبات. -حتفيز ومكافأة العمال املتميزين يف األداء وحماسبة ومساءلة املقصرين.

3

 القدرة على التنبؤ باملشاكل والتعامل معها واختيار الطريقة املالئمة حللها. -االستعداد وامليل لتحمل املخاطرة.

4

5

 -0-1الخصائص السلوكية :ميتل سلويف املسري مرآة عاكسة للمشاهر النفسية للمسري فهي متتل كل ما يشهر منس
من ردود أفعال على املواقف اليت يتعرد اا أثناء قيامس همة تسيري مؤسستس ،ويعتنر السلويف عبارة عن جمموعة من
العادات اليت يتعلمها ويكتسبها أثناء مراال منوه املختلفة ،ويرجع ذلك إىل العوامل البي ية اليت يعيش فيها ،فالسلويف
6
اإلنساين خاضع لشروا البي ة اليت نشأ وعا فيها وأصبت ينتمي إليها.
 1كعوا يال الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .222-222

2اايف سعاد ،أثر احملددات السلوكية واملهنية للمسريين على احلوكمة الرشيدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دراسة تطبيقية لبعض
املؤسسات العمومية لوالية سطيف ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،ختصص اوكمة ومالية املؤسسة ،كلية العلوم
االقتصادية التجارية وعلوم التسيري مدارس الدكتوراه ،جامعة فراات عباس سطيف ،0222-0225 ،ص ص.40-42
3علي السلمي ،اإلدارة باألهداف طريق المدير المتفوق ،دار غري للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،2222 ،ص .205

4مرزوقي مرزوقي ،أثر العائلة في تفعيل دور المسير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة حالة عينة من المؤسسات ،اطرواة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مربت ورقلة ،0222-0225 ،ص .55

5رقراقي أمينة ،كفاءات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ،والية سعيدة ،أطرواة مقدمة

لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ،ختصص اوكمة الشركات ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،مدرسة الدكتوراه إدارة األفراد واوكمة الشركات،
جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،0221-0222 ،ص .228
 6فطرية رمحة النساء ،تطبيق كتاب "مجموع الشريف" على أساس النظرية السلوكية في معهد منبع الصالحين في سوجي منيار كرسيك ،رسالة ماجستري،
قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الدراسة العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية االنج ،0228 ،ص .32
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يتأثر السلويف االنساين جموعة من العوامل تنقسم يف غال األايان إىل حمددات نفسية وحمددات اجتماعية.
أ .محددات نفسية :وهي كل تصرا يصدر من املسري سواء كان نشاط أو تصرا ذهين ملموس أو غري ملموس
نصل بشكل شعوري أو ال شعوري ،هبدا إشباع ااجاتس وحتقيي أهدافس .متتل هذه التصرفات حمصلة لتفاعل العوامل
الفردية لينسان والبي ة احمليطة بس ،ايث ميكن اصر مصادر السلويف اإلنساين يف االجتاهات ،االدرايف ،الدوافع

والشخصية .1يوضت الشكل رقم (22مل مصادر سلويف املسري وانعكاسابا عليس.

ب .محددات اجتماعية :وهي عبارة عن تلك املتغريات اليت تشمل عالقات التفاعل االجتماعي ،وأثر اجلماعات

وضغوط البي ة االجتماعية والقيم السائدة 2.تتمتل هذه احملددات يف العناصر التالية :اجلماعة ،القيادة ،القيم ،واالتصال.

يبني الشكل (20مل احملددات االجتماعية للمسري.
الشكل رقم ( :)60مصادر سلويف املسري وانعكاسابا على شخصيتس.

مصادر سلوك المسير
االتجاهات

الشخصية

اإلدراك

الدوافع

عبارة عن خليط من العواطف واألفكار

لكل فرد صفات وخصائص معينة ميتلكها

االة استعداد عقلي منشمة من خالل

قو داخلية مصادرها أعماس

وامليول اليت تنتهي بسلويف يوضت اجتاه

دون غريه حتدد السلويف الذي يتخذه عند

اخلنرة الفردية تؤثر تأثريا فعاال على

النفس البشرية

الفرد حو موضوع معني.

تفاعلس مع اآلخرين

استجابة الفرد اجتاه ييع املوضوعات

واملواقف اليت ترتبط هبا.
تأثريها عملية إدراكية تنتهي بتكوين
معان وتفسريات معينة ملا تتلقاه

اواسهم عن هذه املؤثرات.

سلوك فطري :تنتقل عن طريي الوراثة
(جينات وراثيةمل يصع التحكم فيها.

طريقة استجابة الفرد اجتاه موضوع أو

تنشط وحتريف السلويف اإلنساين.

موقف.

سلوك مكتسب :يتم تطويرها انطالقا من

البي ة اليت يعيشون فيها فيتأثرون هبا ويؤثرون
فيها.
المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على يوسف عنصر ،ناجي ليتيم" ،أهم حمددات السيكو -سيسيولوجية املستخدمة يف قياس تشكيل سلويف العمال
التنشيمي" ،جملة الدراسات والبحوس االجتماعية-جامعة الوادي ،العدد السابع ،جويلية  ،0224ص ص .232-234

 1علي سعد املوسوي ،السلوك التنظيمي ،قسم إدارة األعمال املرالة التانية ،كلية الكوت اجلامعة ،0202-0222 ،ص .20
 2حممد حممود بشري املغريب ،السلوك التنظيمي ،الطبعة األوىل ،دار اجلنان للنشر والتوزيع ،االردن ،0220 ،ص .02
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الشكل رقم ( :)61احملددات االجتماعية للمسري

المحددات االجتماعية للمسير

الجماعة

القيم

االتصال

وهي اجتماع عدد صغري نسبيا

هي منط سلوكي ووظيفة ال

تعتنر القيم من املعتقدات اليت

االتصال هو عبارة عن سلويف

من األفراد بشكل ميكنهم من

يستطيع القيام هبا إال عدد

نملها الشخص أو جمموعة

لفشي أو مكتوب لتبادل

التفاعل الدائم خالل اللقاء

قليل من األفراد ،وهي نوع من

من األشخاص ويعتنرها مهمة

املعلومات واألفكار بني

واملواجهة املباشرة يشعرون فيما

القدرة واملهارة يف التأثري يف

ويلتزم هبا فهي حتدد السلويف

شخصني أو أكتر عنر خمتلف

بينهم بالتجاوب النفسي من

املرؤوسني إلجناز مهام نددها

املرفود واملقبول والصواب

وسائل االتصال.

خالل إاساسهم باالنتماء

القائدـ ،فعندما ميارس املسري

واخلطأ وتتصف بالتبات النسيب

لعضوية اجلماعة الواادة عن

التأثري يف اآلخرين فإنس جيعل

وهذه القيم تنمو مع الفرد

طريقها يكتس املسري

شعورهم باألهداا تتمشى

ويتمسك هبا مع مرور الوقت

االجتاهات واألفكار والقيم

متاما كما لو كانت أهدافس

وتؤثر يف سلوكس كما أن معيار

والقواعد حبيث يأيت سلوكس

الشخصية.

االلتزام خيتلف من جمتمع إىل

القيادة

آخر ومن نشام إىل آخر.

منسجم مع سلويف اجلماعة اليت

ينتمي إليها .المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد بطرس االس ،السلويف التنشيمي ،اجلامعة االفرتاضية السورية ،سورية ،0202 ،ص.53

الفرع الثالث :النظريات المفسرة لشخصية المسير
هدفت جمموعة من النشريات إىل تفسري شخصية املسري ،ومن خالل هذا الفرع سنتعرد إىل أهم هذه
الفرضيات.
أوال -نظرية الفلسفة اإلدارية (Xو )Yلماك غريغور ( :)Mac Grégorيف كتابس الشهري واحلامل لعنوان
"اجلان

اإلنساين للمنشأة" ،قدم دوغالس مايف غريغور فكرة جديدة تقسم األفراد من خالل دوافعهم ،سلوكهم

ومواقفهم واىت رغبابم إىل منطني خمتلفني ،ايث محل هذا الكتاب مليدان إدارة األعمال نشريتني مهمتني و ا:
 -0-0نظرية  :Xتقوم نشرية  Xعلى أساس جمموعة من االفرتاضات السلبية ،واليت من خالاا ير الرئيس بأن
مرؤوسيس يتميزون بالطباع التالية:
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 أشخاصا غري حمبني للعمل. ال طموح لديهم وال يتمكن حتفيزهم إال ماديا فقط. غري متحملني للمسؤولية. ال نبون التغيري. مييلون لالنقياد وليس للقيادة.فاملدراء حبس نشرية  Xيتصرفون بطرقة حمددة ومباشرة عن طريي األمر والرقابة ،وال يعطون للعاملني اي
إبداء الرأي يف أعماام ،وهذا ما خيلي جو سليب وشعور بالتبعية جيعل من العاملني يؤدون أعماام وفي متطلبات ما
يأمرون بس.
 -0-1نظرية  :Yبنيت هذه النشرية على أسس إنسانية واجتماعية ،فالنشرية  Yقامت على جمموعة من الفرضيات
اإلجيابية اول املرؤوسني ايث أن املدير ينشر لعمالس بكو م:
 أشخاصا نبون ويستعدون للعمل. لديهم طموح. مستعدون للمسؤولية. قادرين على الرقابة الذاتية على عملهم. لديهم توجيس ذايت. مييلون للقيادة وليس لالنقياد. لديهم القدرة على التخيل واإلبداع واالبتكار واختاذ القرار.فاملدراء يف إطار نشرية  Yيؤمنون باملشاركة وخلي جو يسوده احلرية واملسؤولية وتكريس اجلهود مما خيلي مناخا
غنيا بالرضا والتقدير وحتقيي الذات وتقدمي املبادرات. 1
 -0-0نتائج نظرية Xو : Yحبس الفرضيات السابقة واملتعلقة بالعامل اإلجيايب ير مايف غريغور بأنس على املدراء
االهتمام بالعالقات اإلجيابية يف العمل وكذلك والعمل على املشاركة يف اإلدارة وذلك من خالل:
 حتديد كل ما جي توفره يف كل وظيفة من وظائف املؤسسة من أجل حتقيي األهداا العامة للمؤسسة. تسطري األهداا الرئيسية والفرعية الواج حتقيقها يف الوقت احملدد.1عمر حممد دره ،مدخل إلى االدارة ،كلية التجارة ،جامعة عني الشمس ،0222 ،ص ص .221 -222
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 متابعة كل من اإلجنازات اإلدارية والفنية لتحقيي األهداا الفرعية وفي أفي زمين حمدد. -تقييم النتائج احملققة لألهداا املرسومة وأيضا تقييم األسالي

اليت

استخدامها ومعرفة االحرافات ومسببابا

وضوعية وإجياد الطرس لتصحيحها.
ثانيا -نظرية الرجل العظيم )(The Great Man Theory
تعتنر من أوىل النشريات اليت ااولت القيام بتفسري ظاهرة القيادة اإلدارية وحتديد ما إذا كانت هذه الشاهرة
علماً لس أصول وقواعد أم فنا مرتبطا باخلنرة واإلبداع أم مزجيا بينهما ،ايث تنطلي هذه النشرية من أن القادة هم
أشخاص يتمتعون واه خارقة غري مألوفة وامتالكهم مواه عشيمة ومسات وراثية متكنهم من إاداس تغيري وتأثري
يف اياة أتباعهم وجمتمعابم.
 -1-0األساس النظري :ميكن تعريف نشرية الرجل العشيم على أ ا تلك النشرية اليت تؤمن بأن القائد هو الفرد
العشيم الذي يولد خبصائص متيزه عن باقي األفراد كالكاريزما ،الذكاء ،احلكمة وغريها من املهارات اليت تسعى فيها هذه
الشخصية العشيمة إىل تأسيس ياعتس وتؤثر فيهم .يولد هؤالء القادة أفرادا عشماء لذا فهم األاي بالقيادة من سواهم
ملا ميتلكو م من صفات ومواه وراثية وفطرية جتعلهم قادرين على ممارسة القيادة بطريقة فعالة.

1

من أهم املبادئ اليت تقوم عليها نشرية الرجل العشيم ما يلي:
 مبدأ القادة يولدون وال يصنعون  :يعتنر من أهم املبادئ حبيث يتم اعتبار القادة أفرادا متميزون وراثيا خبصائصوقدرات ومواه فذة غري عادية ال تتوفر عند باقي األشخاص.
 مبدأ عدم تكرار الخصائص والمواهب :من خالل هذه النشرية ،يتم اعتبار املواه الفردية املوروثة للرجل العشيمغري قابلة للتكرار إال بنس ض يلة يف اجملتمع ،وبالتايل فالرجال العشماء قليلون عنر الزمن وبالرغم من قلة عددهم إىل
أ م استطاعوا أن يغريوا جمر التاريخ.

2

 -1-1خصائص القائد :يتمتع القائد جموعة من اخلصائص واليت نلخصها فيما يلي:
 الخصائص الطبيعية والبدنية :تتمتل هذه اخلصائص يف العمر ،الطاقة ،املشهر ،قوة اجلذب ،البنية البدنية ،اخل. -الخصائص االجتماعية :تتمتل يف اخللفية التعليمية ،املكانة االجتماعية ،التنش ة ،الشهرة والتعاون.

1

شرفاوي عائشة ،مطبوعة محاضرات في مدخل إلدارة االعمال موجهة لطلبة سنة أولى (السداسي الثاني) ليسانس جذع مشترك ،كلية العلوم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة العقيد أكلي حمند اوحلاج البويرة ،اجلزائر ،0221-0222 ،ص ص .02 -08

 2عبري اسني آل قما  ،اريج مكي اجلهين ،نظريات القيادة واتخاذ القرارات ي نظرية الرجل العظيم ،نظرية السمات ،النظرية الموقفية ،نظرية اتخاذ

القرار ،اجمللة العلمية لكلية الرتبية ،جامعة أسيوط ،اجمللد  32العدد  20ديسمنر  ،0202ص ،ص .424 -422
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 الخصائص الشخصية :وتتلخص يف طبيعة شخصية القائد كأن تكون شخصية تعاونية ،عدائية ،تكيفية ،انفعالية،عاطفية ،جديرة بالتقة ،ودودة ،مستقرة وقلقة.
 الخصائص العملياتية  :وجتعل هذه اخلصائص القائد بكونس متفانيا ،إجرائيا ،مؤكدا على املبادئ ،متحكما يفاألعمال على ضوء نتائجها ،مقبوال من قبل فريي العمل اخلاص بس. 1
 -0-1االنتقادات الموجهة لنظرية الرجل العظيم :تعرضت نشرية الرجل العشيم لعدة االنتقادات أ ها ما يلي: 2
 العنصرية :ايث استغالل هذه النشرية لتنرير االضطهاد والقهر الذي ميارسس القائد "الرجل العشيم" على ياعتسوتنرير بعض التصرفات الصادرة من الرجال العشماء اليت أدت إىل هاليف ياعتهم ،وأيضا قيام النشرية على عبادة الذات
وانتقاء املوضوعية واالست تار بالسلطة.
 -تجاهل قيمة التدريب :أ لت هذه النشرية جان

تدري

القائد ،وإمكانية تأهليس واكتسابس للقدرات واملهارات

ايث اقتصرت على الصفات املوروثة فقط واليت ال تعتنر كافية للقيادة الفعالة.
 تجاهل العوامل البيئية :ال تكفي السمات الوراثية ،على الرغم من وجودها يف شخصية القائد ،ملمارسة القيادةفقد توجد عوامل أخر تتعلي بشروا اجملتمع وطبيعة تنشيمس ،متل إمكانية جناح القائد يف قيادة ياعتس فقط وعدم
جنااس مع ياعات أخر يف ظروا أخر  .يبني الشكل املوايل جمموع اخلصائص حبس نشرية الرجل العشيم.

 1بالل خلف السكرانة ،القيادة اإلدارية الفعالة ،الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن ،0222 ،ص ص .28 -21
2عبري اسني آل قما  ،أريج مكي اجلهين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .425 -424
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الشكل رقم ( :)60جمموع اخلصائص حبس نشرية الرجل العشيم.

العمر ،الوثوب ،الطاقة ،المظهر ،قوة

والبدنية الخصائص الطبيعية

الجذب ،التركيب البدني ،الحجم

Physical

الخصائص االجتماعية

الخلفية التعليمية ،المكانة

Social

االجتماعية ،التنشئة ،الشهرة

الخصائص الشخصية

والتعاون.
شخصية تعاونية ،عدائية ،تكيفية،
انفعالية ،عاطفية ،جديرة بالثقة
ودودة ،مستقرة وقلقة.

Personality

متفاني ،إجرائي ،مؤكد على

الخصائص العملياتية

المبادئ ،يحكم على األعمال في

Task–Related

ضوء نتائجها ،مقبول من قبل فريق
المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على :بالل خلف السكرانة ،مرجع سبي ذكره ،ص ص .28-21

ثالثا -نظرية الشبكة اإلدارية The Managerial Grid Theory:
يف سنة  ،2224استطاع البااتني روبرت باليف وجني موتون تصنيف السلويف القيادي إىل جمموعات ،1وذلك باالعتماد
على بعدين مهمني ا على التوايل:
 االهتمام باإلنتاج (املهمةمل. االهتمام باألفراد (العالقاتمل،ايث قاما بتصنيف السلويف القيادي إىل مخسة أسالي خمتلفة:
القيادة الضعيفة :ايث تشهد اهتمام ضعيف باألفراد وأيضا اإلنتاج،
القيادة المعتدلة :يتميز هذا األسلوب من القيادة باهتمام معتدل باألفراد وباإلنتاج أيضا.

1بالل خلف السكرانة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .15 -12
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القيادة اإلنسانية  :على عكس األسلوبني السابقني ،حترص القيادة اإلنسانية على اهتمام عال باألفراد ولكن بتفريط
مبالغ فيس باإلنتاج.
قيادة الفريق :وهو األسلوب القيادي الناجت باعتباره يتميز باهتمام عال باألفراد وباإلنتاج أيضا.
القيادة المتسلطة :وهي اليت تويل اهتماما كبريا باإلنتاج وبمل االهتمام باألفراد ،يبني الشكل املوايل األسالي املختلفة
لنماذج الشبكة اإلدارية.
الشكل رقم ( :)63منوذج الشبكة اإلدارية.
9

إدارة الفريي

8
7
6

(5،5مل
اإلدارة

5

املعتدلة

4

(2،2مل

(2،2مل

اإلدارة

اإلدارة

3

السلطوية

املتساهلة

2
1

9

8

7

6

5

3

4

2

1

االهتمام باإلنتاج
المصدر :بالل خلف السكرانة ،مرجع سبي ذكره ،ص .10
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االهتمام باألفراد

(2،2مل
إدارة النادي

(2،2مل
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من خالل الشكل السابي ،نالاظ وجود مخسة أمناط إدارية وهي:
 اإلدارة السلبية المتساهلة ) (Impoverished Managementالنمط (:)0/0يف هذا النوع من أمناط القيادة ،يويل القادة اإلداريني اهتماما ض يال جدا لألفراد واإلنتاج ،فالنتيجة املتوقعة اذا
النوع هو عدم إجناز أو حتقيي أي هدا إنتاجي وأيضا الرضا الوظيفي بني العاملني يف كل وادة تنشيمية ،وبطبيعة
احلال ينعكس هذا على عالقات العمل فتصبت متميزة بالصراعات واخلالفات املستمرة.
 اإلدارة العلمية السلطوية (Scientific Management) :النمط (:)0/2من خالل هذا النمط ،يويل القادة اإلداريون اهتماما عاليا باإلنتاج اىت ولو كان ذلك على اساب العمال،
ويعكس هذا نوع من األمناط "اإلدارة العلمية" الذي ناد هبا فريدريك تايلور ،ويؤمنون بوجوب استخدام الرقابة الدقيقة
والسلطة على املرؤوسني ،واادا الوايد بالنسبة ام هو حتقيي النتائج اىت لو على اساب العمال ومشاعرهم.
 اإلدارة االجتماعية ) (Social Club Managementالنمط (:)2/0على عكس النمطني السابقني ،يهتم هذا النمط اهتماما كبريا بالعنصر البشري ويكون ذلك على اساب
األهداا اإلنتاجية املطلوب حتقيقها ،ايث يتماد القادة اإلداريني يف مراعاة العالقات اإلنسانية فيسعون بشىت الطرس
للقضاء على خالفات العاملني اىت ولو كان ذلك على اساب اإلنتاج.
 اإلدارة المتأرجحة (Pendulum Management) :النمط (:)3/3يشبس منط اإلدارة املتأرجحة بندول الساعة الذي يستمر بالتأرجت بني طرفني الذي يتحريف فيس ،فهو غري ثابت
يف موضع معني ،كذلك بالنسبة اذا النوع من األمناط اإلدارية فهو ميزج بني االة (2/2مل الشاهرة يف الشكل السابي
يف االة ما متت مواجهة متاع من طرا العمال ،واالة (2/2مل يف االة ممارسة ضغط للعمال لينتاج ،ويؤمنون
كتريا بأسلوب منتصف الطريي.
 اإلدارة الجماعية إدارة الفريق (Team Management) :النمط (:)2/2من خالل هذا النوع ،يويل القادة اإلداريني االهتمام بكل من اإلنتاج والعمال ،فهم يؤمنون بأن العمل اجلماعي
يعنر عن الركيزة األساسية الالزمة لتحقيي اإلنتاجية ،ويبىن ذلك على أ ية العنصر البشري وإشباع احلاجات اإلنسانية
لد هؤالء القادة ،ومن مث حتقيي مفاهيم املشاركة الفعالة للمرؤوسني يف حتديد األهداا وكيفية الوصول إليها أو حتقيقها
من خالل اختيار األسالي املناسبة للتنفيذ واملتابعة الالزمة .أيضا ،يف هذا األسلوب القيادي يسود روح اجلماعة الفريي
ومفاهيم التعاون اخلالقة واإلخاء والود بني كل من القائد ومرؤوسيس ويوضت اجلدول التايل األمناط القيادية يف نشرية
الشبكة اإلدارية:
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الجدول رقم ( :)60مقارنة لألمناط القيادية اخلمسة يف نشرية الشبكة اإلدارية.
مفهومه

الطاعة العمياء

حب اآلخرين

مجرد ساعي بريد

للسلطة

من اآلخرين

نوع

رئاسية
(هيرياركيةمل

عائلية (يف اجتاه
واادمل

التحفيز

العقاب أو
النقديات

املدح

معالجة

حماسبة املخطئ

األخطاء

ليكون عنرة لغريه

العالقات
طريقة

معالجة
الصراعات
تقييم الناس
الصفات

الشخصية
وأخيرا....

تنرير أخطاء الغري

على شكل جلان

عالقات عضوية هادفة

من يريد شي ا
يسعى إليس

اجلزرة والعصا

االلتزام الذاتي

يف ضوء العرا
والتقاليد ورأي

معرفة سبب الخطأ باعتباره

الرفع إىل األعلى
يف االة ااتمال

بالقمع

بالتنرير

بالتجاهل

كمية اإلنتاج

بدرجة انسجامس
مع غريه

بعدم خلي
املشاكل

عنيد قاس

طي متساهل

ال ير  ،ال
يسمع ،ال يتكلم

ينشر إىل نفسس
على أنس (قادرمل

على أنس (األخ
األكنرمل

والفرد

موجود جسمانيا
وغري موجود
وجدانا وفكرا

املسائلة

ينشر إىل نفسس

وسيط بين المنظمة

مستشار لمرؤوسيه ومعلم

األغلبية (العقاب
يتدرج من اخلطأمل

ناتجا عن سوء فهم

باملناورة

بالمواجهة

بالتوازن بني
متطلبات العمل

االلتزام ،االبتكار ،العقل

والناس
ال هو عنيد وال هو
متساهل
ينشر إىل نفسس على

ينشر إىل نفسس
أنس شخص (عمليمل
على أنس (مفقودمل
(ال وسطمل

المتفتح ،االحترام ،النظرة
المستقبلية

عنيد وقاس عند الضرورة
طيب ،متساهل عند
الضرورة.
ينظر إلى نفسه على أنه
شخص (منهجي)

المصدر :بالل خلف السكرانة ،مرجع سبي ذكره ،ص .15

رابعا -نظرية السماتTraits Theory :
يعتنر البورت غوردن من أوائل الرواد الذين قاموا بدراسة نشرية السمات ايث تعتنر هذه األخرية تكملة لنشرية
الرجل العشيم يف إطار املدخل التقليدي للقيادة ،فالسمات متتل جمموعة من اخلصائص والصفات اليت ميتلكها القائد
وينفرد هبا حبيث جتعل منس قائداً فذاً ،والقائد هو الشخص الذي ميتلك هذه الصفات.1

1صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن املنصور الغاليب ،اإلدارة واألعمال ،الطبعة التانية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،0228 ،ص
.425
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تقوم هذه ال نشرية على فرضية أن القواد يولدون قادة وأشار رواد هذه النشرية إىل أن الصفات القيادية اليت يتمتع
هبا القائد هي صفات موروثة ،ومن ال ميلك هذه الصفات ال ميكن أن يصبت قائدا 1.مقابل ذلك ،ادد بعض البااتني
السمات الالزمة للقيادة ،ايث ترتبط أساسا جبوان السلويف والقدرة على العمل مع اآلخرين وامتاليف مهارات االتصال
والتواصل حبيث يستطيع إثارة محاس اآلخرين ويعطي القدوة احلسنة لآلخرين باعتباره مرجعا للسلويف امللتزم واألخالقي
والقومي ،وكل هذه تعتنر من السمات اليت تساعد على النجاح وتساهم يف زيادة تأثري القائد واملدير على العاملني.

2

توصل ستوقديل (2214مل إىل أن من أهم السمات اليت جتعل من اإلنسان قائدا هي:
 تحمل المسؤولية :ايث تتطل هذه السمة التقة بالنفس ،املتابرة واالعتماد على النفس والرغبة يف التفوس والطموح. المشاركة :وتقوم على النشاط يف النوااي االجتماعية ،املسا ة ،التعاون والقدرة على التكيف والتحلي بروحالفكاهة.
 المكانة االجتماعية :وهي أن يكون للقائد شعبية عىن أن يكون حمبوبا سواء داخل التنشيم أو خارجس كما جيأن يكون لس مركز اجتماعي ومايل.
 القدرة على تفهم الموقف :جي أن يكون ذو مستو ذهين جيد وأن تتوفر فيس مهارة تلبية ااجات املرؤوسنيوقدرة حتقيي األهداا مهما كانت الشروا.
كما الاظ السعود (0220مل أن القائد تتوفر فيس جمموعة من الصفات من بينها:
 قدرات عقلية وابداعية :متل الذكاء العام والطالقة اللغوية ،األصالة واملرونة واحلساسية للمشكالت. خصائص جسمية :وتشمل الطول ،املشهر ومستو النشاط. -خصائص شخصية :متل اايمنة ،السيطرة وتقدير الذات.

3

ميكن القول عن هذه النشرية أ ا وفرت مدخال لدراسة شخصية القائد ومسابا ووفرت وسيلة لقياس مد متتع
املدراء والقادة هبذه السمات أو اخلصائص ومد تطبيقها يف العمل ،فهذه النشرية وضعت قائمة واسعة من السمات
واخلصائص اليت يتمتع هبا القائد وصعوبة وضعها (السماتمل يف إطار أولويات اس

أ يتها بل تنرز دائما مسات

جديدة اس الزمان واملكان واملوقف ،إذا فهي تفسر جانباً من القيادة ال ميكن اعتباره قطعياً.

4

www.elearn.iniv-tlemcen.dz,page consultée le: 01/06/2021,23: 50.

1
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خامسا-نظرية الموارد
تعود نشرية املوارد إىل دراسات 2252 ( Penrose, Wernerfelt 1مل ايث قاما باقرتاح دراسة املؤسسة
من جان املوارد من أجل ادرايف امليزة التنافسية و يعتنر  Barney 1991أول من وضع إطارا نشريا لدراسة املوارد
من منشور امليزة التنافسية الذي ادد خصائص املوارد بان تكون ذات قيمة  ،نادرة ،غري قابلة للتقليد و ال التبديل كون
مفهوم الكفاءة يشمل كل من األصول واملوارد و خمتلف معارا و ممارسات املؤسسة احملددة ألدائها و الذي يعتمد
على قدربا يف تنمية املوارد من اجل استخدام الكفاءات ،فكل مورد ملموس متاح و قابل للحيازة بشكل سهل ال
يفيد باستدامة املزايا التنافسية مما يقود إىل البحث عن موارد أخر .
إن نشرية املوارد تعتنر املؤسسة بديلة الصناعة أل ا تشكل املستو املهم للتحليل من اجل تفسري األداء و بالتايل
فان املؤسسات اا القدرة على رمسلة املوارد و الكفاءات و حتويلها إىل مزايا نادرة مقارنة باملنافسني  ،تفيد خبلي القيمة،
غري متوفرة ويصع تقليدها ،عندها تصبت املؤسسة حمفشة موارد بدال من حمفشة منتجات و عندها ال تتحدد إسرتاتيجية
املؤسسة الصغرية بتوجس العميل و إمنا وارد و كفاءات املؤسسة املتااة أي تنشا ميزبا التنافسية من داخلها و لكنها ال
تفيد بتمييز املؤسسات من خالل األصول و املوارد فقط و إمنا بتحديد دور القدرات التنشيمية اخلاصة األخر يف بناء
مزايا تنافسية واضحة ومستدامة ،وتصنف هذه األصول إىل:
 موارد مالية :تشمل كل من رقم األعمال ،نسبة االستدانة ،اجم اخلزينة.
 موارد بشرية :تضم عدد العاملني ،مستو التأهيل ،اخلنرة.
 موارد مادية :متل شبكات إنتاج ،خمزون.
 موارد تنشيمية :وهي نشم املعلومات ،شهادات تقييس.
 موارد تكنلوجية :تتمتل يف املمارسات والنراءات.
 موارد صورية :ناجتة عن مسعة املؤسسة متل ماركة املنتج.
واجلدول رقم (24مل يوضت خصائص املسري اس املدارس التسيريية:

 1قراقي أمينة ،كفاءات أ صحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر مثال والية سعيدة ،أطرواة
دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،جامعة ايب بكر بالقايد تلمسان ،اجلزائر ،0221- 0222،ص .234
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الجدول رقم ( :)63خصائص املدير اس املدارس التسيريية.
المدرسة

المدرسة الكالسيكية

الرواد

الخصائص

تايلور

صاغ فايول جمموعة من الصفات هبدا حتسني املمارسات اإلدارية وهي أن يكون
املدير خمططا ،مقررا ،منشما وقائدا.

فايول
دوغالس
ماكريغر

المدرسة اإلنسانية

التسيير الموقفي

رنستيس

يركز على االهتمام باملعرفة التقنية اليت تفيد بالتحكم ملراقبة تنشيم العمال
واالستجابة للمشاكل.
وتقوم على نشريتني:
نشرية  :Xتر بأن للمدير نشرة تشاؤمية تقوم على نشم التعويض والعقوبات.
نشرية  :Yير املدراء العاملني بأ م نبون العمل ومستعدون لتحمل املسؤولية
ولديهم قدرات ابداعية.
وبدا إىل ممارسة أمناط جديدة يف اإلدارة وتقوم على:
األوتوقراطية باعتماد سلطة التنفيذ.
الشور (معناه يستشري االطراا اليت اا عالقة باملؤسسةمل خلي جو عمل مبين

ليكارت

على التقة والدعم املعنوي.
التشاريف الناتج عن احلاجة إىل حتقيي الذات.

كارت
لوين

قدرة املدير على خلي جو العمل كجماعة من خالل اعتماد ديناميكيات
اجملموعات لتحقيي هدا وااد.

فيدلر ،ميتشيل،
هريسي…

على املدير أن يطابي بني املمارسات اإلدارية ومتطلبات مواقف املؤسسة مع
إمكانية ختصيص أعضاء يف املؤسسة لتنفيذ األهداا.

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على رقراقي أمينة ،مرجع سبي ذكره ،ص .234

الفرع الرابع :أنماط المالك المسير
ال ميكن التطرس إىل جمال الريادة وإدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة دون اإلشارة إىل أصناا املالكني املسريين،
ايث جي اإلشارة إىل هذه االصناا ،وهذا راجع لتنوع واختالا األشخاص يف املقاربات ويف طرس التفكري والعمل
و تسليط الضوء على أصناا مالكي املؤسسات منذ أن قام (Cantillonمل بوضع تصنيف للريادين خالل القرن
 ،28أطلي بعد ذلك البااتون خياام لوضع تصنيفات للريادين باالعتماد على جمموعة خمتلفة من املتغريات اليت تتعلي
بالريادي يف اد ذاتس ،حميطس االقتصادي ،االجتماعي ،السياسي أو ما تعلي منها ؤسستس ،فهنايف العديد من التصنيفات
املتعلقة باملالك املسري ومن هذه التصنيفات جند:1

 1يال كعوا  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .85-84
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تصنيف فيليون (0221مل وجوين (0228مل ايث قاموا بتحديد األمناط الرئيسية من السبعينيات إىل العقد
األول من القرن احلادي والعشرين واجلدول املوايل يوضت ذلك:
الجدول ( :)63بعض أنواع رواد األعمال ومسريي املشاريع الصغرية واملتوسطة.
المؤلفون

التاريخ

التصنيف

Smith

2221

احلريف ومقاول األعمال.

Collins et Moore

2212

املقاول اإلداري ،املقاول املستقل.

Laufer

2214

Miles et Snow

2218

Julien et
Marchesnay

2281/2222

املدير أو املبتكر ،رجل األعمال املوجس حو النمو ،رجل األعمال املوجس حو
الكفاءة ،رجل األعمال احلريف.
املنق  ،املفاعل ،املبتكر ،املتتبع.
املالك املسري من نوع ( picاستدامة ،استقاللية ،منومل.
املالك املسري من نوع ( capمنو قوي ،استقاللية ،استدامة نسبيةمل.

Weber

2288

Lafuente et Salas

2282

Marmuse

2220

احلريف ،املقاول ،املسري.

Marchanay

2228

املرموس ،املتحريف ،املنعزل واملغامر.

Duchéneaut

2222

مكرر التجارب ،املبتكر
أربعة أنواع جديدة من رواد األعمال يف إسبانيا وفقا لتطلعابم :احلريف،
املقاول املوجس حو املخاطر ،املقاول املوجس حو األسرة ،املسري.

أربعة أمناط اجتماعية ملنش ي املؤسسات يف فرنسا :املتمرد ،الناضج ،املبادر،
املبتدئ.

Source: Chanut-Guieu, Guieu (2011), Les caractéristiques du dirigeant de PME en hypercroissance : une revue de la
littérature. Gilles Lecointre. Le grand livre de l'économie PME - volume 2, Gualino, p148.

يقرتح فيليون نفسس تصنيفا جيمع ستة أنواع من مالكي ومديري الشركات الصغرية واملتوسطة:1
الحطاب :هو شخص طموح ويعمل جبد وتركز سياستس على اإلنتاج.
الفراشة :هذا الصنف يشاريف بعمي ،وخيلي األعمال التجارية مث يبيعها.
الطليق :هذا الصنف يتمتع بالرفاهية والتسلية ،ير عملس كدعم مايل.
 1يال كعوا  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .22-22
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المتعدد الحرف :يكرس هذا النوع كل طاقتس ووقت فراغس للمؤسسة ،يرتدد يف اختاذ القرار ولديس ااجة قوية لألمن.
المهتد :الم هذا النوع هو إنشاء مؤسستس اخلاصة ،وكل شيء يف اياتس يصبت مستمدا من هذا االكتشاا املهم
فهو مرتبط بعمي مع مؤسستس اليت أنشأها وجنااها يعنر عن جنااس الشخصي ومن ليس معس يف رؤيتس فهو ضده.
المبشر  :يف معشم األايان فإن هذا الصنف من املسريين ينشئ مؤسسة بنفسس أو يقوم بشراء مؤسسة ونواا بشكل
كبري عما كانت عليس ،ن اجلديد ويسعى دائما إىل تطوير قدرات األفراد العاملني معس ،كما أنس يكرس معشم طاقتس
ووقتس ملؤسستس وكيفية احملافشة على قيمتها.
المطلب الثاني :مفهوم األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من خالل هذا املطل سوا نتطرس إىل مفهوم األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باإلضافة إىل األ ية
واملؤشرات املستخدمة لتقييم األداء املايل اذه املؤسسات.
الفرع األول :تعريف األداء المالي
يعرا األداء املايل بصفة عامة على أنس "مد بلوغ األهداا املالية (تعشيم العوائد وختفيض التكاليفمل
باالستخدام األمتل للموارد املالية ،وباعتباره نشاما شامال ومتكامال وديناميكيا ،فإنس يتطل إتباع مسرييت العمليات
) (Processusوالتحسني املستمر ،كما أنس متعدد املعايري كالتكلفة والوقت واجلودة".

1

أيضا ،يعرا األداء املايل على أنس ميتل "مد قدرة املؤسسة على االستغالل األمتل ملواردها ومصادرها يف
االستخدامات ذات األجل الطويل وذات األجل القصري من أجل تشكيل التروة".

2

أيضا ،يتميز األداء املايل بتسليط الضوء على العناصر التالية:
 العوامل املؤثرة يف املردودية املالية؛
 أثر السياسات املالية املتبناة من طرا املسريين على مردودية األموال اخلاصة؛
 مد مسا ة معدل منو املؤسسة يف إجناح السياسة املالية وحتقيي فوائض من األرباح؛

 1إاام نياوي ،الحوكمة ودورها في تحسين األداء المالي للمؤسسات الجزائرية (حالة المؤسسة الجزائرية للتعليب NCAمل ،جملة أداء املؤسسات
اجلزائرية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،اجلزائر ،0224 ،ص .24

 2بزقراري اياة ،دور المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي للمؤسسات االقتصادية ،دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة،
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،ختصص حماسبة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر
بسكرة ،0222-0222 ،ص.21
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 مد تغطية مستو النشاط للمصاريف العامة.

1

من خالل التعاريف السابقة نستنتج بأن األداء املايل هو "قدرة املؤسسة على حتقيي أهدافها املسطرة وذلك من خالل
االستغالل األمتل ملواردها ملالية املتااة بكفاءة وفعالية".
الفرع الثاني :أهداف وأهمية تقييم األداء المالي
يعد تقييم األداء املايل أاد املقومات املهمة اليت تقوم عليس املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،لكونس يهدا إىل تقييم أداء
املؤسسات من عدة زوايا ،وبطريقة ختدم مستخدمي بيانات القوائم املالية لتحديد نقاط القوة وضعف املؤسسة،
واالستفادة من النتائج اليت يوفرها األداء املايل لرتشيد القرارات املالية واملسا ة يف اختاذ القرارات السليمة للحفاظ على
استمرارية وبقاء املؤسسة يف املستقبل.
 -0-1أهداف األداء المالي
ميكن اصر أهداا األداء املايل يف النقاط التالية:
ميكن من متابعة ومعرفة نشاط املؤسسة ،واملساعدة على متابعة الشروا االقتصادية واملالية احمليطة باملؤسسة.
يساعد من ام مصاحل مالية يف املؤسسة بإجراء حتليل ومقارنة وتفسري للبيانات املالية من أجل اختاذ القرارات املالئمة.

2

 -1-1أهمية تقييم األداء المالي
تنرز أ ية تقييم األداء املايل يف اجلوان التالية:
أ .تقييم تطور حجم المؤسسة :وذلك عن طريي الكشف عن التطور الذي اققتس املؤسسة يف رقم أعمااا وأصواا
وعدد مستخدميها وذلك عن طريي مقارنة نتائج األداء الفعلي يف فرتات زمنية خمتلفة وأيضا قارنتها مع املؤسسات
املماثلة األخر .
ب .تقييم تطور نشاط المؤسسة :يستهدا تقييم األداء املايل التأكد من حتقيي أكنر قدر من االنتاج بأقل التكاليف
ومعرفة كيفية توزيع املؤسسة ملصادرها املالية وكيفية سري سياستها االستتمارية.

 1ددان عبد الغاين ،قياس وتقييم األداء املايل يف مؤسسات االقتصادية حو إرساء منوذج لينذار املبكر باستعمال احملاكاة املالية االة
بورصيت اجلزائر وباريس ،أطرواة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة اجلزائر ،0221-0222 ،ص
.32

 2توفيي مسيت حممد األغواط ،دور المؤشرات المالية في تقييم األداء المالي لشركة البوتاس العربية ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم اإلدارية واملالية ،جامعة
االسراء ،عمان ،األردن ،0225-0224 ،ص .42
30

الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي لخصائص المسير واألداء المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ج .تقييم سيولة المؤسسة :تقييم األداء املايل يعمل أيضا على التأكد من توفر السيولة واحملافشة عليها حلماية املؤسسة
من خطر الوقوع يف العسر املايل واإلفالس.

1

د .تقييم تطور توزيعات المؤسسة :الغرد من تقييم التوزيعات معرفة سياسة املؤسسة يف توزيع األرباح.
ه .تقييم مديونية المؤسسة :يهدا تقييم مديونية املؤسسة إىل معرفة مد اعتماد املؤسسة يف هيكلها املايل على
مصادر التمويل اخلارجية.
ي .تقييم ربحية المؤسسة :بدا املؤسسة من قياس الرحبية إىل تعشيم قيمة املؤسسة وثروة املالك من النشاط العادي
الذي متارسس املؤسسة.

2

الفرع الثالث :العوامل المؤثرة على األداء المالي
تقسم العوامل املؤثرة على األداء املايل إىل عوامل داخلية وتشمل العوامل اخلاصة باملسري والعوامل اخلاصة باملؤسسة أما
العوامل اخلارجية فهي ختص العوامل ذات العالقة باحمليط اخلارجي للمؤسسة.
 -0-0العوامل الداخلية :وهي عبارة عن عوامل تنشأ بفعل جمموعة من املتغريات اليت تطرأ على احمليط الداخلي
للمؤسسة واليت ميكن للمؤسسة التحكم فيها والسيطرة عليها والتخفيف من أثرها بشكل الذي يسمت يف تعشيم العائد
وتقليل التكاليف 3.تنقسم العوامل الداخلية إىل عوامل داخلية خاصة باملسري وعوامل داخلية خاصة باملؤسسة.
 -0-0-0عوامل داخلية خاصة بالمسير
ليس من السهل أن يكون املسري ناجحا يف جمال اإلدارة واألعمال ،ايث يعتمد جناح املؤسسات على جمموعة من
الصفات واخلصائص اليت جي على املسري أن يتحلى هبا ،وتؤثر هذه األخرية بشكل غري مباشر على األداء املايل ويشهر
ذلك من خالل قدرة املسري على التكيف مع التغريات اليت تطرأ على البي ة الداخلية والبي ة اخلارجية احمليطة باملؤسسة،
وميكن اصر هذه اخلصائص اس املدارس التسيريية يف اجلدول رقم (25مل ،انشر اىل صفحة رقم (22مل.

 1اجاج نفيسة ،أثر االستثمار في تكنلوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي دراسة حالة عينة من المؤسسات البترولية الجزائرية خالل الفترة
 ،1600-1606أطرواة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ،0221-0222 ،ص ص .22-28

 2توفيي مسيت حممد األغواط ،مرجع سابق ،ص .42
3

عمر مازن ذياب ملحم ،العوامل المؤثرة على األداء المالي في شركات التأمين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان

المالي ،رسالة ماجستري يف احملاسبة ،قسم احملاسبة ،كلية االعمال ،جامعة الشرس االوسط ،0222 ،ص.41
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 -1-0-0العوامل الداخلية الخاصة بالمؤسسة
أ .الهيكل التنظيمي:
يعرا اايكل التنشيمي 1على أنس "احليز الذي تتفاعل فيس ييع املتغريات املتعلقة باملؤسسات ،وفيس تتحدد
الصالايات ،املسؤوليات وكذا أسالي

تبادل األنشطة واملعلومات ،ايث يتضمن اايكل التنشيمي الكتافة اإلدارية

فهي متتل الوظائف اإلدارية يف املؤسسات ،وكذلك التمايز الرأسي فهو يعنر عن عدد املستويات اإلدارية يف املؤسسة
وأما بالنسبة للتمايز األفقي فهو عدد املهام اليت نتجت عن تقييم العمل واالستتمار اجلغرايف من عدد الفروع واملوظفني".
يساعد اايكل التنشيمي يف تنفيذ اخلطط بنجاح عن طريي حتديد األعمال والنشاطات اليت ينبغي القيام هبا
ومن ممث ختصيص املوارد اا باإلضافة إىل تسهيل حتديد األدوار لألفراد يف املؤسسة واملساعدة يف اختاذ القرارات ضمن
املواصفات اليت تسهل على اإلدارة املؤسسة اختاذ القرارات بأكتر فعالية وكفاءة.
ب .المناخ التنظيمي
يعنر املناخ التنشيمي عن "شفافية التنشيم واختاذ القرار بأسلوب اإلدارة وتوجيس األداء وتنمية العنصر البشري ،أي
إدرايف العاملني أهداا املؤسسة ومهامها ونشاطابا مع ارتباطها باألداء ،وجي أن يُتخذ القرار بطريقة عقالنية ،كما

جي على اإلدارة تشجيع املوظفني على املبادرة الذاتية أثناء األداء .يضمن املناخ التنشيمي سالمة األداء بصورة إجيابية

وكفاءتس من الناايتني اإلدارية واملالية ،وكذلك تقدمي معلومات ملتخذي القرارات لتحديد صورة لألداء والتعرا على
مد تطبيي اإلداريني للمعايري األداء عند التصرا يف أموال املؤسسة".
ج .التكنولوجيا
هي عبارة عن التقنيات واألسالي اليت تعتمدها املؤسسات من أجل حتقيي األهداا املراد بلوغها واليت تعمل
على ربط املصادر باالاتياجات ،ايث تعتنر التكنولوجيا من أبرز التحديات اليت تواجهها املؤسسات واليت جي عليها
التكيف معها واستيعاهبا ،فعلى املؤسسات حتديد نوع التكنولوجيا املناسبة لطبيعة أعمااا من أجل تطوير أداءها .تعتمد
التكنولوجيا على اولية األداء أل ا تغطي جوان متعددة من القدرة التنافسية وخفض التكاليف واملخاطر بإضافة إىل
زيادة األرباح واحلصة السوقية.

 1حممد حممود اخلطي  ،األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،0222 ،ص ،ص .52-48
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د .حجم المؤسسة
يوجد عدة معايري لتصنيف اجم املؤسسة ،حبيث تصنف كمؤسسة مصغرة ،صغرية ،متوسطة أو كبرية احلجم.
يعتنر احلجم من العوامل املؤثرة على أداء املؤسسات ،فقد يشكل احلجم عائقا على أداء املؤسسة ،فإن عملية إدارة
املؤسسة تصبت أكتر تعقيدا كلما زاد اجم املؤسسة ومنس يصبت أداؤها أقل فعالية.
 -0-0-0العوامل الخارجية
تتمتل العوامل اخلارجية يف جمموعة من املتغريات اليت تقع خارج نطاس املؤسسة وتؤثر عليها ،إما بشكل إجيايب
يسمت باستغالاا لتحسني األداء أو تكون خطراً يؤثر سلباً على أداء املؤسسة ،وعلى إدارة املؤسسة التكيف معها.

1

من أهم هذه العوامل جند:
أ .العوامل االقتصادية
تعتنر من أكتر العوامل تأثرياً على األداء املايل لكون احمليط االقتصادي ميتل مصدر خمتلف املوارد املؤسسات
ومستقبل ملختلف منتوجابا ،وتنعكس آثار هذه العوامل يف املد القصري (املواد ،الطاقة ،درجة املنافسة ،هيكل السوسمل
كما اا آثارها على املد الطويل.

2

ب .العوامل االجتماعية والثقافية
تعتنر من العوامل املؤثرة على األداء املايل بشكل مباشر وذلك أل ية البعد االجتماعي يف حميط املؤسسة وتأثري
عواملس يف إاداس تغيريات يف العوامل األخر يف كتري من األايان ،وتشمل العوامل االجتماعية والتقافية مناذج احلياة
والقيم األخالقية والفنية والتيارات الفكرية للمجتمع الذي توجد فيس املؤسسة وقد تقف هذه العوامل يف كتري من األايان
عائقاً أمام حتسني أداء املؤسسة .
ج .العوامل السياسية والقانونية
على إدارة املؤسسة أن تويل اهتمام هبذه املتغريات نشرا لتأثريها على األداء املايل وصعوبة التحكم فيها أو تغيريها
وتضم كل من سياسة الداخلية واخلارجية للدولة وكل القوانني اخلاصة باملؤسسات االقتصادية واألسواس املالية.

 1مساح عفيف عاشور الفار ،العوامل المؤثرة على األداء المالي للشركات غير المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام نموذج  ،tobin’s qرسالة
ماجستري يف إدارة األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم إدارة االعمال ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطني ،0228 ،ص .23
 2نياوي نعيمة ،أدوات مراقبة التسيير بين النظرية والتطبيق دراسة حالة قطاع صناعة الحليب ،أطرواة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ،يف العلوم
االقتصادية ،شعبة تسيري املؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،0222-0228 ،ص .252
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الفرع الرابع :مؤشرات األداء المالي
يتم قياس األداء املايل للمؤسسات االقتصادية مهما بلغ اجمها باالعتماد على جمموعة من مؤشرات املالية،
ايث تصنيف هذه األخرية إىل مؤشرات تقليدية (املؤشرات احملاسبيةمل ومؤشرات اديتة (مؤشرات خلي القيمةمل.
 -0-3المؤشرات التقليدية في تقييم األداء المالي
تعتنر املؤشرات احملاسبية من املؤشرات التقليدية لقياس األداء املايل ،ايث تعتمد هذه املؤشرات على البيانات
احملاسبية املشتقة من التقارير املالية ،وختص العناصر التالية :نس املردودية والرحبية ،نس السيولة ،نس أداء هيكل
رأس املال.

1

-0-0-3نسب المردودية  :تعد مؤشرات الرحبية من أهم املؤشرات التقليدية ،ايث تقيس نس الرحبية مد قدرة
املؤسسة على حتقيي األرباح واالستمرار يف النشاط ،فتحقيي الرحبية يعين التحسن يف األداء املايل للمؤسسة وتضم كل
من العائد على اقوس امللكية ،العائد على األصول والعائد على االستتمار.
أ .العائد على حقوق الملكية ( :)ROEتعتنر من أهم النس

2

يف سوس األوراس املالية ،ايث كلما زادت هذه

النسبة كلما عنرت عن كفاءة اإلدارة املالية يف استغالل األموال وقدربا على حتقيي أرباح وحتس كالتايل وفي الصيغة
التالية:
العائد على اقوس امللكية =

النتيجة الصافية
اقوس امللكية

ب .العائد على األصول ) :(ROAمتتل هذه النسبة ما تنتجس الوادة النقدية الواادة من األصول التابتة واألصول
املتداولة من نتيجة صافية ،وكلما كانت هذه النتيجة أكنر كلما كانت الرحبية أفضل وتعطى بالعالقة التالية:
العائد على األصول =

النتيجة الصافية
جمموع األصول

 1حممد زرقون ،نفيسة اجاج وآخرون ،دراسة قدرة مؤشرات األداء المالي التقليدية والحديثة في تفسير عوائد األسهم دراسة حالة الشركات المدرجة
في البورصة قطر  ،1603مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة ،0222 ،اجمللد  ،20عدد  ،23جوان  ،0228ص .028
 2قنون عبد احلي ،قنون رمي ،تأثير مؤشرات األداء المالي على القيمة السوقية ألسهم الشركات الخدمية المدرجة في مؤشر  SBF 016الفرنسي
خالل  ،1600-1600جملة آفاس علمية ،اجمللد  20العدد  ،23سنة  ،0202اجلزائر ،ص .422
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ج .العائد على االستثمار ( :)ROIتشري هذه النسبة إىل مد كفاءة املؤسسة يف استخدام كل األموال املتحصل
عليها من املسا ني واألموال طويلة األجل املقرتضة يف حتقيي عوائد من تلك األموال 1وحتس من خالل العالقة التالية:
النتيجة الصافية

العائد على االستتمار =

رأس املال املستتمر

 -1-0-3نسب السيولة :تستخدم هذه النس

ملعرفة قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزامابا قصرية األجل اني

استحقاقها ،باستخدام أصواا السائلة وشبس السائلة ومن أهم نس السيولة جند:2

أ .نسبة السيولة العامة :تشري هذه النسبة إىل مد قدرة املؤسسة على الوفاء بديو ا يف األجل القصري وحتس

بالعالقة التالية:3

نسبة السيولة العامة =

األصول املتداولة
ديون قصرية األجل

ب .نسبة السيولة السريعة :توضت هذه النسبة قدرة املؤسسة على مواجهة املطلوبات املتداولة باملوجودات املتداولة ما
عدا املخزونات واملدفوعات مقدماً (تسبيقاتمل وتدل هذه النسبة على سيولة املؤسسة املتوفرة ،وتكمن فائدة هذه النسبة
عندما تواجس املؤسسة مشاكل يف تصريف املخزون وحتس بالعالقة التالية:4
نسبة السيولة السريعة =

صايف األصول املتداولة من املخزونات
اخلصوم املتداولة

ج .نسبة السيولة الفورية :متكن هذه النسبة من مقارنة السيولة املتوفرة لد املؤسسة يف أي وقت مع الديون القصرية
األجل وتقاس كما يلي:
نسبة السيولة الفورية =

النقديات

ديون قصرية األجل

 -0-0-3نسب هيكل رأس المال :ويطلي عليها أيضا نس املديونية ،تساعد هذه النس على معرفة مد قدرة
املؤسسة على الوفاء بالتزامابا املالية ومن نس املديونية جند:
1

شنني عبد النور ،زرقون حممد ،دراسة قدرة المؤشرات التقليدية والحديثة على تفسير األداء المالي للمؤسسات االقتصادية

المسعرة في البورصة ،دراسة االة بورصة اجلزائر للفرتة  ،0223-0222جملة الدراسات االقتصادية الكمية ،عدد  ،0225/22ص
.043
 2حممد حممود اخلطي  ،مرجع سبق ذكره ،ص .20

 3لزعر حممد سامي ،التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي  ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري
ختصص اإلدارة املالية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري قسنطينة ،0220-0222 ،ص .22

 4عدنان تايس النعيمي ،أرشد فؤاد التميمي ،التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة ،اليازوري ،0221 ،ص .85
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أ .نسبة الرافعة المالية :تقيس هذه النسبة مد اعتماد املؤسسة على أموال الغري لتمويل أصواا ،وتعطى العالقة
املبسطة حلساب هذا املؤشر كالتايل:
نسبة الرافعة املالية =

جمموع الديون
جمموع األصول

ب .نسبة قابلية السداد :ونس هذا املؤشر من خالل العالقة:
نسبة قابلية السداد =

جمموع األصول
جمموع الديون

ج -نسبة االستقاللية المالية :تقيس هذه النسبة مد قدرة املؤسسة على تسديد مستحقابا باالعتماد على االموال
اخلاصة ،ونس هذا املؤشر بالعالقة التالية:
نسبة االستقاللية املالية =

األموال اخلاصة
جمموع الديون

 -3-0-3نسب النشاط :تقوم هذه املؤشرات بقياس قدرة املؤسسة على حتويل اسابات امليزانية العمومية إىل مبالغ
نقدية أو مبيعات ومن مث إىل سيولة وأرباح ،كما تستخدم يف الغال لتقييم أداء املؤسسات املتعلي باملركز املايل قصري
األجل كمؤشر على نشاط الشركة يف تاريخ معني أو فرتة زمنية معينة.
-3-0-3نسب الربحية :وهي النس

1

اليت تقيس كفاءة إدارة املؤسسة يف استغالل املوارد استغالال أمتال لتحقيي

األرباح ،وهو مؤشر لتحسن أداء الشركة املايل ،ويقيس مد قدرة املؤسسة على مواكبة النمو والتطور العاملي.2
 -1-3المؤشرات الحديثة لتقييم األداء المالي:
يطلي على املؤشرات احلديتة مصطلت مؤشرات خلي القيمة وهي تتميز عن املؤشرات التقليدية بـأ ا ال تتجاهل
تكلفة رأس املال ،أي تأخذ بعني االعتبار ييع التكاليف اخلاصة باملوارد فهي تعكس األداء املؤسسي بدقة أكنر من
املقاييس التقليدية لألداء ،ايث تأخذ هذه املؤشرات وجهة نشر املاليف بعني االعتبار لتحقيي عائد مرد ام جراء
استتمار أمواام يف املؤسسة .من أهم املقاييس احلديتة جند القيمة االقتصادية املضافة والقيمة السوقية املضافة.

 1فهمي مصطفى الشيخ ،التحليل المالي ،الطبعة األوىل ،فلسطني ،0228 ،ص .52
 2حممد حممود اخلطي  ،مرجع سبق ذكره ،ص .52
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 -0-1-3القيمة االقتصادية المضافة ()EVA
يعتنر هذا املؤشر معيارا لقياس األداء املايل من خالل حتديد الطرس اليت تساعد يف خلي قيمة املؤسسة أو هدمها
ايث يعتنر مؤشرا يقوم بقياس أداء املسريين أمام املسا ني ،ويعنر عن ااامش الناتج عن الفرس بني العائد االقتصادي
احملقي من طرا املؤسسة لفرتة معينة وتكلفة املوارد اليت استخدمتها ويعطى بالعالقة التالية:

1

القيمة االقتصادية المضافة = (معدل العائد على رأس املال املستتمر -معدل تكلفة رأس املالمل  xرأس املال
املستتمر.
أو بالعالقة:
القيمة االقتصادية المضافة = صايف األرباح الناجتة عن عمليات التشغيل( -تكلفة رأس املال  xرأس املال
املستتمرمل
 -1-1-3القيمة السوقية المضافة ()MVA
يعنر هذا املؤشر عن الفرس بني القيمة السوقية للمؤسسة والقيمة احملاسبية لألموال املستتمرة ،عىن آخر ،تعنر
القيمة السوقية املضافة عن "عرد كيفية قيام السوس املايل يف تقييم أداء املؤسسات من خالل املقارنة بني القيمة السوقية
للقرود والقيمة السوقية حلي امللكية مع رأس املال املستتمر" 2وحتس وفي الصيغ التالية:
 الصيغة األولى:القيمة السوقية المضافة= القيمة السوقية لألموال املستتمرة -القيمة احملاسبية لألموال املستتمرة.

MVA=VBCP-VCCP
ايث أن:
𝐵𝑉 :القيمة السوقية،
𝑐𝑉 :القيمة احملاسبية،

 1قنون عبد احلي ،قنون رمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .422
 2مليكاوي مولود ،مطبوعة محكمة في مقياس استراتيجية مالية  ،كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة برج بوعريريج ،ص .33
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 :CIاألصل االقتصادي ويساوي األموال اخلاصة مضافا إليها الديون املالية (أو التتبيتات اإليالية مضافا إليها االاتياج
يف رأس املال العامل لالستغالل +اخلزينة العاديةمل،
يف الغال تكون القيمة السوقية للديون املالية تساوي قيمتها احملاسبية ومنس تصبت الصيغة كالتايل:
MVA=VBCP-VCCP
ايث أن:
: CPاألموال اخلاصة.
 الصيغة الثانية:ميكن اساب القيمة السوقية املضافة انطالقا من القيمة االقتصادية املضافة ) (EVAباعتبار أن هذه األخرية
متتل الربت االقتصادي املتبقي يف املؤسسة بعد ااتساب تكلفة رأس املال.
EVAt
(1 + CMPC)t

n

∑ = MVA
t=1

 إذا اعتنرنا بأن  EVAو  CMPCثابتني يف الزمن فالعالقة السابقة تصبت كاآليت :𝐴𝑉𝐸

𝐶𝑃𝑀𝐶 = 𝐴𝑉𝑀
 حاالت القيمة السوقية المضافة : 2>MVAتنبؤات ا ملستتمرين جيدة بالنسبة للمؤسسة حبيث يعتقدون أن املؤسسة قادرة على خلي القيمة أكنر
من تكلفة رأس املال.
 : 2<MVAتنبؤات املستتمرين سي ة للمؤسسة حبيث يعتقدون أن املؤسسة تكلفة رأس املال أكنر من خلي القيمة.
 -0-1-3مؤشر عائد التدفق النقدي من االستثمار
ميتل معدل ال عائد احملقي من استتمارات املؤسسة ،ويتمتل يف معدل العائد احملقي من استتمارات املؤسسة ،ويتمتل يف
املعدل الذي يساوي بني قيمة األصل وقيمة التدفقات النقدية املنتشرة منس ،أو ما يسمى عدل العائد الداخلي ،ايث كلما
كانت هذه األخرية أكنر من تكلفة رأس املال كلما كانت املؤسسة قادرة على خلي القيمة ،وحلساب هذا املؤشر جي معرفة

التدفقات النقدية التشغيلية بعد الضريبة واليت حتس كما يلي:1

1

عبد الوهاب دادان ،رشيد افصي ،تحليل األداء المالي للم ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي

 AFDخالل الفترة  ،1600-1660جملة الوااات للبحوس والدراسات ،اجمللد  21العدد  ،0224 ،20ص .01
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تدفقات نقدية التشغيلية = نتيجة االستغالل بعد الضريبة +االهتالكات  +مؤونات االستغالل  -احلاجة
من رأس املال العامل لالستغالل.
أما مؤشر عائد التدفي النقدي على االستتمار ميكن اسابس وفي الصيغة التالية:
مؤشر عائد التدفق النقدي من االستثمار = التدفقات النقدية لالستغالل بعد الضريبة /جمموع األموال
االقتصادية اخلاصة.

المطلب الثالث :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
سنتطرس يف هذا املطل إىل كل من مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع تبيان دورها وأ يتها يف القطاع
االقتصاد اجلزائري وما ميكن أن تواجهها من مشاكل ومعوقات.
الفرع األول :مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
سيتم التطرس يف هذا الفرع إىل كل من تعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتطور التارخيي اذه املؤسسات
أوال .تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ال يزال تعريف مصطلت املؤسسات الصغرية واملتوسطة موضوع مشو وغامض ،فهو خيتلف من دولة إىل أخر
فال يوجد حلد اآلن تعريف مواد ،شامل ومتفي عليس اذا النوع من املؤسسات وذلك يعود لسب وجود عدة معايري
أو مؤشرات اليت تعتمدها خمتلف الدول يف تعريفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كعدد العمال ،رأس مال ،اصيلة
السنوية ،القطاع ،اجم السوس وتكنولوجيا املستخدمة وغريها ،ولكن يعتنر عدد األُجراء أو العمال هو املعيار األكتر
استخداما ،وسنتطرس إىل أهم التعاريف املتداولة.
 -0-0تعاريف لبعض المؤلفين :تعرد بعض البااتني إىل تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنهم:1
  Bressyو :(0222) Konkuyيف كتاهبم" اقتصاديات األعمال" الصادر يف سنة  0222عرا البااتاناملؤسسات الصغرية واملتوسطة بأ ا " مؤسسات ذات قوة عمالة صغرية ايث املؤسسات الصغرية جداً يكون عدد
عمااا أقل من  22عمال ،ومؤسسة صغرية من  22إىل  42عامل يف اني يكون عدد عمال املؤسسة املتوسطة يرتاوح
ما بني  52إىل  422عامال".

1

Dechera M, Stratégie de développement des PME et le développement local: Essai d’analyse à partir
du cas de la région Nord-Ouest de l’Algérie, Mémoire de Magistère, Faculté des sciences Economiques,
Université d’Oran, 2013-2014, p. 17.
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  Julienو 2228( Marchesnayمل :يف كتاهبم "األعمال الصغيرة " ،عرا البااتان املؤسسات الصغريةواملتوسطة بأ ا مؤسسة قانونية وإن مل تكن مستقلة مالياً ،وتعمل يف القطاعات األولية أو الصناعية أو اخلدمية ،واليت
تقع مهام مسؤوليابا على عاتي شخص وااد ،أو اثنان أو ثالثة عموماً وهم فقط أصحاب رأس املال.
 -1-0تعريف البنك الدولي ( )BMللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشراً للدور الذي تلعبس املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إنعا االقتصاد اإلقليمي واىت العاملي ،واذا فقد عرا
البنـك الدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقاً لتالثة معايري كمية:1
 عدﺩ ﺍلعماﻝ؛ ﺇيايل ﺍألصوﻝ؛ اجم املبيعات ﺍلسنوية.الشكل رقم ( :)63تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اس البنك الدويل ).(BM

مؤسسة مصغرة

يصل عدد عمااا إىل  22عمال وإيايل أصواا ال يتعد  22222دوالر
أمريكي وإيايل املبيعات تصل  222222دوالر أمريكي.

مؤسسة صغيرة

يصل عدد عمااا إىل  52عمال وإيايل أصواا وإيايل املبيعات ال يتعد
3ماليني دوالر أمريكي.

مؤسسة متوسطة

يصل عدد عمااا إىل  322عامل وإيايل أصواا وإيايل املبيعات  25مليون
دوالر أمريكي.

Source: Ayagari M, Small and medium enterprises across the Globe: A new data base,World Bank
policy research, Working Paper, 3127, 2003, p. 03.

 -0-0تعريف اإلتحاد األوروبي ) (UEللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
عرفت الدول األعضاء ليحتاد األورويب املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك سعياً منهم لبناء إقتصاد مواد
لذلك قاموا بإجياد تعريف مواد ومالئم للخصائص االقتصادية لدول االحتاد األورويب ،وكان ذلك من خالل التوصية
رقم ) (2003/322/CEوكان ذلك بتاريخ  22ماي  ،0223على أن يتم تطبيي بنود هذه التوصية على كامل

Ayyagari M, Small and medium enterprises across the Globe: A new data base, World Bank policy research

1

working paper 3127, August 2003, P: 03.
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دول االحتاد األورويب يف مطلع سنة ،10225وقد إتـبعت ثالثة معايري يف تعريفها لكل من املؤسسات الصغرية ،املتوسطة
واملصغرة:
 عدد العمال؛ رقم األعمال السنوي؛ جمموع امليزانية السنوية.الجدول رقم (22مل :تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اس اإلحتاد األورويب يف توصية .0223
نوع المؤسسة

عدد العمال

رقم األعمال

مجموع الميزانية

مؤسسة المصغرة

أقل من 10

أقل من  2مليون يورو

مؤسسة الصغيرة

أقل من  2مليون
يورو

أقل من 50

مؤسسة المتوسطة

أقل من 250

أقل من  10مليون
يورو
أقل من  50مليون
يورو

أقل من  10مليون
يورو

أو

أقل من  43مليون
يورو

Source : Berisha G, Pula J-S, Defining Small and Medium Enterprises: a critical review, Academic Journal of
Business, Administration, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Tirana-Albania,Vol. 1, N° 1, March 2015,
p. 19.

 -1-0التعريف األمريكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
إصدار أول تعريف أمريكي املؤسسات الصغرية واملتوسطة عام  2253ايث ادد مفهومها 2بأ ا
املؤسسات اليت يتم امتالكها وإداربا بطريقة مستقلة ،كما أ ا ال تسيطر على جمال العمل الذي تنشط يف نطاقس ،فقد
ضبط التعريف باعتماد ادود عليا لعدد العمال وقيمة املبيعات السنوية تبعا للقطاع الذي تنشط فيس املؤسسة
واجلدول املوايل يوضت التعريف األمريكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا جملال نشاطها.

Raczynska M, Definition Of Micro, Small And Medium Enterprise Under The Guidelines Of The

1

European Union, Review of Economic Business Studies, Volume 12, Issue 2, 2019, PP: 171-172.

2عيسى قرو  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل فعال لتحقيق التنمية االقتصادية التجربة الماليزية ،جملة احلقوس والعلوم اإلنسانية ،العدد
االقتصادي 22( 35مل ،جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر ،ص .210
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الجدول رقم ( :)60التصنيف األمريكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اس طبيعة النشاط.
قطاع النشاط

المعيار

الحد األعلى

مؤسسات الصناعات التحويلية

عدد العاملني

اقل من  522عامل

مؤسسات التجارة بالجملة

عدد العاملني

أقل من 222عامل

مؤسسات التجارة بالتجزئة

املبيعات السنوية

أقل من  5مليون دوالر

مؤسسات الخدمات

املبيعات السنوية

أقل من  5مليون دوالر

مؤسسات الزراعة

املبيعات السنوية

أقل من  2.5مليون دوالر

مؤسسات البناء

املبيعات السنوية

أقل من  21مليون دوالر

المصدر :عيسى قرو  ،مرجع سبي ذكره ،ص .210

يُشهر اجلدول أعاله االختالا يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تبعا لقطاع النشاط االقتصادي الذي

تنشط فيس ،فمن جهة ،كان عدد العاملني هو املعيار املستخدم يف تعريفها بالنسبة لقطاعي الصناعات التحويلية وجتارة اجلملة

ومن جهة أخر أما معيار املبيعات السنوية فهو املعتمد يف تعريفها بالنسبة قطاعات التجارة بالتجزئة ،اخلدمات الزراعة والبناء.
يبني اجلدول أيضا مستو التباين يف قيمة احلد األعلى للمعيار املعتمد من قطاع إىل آخر.
 -0-0تعريف الم يشرع الجزائييري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كغريها من دول العامل ااولت اجلزائر إعطاء تعريف خاص هبا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ايث إصدار القانون التوجيهي
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  28-22املؤرخ يف  20ديسمنر  0222الذي تضمن أول تعريف رمسي اذا النوع من
املؤسسات .كان ذلك ضمن املادة الرابعة اليت تعرا املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأ ا:1
 مؤسسة إنتاج السلع واخلدمات. تشغل من  2إىل  052شخصاً. ال يتجاوز رقم أعمااا السنوي ملياري (0مل دينار أو ال يتجاوز جمموع اصيلتها السنوية مخسمائة (522مل مليون دينار. تستويف معايري االستقاللية.ومن املفهوم ميكن توضيت ما يلي:
 -0األشخاص المستخدمون :عدد األشخاص املوافي لعدد وادات العمل السنوية ،عىن عدد العاملني األجراء بصفة دائمة
خالل سنة واادة ،أما العمل املؤقت أو العمل املومسي فيعتنران أجزاء من وادات العمل السنوي .السنة اليت يعتمد عليها
بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط ،هي تلك املتعلقة بآخر نشاط حماسيب مقفل.

1القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم 22ـ 28املؤرخ يف  01رمضان املوافي ل  20ديسمنر  ،0222الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية ،العدد 25 ،11ديسمنر  ،0222ص ص .22-25
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 -1الحدود المعتبرة لتحديد رقم األعمال أو مجموع الحصيلة :هي تلك املتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة إثين عشر (20مل
شهرا.
 -0المؤسسة المستقلة :كل مؤسسة ال ميتلك رأمسااا قدار  %05فما أكتر من قبل مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخر ،
ال ينطبي عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة .ايث جاء يف املواد  21/22/25من نفس القانون تفصيال لتعريف
املؤسسة الصغرية واملتوسطة كما يلي:
المادة  :63تعرا املؤسسة املتوسطة بأ ا مؤسسة تشغل ما بني مخسني (52مل إىل مائتني ومخسني (052مل شخصا ،ورقم
أعمااا السنوي ما بني أربعمائة (422مل مليون دينار جزائري إىل ملياري (20مل دينار جزائري ،أو جمموع اصيلتها السنوية
مائة (222مل مليون جزائري إىل (522مل مليون دينار جزائري.
المادة  :60تعرا املؤسسة الصغرية بأ ا مؤسسة تشغل ما بني عشرة (22مل إىل (42مل شخصا ،ورقم أعمااا السنوي ال
يتجاوز أربعمائة (422مل مليون دينار جزائري ،أو جمموع اصيلتها السنوية ال يتجاوز مائة (222مل مليون دينار جزائري.
المادة  :60تعرا املؤسسة الصغرية جدا (املصغرةمل بأ ا مؤسسة تشغل من شخص (2مل إىل تسعة (2مل أشخاص ،ورقم
أعمااا السنوي أقل من أربعني (02مل مليون دينار جزائري ،أو جمموع اصيلتها السنوية ال يتجاوز عشرين (22مل مليون دينار
جزائري .انط القا من القانون التوجيهي املذكور أعاله ميكن توضيت كل من املؤسسة املصغرة ،الصغرية واملتوسطة يف اجلدول
املوايل.
الجدول رقم ( :)60تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر اس قانون التوجيهي .28-22
رقم المادة

نوع المؤسسة

عدد العمال

رقم األعمال (دج)

حصيلة السنوية (دج)

أو

21

مصغرة

22-22

 02مليون

 06مليون

22

صغرية

42-22

 022مليون

 066مليون

25

متوسطة

052-52

 022مليون 0-مليار

 366-066مليون

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلريدة الرمسية عدد  11الصادرة يف  25ديسمنر  ،0222ص ص .2-5

حبس اجلدول رقم (28مل فإن التعريف الرمسي اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يعتمد أساسا على ثالثة
معايري رئيسية يف تعريفس :عدد العمال ،رقم األعمال أو جمموع امليزانية (احلصيلة السنويةمل.
لكن مع بداية سنة  ،0221تعديل التعريف الرمسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وذلك من خالل صدور
القانون التوجيهي رقم  20-21املؤرخ يف 22يناير  ،0221فقد

مضاعفة احلدود املالية (رقم األعمال واصيلة

السنويةمل مقارنة بقانون التوجيهي لسنة  0222مع ثبات شرنة األُجراء (العمالمل على اااا ،كما هو موضت يف
اجلدول رقم (22مل.
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الجدول رقم ( :)62تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر اس قانون التوجيهي .28-22
رقم المادة

نوع المؤسسة

عدد العمال

رقم األعمال (دج)

أو

حصيلة السنوية (دج)

22

مصغرة

22-22

 42مليون

 16مليون

22

صغرية

42-22

 422مليون

 166مليون

28

متوسطة

052-52

 422مليون 4 -مليار

 166مليون  0 -مليار

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلريدة الرمسية عدد  20الصادرة يف  22يناير  ،0221ص ص .2-5

ثانيا :التطور التاريخي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أولت احلكومة اجلزائرية أ ية كبرية ونطاقا واسعا لدعم منو وترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وذلك من
خالل وضع عدة نصوص يف اجلان

التنشيمي والتشريعي على رأسها األمر  8-2اخلاص برتقية املؤسسات الصغرية

واملتوسطة ،وميكن أن نبني هذا التطور من خالل املراال التالية:

1

 المرحلة األولى ()0226 -0201بعد االستقالل ،متيزت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات وذلك وج
األمر رقم  02-20املؤرخ يف  02أوت  2220املتعلي بتسيري ومحاية األماليف الشاغرة واملرسوم رقم  20-20املؤرخ
يف  00أكتوبر  2220واملتعلي بلجان التسيري يف املؤسسات الزراعية الشاغرة وغريها من األوامر ،ومع تبين خيار
الصناعات املصنعة فقد استحوذ ت املؤسسات الكبرية على معشم املشاريع االستتمارية واليت كانت بتم أساسا
بالصناعات التقيلة كصناعة احلديد والصل  ،صناعة امليكانيك ،الصناعة البرتوكيمياوية ،صناعة الطاقة واحملروقات.
يف سنة  2223صدر قانون االستتمار رقم  011-23واملؤرخ يف  02جويلية  2223متضمن ارية االستتمار
لألشخاص الطبعيني واملعنويني األجان اس إجراءات النشام العام ،ومل يكن اذا القانون األثر الواضت على هذا
القانون اخلاص ومل يعط للمؤسسات الصغرية واملتوسطة األ ية الالزمة لتطويرها وتنميتها.
أما القانون رقم  22-80واملؤرخ يف  02أوت  2280املتعلي باالستتمار اخلاص الوطين الذي عزز وشجع
للقطاع اخلاص الوطين واعتنره مكمال للقطاع العام الذي كان مسيطرا على نشاط االقتصاد الوطين ،وكذلك من أجل
ختفيف من االجراءات البريوقراطية يف إنشاء املؤسسات االقتصادية.

 1بقاط انان ،هامل سليمة ،هيئات دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،جملة البحوس االقتصادية املتقدمة ،العدد ،5ديسمنر،0228
جامعة الشهيد محة خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،0228 ،ص ص .44-32
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 المرحلة الثانية (:)1666 -0220يف مطلع التسعينات ظهرت جمموعة من اإلصالاات والقوانني اليت أدت إىل خوصصة املؤسسات العمومية
وحتضري القطاع اخلاص ،وقد شهدت هذه الفرتة تطور يف منشومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة منها من العديد
من األنشطة .من أهم القوانني واملراسيم اليت إصدارها خالل هذه املرالة واليت اا عالقة بقطاع املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،نذكر ما يلي:
 إصدار املرسوم التنفيذي رقم  20 -23املؤرخ يف  22ربيع التاين  2424املوافي ل  5أكتوبر  2223واملتعلي برتقيةودعم االستتمارات و وج

املادة  1من هذا املرسوم التشريعي،

إنشاء وكالة ترقية دعم االستتمارات ومتابعتها

لالستتمارات اليت تنشأ يف املناطي اليت تطمت الدولة يف تنميتها ملساعدة املتعاملني على إمتام اإلجراءات العادية ومساعدة
املستتمرين على استيفاء الشكليات الالزمة إلجناز استتمارابم ،وذلك عنر شبايف مواد والذي يضم اإلدارات وااي ات
املعنية باالستتمار ،واليت حتولت بعد سنة  0222إىل الوكالة الوطنية لتطوير االستتمار يف شكل شبايف وايد يضم كل
ااي ات اليت نتاج إليها املستتمرون.
 إصدار املرسوم التنفيذي رقم  288 -24املؤرخ يف  02حمرم  2425املوافي ل  2جويلية  2224واملتضمن القانوناألساسي إلنشاء الصندوس الوطين للتأمني عن البطالة.
 إصدار املرسوم التنفيذي رقم  022 -24املؤرخ يف  2صفر  2225املوافي ل  28جويلية  2224والذي منخاللس إنشاء وزارة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،والذي يهدا إىل ترقية وتطوير املؤسسات الصغرية
واملتوسطة وتوسيعها وترقية التعامل التانوي والتكامل وتكتيف نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،باإلضافة إىل التعاون
الدويل يف هذا اجملال وترقية العقار الصناعي.
 إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب اليت تعمل على تقدمي الدعم واالستشارة ألصحاب املؤسسات الصغريةواملتوسطة وج

املرسوم التنفيذي رقم  022 -22املؤرخ يف  04ربيع التاين عام  2421واملوافي ل  8سبتمنر

.2222
 المرحلة الثالثة ( 1660إلى غاية يومنا هذا)تضمنت هذه املرالة جمموعة من النرامج وميكن تلخيصها فيما يلي:
 برنامج دعم االنتعاش االقتصادي ( :)1663 -1660خصص هذا النرنامج غالفا ماليا أوليا بقيمة  505ملياردينار أي اوايل  1مليار دوالر أمريكي ،ومتتل هذه االعتمادات مبلغ قياسي نشرا لوضعية اجلزائر ويهدا هذا النرنامج
إىل ضرورة تنشيط الطل الكلي من خالل تعزيز دور اإلنفاس العام كآلية لدعم النمو وخلي مناص الشغل ،كما يركز
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على دعم األنشطة املنتجة للقيمة املضافة ،باإلضافة إىل إجياد الشروا املناسبة من أجل النهود باالقتصاد الوطين،
وتشجيع املؤسسات املنتجة الصغرية واملتوسطة خاصة احمللية منها ،و ختصيص مبلغ بقيمة  4مليار دينار من قبل
النرنامج للمؤسسات االقتصادية مبلغ  0مليار دينار موجس إلعادة تأهيل املناطي الصناعية ،ومبلغ  0مليار دينار املتبقية
موجهة لصندوس الرتقية التنافسية املسؤول عن متويل برامج التأهيل هبدا تأهيل املؤسسات االقتصادية منها املؤسسات
الصغرية واملتوسطة.
 برنامج دعم النمو ( :)1663-1662ميتل هذا النرنامج جتسيدا لسياسة اقتصادية مكملة ملواصلة النرامج واملشاريعاليت سبي إقرارها وتنفيذها يف برنامج اإلنعا االقتصادي ،ويهدا إىل مواصلة جمهود إنعا النمو وتكتيفس يف ييع
جماالت قطاعات النشاط ووضع اجم أكنر من االستتمارات احمللية واألجنبية هبدا تسريع وترية النمو واحلد من
البطالة من خالل إاداس مناص شغل يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية .قدرت االعتمادات املالية املخصصة لنرامج
دعم النمو بـ  4.020مليار دينار وهو ما يعادل  55مليار دوالر أمريكي.
 برنامج النمو ( : )1603-1606اعتماد هذا النرنامج يف إطار اجلهود الرامية لتعزيز التنمية الشاملة ،وهذا مايعكس اإلرادة السياسية يف مواصلة ديناميكية إعادة اإلعمار الوطين اليت انطلقت سنة  ،0222من خالل استكمال
املشاريع اجلاري إجنازها ضمن إطار النرنامج التكميلي لدعم النمو متل الطرس والسكنات ،وإطالس مشاريع جديدة
وقدر املبلغ اإليايل املخصص لنرنامج توطيد النمو بـ  02,024مليار دينار أي اوايل  082مليار دوالر أمريكي.
الفرع الثاني :خصائص ومميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إن أ ية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد تشهر من خالل عرد ما مييزها عن باقي املؤسسات ،فهي
متلك يلة من خصائص متيزها عن املؤسسات األخر وجتعل منها منافس للمؤسسات الكنر  ،وميكن اصرها فيما
يلي:

1

 الملكية المحلية :عادة ما تكون املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مملوكة ألشخاص يقيمون ضمن اجملتمع احملليوهذا ما يؤدي إىل زيادة امللكية احمللية والذي بدوره يساعد يف خلي وظائف أكتر للمقيمني يف تلك املنطقة وزيادة
الدخل وهبذا حتقيي تنمية احمللية.
 سهولة التأسيس واالعتماد على الموارد الداخلية في التمويل :ايث تستمد عنصر السهولة يف إنشائها منااتياجها إىل رؤوس أموال صغرية نسبيا ،لذا جند أن أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسط يعتمدون على مدخرابم
 1الطي داودي ،دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الوقع والمعوقات حالة الجزائر ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،العدد/5
 ،022ص ص .21- 22
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ومواردهم الشخصية يف التمويل أو اللجوء إىل التمويل اخلارجي (التمويل البنكي أو ااي ات الداعمة لالستتمار كالوكالة
لدعم وتنمية املقاوالتية والصندوس الوطين للتأمني عن البطالةمل.
 تلبية طلبات المستهلكين :إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعمل على توفري وتلبية احلاجات األساسية لذويالدخل املنخفض من جهة ،ومن جهة أخر تعمل على توفري اخليار أمام املستهلكني بعرضها لعدة أنواع من السلع
واخلدمات.
 القابلية لإلبداع واالبتكار :تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة كتريا على االبتكار واالبداع يف منتجابا ،ويرجعإىل أن هذه املؤسسات ال ميكنها القيام بعمليات إنتاج كبرية احلجم ،اذا فهي تلجأ إىل تعويض هذا النقص عن طريي
الرتكيز على اجلودة والبحث عن اجلديد واملبتكر وتشجيع العاملني على االقرتاح وإبداء الرأي يف مشاكل العمل ،مما
خيلي مناخا مساعدا على اإلبداع واالبتكار.
 الكفاءة والفعالية :تكون الكفاءة والفعالية من خالل قدربا على األداء واإلجناز يف وقت قصري نسبيا وسهولةاالتصال بالعمالء واملوردين باإلضافة اىل تأثري الدوافع الشخصية ألصحاب املؤسسة يف احلفاظ عليها ا يكفل اا
النجاح والتفوس.
 المناولة :وهي متتل وسيلة دعم للمؤسسات الكنر ومتتل نوع من الرتابط اايكلي واخللفي بني مؤسسة رئيسية تكونغالباً مؤسسات كنر ومؤسسات مقاولة تتميز حبجمها الصغري الذي مينحها ديناميكية وقدرة على التكيف مع شروط
التعاون.
 إقامة تكامل أنسب لإلنتاج :يوجد العديد من املناطي يف العامل تكون على شكل مدن صغرية ومناطي ريفية ،ايثأن املنتجات تصل أسواقها بصفة حمدودة وغري كافية لتغطية طلبات املستهلكني يف تلك املناطي ،ولكي يتم تغطية هذا
النقص تنشأ مؤسسات الصغرية واملتوسطة متخصصة تقوم بتغطية الطل الناقص.
 مرونة اإلدارة :ايث متتلك هذه املؤسسات قدرة التكيف مع ظروا العمل املختلفة ،ويرجع ذلك إىل الطابع غريالرمسي يف التعامل مع ال عمالء أو العاملني وكذلك إىل بساطة اايكل التنشيمي ومركزية القرارات حبيث ال توجد لوائت
مقيدة بل ترجع عملية اختاذ القرارات إىل خنرة صاا املؤسسة .يالاظ ،أيضا ،أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكتر
قدرة على تقبل التغيري وتبين سياسات جديدة ،على العكس من املؤسسات الكبرية اليت تكتر فيها مراكز اختاذ القرارات
ورمسية العالقات وتدرجها.
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 انخفاض مستوى التكنولوجيا المستعملة :تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأ ا ال تستعمل مستو عال منالتكنولوجيا ومن املوارد البشرية املؤهلة ،وهذا لكون بعض الصناعات اليت تنتمي لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ال تتطل استتمارا كبريا وال يد عاملة ذات اختصاص عال.
الفرع الثالث :األهمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أثبتت التجارب والدراسات االقتصادية أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة متتل أهم حمريف للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وذلك يف يي ع االقتصاديات على اختالا مستويات تطورها ،فهذا القطاع أثبت تعاظم دوره يف
اسرتاتيجيات التنمية الشاملة ،فحس منشمة التعاون والتنمية االقتصادية فإن هذه املؤسسات متتل اوايل  %25من
املؤسسات %12 ،منها عبارة عن مؤسسات عائلية ،كما أن أغلبها مؤسسات مصغرة وصغرية ،ففي الواليات املتحدة
األمريكية متتل املؤسسات اليت تُشَّغِل أقل من  22عامال  ،%12ويف فرنسا متتل  %82من جمموع املؤسسات اإليايل،
كما تقوم بدور كبري يف االقتصاد اذا زادت عناية خمتلف الدول بتنمية وتطوير هذا القطاع .1سنعرد فيما يلي أ ية
االقتصادية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة:2
 المساهمة في جذب وتعبئة المدخرات :تعتنر املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم احملفزات لالستتمار يف خمتلفاجملاالت فهي تعتمد أساسا على عنصرين يف جذب وتعب ة املدخرات:
 حمدودية رأس املال :تعتنر عنصرا مهما يف جذب صغار املدخرين؛ عدم امليل للمشا ركة :فهو ميتل عنصرا يفضلس صغار املدخرين ليشراا الشخصي على استتمارابم. المساهمة في تنمية الصادرات  :اذا النوع من املؤسسات دور فعال يف تنمية الصادرات ويرجع هذا للميزات اليتمتتلكها منتجابا ونذكر منها ما يلي:
 غالبا ما تشهر منتجابا نوع من الفنون ومهارات صناعة اليدوية وهذا ما يلقى رواجا يف األسواس اخلارجية. فنون اإلنتاجية الكتيفة يف العمل مما خيفض تكلفة الوادة. املرونة يف تغيري النشاط أو السوس وذلك بسب إنتاجيتها املنخفضة قصرية املد . التكامل مع املؤسسات الكنر وقد يكون تكامال مباشرا أو غري مباشر. 1ياسر عبد الرمحان ،براشن عماد الدين ،قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وتحديات ،جملة مناء االقتصادية والتجارة ،العدد ،23
جوان  ،0228جامعة حممد الصديي ،جيجل ،اجلزائر ،0228 ،ص .002
2شامية بن عباس ،هدي معيوا ،المداخلة بعنوان :العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،امللتقى الوطين اول إشكالية
استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جامعة الشهيد محس خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،يوم  21-22ديسمنر ،0221ص ص .21-22
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 المساهمة في الناتج القومي :وباألخص يف الدول النامية ،ويكون ذلك بتوجيس املدخرات الصغرية حو االستتماراتوتعب ة رؤوس األموال واليت كانت موجس أساسا لالستهاليف ،وهبذا تعمل على زيادة الناتج الوطين.
 المساهمة في الحد من مشكلة البطالة :تعتنر املؤسسات الصغرية واملتوسطة مصدرا مهما لتوفري مناص العملسواء يف االقتصاديات املتقدمة أو النامية ،وذلك بسب املكانة املهمة اليت حتتلها يف اقتصاديات خمتلف الدول مما جيعل
منها حمفزا رئيسيا لتوفري العمل.
 محاربة الفقر وتنمية المناطق النائية :تلع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف حتقيي التوازن اإلقليميلعملية التنمية وحماربة الفقر والعوز ،ملا اا من مميزات تؤهلها لالنتشار يف ييع أقاليم الدولة ،ا يساعد على التنمية
االقتصادية يف خمتلف مناطي وباألخص النائية منها ،وهبذا حتقيي منو متكافئ يف ييع مناطي الدولة.
 مكملة ومغذية للصناعات الكبيرة :ويكون ذلك من خالل مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف العمليةاإلنتاجية للمؤسسات الكبرية وكذلك ص هذه األخرية منتجابا يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وهذا من شأنس أن
يعزز التكامل بينها وينوع ويوزع اايكل االنتاجي للدولة ،فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة هي بذور املؤسسات الكبرية.
 وسيلة لالستثمار في المواد األولية المحلية :ايث أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعتنر وسيلة هامة لتشجيعاإلنتاج الصناعي والزراعي احمللي ،وهذا باستخدام مدخالت اإلنتاج احمللية ا فيهم اآلالت املصنعة حمليا ،كما تساهم
يف محاية الصناعات التقليدية اليت قد تلقى رواجا معتنرا يف خمتلف األسواس اخلارجية.
 المساهمة في تنمية المواهب واالبتكارات :فمن خالل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،يستطيع أصحاب املواهواالبتكارات وذوات الطموح والكفاءة والنشاط واملبادرة واخلنرات العلمية والعملية جتسيد أفكارهم وابتكارابم ،واجلدير
بالذكر أن املؤسسات الصغرية متتل  80%من االبتكارات واإلبداعات يف السوس األمريكي.
الفرع الرابع :المشاكل والقيود التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
إن االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معشم اقتصاديات الدول النامية ،يعود للدور الذي أصبحت
تؤديس هذا النوع من املؤسسات وكذا املكانة اإلسرتاتيجية اليت حتتلها ومسا تها يف النمو االقتصادي .يف الوقت احلايل
تسعى معشم الدول - ،ا فيها الدولة اجلزائرية ،-إىل رفع القدرات التنافسية اذا النوع من املؤسسات وحتسني مستو
أداءها ايث اعتمدت هذه الدول على العديد من النرامج التنموية للنهود بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
وذلك على عدة مستويات منها؛ التأهيل ،التكوين ،نشام املعلومات ،القدرة على املنافسة ،التمويل .بالرغم من كل
هذه املساعدات والتسهيالت ،تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من عدة مشاكل ،على رأسها تأيت إشكالية التمويل.
ميكن اصر هاتس القيود واملعوقات فيما يلي:
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أوال :المشاكل والقيود المالية :وميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع:
 -0-0المشاكل المالية المتعلقة بمؤسسات الجهاز المصرفي :واليت ميكن اصرها فيما يلي :1
 التكلفة المرتفعة للقروض :تعد أهم املشاكل اليت تواجس املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ايث أن ارتفاع قيمةالفائدة يلغي عنصر الرغبة يف االقرتاد من املؤسسات البنكية ،يف اني أن املؤسسات الكنر تتحصل على قرود
عدالت فائدة أقل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 حجم المنخفض للقروض الممنوحة :ويرجع هذا للنشام املصريف التقليدي الذي يفضل متويل املؤسسات الكبريةبسب إنتاجيتها املرتفعة وكفاءبا ومالءبا االقتصادية باملقارنة مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 المبالغة في الضمانات المطلوبة :وذلك كون أن رؤية املؤسسات املصرفية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يغلعليها طابع الفشل أو عدم التقة بنجاح هذا النوع من املؤسسات مما جيعل املؤسسات البنكية تطل ضمانات تفوس
يف الكتري من األايان قدرة هذا النوع من املؤسسات خاصة يف مرالة التأسيس؛ كالعقارات واألراضي واحليازات الزراعية
وذلك عن طريي الرهن العقاري أو احليازي أو الضمانات الشخصية ،وهبذا تتحمل تكلفة عالية وضمانات تفوس قدربا،
وهذا ما يعتنر ظلم للمؤسسات اذا النوع من املؤسسات وعائي أمام مبادرة إنشاءها أو توسعها.
 تعدد وتعقد اإلجراءات للمنح القروض :تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،خاصة يف البلدان النامية ،من البطءالشديد يف معاجلة ملفات طلبات التمويل بعد إيداعها على مستو البنويف .تتميز هذه اإلجراءات بالتعقيد وكترة الوثائي
وطول الفرتة الزمنية اخلاصة بعمليات التحري اول املؤسسات الطالبة للتمويل ايث تسعة البنويف إىل االطالع على
خمتلف جوانبها وباألخص اجلان

املايل .يضاا إىل ذلك ،غياب الوعي والدراية ا سيواجس أصحاب املؤسسات

الصغرية واملتوسطة من إجراءات وضعف قدربا التفاوضية ،كلها أمور من شأ ا أن تعرقل عملية منت القرود بسرعة
وسهولة ملتابعة أنشطتها االستتمارية.
 -1-0مشاكل مالية متعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :باإلضافة إىل مشاكل التمويل املصريف اليت قد تكون
عائقا أمام احلصول على التمويل ،قد تقع يف مشاكل داخل املؤسسة نفسها ،نذكر منها: 2

 1مساح طلحي ،دور البدائل الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اإلشارة لحالة الجزائر ،أطرواة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي ،ص ص .202-228
2مكاوي احلبي  ،بابا اامد كرمية ،البورصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي ،جامعة املسيلة ،العدد ،20
سبتمنر  ،0221اجلزائر ،ص .022
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 ضعف القدرة التمويلية الذاتية :يعد ضعف التمويل الذايت من أهم املشاكل اليت قد تصي املؤسسات الصغريةواملتوسطة ويعود هذا الضعف حملدودية املدخرات الشخصية وعدم كفايتها للوفاء بالتزامابا التمويلية ،واليت تشهر آثارها
بشكل جلي من خالل اخنفاد معدالت األرباح مقارنة مع املؤسسات األخر يف السوس.
 السحب الكبير لألرباح النقدية من المؤسسة :فالسح حبجم كبري لألرباح احملققة قد يؤثر على حتقيي أهداااملؤسسة ،وقد يعود هذا إىل قصور يف اإلدارة املالية للمؤسسة.
 -0-0مشاكل مالية أخرى :إضافة إىل املشاكل املالية سالفة الذكر ،توجد أنواع أخر من املشاكل املالية اليت تتعرد
اا املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،نذكر منها العناصر التالية:
 غياب البورصة الجزائرية وثقافة اللجوء السوق المالي :يعتنر السوس املايل التانوي (البورصةمل من أهم اآللياتاحلديتة للحصول على التمويالت الالزمة ،غري أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة غري قادرة على االستفادة منها بسب
عدم وجودها يف النشام املايل اجلزائري كون البورصة اجلزائرية ومع األسف بورصة ضحلة (غري نشطةمل ،وهذا ما يضيع
على هذه املؤسسات فرصة احلصول على التمويل املناس  .يضاا إىل ذلك ،غياب ثقافة التمويل من البورصة لد
أصحاب األفكار واألموال.1
ثانيا :مشاكل وقيود متعلقة بالعقار الصناعي
من بني املشاكل واملعوقات اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملصغرة من إجناز وتنمية املشاريع
االستتمارية هي مسألة العقار الصناعي ،فنجد أصحاب املؤسسات يعانون من مشاكل كبرية يف هذا اجملال ،بسب
صعوبة إجياد املكان املناس

والدائم إلقامة املشروع والرتفاع أسعار األراضي واملباين إضافة إىل صعوبة جتهيز املكان

ل لنشاط وصعوبة احلصول على الرتاخيص ،وأايانا الرفض غري املنرر للطلبات ،هذا عالوة على اختالفات ال تزال قائمة
بسب

أسعار التنازل ،والتخطيط العمراين وختصيص املناطي الالزمة إلقامة وتشغيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

واملصغرة.
ثالثا :مشاكل وقيود ناتجة عن السياسات االقتصادية والتوجهات الحكومية :وميكن ذكرها يف النقاط التالية:

2

 إ ال دور القطاع اخلاص والرتكيز على القطاع العام يف بناء اقتصاديات الدول النامية. 1بريبش السعيد ،بلغرسة عبد اللطيف ،إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،امللتقى الدويل :متطلبات التأهيل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف الدول العربية يوم 21و  28أفريل  ،0222جامعة اسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر ،ص .304

 2بوزورين فريوز ،دور إدارة الحياة الوظيفية في تحفيز العام لين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة ميدانية بشركة مامي للمشروبات الغازية،
بسطيف ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فراات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،0222 ،ص .242
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 تأثري التضخم ،ايث أ ّن آثار التضخم على املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون أكنر من تلك املرتتبة على املؤسساتالكبرية ،لذلك فإ ّن إاد املشكالت النسبية اليت تواجهها يف فرتات التضخم ،هي عدم قدربا على احلصول على
التمويل الالزم الذي تكون تكلفتس عالية جدا وبشروط جمحفة مما جيعل احلصول عليس أصع .
 ركود اركة التبادل التجاري وأنشطة املقاوالت واالنكما االقتصادي.رابعا :مشاكل وقيود متعلقة بالتسويق
تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مشكلة التسويي يف ظل منافسة قوية بني هذه املؤسسات مع بعضها
البعض من نااية ،وبينها وبني املؤسسات الكنر من نااية أخر ويعود ذلك لعدة أسباب نذكر منها:
 االفتقار إىل الوعي وكذا نقص كفاءة وخنرة يف جمال التسويي. ضعف الرتابط بني كل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الكبرية احمللية واألجنبية.1

 عدم التقة باإلنتاج الوطين مقارنة مع املنتجات األجنبية.خامسا :المشاكل والقيود المتعلقة بالمعلومات

تعاين املؤسسات الصغرية واملصغرة من نقص شديد يف املعلومات والبيانات اليت متكنها من اختاذ قرار االستتمار
على أسس اقتصادية رشيدة ،مما يرتت عدم إدراكها لفرص االستتمار املتااة أو جدو التوسع أو تنويع النشاط ،كما
أن عدم اإلملام بتطورات اإلنتاج والطل

السوقي واجم الواردات املناظرة ومستويات األسعار وغريها من املتغريات

االقتصادية وسياسات اإلنتاج والتسويي اليت متكنها من تدعيم قدرات التنافسية السوس أو عالقات التكاملية مع
املؤسسات الكبرية

2

سادسا :المشاكل والقيود المتعلقة باإلجراءات اإلدارية والتنفيذية
إن نشاط يف املؤسسة الصغرية يتطل االستجابة اإلدارية السريعة ،وذلك من ايث التنشيم والتنفيذ ،ولكن ما
نالاشس اليوم ا ا التزال اإلدارة بعيدة كل البعد عن تقدمي اخلدمات بأسرع ما ميكن وبكفاءة عالية ،إذ يغل عليها
روح الروتني اململ ،وهذا ما سب يف ضياع أو تعطيل احلصول على املوافقة إلقامة هذه املشاريع ومن مث ضياع فرصة
 1قاضي فريدة ،التصدي لمعوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،امللتقى الوطين اول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات
القانون اجلزائري ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر ،يوم  08نوفمنر  ،0222ص .004

2شامية بن عباس ،هدي معيوا ،الملتقى الوطني حول إشكالية االستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،المداخلة بعنوان :العراقيل التي تواجه

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،جامعة الشهيد محس خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،يومي 21/22ديسمنر  ،0221ص .22
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تنمية االقتصاد الوطين ،ايث واس الدراسات إن مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطات يف اجلزائر خيصصون 22
يوم يف السنة لتكفل بالوثائي اإلدارية.1
سابعا :المعوقات والقيود المتعلقة بالجانب الفني واإلنتاجي
توجد جمموعة من العوامل اليت تتسب يف عرقلة اإلنتاج والتطوير من أ ها:
 عدم التأهيل والتدري العاملني على استخدام التقنيات اجلديدة. -عدم القدرة على احلصول على التكنولوجيا املتطورة يف غال

األايان ،ويعود السب ذلك ر ا إىل ضعف املوارد

املالية أو الفنية أو ضعف يف املوارد البشرية يف التعامل مع هذه التقنيات.2
ثامنا :المعوقات والقيود الجباية
تعتنر عدم قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على حتمل الضرائ خاصة يف بداية تكوينها من أهم املعوقات
اجلبائية ،فبالرغم من اإلجراءات املتخذة للتخفيض من اجلباية املطبقة على املؤسسات إال أن الصعوبات ال تزال قائمة
خاصة ما يتعلي منها بالعناصر التالية:
 نسبة الضرائ املرتفعة على األرباح. اشرتاكات أرباب العمل اليت تتقل كاهل املؤسسات.3الفرع الخامس :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري
تلع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا مهما يف حتقيي التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف هذا الفرع سنعرد
أهم إسهامات هذه املؤسسات يف االقتصاد اجلزائري.

1

رابت خوين ،رامي اريد ،عوائق االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،جملة احلقوس واحلريات ،العدد التالث ،ديسمنر،0222

جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،ص .304
 2علي اخلضر ،بيان ارب ،إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،منشورات جامعة دمشي0225 ،ـ ،0222-ص .254
 3داودي فاطمة الزهراء ،اليوم الدراسي حول :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية المحلية المنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة أكلي حمند أوحلاج البويرة ،بالشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ANSEJيوم  05أفريل  ،0222احملور
التاين األ ية والدور التنموي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عنوان املداخلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين واقع حتديات وأفاس ،جامعة
اكلي حمند أوحلاج البويرة ،ص .22
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 .0.3العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
ميتل اجلدول رقم (22مل العدد اإليايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اىل غاية اية سنة :0222
الجدول رقم ( :)06ميتل العدد اإليايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اىل غاية اية .0222
نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
1

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

النسبة المئوية%

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة
شخص معنوي

671 267

56.25

شخص طبيعي وتتمثل في:

802 502

43.73

554 014

23.01

مهن حرة

015 041

نشاطات حرفية
2

20.72

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية
شخص المعنوي

043

6.61

المجموع الكلي

332 223 2

100

Source : Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 7.

من خالل اجلدول رقم (22مل يتضت أن العدد اإليايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ب
 2223332مؤسسة ،ايث تسيطر املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات الطابع اخلاص بنسبة  %22,28أما القطاع
العام فهو بنسبة  %2,20من العدد اإليايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وفيما يلي شكل يوضت املؤسسات
الصغرية واملتوسطة اس امللكية.
 .1.3تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنتي  :1602-1600يوضت اجلدول رقم (22مل تطور
املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل سنيت  0228و.0222
الجدول رقم ( :)00تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سنتني :0222-0228
سنة 1600

سنة 1602

التطور

1 141 863

1 193 339

4,5%

المجموع الكلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 7

وشكل رقم (22مل يوضت جمموع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرخالل سنيت .0222-0228
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الشكل رقم ( :)60اجملموع الكلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرخالل سنيت 0222-0228

مجموع الكلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
1 200 000
1 180 000
1 160 000

مجموع الكلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

1 140 000
1 120 000
1 100 000
2019

2018

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على برنامج .Excel

 .0.3توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :بالنسبة لتوزيع املؤسسات اس احلجم فهي موضحة يف اجلدول
رقم (20مل
الجدول رقم ( :)01توزيع املؤسسات اس احلجم.
أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

العدد

النسبة المئوية )(%

المؤسسات المصغرة (أقل من06عمال)

1 157 539

20

المؤسسات الصغيرة (من  06عمال إلى عامل )32

31 027

1،0

المؤسسات المتوسطة (من  32عمال إلى  132عامل)

4 773

6،3

المجموع

931 193 3

066

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 8.

من خالل اجلدول أعاله نالاظ سيطرة املؤسسات املصغرة يف االقتصاد اجلزائري بعدد 2251352مؤسسة
مصغرة بنسبة  % 21وتاليها املؤسسات الصغرية بعدد  4773مؤسسة صغرية ايث متتل % 0,2يف األخرية املؤسسات
املتوسطة واليت هي بعدد 4 773مؤسسة متوسطة واليت هي بنسبة  %2,4وفيما يلي شكل يوضت هيمنة املؤسسات
املصغرة على االقتصاد اجلزائري:
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الشكل رقم ( :)07يوضت هيمنة املؤسسات املصغرة على االقتصاد اجلزائري
Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 8.

بالنسبة للجدول رقم (23مل فهو يوضت توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر اس القطاع.
الجدول رقم ( :)00توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اس القطاع.
قطاع النشاط

المؤسسات الصغيرة

المؤسسات الصغيرة

المجموع

النسبة المئوية

الزراعة

7387

94

7481

0،61

الطاقة والمناجم

3224

0

3222

6،30

البناء واألشغال العمومية

155 222

15

190 170

32،28

الصناعة

103 621

72

103 693

44،15

الخدمات

367 040

60

367 100

67،54

المجموع

671 267

243

671 510

100،00

والمتوسطة الخاصة

والمتوسطة العمومية

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 9.

من خالل اجلدول رقم (13مل ،نالاظ بوضوح التباين املوجود يف توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني
خمتلف قطاعات النشاط ،ايث أن أكتر من نصف هذه املؤسسات ينشط يف قطاع اخلدمات األمر الذي يدل على
التسهيالت الكبرية اليت جيدها املستتمرين يف هذا النشاط ،نل يف املرتبة التانية قطاع البناء واالشغال العمومية ،مث تأيت
باقي القطاعات الصناعية  15,44%الزراعة  1,1%وأخريا قطاع الطاقة واملناجم 0,46%على التوايل .يوضت
الشكل رقم (21مل هيمنة القطاع اخلاص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف القطاعات االقتصاد.
الشكل رقم ( :)60هيمنة القطاع اخلاص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف القطاعات االقتصاد.
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الخدمات
الصناعة
البناء و االشغال العمومية
طاقة و المناجم
زراعة
100%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية

99%

98%

98%

98%

عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على برنامج Excel

.

 .3.3توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب مناطق التراب الوطني :اجلدول املوايل يوضت متركز
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعددها يف خمتلف مناطي اجلزائر
الجدول ( :)03توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اس مناطي الرتاب الوطين.
مناطق

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1602

النسبة المئوية

الشمال

830 438

69,59

الوسط

262 340

21,98

الجنوب

100 561

8,43

اإلجمالي

1 193 339

066

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 11.

من خالل اجلدول رقم (24مل ،يتبني بأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتمركز بشكل كبري يف الشمال والوسط
اجلزائري ايث متتل نسبتها اوايل  % 69,59و  % 21,98على التوايل بينما مل نشى اجلنوب اجلزائري إال بنسبة
 %8,43وهو ما يعين بأن هنايف ضعفا يف سياسة التوازن اجلهوي يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والشكل
رقم (28مل يوضت ذلك.
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الشكل رقم ( :)62توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة عنر تراب الوطن.
جنو

وسط

مال

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 11.

 .3.3مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل :يوضت اجلدول ادناه مسا ة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف توفري مناص العمل يف اجلزائر خالل سنيت .0222-0228
الجدول رقم (25مل :ميتل تطور مناص الشغل يف :0222-0228
مناصب العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سنة 1600

سنة 1602

التطور

2 724 264

2 885 651

5,92 %

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 11.

من خالل اجلدول رقم (25مل ،نالاظ زيادة يف عدد مناص الشغل اليت توفرها املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ايث يف سنة  0228بلغ عدد املناص  2 724 264منص شغل ،ويف سنة  0222بلغ  2 885 651منص
شغل أي بزيادة تقدر  161 387منص شغل أي عدل منو يبلغ  % 5,92خالل سنيت .0222-0228
 .0.3تطور القيمة المضافة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :يلخص اجلدول رقم (22مل تطور
القيمة املضافة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اس شكلها القانوين خالل الفرتة .0228-0223
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الجدول رقم ( :)00تطور القيمة املضافة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اس شكلها القانوين خالل الفرتة -0223
:0228
2013

شكل القانوني

للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

2014

2016

2015

2018

2017

القيمة

٪

القيمة

٪

القيمة

٪

القيمة

٪

القيمة

٪

القيمة

٪

883,24

611,7

1187,93

13,9

1313,36

14,22

1414,65

14,23

1291,14

12,775

1362,21

12.51

الم ص م العمومية
الم ص م الخاصة

6741,19

88 ,30

7338,65

86.1

7924,51

85,78

8529,27

85,77

8815,62

87,255

9524,41

87,49

المجموع

7634,34

100

8526.58

100

9237.87

100

9943.92

100

10106,8

100

10886,62

100

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 82.

 .0.3مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات :يوضت اجلدول رقم (21مل نسبة
الصادرات ،الواردات وامليزان التجاري يف اجلزائر خالل سنيت .0222-0228
الجدول رقم (00مل :مسا ة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية الصادرات.
العناصر

1600

1602

التغير %

صادرات

330,21 46

41 934,12

-9,49

واردات

797,32 41

35 823,54

-14,29

الميزان التجاري

532,89 - 4

110,57 - 6

11,00

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 03.
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الميزان التجاري لسنة  :1602والشكل رقم  22يوضت ذلك.
الشكل رقم ( :)06امليزان التجاري لسنة 0222

ميزان التجاري

الواردات

الصادرات
50 000,00

40 000,00

30 000,00
2018

20 000,00
2019

10 000,00

0,00

-10 000,00

التغيير %

Source :Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, N° 36, p. 03.

 .0.3مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات خارج المحروقات :ميتل اجلدول ادناه نسبة
الصادرات خارج قطاع احملروقات من  0222اىل غاية .0222
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الجدول رقم ( :)00مسا ة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الصادرات خارج احملروقات.
الوحدة :مليار دينار جزائري
السنوات

الصادرات خارج قطاع المحروقات

1660

1480335,8

1661

150119 1,9

1660

190205 3,5

1663

233744 7,8

1663

342154 8,3

1660

397900 0,9

1660

4214163,1

1660

509501 9,7

1662

33476 36

1606

4333587,4

1600

537413 1,3

1601

568736 9,4

1600

568736 9,4

1603

491759 8,2

1603

494555 5,2

1600

5206376,2

المصدر :بوشيخي حممد رضا ،صدوقي عيسى ،أثر انشاء املؤسسة الصغرية واملتوسطة على صادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات (دراسة قياسية
(0222-0222مل ،جملة احلقوس والعلوم اإلنسانية ـ دراسات االقتصادية 20(32مل ،جامعة زيان عاشور ،اجللفة ،اجلزائر ،ص .044
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خالصة الفصل
من خالل الفصل النشري والذي تناول عالقة باملالك املسري واألداء املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
التطرس يف املبحث األول إىل ماهية املسري املالك ،تعريفس ،خصائصس ،أمناطس والنشريات اليت تطرقت لدراسة شخصية
املالك املسري ،كما تطرقنا يف املبحث التاين إىل األداء املايل وذلك من خالل تعريف األداء املايل ،أ يتس وأهدافس ،العوامل
املؤثرة فيس ومؤشرات األداء املايل اليت قسمت إىل مؤشرات قدمية ومؤشرات اديتة ،كما استعرضنا أهم العناصر اخلاصة
باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من خالل عرد أهم التعاريف اليت أعطيت اذه املؤسسات وكيفية تصنيفها
وإبراز أهم اخلصائص واملميزات اليت متيزها باإلضافة إىل أ يتها واملشاكل والقيود املالية اليت تواجهها هذه املؤسسات.
يف املبحث التاين ،تطرقنا إىل الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة ،ايث أشرنا إىل كل من الدراسات
السابقة باللغة العربية والدراسات السابقة باللغة األجنبية.
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الفصل الثاني
أثر خصائص املسير املالك ىلع األداء املالي للمؤسسات
الصغيرة واملتوسطة
 -دراسة حالة عينة من املؤسسات يف والية برج بوعريريج -

الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر خصائص المسير المالك على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

تمهيد
بعد أن تناولنا يف الفصل األول اجلوان

النشرية لكل من األداء املايل وشخصية املسري املالك يف املؤسسات

الصغرية واملتوسطة ،باإلضافة إىل الدراسات السابقة باللغتني العربية واألجنبية ،سنقوم يف هذا الفصل بإسقاط اجلان
النشري لكل من خصائص املسري املالك واألداء املايل على واقع املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وذلك بإجراء دراسة
تطبيقية على عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية برج بوعريريج من خالل توزيع استبيانات يف كل مؤسسة
وباالعتماد أيضا على قوائمها املالية لسنة .0222
ليملام أكتر بالدراسة التطبيقية تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل كل من الطريقة املستخدمة يف الدراسة القياسية أي
منوذج الدراسة وكذا عينة املختارة ومصادر يع البيانات كما سنتطرس إىل األدوات املستخدمة واليت تتمتل يف منهجية
الدراسة واألسلوب اإلاصائي املعتمد فيها.
سنقوم بعد ذلك باستعراد خمتلف نتائج الدراسة ومناقشتها وأيضا مقارنتها مع الدراسات السابقة وعلى هذا األساس
تقسيم هذا الفصل إىل املبحتني التاليني:
المبحث األول :الطريقة املعتمدة واألدوات املستخدمة.
المبحث الثاني :عرد ومناقشة النتائج.
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 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

المبحث األول :الطريقة المعتمدة واألدوات المستخدمة
سنسعى يف هذا املبحث إىل تسليط الضوء على طريقة عرد الدراسة امليدانية لعينة الدراسة واملتكونة من جمموعة من
املؤسسات االقتصادية اليت االعتماد عليها ،وسنقوم بتبيان الطريقة واألدوات اإلاصائية املستخدمة.
المطلب األول :طريقة المستخدمة إلنجاز الدراسة
سنتطرس يف هذا املطل إىل تبيان منوذج وعينة الدراسة املختارة وأيضا تبيني طريقة يع املعطيات.
الفرع األول :نموذج وعينة الدراسة
 .0نموذج الدراسة المقترح :و تقسيمها إىل منوذج الدراسة االفرتاضي ومنوذج الدراسة الرياضي.
 .2.2نموذج الدراسة االفتراضي :يبني الشكل رقم (22مل العالقة االفرتاضية بني املتغري التابع (األداء املايلمل
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،والذي قياسس عن طريي مؤشر العائد على األصول (ROAمل باالعتماد
على امليزانية املالية لعينة الدراسة ،واملتغريات املستقلة واليت تتمتل يف اخلصائص الدميوغرافية ،السلوكية
والبسيكولوجية للمسري املالك وأيضا كفاءاتس.
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 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

الشكل رقم ( :)00النموذج االفتراضي للدراسة.

المتغيرات المستقلة

المتغير التابع

الخصائص الديموغرافية
+
+
الخصائص البسيكولوجية

التأثير

الخصائص السلوكية
 ROAالعائد على األصول

+

كفاءات

األداء المالي

المسير المالك

للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
المصدر :من إعداد الطالبتني.

يوضت اجلدول رقم (22مل خمتلف اخلصائص اليت تناواا يف الدراسة التطبيقية واليت على أساسها طرح خمتلف أس لة
االستبيان.

66
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 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

الجدول رقم ( :)02خصائص املسري املالك من خالل االستبيان.
الخصائص الديموغرافية

الخصائص السلوكية

الخصائص البسيكولوجية

كفاءات

اجلنس

االهتمام بالعمل

الفعالية

كفاءة العالقات

العمر

التعامل اإلجيايب

التشخيص والواقع

كفاءة املقاوالتية

اجلهة

االهتمام بالعمال

الرؤية االسرتاتيجية

كفاءة التسيري

املستو التعليمي

التأثري يف املرؤوسني

املخاطرة

التخصص

إشرايف املرؤوسني

التقة بالنفس

األقدمية

التعامل مع اخلالفات

املرونة

اخلنرة

تشجيع العمل كفريي

الوسط العائلي
اخلصائص البدنية
والشخصية
المصدر :من إعداد الطالبتني.

 .1.0نموذج الدراسة الرياضي
يوضت النموذج الرياضي املعادلة اليت تبني عالقة متغريات الدراسة واليت تتمتل األداء املايل املقاس ب العائد على
األصول ( )ROAكمتغري تابع واملتغريات التالية :اخلصائص الدميوغرافية ( ،)Dmاخلصائص السلوكية (،)Bh

اخلصائص البسيكولوجية ( ،)Pyكفاءات ( )Cmاملسري املالك كمتغريات مستقلة وتتم كتابة النموذج الرياضي

كالتايل:

𝒕𝜺 𝑹𝑶𝑨 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 (𝑫𝒎) + 𝜷𝟐 (𝑩𝒉) + 𝜷𝟑 (𝑷𝒚) + 𝜷𝟒 (𝑪𝒎) +
ايث أن:
𝜷  :معلمات النموذج.
𝒕𝜺  :خطأ التقدير.
𝒎𝑫 :اخلصائص الدميوغرافية.
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 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

𝒉𝑩 :اخلصائص السلوكية.
𝒚𝑷 :اخلصائص البسيكولوجية.
𝒎𝑪  :كفاءات املسري املالك.
 .1مجتمع وعينة الدراسة
يتمتل جمتمع الدراسة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة االقتصادية يف اجلزائر وحتديدا يف والية برج بوعريريج،
وتتمتل يف ست مؤسسات من والية برج بوعريريج االعتماد على األسلوب الغري ااتمايل يف اختيار العينة.
ولقبول العينة جي أن تتوفر الشروط التالية:
 عدد العمال من  2إىل  052عامل.
 مؤسسة خاصة وليست عمومية.
 تدار من طرا املسري املالك.
 متلك على األقل ثالس سنوات من التأسيس والنشاط.
يوضت اجلدول رقم (02مل عينة املؤسسات اليت اختيارها من والية برج بوعريريج للقيام بالدراسة التطبيقية
موضوع حبتنا.
الجدول رقم ( :)16املؤسسات املختارة من والية برج بوعريريج.
اسم المؤسسة

الشكل القانوني

نشاط المؤسسة

عدد العمال

مؤسسة روتهام

مؤسسة ذات أسهم

األشغال العمومية
الكنر والري

 052-52عامل

000 036 666

مؤسسة لم تصرح

مؤسسة شخص وايد

أشغال البناء

 42-22عامل

06 202 320

144 969 634,22

 2-2عمال

066 666

5 650 668,45

باسمها

مؤسسة إيسباك

مؤسسة ذات مسؤولية

للصناعة

حمدودة

إنتاج صناعي حلاويات
النفايات

مطحنة والد العمري

مؤسسة ذات مسؤولية

إنتاج وصناعة مسيد
والفرينة

مؤسسة ذات مسؤولية

متخصصة بإنتاج
احللويات

مؤسسة ذات مسؤولية

صناعة السياج
واإلااطة

حمدودة
مؤسسة بيسكو ستار

حمدودة
مؤسسة قرافيل

حمدودة

 052-52عامل
 052-52عامل
 052-52عامل

رأس المال لسنة

رقم األعمال لسنة 1602
1 346 478 821

1602

20 066 666
100 666 666
016 666 666

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على أجوبة االستبيان والقوائم املالية لسنة  0222للمؤسسات.
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587 805 520
427 358 112
426 733 746,85
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 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

الفرع الثاني :مصادر المعلومات األولية وتلخيص المعطيات
 .0مصادر جمع المعلومات
 المصادر األولية :تتمتل يف االستبيان والقوائم املالية. جمع القوائم المالية :يع املعطيات الدراسة واملتمتلة يف وثائي املؤسسات امليزانيات املالية لسنة  0222لتقييماألداء املايل حبساب العائد على األصول(ROA).
 االستبيان :يف موضوع حبتنا هذا ،االعتماد على االستبيان كأداة جلمع البيانات اخلاصة بالدارسة ويتكون االستبيانمن أربعة حماور أساسية تتمتل يف:
 المحور األول :حمور خاص باخلصائص الدميوغرافية للمسري املالك ،ونتوي على  03سؤاال ويشمل اجلنس ،العمر،التحصيل العلمي ،التخصص ،اجلهة ،األقدمية ،اخلنرة ،الوسط العائلي ،اخلصائص البدنية والشخصية.
 المحور الثاني :حمور خاص باخلصائص السلوكية للمسري املالك والذي نتوي على  08سؤاال ويشمل االهتمامبالعمال ،التعامل اإلجيايب ،االهتمام بالعمال ،التأثري يف املرؤوسني ،إشرايف املرؤوسني ،التعامل مع اخلالفات ،تشجيع
العمل كفريي.
 المحور الثالث :حمور خاص باخلصائص البسيكولوجية للمسري املالك نتوي على  03سؤاال يشمل الفعالية،التشخيص والواقع ،الرؤية االسرتاتيجية ،املخاطرة ،التقة بالنفس ،املرونة.
 المحور الرابع :يتعلي هذا احملور بكفاءات املسري املالك ونتوي على  20سؤاال ويشمل كفاءات العالقات،الكفاءة املقاوالتية ،كفاءة التسيري.
 -المصادر الثانوية :وتتمتل يف خمتلف الكت

واملنشورات الورقية وااللكرتونية للدراسات وكذا اجملالت ،امللتقيات،

ورسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة بالبحث سواء بشكل مباشر أو غري مباشر واليت ساعدتنا يف اجنازه.
 .1تلخيص المعلومات المجمعة
من أجل الوصول إىل اادا اليت ترمي إليس الدراسة والقيام باالختبارات الالزمة ،اذا املؤسسات اليت مل نستطع
احلصول على قوائمها املالية لسنة  ،0222كما أن بعض املؤسسات مل جتبنا على كل أس لة االستبيان أو مل ترجعس
كليا ،وعلى هذا األساس قمنا بدراسة للعينة النهائية املتحصل عليها وهي  22مؤسسات اقتصادية صغرية ومتوسطة
لوالية برج بوعريريج لسنة  ،0222واجلدول رقم (02مل يوضت عدد االستبيانات املوزعة واملسرتدة.
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 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

الجدول رقم ( :)10عدد االستبيانات املوزعة واملسرتدة.
االستبيان

عينة الدراسة

االستبيانات الموزعة

22

االستبيانات المستردة

32

نسبة اإلجابة

%52.21
المصدر :من إعداد الطالبتني.

إعداد األس لة اعتمادا على مقياس ليكرت التالثي والذي نتوي على ثالس إجابات وهذا اىت
يتسىن لنا حتديد آراء أفراد العينة لفقرات االستبيان وبالتايل يسهل ترميز اإلجابات كما هو مبني يف اجلدول رقم (00مل:
الجدول رقم ( :)11توزيع األوزان وفي سلم ليكرت التالثي.
ضعيفة

متوسطة

كبيرة

0

0

3

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على االستبيان.

أيضا ،االعتماد على املتوسط احلسايب جاالتس املوضحة يف اجلدول رقم (03مل وذلك لتفسري مستو ومعدل إجابات
أفراد العينة عن كل عبارة من عبارات االستبيان أو على كل حمور من حماور االستبيان.
الجدول رقم ( :)10تقسيم متوسطات العينة.
مقياس ليكرت

درجة التبني

درجة الممارسة

2

0.00-0

ضعيفة

0

1.00-0.00

متوسطة

3

0-1.03

كبيرة

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي.

 .0صدق وثبات االستبيان
لقد متت إجراء عدد من االختبارات على االستبيان للتأكد من صحتس وثباتس مستخدما يف ذلك حتكيم االستبيان من
خالل حمكمني متخصصني يف هذا املوضوع ،باإلضافة لالختبارات الالزمة للتحقي من الصدس والتبات.
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 صدق المحكمين
بغرد معرفة مد وضوح أس لة االستبيان فقد عرضها على األستاذ املشرا للتعرا على توجيهاتس ،وبعد ذلك
صياغة العبارات بشكل مالئم وأكتر وضواا وبساطة لتشهر يف شكلها النهائي.
 ثبات االستبيان
لقد فحص عبارات االستبيان من خالل مقياس آلفا كرونباخ ،املوضت يف اجلدول رقم (05مل حلساب ثبات املقياس.
لواظ بأن معامل التبات لعينة املؤسسات املعنية بالدراسة نسبتها مقبولة ،وتعد هذه النسبة ذات داللة إاصائية عالية
وتفي بأغراد الدراسة ،حبيث جي أال تقل قيمة املعامل عن  % 12لكي نعتمد النتائج املتوصل إليها يف البحث.
الجدول رقم ( :)13معامل ألفا كرونباخ.
المتغير

عدد العبارات

ألفا كرونباخ

الخصائص الشخصية والبدنية

23

2.854

الخصائص السلوكية

08

2.882

الخصائص البسيكولوجية

03

2.122

الكفاءات المسير-المالك

20

2.822

مجموع االستبيان

_

6.200

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلاصائي .SPSS

نالاظ من خالل اجلدول أعاله أن قيمة معامل ألفا كرونباخ ملتغريات الدراسة تراوات بني  2.122و2.882
بينما بلغت قيمتس لالستبيان ككل  ،2.232هذه القيم أكنر من  2.2وهو ما يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بتبات
عال ومن مث قدربا على حتقيي أهداا الدراسة.
المطلب الثاني :أدوات الدراسة
تقسيم هذا املطل التاين إىل فرعني إثنني تضمن أواما منهجية الدراسة ،أما الفرع التاين فيستعرد األسالي
اإلاصائية.
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الفرع األول :منهجية الدراسة
االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الفرضي االستنتاجي الذي يسمت باالنتقال من النشرية بطرح فرضيات
من أجل الوصول إىل نتائج وتعميم نتائج العينة على اجملتمع ككل ،وميكننا إجياز خطوات هذا املنهج على النحو التايل:
البدء بفرضية واستنتاج ما يرتت على هذا الفرد من نتائج باستخدام املنهج االستنتاجي ،مث التحقي من صحة هذه
النتائج بالتفسري.
الفرع الثاني :األساليب اإلحصائية المستخدمة
م ن أجل حتليل البيانات اليت يعها من خالل قوائم االستبيان ،متت عملية تفريغ البيانات يف برنامج  Excelواالستعانة بنرنامج
" ،"SPSSايث االعتماد على جمموعة من األسالي اإلاصائية وذلك على النحو التايل:

 .2استخدام التكرارات والنس امل وية لوصف اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة.
.0
.3
.4
.5

استخدام املتوسطات احلسابية.
استخدام االحرافات املعيارية.
أسالي حتليل واالحدار إلثبات وجود أثر خلصائص املسري املالك على األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
معامل التبات معيار كرونباخ آلفا.
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المبحث الثاني :عرض ومناقشة نتائج الدراسة
يف هذا املبحث ،سيتم عرد خمرجات النرنامج املستخدم  SPSSيف معاجلة معلومات العينة املدروسة ،وأيضا إثبات أو نفي
الفرضيات اليت انطلقت منها الدراسة.
المطلب األول :عرض النتائج
قصد التعرا على اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة قسمناه إىل ما يلي:
الفرع األول :اإلحصاءات الوصفية للدراسة.
.2.2

صفة المجيب :يوضت اجلدول رقم (05مل النس اخلاصة بصفة اجملي على االستبيان.
الجدول رقم ( :)13صفة اجملي على أس لة االستبيان.
صفة المجيب

التكرار

النسبة

املسري املالك

2

%0,1

مسؤول القسم

22

%01,0

إداري

22

%00,0

عامل

2

%0,1

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلاصائي .SPSS

الشكل رقم ( :)01صفة اجملي على أس لة االستبيان.

عامل

اداري

مسؤول قسم

المسير المالك

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي باستخدام برنامج SPSSو .Excel

 .1.0الخصائص الديموغرافية للمسير المالك لمؤسسات العينة محل الدراسة
سيتم التطرس إىل اخلصائص الدميغرافية للمسري املالك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة واليت سيتم عرضها
يف اجلدول التايل:
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الجدول رقم ( :)10اخلصائص الدميوغرافية للمسري املالك للمؤسسات حمل الدراسة.
تلقى دورات
الجنس

العمر

التحصيل

مجال

العلمي

التخصص

الجهة

عمر

مختصة في

المؤسسة

مجال التسيير
أو القيادة

مؤسسة
روتهام

ذكر

 52سنة

دراسات

فأكتر

عليا

دكتوراه يف
االشغال
العمومية

دورات يف

والية برج

أكتر من

بوعريريج

 22سنوات

املهارات
اإلدارية

عدد سنوات

وجود من أسس

الخبرة في مجال

مؤسسته الخاصة

التسيير

في الوسط العائلي

مؤسسة لم
تذكر اسمها

ذكر

42-42
سنة

متوسط

عائلي مشجع
لتأسيس مؤسسته
الخاصة

يوجد يف وسطس

ينتمي إلى وسط

أكتر من

العائلي من أسس

عائلي مشجع

22سنوات

مؤسستس اخلاصة

لتأسيس مؤسسته

(األخمل

الخاصة
ينتمي إلى وسط

مل يتلقى
_

ينتمي إلى وسط

والية برج

أكتر من

دورات يف جمال

أكتر من 22

بوعريريج

 22سنوات

التسيري أو

سنوات

ال يوجد

القيادة

عائلي مشجع
لتأسيس مؤسسته
الخاصة

تلقى دورات يف
هندسة الطريان

مؤسسة
ايسباك

املهارات الفنية

ذكر

للصناعة

 52سنة

دراسات

املدين (دكتوراهمل

فأكتر

عليا

ماسرت مهين

ينتمي إلى وسط

واإلنسانية
والية برج

من  5إىل

واإلدارية

أكتر من

بوعريريج

 22سنوات

ومهارات تقنية

22سنوات

ال يوجد

ومهنية يف جمال

حماسبة وتسيري

عائلي مشجع
لتأسيس مؤسسته
الخاصة

اإلنتاج
الصناعي
ينتمي إلى وسط

مطحنة والد
العمري

ذكر

فأكتر

متوسط

بوعريريج

 22سنوات

دورات

22سنوات

ماسرت إدارة

والية برج

أكتر من

مل يتلقى

من  5إىل 22

اعمال

بوعريريج

22سنوات

دورات

سنوات

_

لتأسيس مؤسسته
الخاصة
ال ينتمي إلى وسط

مؤسسة
بيسكو

 52سنة

والية برج

أكتر من

مل يتلقى أي

أكتر من

 -العم -

عائلي مشجع

ذكر

ستار

32-32
سنة

جامعي

ال يوجد

عائلي مشجع
لتأسيس مؤسسته
الخاصة

اعالم ايل
(دكتوراهمل
مؤسسة
قرافيل

ذكر

تلقى دورات يف

42-42

دراسات

+جباية

والية برج

أكتر من

سنة

عليا

وحماسبة

بوعريريج

 22سنوات

(مستو

املهارات
اإلدارية

ينتمي إلى وسط
أكتر من 22
سنوات

جامعيمل

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على أجوبة االستبيان.
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 -األخ -

عائلي مشجع
لتأسيس مؤسسته
الخاصة
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 -دراسة حالة عينة من المؤسسات في والية برج بوعريريج -

أوال :الجنس
يتبني من خالل الجدول رقم ( )10بأن توزيع اجلنس كان ذكوريا بامتياز (%222مل أي أنس يوجد غياب كلي
للعنصر النسوي يف العينة املختارة .يعود هذا الغياب إىل ضعف احلضور النسوي كشخصيات مالكة ومسرية للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة مما قد يعين بأن املرأة قد جتد صعوبة يف دخول هذا النوع من امليادين.
ثانيا :العمر
يتضت من خالل الجدول رقم ( )10بأن الف ة العمرية الغالبة يف عينة الدراسة ختص الف ة  52سنة فأكتر
ايث يوجد  3مسريين ُماليف من هذه الف ة العمرية ،تليها للف ة العمرية 42-42سنة ايث يوجد مسريين ُماليف ،أما

 32 -32سنة فيوجد مسري مالك وااد يف هذه الف ة ،فهنا نالاظ بأن املالك املسري ال يصبت كذلك إال يف عمر

 52سنة فما فوس ويف أاسن التقديرات جي أن يكون عمره بني  42-42سنة وبالتايل نالاظ الغياب النسيب لف ة
الشباب يف عينة الدراسة.
ثالثا :التحصيل العلمي
نالاظ ،أيضا ،من خالل الجدول ( )10بأن التحصيل العلمي للمسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة
يتوزع كالتايل:
 -مستوى الدراسات عليا :نتل الصدارة ايث يوجد ثالثة مسريين ُماليف وصل حتصيلهم العلمي إىل الدراسات العليا

(ما بعد التدرجمل ،يتبعها مستو املتوسط ففي العينة املؤسسات حمل الدراسة يوجد مسريون ُماليف (0مل حتصيلهم العلمي
يف مستو املتوسط ،أما املستو اجلامعي ،فيوجد مسري مالك وااد فقط من هذا املستو التعليمي ،والشكل أدناه
يوضت التحصيل العلمي للمسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة.
فم ن خالل عينة الدراسة نستنتج بأن ملكية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعود إىل أصحاب املستويات العليا يف
الدراسة والتحصيل العلمي ،والذي ميتل ،ر ا ،اجليل اجلديد من املقاولني واملستتمرين ،يليهم املستو املتوسط من التعليم
و ا أننا الاشنا بأن مستو السن املتصدر يف العينة ميتل  52سنة فأكتر فيمكننا االستنتاج بأن ف ة مستو املتوسط
من اجليل القدمي .فيما يعتنر غياب املستو التانوي صع التفسري ،مع العلم أن هذه االستنتاجات تبقى مبدئية وحتتاج
إىل إاصائيات أخر من أجل تأكيدها أو نفيها.
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الشكل رقم ( :)00ميتل التحصيل العلمي للمسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة.

متوسط
ثانوي
جامعي
دراسات عليا

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي باستخدام برناجمي  SPSSو .Excel

رابعا :مجال التخصص:
يوضت الجدول رقم ( )10جمال التخصص الدراسي للمسري املالك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة
سوا ء كان يف مستوي اجلامعي أو يف الدراسات العليا كما يوضت كل من اسم املؤسسة ونشاطها والتخصص املسري
املالك اذه املؤسسات.
الجدول رقم ( :)10مجال تخصص المسير المالك
المؤسسة

النشاط

مجال تخصص المسير المالك

مؤسسة روتهام

أشغال عمومية الكنر والري

دكتوراه يف االشغال العمومية

مؤسسة لم تذكر إسمها

أشغال البناء

_

مؤسسة ايسباك

إنتاج صناعي حلاويات املخصصة

هندسة الطريان املدين (دكتوراهمل

للصناعة

والنفايات لقمامة

ماسرت مهين حماسبة وتسيري

مطحنة والد العمري

إنتاج وصناعة مسيد والفرينة

_

مؤسسة بيسكو ستار

متخصصة بإنتاج احللويات

إدارة أعمال

مؤسسة قرافيل

بصناعة السياج واإلااطة
المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على أجوبة االستبيان
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إعالم آيل (دكتوراهمل +جباية وحماسبة
(مستو جامعيمل
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خامسا :الجهة
بني الجدول ( )10ان اجلهة اليت ينتمي إليها املسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة يتضت بأن جهة انتماء املسري
املالك للمؤسسات حمل الدراسة هي بنسبة % 222من والية برج بوعريريج.
سادسا :األقدمية
يشهر الجدول رقم ( )10خاصية األقدمية للمسري املالك يف مؤسسات حمل الدراسة ،فمن خاللس يتضت أن خاصية
األقدمية للمسري املالك يف مؤسسات حمل الدراسة كانت لف ة أكتر من 22سنوات واليت متتل اصر للسنوات اليت
فيها تأسيس مؤسستس اخلاصة ،تليها الف ة من  22-5سنوات ،والشكل املوايل يوضت خاصية األقدمية للمسري املالك
للمؤسسات حمل الدراسة .نالاظ بأن عينة الدراسة تتمتع باالستقرار من نااية ملكية وتسيري املؤسسات حبيث أن
أغل املؤسسات تسري من طرا األشخاص وملدة تزيد عن العشر السنوات.
الشكل ( :)03أقدمية املسري املالك يف مؤسسات حمل الدراسة.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
من 5الى 10سنوات

اكثر من  10سنوات
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سابعا :الخبرة
من أجل معرفة ما إذا كان املسري املالك يتمتع باخلنرة الكافية إلدارة مؤسستس اخلاصة اإلشارة إىل أمرين ا:
أ) مدى تلقي المسير المالك للدورات القيادة والتسيير:
يوضت الشكل رقم ( )03ما إذا املسري املالك للمؤسسات حمل الدراسة تلقى دورات يف جمال التسيري والقيادة.
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الشكل رقم ( :)03مد تلقي املسري املالك للدورات يف جمال التسيري والقيادة.

ال

نعم
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ب) أنواع الدورات الممارسة من طرف المسير المالك في المؤسسات محل الدراسة
يبني الجدول رقم ( )10الدورات اليت ممارستها من طرا املسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة ،فنالاظ بأن
دورة تنمية املهارات اإلدارية حتتل الصادرة يليها تلقي املسري املالك ملختلف الدورات (تنمية املهارات اإلدارية ،تنمية
املهارات الفنية ،تنمية املهارات اإلنسانية وغريها من الدوراتمل والشكل أسفلس يوضت الدورات املمارسة من طرا املسري
املالك يف مؤسسات حمل الدراسة.
ميكننا أن نستنتج بأن مشاركة املسريين املالكني بالدورات التكوينية لتنمية مهارابم اإلدارية تعود إىل رغبتهم يف التعرا
على الكفاءات الالزمة للتسيري اجليد ملؤسسابم كما ميكن أن يرجع ذلك أيضا إىل مستو حتصيلهم الدراسي (دراسات
عليامل مما جيعلهم يؤمنون أكتر بالفائدة العلمية والعملية اذه الدورات.
الشكل رقم ( :)00أنواع الدورات املمارسة من طرا املسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة.
70,00%

60,00%
50,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
كل الدورات

تنمية المهارات اإلدارية

لم يقم بأي دورة
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ت) عدد سنوات الخبرة في مجال التسيير
يبني الجدول رقم ( )10خنرة املسري املالك يف جمال التسيري ،فمن خالل اجلدول نالاظ بأن خنرة املسري املالك
اخلاصة جال التسيري يف املؤسسات حمل الدراسة دامت ألكتر من 22سنوات حتتل املرتبة األوىل بـخمس مسريين ُماليف

للمؤسسات حمل الدراسة ،تليها خنرة يف جمال التسيري دامت ما بني  5اىل 22سنوات ملسري مالك وااد فقط ،والشكل
املوايل يوضت خنرة املسري يف جمال التسيري للمؤسسات حمل الدراسة.
الشكل رقم ( :)00يوضت خنرة املسري املالك اخلاصة جال التسيري يف مؤسسات حمل الدراسة.
6
5
4
3
2
1
0
اكثر من  10سنوات

من  5الى  10سنوات

اقل من  5سنوات
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ثامنا :الوسط العائلي
من أجل دراسة الوسط العائلي للمسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة التطرس إىل:
أ) وجود في وسط العائلي للمسير المالك من أسس مؤسسته الخاصة :ايث يوضت الشكل رقم (22مل وجود
يف وسط العائلي للمسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة من أسس مؤسستس اخلاصة.
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الشكل رقم ( :)00نسبة وجود يف وسط العائلي للمسري املالك من أسس مؤسستس اخلاصة يف املؤسسات حمل
الدراسة.

ال

نعم
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ب) صلة القرابة
ايث الشكل املوايل يوضت صلة القرابة اليت جتمع املسري املالك يف مؤسسات جمل الدراسة مع مؤسسي املؤسسات
اخلاصة.
الشكل رقم ( :)02يوضت صلة القرابة مؤسسي املؤسسات اخلاصة واملسري املالك يف املؤسسات حمل الدراسة.

ا أل خ

العم
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ت) وسط العائلي مشجع للتأسيس مؤسسة خاصة
يشهر الجدول رقم ( )10مد تشجيع عائلة املسري املالك يف مؤسسات حمل الدراسة لتأسيس مؤسستس اخلاصة ،فمن
خاللس يتضت مد تشجيع عائلة املسري املالك بتأسيس مؤسستس اخلاصة يف مؤسسات حمل الدراسة ،والشكل أدناه
يوضت نسبة الوسط العائلي املشجع لتأسيس مؤسستس اخلاصة.
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الشكل رقم ( :)16يوضت مد تشجيع الوسط العائلي لتأسيس املؤسسة اخلاصة

نعم

ال
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 .0.0اختبار التوزيع الطبيعي
قبل حتليل نتائج الدراسة البد من معرفة ما إذا كانت البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال ،واىت يتم إثبات أن البيانات
اليت

يعها تتوزع التوزيع الطبيعي يتم استخدام اختبار  Kolmogorov-Smirnovواختبار

.Shapiro-wilk
الجدول رقم ( :)10اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات.
Kolmogorov-Smirnov

القوانين
المتغيرات

قيمة المعامل

Shapiro-Wilk

 Significationقيمة المعامل

Signification

الخصائص البدنية والشخصية للمسير المالك

0.133

0.033

6.200

6.602

الخصائص السلوكية للمسير المالك

0.003

0.000

6.236

6.603

الخصائص البسيكولوجية للمسير المالك

0.103

0.200

6.202

6.303

كفاءات المسير المالك

0.100

0.200

6.232

6.033

العائد على األصول

0.225

0.000

6.023

6.663
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يتبني من خالل اجلدول أعاله أن مستو الداللة املعنوية الختبار  Kolmogorov-Smirnovللمتغريات:
اخلصائص البدنية والشخصية ،اخلصائص السلوكية ،اخلصائص البسيكولوجية وكفاءة املسري يرتاوح بني  6.633و2.0
وهو أكنر من مستو الداللة املعتمد يف هذه الدراسة ( )6.63وبالتايل فهي تتوزع توزيعا طبيعيا يف اني أن متغري
العائد على األصول ال يتبع التوزيع الطبيعي ألن مستو داللتس  6.666وهو أقل من مستو الداللة املعتمد يف
الدراسة ،وهو ما تؤكده أيضا نتائج اختبار .Shapiro- Wilk
 .3.0الخصائص الشخصية والبدنية المسير المالك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة
يتم يف هذا اجلزء حتليل توجهات آراء أفراد عينة الدراسة اول مستو اخلصائص الشخصية والبدنية للمسري-املالك،
واجلدول اآليت يلخص النتائج املتوصل إليها:
الجدول رقم ( :)12استجابة عينة الدراسة اول بُعد اخلصائص الشخصية والبدنية للمسري املالك.

الرقم

العبارات

المتوسط

انحراف

معامل

االختالف

التبني

0

االستقامة يف السلويف

0.5484

2.20322

2.042

جيدة

3

1

الطالقة اللفشية

0.4522

2.21502

2.015

جيدة

1

0

الطموح العايل وروح املبادرة

0.0058

2.88354

2.321

متوسطة

23

3

القدوم اىل العمل باكراً
تقل املزاج

0.2228

2.25282

2.322

متوسطة

20

0.4224

2.21020

2.018

3

الحسابي

معياري

درجة

جيدة

الترتيب

2

6

الصحة اجلسمية والنفسية اجليدة

0.5822

2.21020

2.022

جيدة

5

7

اسن احلديث

0.4522

2.21502

2.015

جيدة

1

8

التقة بالنفس

0.1140

2.52234

2.020

جيدة

2

9

التقة يف املرؤوسني

0.3548

2.22822

2.058

جيدة

4

10

االهتمام بااندام

0.5222

2.21282

2.022

جيدة

2

11

العدل واإلنصاا يف العمل

0.0223

2.22052

2.320

متوسطة

22

12

التنشيم يف العمل

0.4522

2.52122

2.030

جيدة

0

13

واضت احلديث ومطم ن يف العمل
وسهل الفهم

0.4224

2.21020

2.018

جيدة

2

0.4023

2.42054

/

جيدة

/

الخصائص الشخصية والبدنية
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يتبني من خالل اجلدول أعاله أن قيمة متوسط إجابات أفراد العينة على عبارات اخلصائص الشخصية والبدنية
 1.3120وهي تقع يف الدرجة اجليدة بناء على مقياس التحليل املعتمد يف الدراسة ،وقد اققت عبارات هذا البُعد
يف أغلبها درجة موافقة مرتفعة باستتناء العبارات التالتة والرابعة والعاشرة اليت اققت موافقة متوسطة.
 .3.0الخصائص السلوكية المسير المالك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة:
يتم يف هذا اجلزء حتليل توجهات آراء أفراد عينة الدراسة اول مستو اخلصائص السلوكية للمسري-املالك ،واجلدول
اآليت يلخص النتائج املتوصل إليها:
الجدول رقم ( :)06استجابة عينة الدراسة اول بُعد اخلصائص السلوكية للمسري املالك.
الفقرات

المتوسط

انحراف

معامل

االختالف

التبني

االهتمام بالعمل

0.2450

2.34205

0.131

جيدة

2

التعامل اإليجابي

0.2248

2.52243

0.243

متوسطة

5

االهتمام بالعمال

0.2245

2.44122

0.216

متوسطة

0

التأثير في المرؤوسين

2.2014

2.42285

0.240

متوسطة

4

إشراك المرؤوسين

0.2881

2.25248

0.311

متوسطة

1

التعامل مع الخالفات

0.2235

2.52121

0.231

متوسطة

3

تشجيع العمل كفريق

0.0582

2.54252

0.243

متوسطة

5

الخصائص السلوكية

0.2830

2.34202

/

متوسطة

/

الحسابي

معياري

درجة

الترتيب

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي باستخدام برنامج .SPSS

يتبني من خالل اجلدول أعاله أن قيمة متوسط إجابات أفراد العينة على عبارات اخلصائص السلوكية 1.0001
وهي تقع يف الدرجة املتوسطة بناء على مقياس التحليل املعتمد يف الدراسة .أما فيما يتعلي بالفقرات املكونة اذا املتغري
فنالاظ أ ا اققت درجة موافقة متوسطة ايث تراوات املتوسطات احلسابية اا بني  0.2103و،1.1300
باستتناء العبارة األوىل واملتمتلة يف االهتمام بالعمل والذي اقي درجة موافقة مرتفعة ايث بلغ املتوسط احلسايب لس
 1.0331باحراا معياري .6.03013
 .0.0الخصائص البسيكولوجية المسير المالك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة
يتم يف هذا اجلزء حتليل توجهات آراء أفراد عينة الدراسة اول مستو اخلصائص البسيكولوجية للمسري ،واجلدول اآليت
يلخص النتائج املتوصل إليها:
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الجدول رقم ( :)00استجابة عينة الدراسة اول بُعد اخلصائص البسيكولوجية للمسري املالك.
الفقرات

المتوسط

انحراف

معامل

الفعالية

0.4230

2.24022

2.434

جيدة

التشخيص والواقع

0.4832

2.52504

2.021

جيدة

3

الرؤية االستراتيجية

0.4423

2.52412

2.032

جيدة

4

المخاطرة

0.0221

2.55524

2.052

متوسطة

5

الثقة بالنفس

0.5245

2.40820

2.221

جيدة

2

المرونة

0.0332

2.45224

2.024

متوسطة

0

الخصائص البسيكولوجية

0.3844

2.32202

/

جيدة

/

الحسابي

معياري

االختالف

درجة التبني

الترتيب
2
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يتبني من خالل اجلدول أعاله أن قيمة متوسط إجابات أفراد العينة على عبارات اخلصائص البسيكولوجية 1.0033
واحراا معياري  6.02212وهي تقع يف الدرجة اجليدة بناء على مقياس التحليل املعتمد يف الدراسة .أما فيما يتعلي
باألبعاد املكونة اذا املتغري فنالاظ أن أغلبها اقي درجة موافقة جيدة وهذا يتعلي بكل من العبارات "الفعالية،
التشخيص والواقع ،الرؤية االسرتاتيجية والتقة بالنفس" وقد جاءت التقة بالنفس بالرتتي

األول من ايث األ ية

النسبية .يف اني جاءت كل من املخاطرة واملرونة درجة موافقة متوسطة بناء على مقياس التحليل املعتمد يف الدراسة.
 .0.0كفاءات المسير المالك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة
يتم يف هذا اجلزء حتليل توجهات آراء أفراد عينة الدراسة اول كفاءات املسري ،واجلدول اآليت يلخص النتائج املتوصل
إليها:
الجدول رقم ( :)01استجابة عينة الدراسة اول بُعد كفاءات املسري املالك.
الفقرات

المتوسط

انحراف

معامل

الحسابي

معياري

االختالف

درجة التبني

الترتيب

كفاءات العالقات

0.4224

2.32422

2.223

جيدة

2

كفاءة المقاوالتية

0.4211

2.45222

2.283

جيدة

0

كفاءة التسيير

0.4435

2.42232

2.022

جيدة

3

كفاءات المسير

0.4435

2.32420

/

جيدة

/

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي باستخدام برنامج .SPSS
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يتبني من خالل اجلدول أعاله أن قيمة متوسط إجابات أفراد العينة على عبارات كفاءات املسري 1.3303
واحراا معياري  6.00301وهي تقع يف الدرجة اجليدة بناء على مقياس التحليل املعتمد يف الدراسة .أما فيما يتعلي
باألبعاد املكونة اذا املتغري فنالاظ أن كلها حتقي درجة موافقة جيدة؛ ايث جاء يف املرتبة األوىل من ايث األ ية
النسبية بُعد كفاءات العالقات توسطة اسايب  1.3023واحراا معياري ،يليس يف املرتبة التانية بُعد كفاءة املقاوالتية

توسط  1.3000واحراا معياري  ،6.33600ويف املرتبة التالتة واألخرية بعد كفاءة التسيري توسط اسايب

 1.3303واحراا معياري 6.30600.
 .0.0المتغير التابع( :العائد على األصول)
اختيار املتغري التابع لعينة الدراسة من أجل استخدامس لقياس األداء املايل للمؤسسات املعنية ،ايث يقاس العائد
على األصول ( )ROAوفي القانون التايل:
العائد على األصول =

النتيجة الصافية
جمموع األصول

ايث متتل هذه النسبة ما تعطيس الوادة النقدية الواادة من األصول التابتة واألصول املتداولة من النتيجة الصافية،
وكلما كانت هذه النتيجة أكنر كلما كانت األرباح اليت تعود إىل مالكي املؤسسة أكنر.
الجدول رقم ( :)00يوضت العائد على األصول يف املؤسسات حمل الدراسة.
المؤسسة

النتيجة الصافية

مجموع األصول

العائد على االصول

ع ،م

3 976 069,52

212 061 918 ,59

0,01577417808

قرافيل

34 812 032,83

601 943 404 ,46

0,0578273406

روبام

-275 057 451

6 913 494 668

-0,03978858807

إيسبايف للصناعة

493 735 ,94

1 397 022 424

0,03534201968

بيسكو ستار

12 755 526

703 034 536

0,01814352946

مطحنة والد العمري

26 260 214,52

367 959 344 ,52

0,07136729881

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على القوائم املالية لسنة  0222للمؤسسات.
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المطلب الثاني :اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج
الفرع األول :دراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة
 .0.0اختبار ارتباط المتغيرات
يشهر اجلدول اآليت االرتباط بني متغريات الدراسة املستقلة (خصائص شخصية وبدنية ،خصائص سلوكية ،بسيكولوجية،
كفاءات املسريمل واملتغري التابع العائد على األصول ،ايث االعتماد على معامل ارتباط بريسون.
الجدول رقم ( :)03مصفوفة االرتباط بني متغريات الدراسة.
العائد على

الخصائص

الخصائص

الخصائص

كفاءات

االصول

الشخصية والبدنية

السلوكية

البسيكولوجية

المسير
1

Pearson Cor
Sig.

1

**6 ,661

Cor Pearson

الخصائص

6,000

Sig.

البسيكولوجية

**6 ,609

**6 ,549

Cor Pearson

6,000

,001

Sig.

**,577

**,729

**6,707

Pearson Cor

الخصائص الشخصية

,001

,000

,000

Sig.

والبدنية

,186

,224

,239

,261

Pearson Cor

,318

,226

,195

,157

Sig.

1
1
1

كفاءات المسير

الخصائص السلوكية

العائد على االصول

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة  6.63من طرفين.
المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي باستخدام برنامج .SPSS

يتضت من خالل نتائج اجلدول أن كفاءات املسري اا عالقة إجيابية مع كل من متغري اخلصائص السيكولوجية واخلصائص
السلوكية والشخصية ايث أن مستو الداللة كان أقل من مستو الداللة املعتمد يف الدراسة ( )6.63يف اني أنس
ال توجد عالقة بني كفاءات املسري والعائد على األصول ألن مستو الداللة بلغ  6.030وهو أكنر من مستو
الداللة املعتمد يف الدراسة.
كما يشهر من نتائج اجلدول أن اخلصائص البسيكولوجية اا عالقة إجيابية مع كل من متغري اخلصائص السلوكية
والشخصية ايث أن مستو الداللة كان أقل من مستو الداللة املعتمد يف الدراسة ( )6.63يف اني أنس ال توجد
عالقة بينها وبني والعائد على األصول ألن مستو الداللة بلغ  6.023وهو أكنر من مستو الداللة املعتمد يف
الدراسة.
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يشهر أيضا من نتائج اجلدول أن اخلصائص السلوكية اا عالقة إجيابية مع متغري اخلصائص الشخصية ايث أن مستو
الداللة كان أقل من مستو الداللة املعتمد يف الدراسة ( )6.63يف اني أنس ال توجد عالقة بينها وبني والعائد على
األصول ألن مستو الداللة بلغ  6.100وهو أكنر من مستو الداللة املعتمد يف الدراسة .كما يشهر من نتائج
اجلدول عدم وجود عالقة بني اخلصائص الشخصية وبني العائد على األصول ألن مستو الداللة  6.000وهو أكنر
من مستو الداللة املعتمد يف الدراسة (.)6.63
 .20.اختبار معامل تضخم التباين VIF
يشهر اجلدول رقم (35مل نتائج اختبار معامل تضخم التباين  VIFواختبار التباين املسموح  ،Toléranceويشهر
أن معامل تضخم التباين يقل عن ( 3القيمة املقبولة اليت تدل على عدم وجود مشكلة التعدد اخلطيمل ويفوس معامل
التباين املسموح بس  ،6.1وبالتايل فإن تأثري كل متغري من هذه املتغريات على املتغري التابع ندس بصفة مستقلة عن
تأثري بقية املتغريات األخر .
الجدول رقم ( :)03اختبار عامل تضخم التباين. VIF
احصائيات العالقة خطية المتعددة

المتغيرات

Tolérance

عامل تضخم التباين VIF

الخصائص الشخصية والبدنية

6.002

1.001

الخصائص السلوكية

6.300

0.003

الخصائص البسيكولوجية

6.020

1.330

كفاءات المسير المالك

6.330

1.130

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي .SPSS

الفرع الثاني :اختبار أثر خصائص المسير المالك على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
االنحدار الخطي البسيط
يف هذا اجلزء سنقوم باختبار فرضيات الدراسة وسنبدأ بالفرضية الرئيسية األوىل واليت تنص على أنس:
 " يوجد أثر دال احصائي لخصائص المسير المالك على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" .يوضت اجلدول رقم(32مل النتائج املتحصل عليها:
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الجدول رقم ( :)00االحدار اخلطي البسيط بني خصائص املسري واألداء املايل.
ملخص النموذج
معامل االرتباط

النموذج

6.103

معامل

معامل التحديد

الخطأ المعياري

التحديد

المصحح

للتقدير

6.606

6.600

0.33036

جدول ANOVA
مجموع المربعات درجات الحرية

النموذج

متوسط

F

المربعات
االنحدار

3.001

0

3.001

البواقي

00.132

12

1.001

المجموع

03.000

06

مستوى
المعنوية

1.000

6.036

المعامالت
النموذج

المعامالت األصلية
القيمة المعلمية

المعامالت

الخطأ المعياري

T

المعيارية

مستوى
المعنوية

B
الثابت

6.600

0.232

خصائص المسير

0.162

6.000

6.103

6.631

6.200

0.300

6.036

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج التحليل اإلاصائي باستخدام برنامج .SPSS

يبني اجلدول نتائج التحليل اإلاصائي الختبار االحدار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل خصائص املسري واملتغري
التابع األداء املايل ،ايث تشهر معطيات اجلدول أن معامل االرتباط بني هذين املتغريين بلغ  6.103وهي عالقة
ارتباطية ضعيفة تدل على وجود عالقة ارتباطية بني املتغريين عند مستو الداللة  ،6.63كما بلغ معامل التحديد
 6.606وهذا يعين أن خصائص املسري تفسر ما مقداره  %0من التغري احلاصل يف األداء املايل يف اني ترجع النسبة
املتبقية إىل عوامل أخر .
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كما يالاظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلاصائي  Fقد بلغت  1.000وهي ليست ذات داللة إاصائية
ايث جاءت بقيمة ااتمالية  6.036وهي أكنر من مستو الداللة  6.63املعتمد يف الدراسة ،وتدل على عدم
جودة منوذج العالقة بني خصائص املسري واألداء املايل وبالتايل صحة االعتماد على نتائج النموذج يف متتيل العالقة
اخلطية بني املتغريين.
يشهر من خالل اجلدول أيضا أن معامل متغري خصائص املسري  Bإشارتس موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية
موجبة بني خصائص املسري واألداء املايل عند مستو الداللة  ،6.613كما بلغت قيمة  Tاحملسوبة  0.300بقيمة
ااتمالية  6.036وهي أكنر من مستو الداللة املعتمد يف الدراسة ،وعليس فإن معامل  Bليست لديس معنوية إاصائية
واقتصادية ،وبالتايل يتبني أن خصائص املسري ال تؤثر على األداء املايل.
بناء على ما سبي نستنج:
 عدم صحة الفرضية الرئيسية واليت تنص على أنس "يوجد تأثير دال إحصائيا لخصائص المسير على األداءالمالي".
وهبذا عدم صحة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثري دال إاصائيا للخصائص البدنية والشخصية للمسري املالك على األداء املايل
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثري دال إاصائيا للخصائص البسيكولوجية للمسري املالك على األداء املايل للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثري دال إاصائيا اخلصائص السلوكية للمسري املالك على األداء املايل للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة.
الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد تأثري دال إاصائيا لكفاءات املسري املالك على األداء املايل للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة.
المطلب الثالث :مقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة
سنعرد يف هذا املطل ملخص ألهم نتائج الدراسات السابقة مع تبيان شكل األثر للمتغريات املستقلة وأمساء
البااتني وسنة البحث .يوضت الجدول رقم ( )00أهم هذه النتائج.
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الجدول رقم ( :)00ملخص نتائج الدراسات السابقة.
المتغيرات المستقلة

األثر

الدراسات السابقة

الرؤية

+

)Ndjambo et MarioSassin (1603

المستوى التعليمي

+

)Herri (2011

الجنس

+

المستوى التكوين االولي

+

المستوى التكوين خالل العمل

+

فترة االشراف على المؤسسة

+

مستوى الكفاءة

+

التخطيط التشغيلي

+

التحفيز

+

التخطيط االستراتيجي

-

القيادة

-

المستوى الدراسي

+

التجربة المهنية

+

دراسة رقراقي أمينة سنة 1600

دراسة جمال الدين كعواش سنة 1600- 1600

عشراتي جهاد سنة 1600- 1600

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على نتائج الدراسات السابقة

( )+املتغري املستقل يؤثر على األداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
( )-املتغري املستقل ال يؤثر على األداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
بالنشر إىل الجدول رقم ( )00و قارنة نتائج الدراسات السابقة مع نتائج دراستنا توصلنا إىل ما يلي:
بينت نتائج دراستنا بأن اخلصائص الدميوغرافية للمسري املالك ال تؤثر على األداء املايل عىن أن متغريات اجلنس ،العمر
اجلهة ،التخصص..،اخل ال تؤثر على النتائج االقتصادية للمؤسسات قيد الدراسة وهو على خالا ما توصلت إليس
البااتة أمينة رقراقي (0221مل ايث بينت هذه األخرية بأنس يوجد أثر دال إاصائيا جلنس املسري املالك على األداء
املايل للمؤسسة .أيضا بينت دراسة ) Herri (2011وعشرايت (0228مل بأن املستو التعليمي وفرتة اإلشراا إضافة
إىل التجربة املهنية للمسري املالك تؤثر بدورها على نتائج املؤسسة إذ تعمل هذه اخلصائص الدميوغرافية على حتسني
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مردودية املؤسسة باعتبار أن املستو التعليمي يوسع من مداريف ومعارا املسري املالك مما يؤثر يف قراراتس االسرتاتيجية
ونسن جناعة هذه القرارات.
جاءت نتائج دراستنا سلبية أيضا فيما خيص اخلصائص السلوكية متل خصائص االهتمام بالعمل ،االهتمام
بالعمال ،التأثري على املرؤوسني...،اخل وتوصلنا إىل أن هذه اخلصائص ضعيفة أو عدمية التأثري على األداء املايل للمؤسسة
على خالا دراسة كعوا (0221مل واليت بينت نتائجها بأن التحفيز ميتل عامال أساسيا يف حتسني نتائج املؤسسة
فيما وافقت نتائج دراستنا ما وجدتس نفس الدراسة (كعوا 0221 ،مل من أن أسلوب القيادة ال يؤثر على نتائج
املؤسسة.
وافقت نتائج دراستنا ما توصلت إليس دراسة كعوا (0221مل فيما خيص أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء
املؤسسات ايث توصلنا إىل انعدام أو ضعف أثر اخلصائص البسيكولوجية والكفاءات على األداء املايل للمؤسسات
خصوصا الرؤية االسرتاتيجية واملخاطرة يف اني اختلفت نتائج دراستنا على ما توصل إليس البااتان Ndjambo et
) MarioSassin (2014والذين توصال إىل للرؤية االسرتاتيجية أثر على أداء املؤسسات.
على العموم ،نالاظ بأن جمموع نتائج دراستنا جاءت لتُبني بأن خصائص املسري املالك ال تؤثر على األداء
املايل للمؤسسات االقتصادية ،غري أن هذه النتائج تتري التساؤل جمددا اول العالقة احلقيقية اليت تربط بني خصائص
املسري وأداء املسري ،فبالرغم من موافقة بعض نتائج دراستنا لنتائج الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع حبتنا أو أاد
جوانبس إىل أنس ال بد من إجراء دراسات أعمي وتشتمل على بعد زمين أكنر وعينات معتنرة من نااية احلجم اىت
نستطيع اجلزم بصحة ومتانة النتائج املتوصل إليها يف دراستنا إذ أن الدراسة احلالية اعتمدت على قياس األداء املايل
لسنة واادة (0222مل وعدد املؤسسات ضعيف جدا ( 2مؤسساتمل وهو ما ميكن اعتباره من نقاط ضعف هذه
الدراسة واليت قد تؤثر على صحة نتائجها.
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خالصة الفصل
ااولنا يف هذا الفصل اإلجابة على فرضيات الدراسة وكان ذلك من خالل التطرس إىل خمتلف اجلوان الرئيسية
للدراسة واليت تتمتل يف كل من طريقة وأدوات يع املعلومات وأيضا اإلشارة إىل املتغريات الدراسة مع حتديد منوذج اا
وأسلوب االاصائي املعتمد يف حتليلها .أخريا ،اختبار الفرضيات واستخالص النتائج التالية:
 عدم صحة الفرضية الرئيسية واليت تنص على أنس "يوجد تأثير دال إحصائيا لخصائص المسير على األداءالمالي".
وعليس عدم صحة الفرضيات الفرعية:
الفرضية الفرعية االولى :يوجد تأثري دال إاصائيا للخصائص البدنية والشخصية (الدميغرافيةمل والبسيكولوجية للمسري
املالك على األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثري دال إاصائيا اخلصائص السلوكية للمسري املالك على األداء املايل للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة.
الفرضية الفرعية الثالثة  :يوجد تأثري دال إاصائيا لكفاءات املسري املالك على األداء املايل للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة.
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من خالل ما تطرقنا إليس يف الفصلني النشري والتطبيقي وبعد التعرد ملختلف املتغريات اليت اا عالقة وضوع
الدراسة واليت ختص تأثري خصائص املسري املالك على األداء املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،يتضت لنا بأن
بعض خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة تؤثر على األداء املايل للمؤسسة اليت يقوم بتسيريها ،وهذا راجع
لطريقة اليت يتبعها يف إدارة وتسيريه ملختلف موارد املؤسسة باعتباره نوز على أغل

األنشطة وامتالكس سلطة القرار

فيها ،وبعد اختبار الفرضيات اليت طراها مسبقا ارتأينا أن جني على اإلشكالية احملورية اذه الدراسة واألس لة املتفرغة
عنها وإجياز أهم النتائج اليت التوصل إليها من الفصلني النشري وتطبيقي.
أوال -نتائج الدراسة
 -0النتائج النظرية :ميكن أن نستخلص من هذه الدراسة النتائج النشرية التالية:
 املسري املالك هو الشخص الذي ميلك مؤسسة خاصة بس أو مساهم أو مشاريف بنسبة معينة يف رأمسال املؤسسة. يقوم املسري املالك ختلف األنشطة داخل املؤسسة. يتمتع املسري املالك خبصائص شخصية (دميوغرافيةمل ،خصائص سلوكية وخصائص بسيكولوجية وجمموعة منالكفاءات.
 هنايف عدة عوامل تؤثر على األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من بينها العوامل املتعلقة باملسري املالك. اعتماد اجلزائر يف تقسيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة على معايري :عدد العمال ،احلصيلة السنوية ورقم األعمال.-

تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة خبصائص جتعلها منفردة عن باقي املؤسسات وجتعل منها منافسا قويا

للمؤسسات الكنر .
 تلع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا مهما يف تنمية اقتصاد أي دولة يف أحاء العامل ،وقد أولت اجلزائر أ يةكنر اذا النوع من املؤسسات.
 تعتنر املؤسسات الصغرية واملتوسطة األكنر عددا وهيمنة يف النسيج االقتصادي.النتائج التطبيقية :من أهم النتائج التطبيقية املتوصل إليها:
 الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر دال ااصائي خلصائص املسري املالك على األداء املايل للمؤسسات الصغريةواملتوسطة.
 الفرضية األوىل الفرعية :ال يوجد أثر دال إاصائيا للخصائص الشخصية والبدنية (الدميغرافيةمل والبسيكولوجية علىاألداء املايل.
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 الفرضية الفرعية التانية :ال يوجد أثر دال إاصائيا للخصائص السلوكية على األداء املايل. الفرضية الفرعية التالتة :ال يوجد أثر دال إاصائيا لكفاءات املسري املالك على األداء املايل.ثانيا -االقتراحات
على ضوء ما تطرس إليس يف هذه الدراسة وبناء على النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي بعض االقرتااات اليت
نراها تتماشى مع النتائج املتوصل إليها ،واليت نوردها على النحو التايل:
 جي على املسري املالك أن يويل أ ية لألداء املايل داخل مؤسستس وذلك بغية معرفة نقاط القوة واستغالاا ونقاطالضعف من أجل مواجهتها وتصحيحها.
 ضرورة توعية املسؤولني يف املؤسسة بأ ية تلقي دورات يف جمال القيادة واألعمال.ثالثا -آفاق البحث:
تتمتع هذه الدراسة بآفاس حبث أخر ميكن استغالاا من أجل حتسني وزيادة املعرفة االكادميية إلشكاالت
التسيري واملسريين يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بالدنا نذكر منها:
 -2زيادة عدد العينة املستخدمة يف الدراسة،
 -0دراسة تأثري خصائص املسري املالك وغري املالك يف قطاعات صناعية معينة؛
 -3العمل على الفصل بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة اىت تكون نتائج الدراسة أكتر انسجاما.
 -4حتليل دور هياكل الدعم والتكوين من أجل حتسني أداء املسريين اجلزائريني.
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قائمة المراجع
أوال :المراجع باللغة العربية
كتب
 .2بطرس االس ،السلوك التنظيمي ،اجلامعة االفرتاضية السورية ،سورية.0202 ،
 .0بالل خلف السكارنس ،القيادة اإلدارية الفعالة ،الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.0222 ،
 .3رعد اسن الصرن ،نظريات اإلدارة واألعمال ،الطبعة األوىل ،دار الرضا للنشر ،دمشي ،سوريا.0224 ،

 .4شرفاوي عائشة ،مطبوعة محاضرات في مدخل إلدارة األعمال ،موجهة لطلبة سنة أوىل (السداسي التاينمل ليسانس جذع
مشرتيف ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج ،البويرة ،اجلزائر.0221-0222 ،

 .5صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب ،اإلدارة واألعمال ،الطبعة التانية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.0228 ،

 .2عدنان تايس النعيمي ،أرشد فؤاد التميمي ،التحليل والتخطيط المالي -اتجاهات معاصرة ،-اليازوري.0221 ،

 .1علي السلمي ،اإلدارة باألهداف طريق المدير المتفوق ،دار غري للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.2222 ،
 .8علي سعد املوسوي ،السلوك التنظيمي ،قسم إدارة األعمال ،املرالة التانية ،كلية الكوت اجلامعة.0202-0222 ،
 .2عمر حممد دره ،مدخل إلى اإلدارة ،كلية علوم التجارة ،جامعة عني الشمس.0222 ،

 .22عيسى اري  ،نظرية المنظمات المستوى السابع ،مطبوعة لطالب وطالبات جامعة املالك الفيصل ،مكتبة ابن سينا.0221 ،
 .22فهمي مصطفى الشيخ ،التحليل المالي ،الطبعة األوىل ،فلسطني.0228 ،

 .20حممد حممود اخلطي  ،األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان.0222 ،
 .23حممد حممود بشري املغريب ،السلوك التنظيمي ،الطبعة االوىل ،دار اجلنان للنشر والتوزيع ،االردن.0220 ،

 .24مليكاوي مولود ،مطبوعة محكمة في مقياس استراتيجية مالية ،كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة
برج بوعريريج.

الرسائل واألطروحات الجامعية
 .2بزقراري اياة ،دور المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي للمؤسسات االقتصادية ،دراسة حالة مؤسسة المطاحن

الكبرى للجنوب بسكرة  ،رسالة املاجستري يف علوم التسيري ،ختصص حماسبة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

جامعة حممد خيضر بسكرة.0222-0222 ،

 .0بوزورين فريوز ،دور إدارة الحياة الوظيفية في تحفيز العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة ميدانية بشركة

مامي للمشروبات الغازية ،بسطيف ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فراات عباس،
سطيف ،اجلزائر.

 .3توفيي مسيت حممد األغواط ،دور المؤشرات المالية في تقييم األداء المالي لشركة البوتاس العربية ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم
اإلدارية واملالية ،جامعة اإلسراء ،عمان ،األردن.0225-0224 ،

97

قائمة المراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4اايف سعاد ،أثر المحددات السلوكية والمهنية للمسيرين على الحوكمة الرشيدة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
دراسة تطبيقية لبعض المؤسسات العمومية لوالية سطيف ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ،ختصص اوكمة ومالية املؤسسة،
كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ،جامعة فراات عباس سطيف.0222-0225 ،
 .5اجاج نفيسة ،أثر االستثمار في تكنلوجيا المعلومات واإلتصال على األداء المالي :دراسة حالة عينة من المؤسسات
البترولية الجزائرية خالل الفترة  ،1600-1606أطرواة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،

جامعة ورقلة.0221-0222 ،

 .2ددان عبد الغاين ،قياس وتقييم األداء المالي في المؤسسات االقتصادية نحو إرساء نموذج انذار المبكر باستعمال المحاكاة
المالية حالة بورصتي الجزائر وباريس ،أطرواة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر-0221 ،
.0222

 .1رقراقي أمينة ،كفاءات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،
والية سعيدة  ،أطرواة دكتوراه ،ختصص اوكمة الشركات ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،جامعة أيب بكر بالقايد
تلمسان ،اجلزائر.0221-0222 ،

 .8مساح طلحي ،دور البدائل الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اإلشارة لحالة الجزائر ،أطرواة دكتوراه،
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي

 .2مساح عفيف عاشور الفار ،العوامل المؤثرة على األداء المالي للشركات غير مدرجة في بورصة فلسطين باستخدام نموذج
 ،tobin’s qرسالة ماجستري يف إدارة األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم إدارة األعمال ،جامعة األزهر ،غزة.

 .22عشرايت جهاد ،أثر شخص المالك المسير على أداء مؤسسات قطاع البناء ،أطرواة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية التجارية
وعلوم التسيري ،جامعة وهران .0228-0221 ،0
 .22عمر مازن ذياب ملحم ،العوامل المؤثرة على األداء المالي في شركات التأمين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان
المالي ،رسالة ماجستري يف احملاسبة ،قسم احملاسبة ،كلية األعمال ،جامعة الشرس األوسط.0222 ،

 .20فطرية رمحة النساء ،تطبيق كتاب "مجموع الشريف" على أساس النظرية السلوكية في معهد منبع الصالحين في سوجي منيار
كرسيك ،رسالة ماجستري ،قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الدراسة العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية االنج،
.0228

.23كعوا يال الدين ،أثر الممارسات اإلدارية للمالك المسير على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة حالة عينة
من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،أطرواة دكتوراه ،علوم التسيري ،ختصص إدارة مالية ،كلية العلوم االقتصادية

والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر بسكرة.0221-0222 ،

 .24لزعر حممد سامي ،التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ختصص
اإلدارة املالية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري قسنطينة.0220-0222 ،
 .25مرزوقي مرزوقي ،أثر العائلة في تفعيل دور المسير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة حالة عينة من المؤسسات،
أطرواة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مربت ورقلة.0222-0225 ،
 .22هبال عبد املالك ،دور القيادة اإلدارية في إنجاح التغيير التنظيمي دراسة ميدانية عن تطبيق نظام ل.م.د في جامعات من
الشرق الجزائري ،أطرواة دكتوراه ،العلوم االقتصادية ،جامعة فراات عباس سطيف ،اجلزائر.0222-0225 ،
 .21نياوي نعيمة ،أدوات مراقبة التسيير بين النظرية والتطبيق دراسة حالة قطاع صناعة الحليب ،أطرواة دكتوراه ،ختصص تسيري
املؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة.0222-0228 ،
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المجالت والملتقيات
 .2إاام نياوي ،الحوكمة ودورها في تحسين األداء المالي للمؤسسات الجزائرية (حالة المؤسسة الجزائرية للتعليب ،)NCA
جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،اجلزائر.0224 ،
 .0بقاط انان ،هامل سليمة ،هيئات دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،جملة البحوس االقتصادية املتقدمة،
العدد ،5ديسمنر ،0228جامعة الشهيد محة خلضر ،الوادي ،اجلزائر.0228 ،
 .3بوراقوبة أمينة ،خللف عتمان ،الخصائص الشخصية للمسير وسياسات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة لوالية البويرة ،دراسة عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة لوالية البويرة
 .4بوشيخي حممد رضا ،صدوقي عيسى ،أثر إنشاء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على صادرات الجزائرية خارج قطاع
المحروقات (دراسة قياسية ،)1600-1660 :جملة احلقوس والعلوم اإلنسانية ـ الدراسات االقتصادية 20( 32مل ،جامعة زيان
عاشور ،اجللفة ،اجلزائر
 .5داودي فاطمة الزهراء ،مداخلة بعنوان :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني واقع تحديات وآفاق ،يف اليوم
الدراسي :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية المحلية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
جامعة آكلي حمند أوحلاج البويرة.0222 ،
 .2رابت خوين ،رامي اريد ،عوائق االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،جملة احلقوس واحلريات ،العدد
التالث ،ديسمنر ،0222جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر.
 .1ريبش السعيد ،بلغرسة عبد اللطيف ،إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،امللتقى الدويل :متطلبات
التأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية يوم 21و  28أفريل  ،0222جامعة اسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر.
 .8شامية بن عباس ،هدي ميعوا ،املداخلة بعنوان :العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،امللتقى
الوطين اول إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جامعة الشهيد محس خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،يومي 21-22
ديسمنر.0221
 .2شنني عبد النور ،زرقون حممد ،دراسة قدرة المؤشرات التقليدية والحديثة على تفسير األداء المالي للمؤسسات االقتصادية
المسعرة في البورصة ،دراسة حالة بورصة الجزائر للفترة  ،1600-1666جملة الدراسات االقتصادية الكمية ،عدد
،0225/22
.22الطي داودي ،دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية :الواقع والمعوقات -حالة الجزائر ،-جملة العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري ،العدد .022/25
 .22عبد الوهاب دادان ،رشيد افصي ،تحليل األ داء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية باستخدام طريقة التحليل
العاملي التمييزي  AFDخالل الفترة  ،1600-1660جملة الوااات للبحوس والدراسات ،اجمللد  21العدد .0224 ،20
 .20عبري اسني آل قما  ،اريج مكي اجلهين ،نظريات القيادة واتخاذ القرارات ي نظرية الرجل العظيم ،نظرية السمات ،النظرية
الموقفية ،نظرية اتخاذ القرار ،اجمللة العلمية لكلية الرتبية ،جامعة أسيوط ،اجمللد  32العدد  20ديسمنر .0202
 .23عشرايت جهاد ،خصائص المالك المسير وأداء مؤسسات البناء الخاصة المنفذة للمشروع االستعجالي األول -1666
 1663بحي العقيد لطفي بوهران ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة وهران.
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 .24عصام سعيد أمحد السعيد إبراهيم ،التعليم الريادي مدخل لدعم توجه طالب الجامعة نحو الريادة والعمل الحر ،جملة كلية
الرتبية ،جامعة بورسعيد ،العدد التامن عشر ،جويلية .0225
 .25علي اخلضر ،بيان ارب ،إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،منشورات جامعة دمشي0225 ،ـ.0222-
 .22عيسى قرو  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل فعال لتحقيق التنمية االقتصادية -التجربة الماليزية ،جملة احلقوس
والعلوم اإلنسانية ،العدد االقتصادي  ،22/35جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر.
 .21قاضي فريدة ،التصدي لمعوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،امللتقى الوطين اول املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر ،يوم  08نوفمنر .0222
 .28قنون عبد احلي ،قنون رمي ،تأثير المؤشرات األداء المالي على القيمة السوقية ألسهم الشركات الخدمية المدرجة في مؤشر
 SBF 016الفرنسي خالل  ،1600-1600جملة آفاس علمية ،اجمللد  20العدد  ،23سنة  ،0202اجلزائر.
 .22كعوا يال الدين ،مقاربة تحليلية لعالقة المالك المسير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،جامعة أمحد دارية خمنر
التكامل االقتصادي اجلزائري اإلفريقي ،العدد احلادي عشر ،سبتمنر .0222
 .02حممد زرقون ،نفيسة اجاج وآخرون ،دراسة قدرة مؤشرات األداء المالي التقليدية والحديثة في تفسير عوائد األسهم دراسة
حالة الشركات المدرجة في البورصة قطر  ،1603جملة االمتياز لبحوس االقتصاد واإلدارة  ،0222اجمللد  ،20لعدد ،23
جوان .0228
 .02مكاوي احلبي  ،بابا اامد كرمية ،البورصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي،
جامعة املسيلة ،العدد  ،20سبتمنر  ،0221اجلزائر.
 .00مهدي شرقي ،مراقبة املديرين التنفيذين يف ضوء نشرية الوكالة ،االة املؤسسات العمومية يف التشريع اجلزائري ،اجمللة اجلزائرية
للدراسات احملاسبية واملالية ،عدد جانفي .0225
 .03ياسر عبد الرمحان ،براشن عماد الدين ،قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وتحديات ،جملة مناء االقتصادية
والتجارة ،العدد  ،23جوان  ،0228جامعة حممد الصديي ،جيجل ،اجلزائر.0228 ،
 .04يوسف عنصر ،ناجي ليتيم ،أهم محددات السيكو -سيسيولوجيا المستخدمة في قياس تشكيل سلوك العمال التنظيمي،
جملة الدراسات والبحوس االجتماعية-جامعة الوادي ،العدد السابع ،جويلية .0224
المراسيم والقوانين
 .2اجلريدة الرمسية عدد  20الصادرة يف  22يناير .0221
 .0اجلريدة الرمسية عدد  11الصادرة يف  25ديسمنر 0222
 .3القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  28/22املؤرخ يف 01رمضان املوافي ل  20ديسمنر  ،0222اجلريدة
الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد25 ،11ديسمنر .0222
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الملحق رقم  :0ميزانيات املؤسسات الصغرية و املتوسطة حمل الدراسة
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الملحق رقم  : 1االستبيان الموزع

جييامعة محمد البشير اإلبراهيمي
 برج بوعريريج -كييلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

استبيان عن خصائص المسير المالك في المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ـ والية برج بوعريريج ـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد ...
تقوم البااتتني بدراسة حتت العنوان "أثر خصائص المسير على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في الجزائر ي والية برج بوعريريج ي" وذلك يف إطار حتضري ملذكرة خترج ماسرت  ،0لذا نرجو منكم سيدي (سيديتمل
مساعدتنا يف هذا البحث وذلك باإلجابة على أس لة االستبيان بكل دقة ومصداقية ،علما بأن ارصكم على تقدمي
املعلومات الدقيقة سيؤدي إىل تقييم أفضل ملوضوع الدراسة األمر الذي سيعود بالنفع على مؤسساتنا وعلى وطننا.
هذا وحيطكم علماً ونعدكم بالسرية التامة للمعلومات ،وأ ا سوا تستخدم ألغراد علمية فقط.
شاكرين لكم اسن تعاونكم....
وتقبلوا منا فائي الشكر والتقدير.
الباحثتين  :سويسي رواية

و

من فضلك ،اقرأ العبارات واألسئلة التالية ثم ضع عالمة (×) في الخانة التي تتوافق مع رأيك
صفة المجيب:
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مسؤول قسم

المالك ي المسير ( )

( )

عامل ( )

إداري ( )

معلومات حول المؤسسة:
 اسم المؤسسة:
............................................................................... ....................
 طبيعة نشاط المؤسسة:
.................................................................................................................
.......
 عدد عمال المؤسسة:
 -من  2إىل  ( 2مل

 -من  52إىل  ( 052مل

 -من  22إىل  ( 42مل

 حجم المبيعات السنوي:
 022 -مليون دينار جزائري ( مل

 02 -مليون دينار جزائري ( مل

 522مليون ـ  2مليار دينار جزائري ( ملالمحور األول  :الخصائص الديموغرافية للمسير المالك
الجنس
انثى ( )

ذكر ( )
العمر
أقل من  32سنة ( مل

من  42سنة إىل  42سنة ( مل

من  32سنة إىل  32سنة ( مل

 52سنة فأكتر( مل

التحصيل العلمي
متوسط ( مل

جامعي ( مل

ثانوي ( مل

دراسات عليا ( مل

مجال التخصص
يرجى ذكر جمال التخصص
............................................................................................................................
.........
الجهة
هل أنت من سكان والية برج بوعريريج
إذا كانت اإلجابة ب ال فمن أي والية؟

نعم ( مل

ال ( مل

............................................................................................................................
........
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............................................................................................................

األقدمية
 عدد سنوات تأسيس مؤسستك:

 -من  5إىل  22سنوات ( مل

 -أقل من  5سنوات ( مل

 -أكتر من 22سنوات ( مل

الخبرة
 هل تلقيت دورات مختصة في مجال التسيير أو قيادة من قبل :
 -ال ( مل

 نعم ( ملاذا كانت اإلجابة نعم  ،هذه الدورات تعلقت ب :
 تنمية املهارات الفنية ( مل تنمية املهارات اإلنسانية ( ململ

 تنمية املهارات اإلدارية ( أخر (حتدد مل

...................................................................................................................
..................................................................................................................
عدد سنوات الخبرة في مجال التسيير:
 -من  5إىل  22سنوات ( مل

 -أقل من  5سنوات ( مل

 -أكتر من  22سنوات ( مل

الوسط العائلي
 هل يوجد في وسطك العائلي من أسس مؤسسته الخاصة
 -ال ( مل

 نعم ( ملإذا كانت اإلجابة بنعم ،ماهي صلة القرابة:
ـ األب ( مل

ـ ا ألم ( مل

ـ األخ

( مل

ـ قرابة أخر ( حتدد مل ...............................
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 هل تنتمي إلى وسط عائلي مشجع لتأسيس مؤسستك الخاصة
 -ال ( مل

 -نعم ( مل

قليلة

تتمة المحور األول :يتمتع المسير المالك بالخصائص التالية:
رقم العبارة

الخصائص الشخصية

والبدنية

العبارة

0

االستقامة يف السلويف

1

الطالقة اللفشية

0

طموح العايل وروح املبادرة

3

القدوم اىل العمل باكراً

3

تقل املزاج

0

صحة جسمية ونفسية جيدة

0

اسن احلديث

0

التقة بالنفس

2

التقة يف املرؤوسني

06

االهتمام بااندام

00

العدل واالنصاا يف العمل

01

التنشيم يف العمل

00

واضت احلديث ومطم ن يف العمل وسهل الفهم

المحور الثاني الخصائص السلوكية للمسير
رقم

العبارة

االهتمام بالعمل

متوسطة

كبيرة

العبارة

1

يؤكد على كمية العمل املنجزة

1

يراق سري العمل خشية الوقوع يف خطأ

0

يؤكد على سرعة إجناز العمل

3

يشجع على العمل اإلضايف لزيادة مستو اإلنتاج
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التعامل

االيجابي

االهتمام بالعمال

التأثير في

المرؤوسين

0

ينوع يف نشام املكافآت واحلوافز للمرؤوسني

1

يسمت للمرؤوسني التعبري عن دورهم وأ يتهم يف املؤسسة

0

نرص على إثارة احلماس يف املرؤوسني لقيام بنشاطات املؤسسة

3

يتعامل بإجيابية مع آراء وأفكار املرؤوسني وجيسدها يف أرد الواقع

0

يبني تقديره للمرؤوسني الذين يعملون جبد وأعاملهم كزمالء عمل

1

ينتقد املرؤوسني أمام اجلميع

0

يعامل مرؤوسي بالتساوي

3

يبين عالقاتس مع مرؤوسيس على أساس التباعد ال على أساس املودة

0

يعتمد أسلوب التواب يف تعزيز املمارسات اإلجيابية

1

يعتمد أسلوب العقاب للحد من املمارسات السلبية

0

يتعامل بصرامة وذلك بالتطبيي احلريف للوائت والتعليمات

3

يعتمد أسلوب اإلقناع لتوجيس املرؤوسني

0

يشاريف أعضاء فريقس للقرارات املستقبلية

1

العمال خبصوص الول املشاكل املتعلقة باملؤسسة
يأخذ أراء ُ

0
اشراك

المرؤوسين

التعامل مع
الخالفات

تشجيع العمل
كفريق

3

العمال األااديث اخلاصة ويتواصل معهم بشكل يومي
يشاريف ُ
ينصت باهتمام ملشاكل ُعمالس املتعلقة بالشروا الداخلية واليت
تُعيقهم يف أداء عملهم كاإلضاءة التهوية ....

0

يسوي اخلالفات عندما تشهر هبدوء وازم

1

يتجاهل اخلالفات اليت ال تؤثر على السري احلسن العمل يف املؤسسة

0

يشعر املرؤوسني بالعدالة بينهم

3

يعتمد على اجللسات الصلت واحلوار حلل اخلالفات اليت حتدس يف
املؤسسة

0

يشجع املرؤوسني على االنضمام إىل فرس عمل على مستو كل
وادة

1

نث أعضاء فريي التسيري على التمسك بروح العمل اجلماعي

0

ينسي بني املرؤوسني لتحقيي األهداا املسطرة
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3

يزود فرس العمل باإلمكانيات الالزمة ألداء املهام

المحور الرابع :الكفاءات المسير ي المالك
رقم

العبارة

كفاءات

العالقات

كفاءة

المقاوالتية

كفاءة التسيير

العبارة

0

يعمل على التوسيع من شبكة عالقاتس مع األشخاص الذين يفيدون
مؤسستك

1

يعمل على تسيري العالقة مع أهم مورديس وزبائنس بنفسس

0

يف اال اخلالا مع زبون (أو موردمل مييل للحلول اجلذرية

3

يعمل على منت مرؤوسيس مهام مهمة بدال من أن يقوم هبا هو

0

بإمكانس معرفة ااتياجات سوس واملستهلكني

1

لديس قوة اقرتاح ملنتجات جتذب املستهلكني

0

يعمل على تقدمي خدمة بأقل سعر وأعلى جودة

3

يقوم بالتحريف والتفاعل يف السوس قبل املنافسني

0

يعمل على خفض التكاليف

1

يعمل على مقارنة مؤسستك نافسيها

0

يهتم بتغريات احمليط االقتصادي

3

يعمل على حتسني التسيري بطريقة علمية وجتديد تقنيات اإلنتاج
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المحور الثالث :الخصائص البسيكولوجية للمسير ي المالك
رقم

العبارة

العبارة
الفعالية

التشخيص
والواقع

الرؤية
االستراتيجية

المخاطرة

الثقة بالنفس

المرونة

درجة الممارسة
قليلة

0

ندد األهداا بدقة وأجعلها واضحة للمرؤوسني

1

يضع جدوال ألداء املهام املطلوبة تنفيذها

0

يشرح األهداا ويشجع على التخطيط لتنفيذها

3

ال يؤجل العمل احلايل إىل األيام املقبلة

0

لديس القدرة على امتاليف توقع ملستقبل املؤسسة على املد البعيد

1

يوظف املعطيات يف خمتلف عمليات التخطيط التوجيس الرقابة التنشيم

0

لديس القدرة على امتاليف وترتي وتصنيف املعطيات لتشخيص واقع
املؤسسة

0

يضع خطة اسرتاتيجية طويلة األجل تستغل املزايا التنافسية للمؤسسة

متوسطة

كبيرة

من أجل حتقيي النمو اجليد

1

يتخذ قرارات اسرتاتيجية على املد الطويل

0

لديس تصور اول تطور املؤسسة والسوس يف اخلمس سنوات املقبلة

3

يعمل لالطالع على ما يفكر فيس منافسوه على املد الطويل

0

ميكنس أن يتخذ قرارات يف ظل االة عدم التأكد

1

يغامر برأس املال ويتحمل املخاطرة

0

على استعداد ألخذ قرارات غري متوقعة

3

يقدم أشياء جديدة يف املؤسسة (منتوج جديد ،أسواس جديدة ،طرس
عمل جديدةمل

0

دائما متأكد مما يفعل

1

لديس شعور بالتقة يف قرارتس

0

يعرا على الفور ما جي القيام بس

3

ال خياا من التغريات واحلاالت الطارئة

0

يأخذ النصيحة بطريقة جيدة

1

غالبا ما ينزعج من أاد احلضور يف االجتماعات

0

يرد بقوة على االنتقادات

3

ينزعج عندما يغري اآلخرون الطريقة اليت رت هبا األمور

نشكركم على حسن تعاونكم ،وجزاكم اهلل خيرا.
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الملحق رقم :0مخرجات البرنامج Spss
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart type

Maximum

N

Minimum

Statistiques Statistiques Statistiques Statistiques Erreur std. Statistiques
,88354

,15869

2,2258

3,00

1,00

31

,65089

,11690

2,0968

3,00

1,00

31

,67202

,12070

2,4194

3,00

1,00

31

جيدة_نفسية_و_اجلسمية_صحة

,62390

,11206

2,5484

3,00

1,00

31

السلويف_يف_االستقامة

,67521

,12127

2,4516

3,00

1,00

31

اللفشية_الطالقة

,67202

,12070

2,5806

3,00

1,00

31

املبادرة_روح_و_العايل_طموح

,67521

,12127

2,4516

3,00

1,00

31

احلديث_اسن

,56034

,10064

2,7742

3,00

1,00

31

بالنفس_التقة

,60819

,10923

2,3548

3,00

1,00

31

املرؤوسني_يف_التقة

,67680

,12156

2,5161

3,00

1,00

31

بااندام_االهتمام

,69251

,12438

2,2903

3,00

1,00

31

العمل_يف_االنصاا_و_العدل

,56796

,10201

2,4516

3,00

1,00

31

العمل_يف_التنشيم

,67202

,12070

2,4194

3,00

1,00

31

الفهم_سهل_و_احلديث_واضت

,47519

,08535

2,6774

3,00

2,00

31

_1بالعمل_االهتمام

,59928

,10763

2,6774

3,00

1,00

31

_2بالعمل_االهتمام

,59928

,10763

2,6774

3,00

1,00

31

_3بالعمل_االهتمام

,62390

,11206

2,5484

3,00

1,00

31

_4بالعمل_االهتمام

,65254

,11720

1,6774

3,00

1,00

31

_1االجيايب_التعامل

,68155

,12241

2,2581

3,00

1,00

31

_2االجيايب_التعامل

,78972

,14184

2,0968

3,00

1,00

31

_3االجيايب_التعامل

,71542

,12849

2,3871

3,00

1,00

31

_4االجيايب_التعامل

,81386

,14617

2,0645

3,00

1,00

31

_1بالعمال_االهتمام

,77182

,13862

2,0645

3,00

1,00

31

_2بالعمال_االهتمام

,65089

,11690

2,0968

3,00

1,00

31

_3بالعمال_االهتمام

,83602

,15015

2,0323

3,00

1,00

31

_4بالعمال_االهتمام

,62905

,11298

2,0645

3,00

1,00

31

_1املؤوسني_يف_التأثري

,67202

,12070

1,5806

3,00

1,00

31

_2املرؤوسني_يف_التأثري

,67042

,12041

1,8710

3,00

1,00

31

_3املرؤوسني_يف_التأثري

,74919

,13456

2,1935

3,00

1,00

31

_4املرؤوسني_يف_التأثري

,74919

,13456

2,1935

3,00

1,00

31

_1املرؤوسني_إشرايف

,76341

,13711

2,1290

3,00

1,00

31

_2املرؤوسني_إشرايف

,81650

,14665

2,0000

3,00

1,00

31

_3املرؤوسني_إشرايف

,87498

,15715

2,0323

3,00

1,00

31

_4املرؤوسني_اشرايف

,69251

,12438

2,2903

3,00

1,00

31

_1اخلالفات_مع_التعامل

,74919

,13456

2,1935

3,00

1,00

31

_2اخلالفات_مع_التعامل

,67042

,12041

2,1290

3,00

1,00

31

_3اخلالفات_مع_التعامل
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املزاج_تقل
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,77875

,13987

2,1613

3,00

1,00

31

_4اخلالفات_مع_التعامل

,79515

,14281

2,0323

3,00

1,00

31

_1كفريي_العمل_تشجيع

,70938

,12741

2,3548

3,00

1,00

31

_2كفريي_العمل_تشجيع

,77321

,13887

2,2581

3,00

1,00

31

_3كفريي_العمل_تشجيع

,61522

,11050

2,3871

3,00

1,00

31

_4كفريي_العمل_تشجيع

3,59151

,64505

2,9677

22,00

1,00

31

_1الفعالية

,67997

,12213

2,0645

3,00

1,00

31

_2الفعالية

,78288

,14061

2,2903

3,00

1,00

31

_3الفعالية

,73908

,13274

2,2903

3,00

1,00

31

_4الفعالية

,61522

,11050

2,6129

3,00

1,00

31

_1الواقع_و_التشخيص

,66073

,11867

2,3548

3,00

1,00

31

_2الواقع_و_التشخيص

,62562

,11236

2,4839

3,00

1,00

31

_3الواقع_و_التشخيص

,67202

,12070

2,4194

3,00

1,00

31

_1االسرتاتيجية_الرؤية

,76059

,13661

2,3871

3,00

1,00

31

_2االسرتاتيجية_الرؤية

,61522

,11050

2,3871

3,00

1,00

31

_3االسرتاتيجية_الرؤية

,67521

,12127

2,4516

3,00

1,00

31

_4االسرتاتيجية_الرؤية

,78288

,14061

2,2903

3,00

1,00

31

_1املخاطرة

,77182

,13862

1,9355

3,00

1,00

31

_2املخاطرة

,70938

,12741

2,3548

3,00

1,00

31

_3املخاطرة

,63075

,11329

2,2581

3,00

1,00

31

_4املخاطرة

,56796

,10201

2,5484

3,00

1,00

31

_1بالنفس_التقة

,52874

,09497

2,7097

3,00

1,00

31

_2بالنفس_التقة

,47519

,08535

2,6774

3,00

2,00

31

_3بالنفس_التقة

,70176

,12604

2,3226

3,00

1,00

31

_4بالنفس_التقة

,73908

,13274

2,2903

3,00

1,00

31

_1املرونة

,67997

,12213

1,9355

3,00

1,00

31

_2املرونة

,70176

,12604

2,3226

3,00

1,00

31

_3املرونة

,76059

,13661

2,3871

3,00

1,00

31

_4املرونة

,67680

,12156

2,5161

3,00

1,00

31

_1العالقات_كفاءات

,62390

,11206

2,4516

3,00

1,00

31

_2العالقات_كفاءات

,69251

,12438

2,2903

3,00

1,00

31

_3العالقات_كفاءات

,62044

,11143

2,4194

3,00

1,00

31

_4العالقات_كفاءات

,56416

,10133

2,5806

3,00

1,00

31

_1املقاوالتية_كفاءة

,56985

,10235

2,4839

3,00

1,00

31

_2املقاةالتية_كفاءة

,62390

,11206

2,4516

3,00

1,00

31

_3املقاوالتية_كفاءة

,66073

,11867

2,3548

3,00

1,00

31

_4املقاوالتية__كفاءة

,56796

,10201

2,4516

3,00

1,00

31

_1التسيري_كفاءة

,74776

,13430

2,3226

3,00

1,00

31

_2التسيري_كفاءة

,72438

,13010

2,4839

3,00

1,00

31

_3التسيري_كفاءة

,62562

,11236

2,5161

3,00

1,00

31

_4التسيري_كفاءة

,40254

,07230

2,4293

3,00

1,23

31

الشخصية.اخلصائص

,34625

,06219

2,6452

3,00

2,00

31

بالعمل.االهتمام
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,51143

,09186

2,1048

3,00

1,25

31

االجيايب.التعامل

,44706

,08029

2,0645

3,00

1,25

31

بالعمال.االهتمام

,46185

,08295

1,9274

3,00

1,00

31

املرؤوسني.التأثري

,65048

,11683

2,0887

3,00

1,00

31

املرؤوسني.إشرايف

,50707

,09107

2,1935

3,00

1,25

31

اخلالا.التعامل

,54956

,09870

2,2581

3,00

1,25

31

عمل.فريي

,34929

,06273

2,1832

2,89

1,57

31

السلوكية.اخلصائص

1,04219

,18718

2,4032

7,25

1,00

31

الفعالية

,51524

,09254

2,4839

3,00

1,00

31

الواقع.التشخيص

,56476

,10143

2,4113

3,00

1,00

31

االسرتاتيجية.الرؤية

,55564

,09980

2,2097

3,00

1,00

31

املخاطرة

,42802

,07687

2,5645

3,00

1,50

31

بالنفس.التقة

,45614

,08193

2,2339

3,00

1,00

31

املرونة

,39929

,07171

2,3844

3,15

1,42

31

البسيكولوجية.اخلصائص

,39469

,07089

2,4194

3,00

1,50

31

العالقة.كفاءة

,45066

,08094

2,4677

3,00

1,50

31

املقاوالتية.كفاءة

,49036

,08807

2,4435

3,00

1,25

31

التسيري.كفاءة

,36412

,06540

2,4435

3,00

1,58

31

مسري.كفاءات

31

)N valide (liste

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon
الشخصية.اخلصائص االصول_على_العائد السلوكية.اخلصائص مسري.كفاءات البسيكولوجية.اخلصائص
N

31

31

31

31

31

2,4293

2,9355

2,1832

2,4435

2,3844

Moyenne

,40254

1,48179

,34929

,36412

,39929

Ecart type

,155

,225

,134

,103

,104

Absolue

,108

,225

,134

,103

,104

Positif

-,155

-,103

-,087

-,097

-,090

Négatif

,155

,225

,134

,103

,104

Statistiques de test

,055c

,000c

,167c

,200c,d

,200c,d

)Sig. asymptotique (bilatérale

Paramètres normauxa,b

Différences les plus extrêmes

a. La distribution du test est Normale.
b. Calculée à partir des données.
c. Correction de signification de Lilliefors.
d. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.
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المالحق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Corrélations
كفاءات.اخلصائص مسري.اخلصائص البسيكولوجية.اخلصائص السلوكية.االصول_على_العائد الشخصية
كفاءات.مسري

,661**

,549**

,707**

,261

,000

,001

,000

,157

31

31

31

31

31

,661**

1

,609**

,729**

,239

,000

,000

,195

31

31

31

1

,577**

,224

,001

,226

Corrélation de Pearson

1

Sig. (bilatérale)
N
اخلصائص. البسيكولوجيةCorrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

,000

N
اخلصائص.السلوكية

31

31

,549**

,609**

,001

,000

31

31

31

31

31

,707**

,729**

,577**

1

,186

,000

,000

,001

31

31

31

31

31

Corrélation de Pearson

,261

,239

,224

,186

1

Sig. (bilatérale)

,157

,195

,226

,318

31

31

31

31

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

اخلصائص.الشخصية

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

االصول_على_العائد

N

,318

31

**. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Variables introduites/éliminéesa
Modèle
1

Variables

Variables

introduites

éliminées

Méthode

خصائص.املسريb

. Introduire

a. Variable dépendante : االصول_على_العائد
b. Toutes les variables demandées ont été introduites.

Récapitulatif des modèles
Erreur standard de
Modèle
1

R

R-deux
,265a

R-deux ajusté

,070

l'estimation

,038

1,45340

a. Prédicteurs : (Constante), خصائص.املسري

ANOVAa
Modèle
1

Somme des carrés
Régression

ddl

Carré moyen

4,612

1

4,612

Résidu

61,259

29

2,112

Total

65,871

30

a. Variable dépendante : االصول_على_العائد
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F
2,183

Sig.
,150b

المالحق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
b. Prédicteurs : (Constante), خصائص.املسري

Coefficientsa
Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B

standardisés

Erreur standard

(Constante)

,081

1,949

خصائص.املسري

1,209

,818

Bêta

t
,265

Sig.
,042

,967

1,478

,150

a. Variable dépendante : االصول_على_العائد

Variables introduites/éliminéesa
Modèle
1

Variables

Variables

introduites

éliminées

Méthode

اخلصائص.الشخصية,

. Introduire

اخلصائص.السلوكية,
كفاءات.مسري,
اخلصائص.البسيكولوجيةb
a. Variable dépendante : االصول_على_العائد
b. Toutes les variables demandées ont été introduites.

Récapitulatif des modèles
Erreur standard de
Modèle

R

R-deux
,290a

1

R-deux ajusté

,084

l'estimation

-,057

1,52346

a. Prédicteurs : (Constante), اخلصائص.الشخصية, اخلصائص.السلوكية, كفاءات.مسري,
اخلصائص.البسيكولوجية

ANOVAa
Modèle
1

Somme des carrés
Régression

ddl

Carré moyen

5,527

4

1,382

Résidu

60,344

26

2,321

Total

65,871

30

a. Variable dépendante : االصول_على_العائد
b. Prédicteurs : (Constante), اخلصائص.الشخصية, اخلصائص.السلوكية, كفاءات.مسري, اخلصائص.البسيكولوجية
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F

Sig.
,595

,669b

المالحق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Coefficientsa
Coefficients
standardisés
t

Sig.

Coefficients non standardisés
Erreur standard

Bêta

B

,954

-,058

,493

,696

,196

,691

,401

,120

1,114

,691

,402

,099

1,049

,422

,753

-,318

-,098

1,138

-,362

Modèle
)(Constante

2,092

-,122

1,147

,798

مسري.كفاءات

,447

البسيكولوجية.اخلصائص
السلوكية.اخلصائص
الشخصية.اخلصائص

1

االصول_على_العائد a. Variable dépendante :

Tests de normalité
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
ddl

Sig.

Sig.

Statistiques

Statistiques

ddl

*,200

31

,104

البسيكولوجية.اخلصائص

,313

31

,961

*,200

31

,091

املسري.خصائص

,084

31

,940

,167

31

,134

السلوكية.اخلصائص

,005

31

,894

,000

31

,225

االصول_على_العائد

,019

31

,917

,055

31

,155

الشخصية.اخلصائص

,145

31

,949

*,200

31

,103

مسري.كفاءات

,484

31

,969

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.
a. Correction de signification de Lilliefors

Statistiques de colinéarité
VIF

Tolérance

Modèle
)1 (Constante

1,735

,576

السلوكية.اخلصائص

2,557

,391

البسيكولوجية.اخلصائص

2,256

,443

مسري.كفاءات

2,712

,369

الشخصية.اخلصائص

االصول_على_العائد a. Variable dépendante :
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