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 هت د ه هددلد اس اىلددل عر اسلىددله اف د اس ددل امل والتيددل وكيفيددل أتثريه د اف د ع ا د س امل ىل د: ملخ ـ

 م د و مد ام مدن طدله65  حيد تدا اس اىلدل افد ايندل ممو دل مدن،وامل ام من طله اسوك سل اسوطنيل سل يري اس لض املصةل بلفم ن
. SPSS حي االم ان يف مجع اسبي ان اف االىللبي ن ويف حتفيفه اف اسربانمج اإلحص ئي،اسوك سل
 وكدلس اسدلومل امل والتيدل ال تىلدرب ادد،ميلفد اس دل امل والتيدلANGEM حي توصفا اس اىلل عر أن اسادب ا امللوهدل سوك سدل
اسلئي ي يف تاميل اس ل امل والتيل بل هن ك ا ل اوامل وحم ا أىل ىليل تفىب و ا ئي ي يف تاميفه وهن ك ا تب ط كبري بد اس دل
.امل والتيل وع ا س امل ىل ل
مصةلل؛ وك سل وطنيل سل يري اس لض املصةل

 ومل م والتيل؛ م ىل- م والتيل؛ ث ل م والتيل:الكلمات املفتاحية
L26, L29 : JEL تصنيف

Abstract :
This study aims to identify the entrepreneurial culture and how it affects the establishment of
micro-enterprises among young entrepreneurs supported by the National Agency for Microcredit
Management in Tlemcen. Its analysis on the SPSS statistical program. As the study found that
young people heading to ANGEM have the entrepreneurial culture, as well as the entrepreneurial
spirit is not considered the main determinant in shaping the entrepreneurial culture, but there are
several basic factors and determinants that play a major role in its formation and there is a great link
between the entrepreneurial culture and the establishment of the institution.
Key words: Entrepreneurial; Entrepreneurial Culture ; Entrepreneurial Spirit ; Small Enterprises ;
The National Microcredit Management Agency.
Jel Classification Codes : L26 ; L29.
Résumé:
Cette étude vise à identifier la culture entrepreneuriale et son impact sur la création de microentreprises parmi les jeunes entrepreneurs soutenus par l'Agence nationale pour la gestion du
microcrédit à Tlemcen, où l'étude a été menée sur un échantillon de 65 contractants soutenus par
l'agence, où nous nous sommes appuyés sur la collecte de données sur le questionnaire et en Son
analyse sur le programme statistique SPSS.
Comme l'étude a révélé que les jeunes qui se dirigent vers l'ANGEM ont la culture entrepreneuriale,
ainsi que l'esprit d'entreprise n'est pas considéré comme le principal déterminant dans la formation
de la culture entrepreneuriale.
Mots clés: entrepreneurial Une culture entrepreneuriale - un esprit entrepreneurial; Entreprises
miniatures; Agence nationale de gestion du microcrédit
Codes de Classification Jel : L26, L29
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أوخبيت نصرية ،بوجنان توفيق  ،مروان دمحم النسور:

دور الثقافة املقاوالتية يف انشاء املؤسسات املصغرة يف اجلزائر -دراسة حالة-

 .1ملدمت :
يهخبر دوز الدولت هام وسطم ا ف ار ازطامث الشٓمَات اتٓموفج ات ار عيخ،او عها وذلا ٚعاخ زات ٛحصاألا و دَاساد الارتخ تخ،خها
بمتهمزاث والخبراث والٓدزاث والُ٘مثاث الُن ت والنُظ ت التشعت إلْمعت اتشسونمث الألادتدة عخ زت ٛج َ ر اتنمر الاْخطمدي
والخنك مااف اتت اال والزرٖ اات نيااا جؿا اس اتناام و الخهي  ،اات والخدزاش اات لخؿا اس ال شاامؽ اتٓااموفح َُا هاارا ؾاامز قهااس عاام يظاام
به ئاامث الاادنل واتسآَاات املاارمع اتشاامز،و الطااً رة هاارا اتسطظاامث ةهاادٍ ا ااا دناال وج ق ااي اتٓاامول وجسُ ااِ اتشاامٗ ال ااف
حهزارع سملارمع دَٙامز الألادتادة ار طااش جد اا هارا دَٙامز ا اا عشاامز،و ْم ،ات زمضات عشامٗ الخ ،اا واتشامٗ دازااات و
الدظ رتت وني ي َمادواز ال ف جٓ بهم هرا اله ئمث حه ،نيا عظمندة عٓمو ر اتظخٓب نيا ع اقهت هرا اتشمٗ بش ٙتيه
عخ الخدعمث ال ف جٓدعهم عدُص سطم ف لصامدة اتٓمول وجسْ ت السوح اتٓموفج ت وجيظ د بساعج الدولت ر هرا اتظعا.
ولهرا نيد الظ مطمث اتنخهألات عخ ؾسٍ الدولت حه ،نيا ج َ ر عنمر اْخطمدي نم عصألاو إلنشمث عش هرا اتسطظمث عخ
ز اات ٛاله ،ا ني ااا اشال اات الهساْ ا الب روْساؾ اات دازا اات والخسُ ااِ ع ااخ ق اساثاث الدش ااس،ه ت والٓمن ن اات بمإلغ اامَت لتعخ اامشاث
و نُ اامثاث الألابم اات ع ااو ج ا َ ر الخ ،ا ا ال ااتش إلنش ااماهم واط ااخ،سازايهم ف الظ اايؿمث اله ،ع اات سض اابدذ ال ا عخ ٓن اات بػ ااسوزة
حصألا و وجن ،ت الُ٘س والشٓمَت اتٓموفج ت عو غسوزة دن،هم ب ٙدشٙم.ٛ
ونيااا غ ا ث عاام طاابٔ قاامثث هاارا الدزاطاات لخ غ ا ذ ددواز ال ااف ت٘،ااخ س جيهئهاام الشٓمَاات اتٓموفج اات اار الألاصا ااس عااخ سق ا انشاامث
عسطظمث ضً رة وعخ هرا اتنؿئ ت٘،خ ؾسح شٙمل ت الس يظ ت الخمل ت:
ٖ ااِ ت٘،ااخ ليشٓمَاات اتٓموفج اات س حظاامهل بشااَ ٙهاام ٛاار انشاامث اتسطظاامث اتطااًسة اار الألاصا ااس عااو دزاطاات خملاات وٗملاات الاادنل
اتخ،شيت ر ال ٗملت ال ؾن ت لدظ ر الٓسع اتطًس.
ٗإقمبت عبد ت نيا اشٙمل ت الدزاطت سنتا زططنم الُسغ مث الخمل ت:
الفسضيت السئيظيت ألاولى :ا الشبمع ات ٛ ،عخ ؾسٍ وٗملت  ANGEMبخي،ظم ت،خي ٚالشٓمَت اتٓموفج ت.
الفسضيييت السئيظيييت ال يييت :ا الااسوح اتٓموفج اات حهخباار ايراادد الس ي ا ف اار حشاا٘ الشٓمَاات اتٓموفج اات ليشاابمع اتخ قااي ل ٗملاات
.ANGEM
 ) αب ا سبهاامد الشٓمَاات
الفسضيييت السئيظيييت ال ل ييت :ج قااد نتْاات ازجباامؽ ذاث دفلاات اخطاام ت ننااد عظااخ عهن ااات
اتٓموفج ت البهد الهم ير البهد الشٓم ر الظ مطت الر ٙع ت الخ ٙاخ السوح اتٓموفج ت) وانشمث اتسطظت نبر وٗملت .ANGEM
 .2إلاط زالنظسي خىل ال ل فت املل والجيت ودوزه في انش ء املؤطظ ث املصغسة:
 2.2حعسيف ال ل فت املل والجيت:
حهااسٍ نيااا س هاام بسنا ؾ  5002ضااُدت  :)52عي،ا اتهاامزاث واتهي عاامث ات٘دظاابت عااخ الُااسد سو عي ،ناات عااخ دَاساد وعدمولاات
اطخًتلهم ودل ٚبخؿب ٓهم ر الاطدش،مز ر زؤوض دع ا ٛودل ٚبإتيمد سَٙمز عبخ٘سة قدتدة ابخٙمز ر عي ،الٓؿمنمث ات ق دة
اغاامَت ا ااا وقا د ه  ٙا حظ ا ري جنك مااف و اار جخػاا،خ الخطااسَمث الخدُ اات زدود سَهاام ٛاتٓاامول بمإلغاامَت ليخسؿ ا ـ اجساامذ
الٓسازاث الخنك ل واتساْبت،ٖ .م س هنمٕ زتر سعمٖخ ت٘،خ س جزرسخ َيهم هدا الشٓمَت ر :الهم يت اتدزطت اتسطظت.
تلخااظ ن،ا ذ  J. P SABOURIN et Y.GASSEعُها الشٓمَاات اتٓموفج اات خ اار تباارش اتساخا ال ااف جٓا د لبااروش وقها ز اتٓاامول
باامازظ الاارتخ جاامبه ا ج ٙا اخ اار عياام ٛاتٓمولاات خ اار وعااخ زاات ٛجدي ا ز،من اات ب اساعج ج ٙا اات فخاال البمخاار سنااي ج قااد نتْاات
اتيمب اات با الخ قهاامث اتٓموفج اات ليُااسد و عٙمن اامث اتٓموفج اات سعاام نااخ اله اعا ال ااف جااسزس نيااا هاارا الن،ا ذ َخنٓظاال ا ااا زتزاات
عي ،نمث:
املظ يي:ل ث :وج،ش ا عي ،ا م اله اع ا الصخط ا ت واير ؿ اات ال ااف حص ااألاو ني ااا قه ا ز ط ااخهداداث نن ااد الُ ااسد خ اار وق اادالبمخشم س الؿيبت الرتخ لديهل آبمث يه،ي لرظمبهل الخمص لديهل ْمبي ت إلنشمث عٓمولت سٖثر عخ ي رهل.
الاطييخعداداث :و اار عي،ا م الخطاام ظ النُظا ت ال ااف جكهااس ننااد اتٓاامو. ٛو اار ايرُاصاث ات اْااِ دهي اات والُم اادة اتسق ا ةوال ف جخُمن ر ق قسوٍ عت ،ت لخخد  ٛا ا طي ٕ.
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ججظيييدا كمي ي ي ث واللييدزاث املل والجيييت فييي مشييسو  :وهاارا ت ٙا جدااذ جااوز ر الاادواَو ايرسٖاات وال ااف حشاا ،اله اع اون اع ند الاطخ،سازات انٓؿمم.
َٙي ،اام شادث ٖشمَ اات ال اادواَو ايرسٖ اات َل ااف حص ااألاو دَا اساد سٖث اار ني ااا زي اأ عسطظ اات ودَا اساد ال اارتخ ت،يٙا ا اعٙمن اامث وْ اادزاث
عٓموفج ت سٖبر َهل تدخمق لدواَو عدسٖت سزِ .بيٓمطل عمض ف ستم  71و  71سَسی  5070ضُدت )01
ْام البمخشام A.SHAPERO et L. SOKOLبخوطايع ن،ا ذ جٙا اخ الراادر اتٓاموفح والُ٘اسة دطمطا ت لين،ا ذ جٓا  ٛسناي لٙا
تبمدز الُسد بخً ار ٖب ار لخ قهاي ار الر امة عشا اجسامذ ْاساز انشامث عسطظاخي الخمضات َ ياب س يظابٔ هارا الٓاساز خادر عام تٓا
بإتٓاامٍ الااسوج اتهخ امدٖ .داادر طااي ف عش ا الدظااساذ عااخ اله ،ا سو الخهألا اار سو خاادر اتياامد عش ا جااوز ر الهم ياات سو وق ا د ط ا ّ
وعظدش،ساخ سو خدر وط ؿ عش ا همث الدزاطت سو الألايش سو الخسو عخ السألاخ .الخ
 2.2أهميت ال ل فت املل والجيت:
ج،ش زٓمَت اتٓموفج ت ايرسٕ إلنشمث اتسطظمث َملشٓمَت جيهب دوزا ر يمتت ده ،ت ر ج،مط ٚدنػمث والرُمف نياا ه اات
الألا،مناات وآماهاامَ .ملشٓمَاات سداة َهملاات اار ج ق ااي طااي ٕ سَاساد ايألاخ،ااو وعظاامندةهل نيااا اٖدشاامٍ ْاادزاةهل نيااا باادام واٖدظاامع
الشٓت بملنُع عخ زت ٛجدسا ٚالدواَو النُظ ت واتمل ت ند اتٓموفج ت.
ا ليشٓمَت اتٓموفج ت سزدهت وقم ِ و ر ٗملخم ر:
حظخسد الشٓمَت ٗوداة جدي ي ت ليبمخش خ ر حظمهل ن،مذ الشٓمَت ر َهل الخنك ،مث الاقخ،من ت اتهٓدة.حظخسد الشٓمَت ٗوداة ليخً ر ووط يت عخ وطم الخؿ اس.حظخسد الشٓمَت ٗوداة لخدظ طي ٗمث عدددة وستػم ليه ئت َئمث اقخ،من ت عظيهدَت لخٓب ْ ل عدددة.حظخسد الشٓمَت ٗوداة لخدسا ٚالرع دزاٗ لألَسادوابدو قي م س ل شس زٓمَت اتٓمولت عي ،نت عخ ال قم ِ سه،هم :نير  7111ضُدت )01
ةه ئت خظمض بمل٘ م واله ات لد الشبمع.اتظمندة نيا جسُ ؼ عهدفث البؿملت.ةه ئت اؾمز عسقعر يظمند نيا َهل اجيمهمث وسنشؿت اتٓمولت واسشد فجسمذ ْساز الخ ع ر عيم ٛاتٓموفج ت.

تيمب اات

 .3.2أزسال ل فت املل والجيت على إنش ء املؤطظ ث املصغسة(النم ذج) :
هناامٕ الهدتااد عااخ الن،اامذ ال ااف ب ااذ سزااس اله اع ا الاْخطاامدتت والاقخ،من اات والشٓمَ اات اار طااي ٕ اتٓاامو ٛوسجااذ الن،اامذ بشااٙ
عدظيظ بد ر س البهؼ عنهم ٗم اعخداد لظمبٓي وعخ هرا اتنؿئ ط خؿسّ اه،هم:
 مىذج الحدر املل والحي.Shapero et Sokol (1982).) Shapero et Sokol (1982شسح هرا اله ،زتر عي ،نمث عخ اله اع ال ف ج ،ت الخً راث الهمعت ر الر مة ٖ،م ه ع ضا ار
الشاا ٙزْاال " .)01الرسٗاامث الظاايب ت" حش ا ر ا ااا الؿااتّ سو الهألاااسة سو الُط ا ث "الراامفث ال ط ا ؿت" ج،ش ا زااسو عااخ الألااايش سو
اتدزطاات سو السااألاخث "الرسٗاامث تيمب اات" ت٘،ااخ س جٙا جااوز ر دطااسة وقا د طا ّ سو اتظاادش،ساخ ايرخ،يا  .اار واقهاات با هاارا
اله اع الشتزت ونمع الخئ واتسلُم خددا عي ،نخ عخ اتخً راث ال ط ؿت :ادزاٗمث السيبت والألادو .
و،شا ر هارا الن،ا ذ الٓام ل نياا الن ات غا،ن م ) Krueger et Carsrud, (1993) Krueger et alii, (2000ا اا سناي عاخ سقا جُػا
هرا دز رة تيب نيا اتسث س يه ،ر آ واخد نيا جط زاث السيبت والألادو (Turker, 2005, p. 15) .
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الشيل زكم ) : (02مىذج الحدر املل والحي ).Shapero et Sokol (1982
"احللك اس فبيل"
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ع اك اسلغب ع اك

ع ا س امل ىل ل

اجل و

Source : Turker, D., Onvural, B., Kursunluoglu, E. and Pinar, C. (2005), “Entrepreneurial propensity: a field
study on the Turkish university students”, International Journal of Business, Economics and Management, Vol.
1 No. 3, p 15.

 مىذج النيت املل والجيتخظب هرا الن ،ذ َإ الن ت اتٓموفج ات جخ ضا عاخ زات ٛنامعي و ه،ام اله اعا الصخطا ت الخبارة اتٓموفج ات الٓادزاث )...
واله اعا ا الخمزق اات الظ مطا ا ت الاقخ،من اات الاْخطا اامدتت .. .ال ااخ) وع ااخ ه اارتخ اله اامعي تنششا اأ ن اامعي آز ااساخ تخ با ا بملن ا اات
اتٓموفج ت عبمشسة وه،م الخُ٘ ر الش ،ر البدتلف والخُ٘ ر الخدي ير الهٓتن  .ت ط ِ  5071الطُدمث )51-52
الشيل زكم ( :)22مىذج النيت املل والجيت
التفكري الشمويل البديهي
العوامل الشخصية

العقل

النية
العوامل الداخلية

التفكري التحليلي
العقالين

املصيدزً :ىطييف طيييد أخمييد ( ،)2018أطسوخييت ملدمييت ضيمل مخ ن:ي ث يييل كيير دة الييدهخىزا جسصي امل لييت املؤطظييت تعنييىاال جييعًساملري زاث املل والجيييت علييى
النيت املل والجيت لدي ال ن:ت الج معييال-دزاطت ب طخعم ل مرحت املع دالث الريينيت  ،SEMونيت العنىم الاكخص دًت ،ح معت جنمظ ال ،ص .27

 مىذج النيت املل والجيت املعدلها حهاادت لن ،ا ذ الن اات اتٓموفج اات  Bird’s(1988) ٛخ اار جاال اغاامَت عخً اار َهمل اات الااراث جداادد الن اات اتٓموفج اات اار الن ،ا ذ
اتهااد ٛنباار الخُ٘ ار الشاا ،ر الباادتلف الااري تااسدي ا ااا َهمل اات الااراث والخُ٘ اار الخدي ياار الهٓتنا تااسدي ا ااا ادزإ ات اْااِ حهااد
َهمل ت الراث ر الن ،ذ ند يت ن،ي ت عهسَ ت حه ،نيا جُه الهتْت عم ب الن ت والظي ٕ اتٓموفح  .ت ط ِ  5071ضُدت )51
الشيل زكم ( :)20مىذج النيت املل والجيت املعدل
السرية

ى سيل اسلا

التفكري الشمويل

الشخصية

البديهي

العوامل

التفكري التحليلي

اسنيل
اخلارجية

اسفىل

اإل اك واملواقف

العقالين

املصيدزً :ىطييف طيييد أخمييد ( ،)2018أطسوخييت ملدمييت ضيمل مخ ن:ي ث يييل كيير دة الييدهخىزا جسصي امل لييت املؤطظييت تعنييىاال جييعًساملري زاث املل والجيييت علييى
النيت املل والجيت لدي ال ن:ت الج معييال-دزاطت ب طخعم ل مرحت املع دالث الريينيت  ،SEMونيت العنىم الاكخص دًت ،ح معت جنمظ ال ،ص.28
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ً
زاتع  :ظسيت الظنىن املخ طL’AJZEN (1991) :
 ظسيت الظنىن املخ ط ل )I. Ajzen (1991حظدند هرا النكسات ا ا ن،ا ذ اله،ا اتنؿٓا الاري وغاهي َ .Ajzen et Fishbein )7110ها يهؿا ن ات الُاسد اتٙام الس ي ا ف ار
نشوة الظي ٕ .تُزرع  Ajzen)7117س الن ت جخ ْو ج ٙعخ زت ٛزتزت عخً راث الش.)5 ٙ
اذ حش اا ،ات اْ ااِ اتسجبؿ اات بملظ ااي ٕ جٓ ا ل الُ ااسد ليظ ااي ٕ اتؿي ا ع .و اار حهخ ،ااد ني ااا النخ اام ج ايرخ،ي اات له اارا دز اار وجخيي ااا اار
قساثاث لألاهيي خٓ ٓت واْهت .هرا ات اِْ حش ر ا ا عُه السيبت لا (Turker, 2005, p. 27) .Shapero et Sokol )7115
الشيل زكم ) :(20ظسيت الظنىن املخ ط لي )I. Ajzen (1991
املواقف امللىف ل ابس فوك
املى يري اسلاتيل
اس فوكيل ع اك

اسنيل

اس فوك

امللاقبل

Source : Turker, D., Onvural, B., Kursunluoglu, E. and Pinar, C. (2005), “Entrepreneurial propensity: a field
study on the Turkish university students”, International Journal of Business, Economics and Management, Vol.
1 No. 3, p 27.

 .0ال سيلت وألادواث:
 2.0جلدًم ع م لىو لت ANGEM
ْمعاذ الألاصا اس بإنشاامث نادة وٗاامفث وضانمدتٔ جاادنل وجساَأ اتسطظامث الطااً رة واتخ طاؿت وعااخ ب نهام ال ٗملاات ال ؾن ات لدظا ر
الٓااسع اتطااًس و اار عسطظاات ن ،ع اات جخ،خااو بملصخط ا ت اتهن ااات والاطااخٓت ٛاتاام ر ج غااو جدااذ وضاامتت طاايؿت وشاااس الخػاامعخ
ال ؾنف ودطسة وايألاخ،و ال ؾنف ر الخمز اتخمبهت اله،ي ت ل شمؾمث ال ٗملت .وعخ عهمعهم السط ،ت اتسزر ار  55قامنُ 5002
ضُدت  )01نيد :حظ ر قهمش الٓسع اتطًس وَٓم ليدشس،و والخنك ل اته ٛ ،به،م ج،نذ ْسوع بدو عٙمَوة.......الخ.
وقه ااس الٓ ااسع اتط ااًس او ٛع ااسة اار الألاصا ااس ط اانت  7111اف ان ااي ل اال يه ااسٍ – اار ض ا ًخي الظ اامبٓت– الني اامح ال ااري ٗمن اذ جخ ز ااما
الظيؿمث اله ،ع ت عني بظشب غهِ ن،ي ت اتسآَت سزنمث عساخ انػم اتشمز،و وعخمبهت انيمشهم.
وْااد جبا ذلاا ٚزاات ٛاتيخٓاال الاادو ر الااري نكاال اار ديظاا،بر  5005خا  ٛع غا م " جيسااات الٓااسع اتطااًس اار الألاصا ااس " واناامث نيااا
الخ ضا مث اتٓدعاات زات ٛهاارا الخي،ااو الاري غاال نااددا عهخبارا عااخ الخباراث اار عياام ٛالخ ،اا اتطااًس جاال انشامث ال ٗملاات ال ؾن اات
لدظ ر الٓسع اتطًس ب ،قب اتسط الخنُ ري زْل  72-02اتسزر ر  55قمنُ  5002اتهد.ٛ
وحشاا ٙال ٗملاات ال ؾن اات لدظ ا ر الٓااسع اتطااًس سداة لخيظ ا د ط مطاات الر ٙعاات َ ،اام تسااظ عدمزااات الُٓااس والهشمشاات وجخ،ش ا
عهمعهم دطمط ت ر:
حظ ر الألاهمش الٓسع اتطًس ؤَ الدشس،و والخنك ل اته ٛ ،به،مدنل ونص وعسآَت اتظخُ دتخ عخ الٓسع اتطًس ر جنُ ر سنشؿيهلعنذ طيِ بدو َ ا د-ابتى اتظخُ دتخ ذوي اتشمز،و اتسهيت للألاهمش ب،سخيِ اتظمنداث ال ف ج،نذ لهل
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غاا،م عخمبهاات دنشااؿت ا ل ااف تنيصهاام اتظااخُ دو عااو الرااسص نيااا اخز ارا بن ا د دَاامجس الشااسوؽ ال ااف جااساـ هااسفث اتظااخُ دتخبمل ٗملات بمإلغاامَت ا ااا عظامندةهل ننااد الرمقاات لاد اتسطظاامث واله ئاامث اتهن ات بدنُ اار عشاامز،ههل .وبهارا الطااُت جٙيااِ ال ٗملاات
نيا وقي سزظ ب،م تير:
 حش٘ ْمندة اتهؿ مث خ  ٛدنشؿت ودشخمص اتظخُ دو عخ الألاهمش. نص ودنل اتظخُ دتخ عخ قهمش الٓسع اتطًس ر ن،ي ت الزرٖ ب اتم ر وزضد الٓسوع. ج ٙا اخ نتْ اامث دا  ،اات ع ااو البن ا ٕ واتسطظ اامث اتمل اات اار اؾ اامز الزرٖ ااب ات اام ر لي،ش اامز،و وجنُ اار زؿ اات الخ ،ا ا وعخمبه اات اني اامشاتشمز،و واطخًتلهم واتشمزٖت ر جدط الدت ي ر اتظددة ر آقملهم
 اب اسا اجُمْ اامث ع ااو ٗ ا ه ئ اات وعسطظ اات سو عنك ،اات ه اادَهم الٓ اام بونش ااؿت انتع اات وجدظيظ ا ت وٖ اارا عسآَ اات اتظ ااخُ دتخ ع ااخالٓسع اتطًس ر اؾمز جنُ ر سنشؿيهل وذل ٚلرظمع ال ٗملت.
 2.3مجخم ييي وعين ييت الدزاط ييت امليدا ي ييت ٗ :ا ا الك اامهسة اتدزوط اات جخهي اأ بمل اادوز ال ااري جيهب ااي وٗمل ااتANGEMجي،ظ اام اار ج ،اا ا
اتشامز،و الخمضات بملشاابمع اتٓاموَ ٛاإ ايألاخ،ااو اتٓطا د عااخ هارا الدزاطات ها ٗا دَاساد اتخ قها لي ٗملات إلتاادام عيُامةهل عااخ
اقا ؾيااب الخ ،اا والاادنل .وازخ اامز ن ناات الدزاطاات جاال بطااُت نشا ا ت زمضات وس هاام حهخباار عااخ الخؿا ؽ الهمعاات إلقاساث دزاطاادنم
ات دان اات ونيااا هاارا دطاامض َٓااد وشم الاطااخش م نيااا ٗا دَاساد ذٗا زا وانمزاام وا،سخيااِ الُئاامث اله،سااات واتظااخ امث الخهي  ،اات
وعااخ عسخيااِ اتناامؾٔ الألاًساَ اات لي فتاات نيااا هاارا دطاامض جاال ج ش،ااو ْ 15م ،اات اطااخش م ع شناات نيااا عسخي اِ الُئاامث اتخ قهاات
ل ٗملتANGEMجي،ظم الا اني لل يظزرقو ط ْ 22م ،ت عخ الاطخش منمث ات شنت الٓمبيت لي،هملألات والخدي .
 3.3منهجيت وأدواث الدزاطت :
و ر بدشنم هرا ض،،نم الاطخش م وَٓام لؿسآات عشظاؿت خظاب طايل ل ٘اسث الخ،م ا ف واخخا نياا سطائيت واضارت خ ار جٙا
الاطخش م ع،م تير:
الجصء ألاول :عي ،نت عخ دطئيت ت ٙالًسع عنهم وضِ زطم ظ اله نت اتظخي ات وحش ،اتخً راث الصخط ت وال ق ُ ت
اَساد ن نت الدزاطت ع،شيت ر الألا ع اله،س اتسه الهيمف ن م ال شمؽ طن اث الخبرة).
الجييصء ال ي ني :تخٙا عااخ  )50نباامزة عااخ الهباامزاث الخمضاات بملدزاطاات عسجباات جسجيباام ني ،اام ع،نهألااام وعٓظاا،ت باادوزهم ا ااا عدا زاخ
سطمط نيا الند الخم ر:
املحييىز ألاول :تٓاايع عخً اار الشٓمَاات اتٓموفج اات وع،مزطاامجي داز ا وٗملااتANGEMجي،ظاام و،شااخ ،نيااا  )72نباامزة عٓظاا،ت نيااا
ز،ظت  )02سبهمد ال ف حش ٙالشٓمَت اتٓموفج ت:
املج ل ألاول :تٓيع عخً ر البهد الهم ير و،ش ،نيا  )05نبمزاثثاملج ل ال ني :وآيع عخً ر البهد الشٓم ر و،شخ ،نيا  )05نبمزاثثاملج ل ال لث :وآيع عخً ر الظ مطت الر ٙع ت و،شخ ،نيا  )05نبمزاثثاملج ل الساتي :وآيع عخً ر الخ ٙاخ و،شخ ،نيا  )05نبمزاثثاملج ل الخ مع :وآيع عخً ر السوح اتٓموفج ت و،شخ ،نيا  )05نبمزاث.املحىز ال ني :وآيع الٓدزة نيا انشمث اتسطظت و،شخ ،نيا  )72نبمزة.
 4.3جص ييحيذ أداة الدزاط ييت  :لدظ ااه جُظ ا ر النخ اام ج ج اال اط ااخسداعنم تٓ اامض  Likertال ااري تٓ ا ني ااا جددت ااد عظ ااخ امث قمب اات
انؿتْاام عااخ بن ا د دداة خ اار جاال انؿاامث وش ليباادا عشي،اام ه ا ع ض ا اار الألااادو ٛالخاام ر ل ااخل عهملألايهاام اخطاام م نيااا الند ا
الخم ر :
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حدول زكم ( :)01دزح ث ملي ض Likert
أوافم

مد ًد
غير مىافم
غير مىافم تشدة
الاطخج بت
2
5
5
7
الدزحت
املصدز :ق دة عدُ ف  )5001أط ليب ال:دث العنمي في ميداال العنىم إلادازيت عسقو طبٔ ذٖسا ص .55

أوافم تشدة
2

زل تخل جط ِ جي ٚقمبمث ا ا ز،ظت عظخ امث عدظموات اتد عخ زت ٛاتهمدلت الخمل ت:
طو اسفئل =(أكرب قيمل -أ ىن قيمل )/ا ب ائل األ ال =(0.80 = 5/)1-5
لنخدط نيا الخط ِ الخم ر:
الىصف
ي ر ع أَ بشدة
ي ر ع أَ
عدمتد
سوأَ
سوأَ بشدة

مدي املخىط ث
عخ 1,80-1,00
عخ 2,00-1,81
عخ3,40-2,01
عخ4,20-3 ,41
عخ 5,00-4,21

اتطدز :ق دة عدُ ف  )5001سطمل ب البدر الهيمف ر ع دا الهي

دازات عسقو طبٔ ذٖسا ص .52

 5.3ز:ي ث أداة الدزاطييت  :ا زباامث الاطاادبمنت يهنااف الاطااخٓساز اار نخم يهاام ونااد حً رهاام بشااٖ ٙب اار َ ،اام لا جاال اناامدة ج ش،ههاام نيااا
سَساد اله نت ندة عساث وْد اطخسدعنم ازخبمز ) (Cronbach’s Alphaلٓ مض عد جنمطأ نبامزاث طادبمنت وانساألامعهم خ ار
يهخبر اتهمع عٓب  ٛاذا ٗمنذ نظشخي سٖبر عخ  % 20وٗي،م ٗمنذ هرا ال ظبت ٖب ارة ٗي،ام ٗام زبامث طادبمنت ْا ي .ونخام ج الازخبامز
ع ضرت ر الألادو ٛآلاح .
حدول زكم ( :)02خ ئج ازخ :زمع مل ) (Cronbach’s Alphaللي ض ز :ث إلاطد :ت
عدد الفلساث
املج ل
72
الجصء ألاول :ال ل فت املل والجيت
05
اير ز دو :ٛالبهد الهم ير
05
اير ز الشمن  :البهد الشٓم ر
05
اير ز الشملر :الظ مطمث الر ٙع ت
05
اير ز السابو :الخ ٙاخ
05
اير ز الخمعع :السوح الٓموفج ت
72
الجصء ال ني :إنش ء املؤطظت
50
حميي الفلساث
املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0

مع مل ألف هسو  :ر
0.122
0.155
0.122
0.122
0.115
0.115
0.157
06120

خ ار تخطا س سداة الٓ امض جخ،خاو بدزقات نمل ات عاخ الشبامث خ ار بياٌ عهمعا الشبامث بمل ظابت ليهبامزاث ات ٙنات تخً ار الشٓمَاات
اتٓموفج ت  %12.2بين،م بمل ظبت ليهبمزاث ات ٙنت تخً ر انشمث اتسطظت ٗمنذ  % 15.7سعم َ ،م تخهئ ب،همعا الشبامث لي،خً اراث
ال ااف جاادز غاا،خ سبهاامد الشٓمَاات اتٓموفج اات َٓااد بيًااذ  % 12.2 - % 12.2 - % 15.5و % 11.5- % 11.50و اار ٗيهاام سٖباار عااخ % 60
وه عم تد ٛنيا زبمث الاطدبمنت.
 .4جدنيل النخ ئج:
 1.4عس ض وجدنيل خ ئج الخدنيل إلاخص ئي
الىصف إلاخص ئي لعينت الدزاطت وفم ال:ي ث الشخصيت والىظيفيت :ج اال خظ اامع الخ٘ اسازاث وال ظ ااب اتئ ا اات ليخه ااسٍ ني ااا الط ااُمث الصخط ا ت له ن اات الدزاط اات .وَ  ،اام تي اار ت ااخل جدي ا بملخُطا ا
زطم ظ وط،مث ن نت الدزاطت وات ضرت ر الألادو ٛالخم ر.
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حدول زكم ( :)03الخص ئ
الح لت
املخغير
ذٖس
الجنع
سنث
املجمى
سْ عخ  50طنت
الفئت العمسيت
عخ  50ا ا  51طنت
عخ  20ا ا  20طنت
سٖثر عخ  20طنت
املجمى
ابخدائ
املظخىي الخعنيمي
عخ طـ
زمن ي
ج ٙاخ و ج،ه
قمععر
املجمى
الساِ
مي ال إلاك مت
شبي خػسي
خػسي
املجمى
شزاعر
ى النش ط
زدع
ضنمعر
خس ر
املجمى
نهل
الخبرة الظمبٓت
ف
املجمى
املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات

الشخصيت والىظيفيت ألفساد عينت الدزاطت

الخىساز
34
31
22
29
33
3
00
22
02
75
71
72
72
22
21
19
25
65
18
22
10
15
65
7
58
65
خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0

النظ:ت ()%
52,3
47,7
100,0
44,6
50,8
4,6
00
700.0
1.55
71.22
52.72
57.25
52.27
700.00
32,3
29,2
38,5
100,0
27,7
33,8
15,4
23,1
100,0
10,8
89,2
100,0

سقهااسث لن اام نخ اام ج الألااادو ٛزْ اال  )03س نظ اابت ال اارٗ ز جبيااٌ  % 25.5ع ااخ سَ اساد ن ن اات الدزاطاات سي س ال ظ اابت دٖث اار تبد ا س
الدزاطاات حًيااب نييهاام َئاات الاارٗ ز بين،اام ج،ش ا ناامر عاام نظااشخي  %21.1وا٘،ااخ س نسقااو هاارا الازااختٍ ال ظ ا ف ب ا الألا ظ ا ا ااا
ؾب ه اات البيئ اات الألاصا سا اات وزٓمَ اات ايألاخ ،ااو ال ااف جيه ااب دوزا ٖب اارا خ اار س عهك اال ن اامر ل اايع نن اادهخ الاهخ ،اام بخؿ ا اس اتظ اامز
ال ق ُ وال ض  ٛا ا انشمث عسطظمث ضً رة وحظ رهم بظشب الانشًم ٛوالاهخ،م بماطسة.
وس الُئاات اله،سااات عااخ50طاانتا ا 51طاانت اار الًملباات ب ظ ابت  % 20.1وجييهاام الُئاات اله،سااات اْ ا عااخ50طاانت ال ااف بيًااذ نظاابت
 % 22.2بين،م نظابت سَاساد اله نات الارتخ جزاراوح سن،امزه،،خ20ا اا  20طانت َٙمناذ ب ظابت  %2.20وانهادعذ ج،معام ليُئات اله،ساات
ال ااف ج،شا سٖثاار عااخ 20طاانتوهرا يشا ر ا ااا س الُئاات الشاابمب ت اار عااخ جخطاادز ْم ،اات ؾاامل ف الاادنل اتاام ر والخ ،اا ودٖثاار خ،مطاام
ليٓ م ب،شمز،و وعسطظمث عطًسة و ر عخ يهخ،د نييهم ر بنمث الاْخطمد ال ؾنف عظخٓبت وعم جد،يي هرا الُئت عخ تٓكت وجؿياو
ند ا اتظااخٓب ،ٖ .اام نهي اال س وٗملااتANGEMجي،ظاام جٓ ااد الاادنل وق ،ااو الخ اادعمث ات،ن خاات ل ٙا ال اسايب عااخ الاطااخُمدة ع ااخ
زدعمةهم بشسؽ ج َس الشسوؽ والػا،منمث إلنؿامث الُسضات للألا ،او زمضات الشابمع عانهل ار جيظا د عشامز،ههل لارل ٚنتخال س
سٖثر َئت ر الشبمع الؿ ،ح لخدٓ ٔ سهداَي.
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وس ال ظبت دٖبر اَساد ن نت الدزاطت ر الُئت الرمضيت نيا عظخ الشمن ي ال ف بيًذ  %52.72جييهم نظبت  %52.27خ،يت
لشااهمداث الألامعه اات سعاام سَ اساد ن ناات اتخسااسق عااخ عساٖااص الخ ٙا اخ والخ،ه ا َهاال ت،شي ا ،ٖ %57.25اام بيًااذ نظاابت الراامعي
تظخ الخهي ل اتخ طـ  %71.22ر خ س ال ظبت الػه ُت ر دَساد الرتخ تد،ي اتظخ الابخدائ ب ظبت  .% 9.23هرا
النخاام ج جااد ٛنيااا ع ا  ٛدَ اساد ذوي اتظااخ الخهي ا ل الهاام ر سو الشاامن ي لي ش اامؽ اتٓااموفح وعههاال زساي ا عساٖااص الخ ٙا اخ ات ااف
جيظا دا اَٙاامز عشاامز،ههل عااخ قهاات وٖاادا ضااه ات اتياامد عنطااب ن،ا ننااد الدولاات وَاأ عااسهتةهل الهي ،اات وغااسوزة جا َس شااهمدة
ج ٙاخ سو عسه ٖشسؽ سطم ف لٓب  ٛسي عيِ نيا عظخ ال ٗملت.
وس سني ااا نظ اابت سَا اساد ن ن اات الدزاط اات لألَا اساد اتخا ا قه ل ٗمل ااتANGEMجي،ظ اام لظ اامٖنف اتن اامؾٔ الرػ ااساتبهدد52ب ظ اابت
 %51.20جييها اام طا اامٖنف اتنا اامؾٔ الساُ ا اات بها اادد 57ب ظا اابت  %55.5وسغا ااهِ نظا اابت لظا اامٖنف اتنا اامؾٔ شا اابي خػا ااسات بد ا اار بيا ااٌ
نددهم71ب ظبت  % 71.50عخ عي ،م ن نت الدزاطت وهرا يه د سضت ف طمٖنف اتنمؾٔ الرػسات سٖثر ْسام عخ ال ٗمفث اتهخ،ت
بملدنل و ف تيدو ضه ات ر الخ اض عههل وعخمبهت عيُمةهل.
و س سنيااا نظاابت سَ اساد ن ناات الدزاطاات لألَ اساد اتخ ا قه ل ٗملااتANGEMجي،ظاام تُػااي ال شاامؽ الخاادع ب ظ ابت %55.10
جييهاام ال شاامؽ الصزاعاار ب ظاابت َ %51.10مل شاامؽ الرس اار ب ظاابت  % 55.70واغااهِ نظاابت ْاادزث ع %72.20لي شاامؽ الطاانمعر
عااخ عي ،ا م ن ناات الدزاطاات و وهاارا تااد ٛنيااا شاابي نُ ا ز عااخ ال شاامؽ الطاانمعر الااري تدخاام ا ااا اعٙمن اامث عمل اات وعساامؾسة ٖب اارة
واهخ،اام ٖب اار بمل شاامؽ الخاادع الااري يظاايه ي قا دَاساد لظااه لت حظا را وف تدخاام ا ااا اعٙمن اامث بشااسات سو عمل اات ٖب اارة اار خا
يظيه ي ال شمؽ الرس ر زساجر عساٖص الخ ٙاخ ات ف ر عسخيِ الرسٍ والخسططمث.
عا ااخ خ ا اار ج ش،ا ااو سَ ا اساد اله نا اات خظا ااب زبا اارةهل اتهن ا اات َٓا ااد جب ا ا س َٓ % 70.12ا ااـ عا ااخ لا ااديهل زبا اارة طا اامبٓت ودييب ا اات
ب ظبت %11.55ليظذ لهم ستت زبرة طمبٓت نكسا ليص عنمضب الشً ال ق ِ اله ،ع .
 2.4الخدنيل إلاخص ئي الىصفي ملج الث الدزاطت
تدناامو ٛهاارا ايرا ز عااخ الدزاطاات نخاام ج الخدي ا خطاامئ ليب مناامث واتهي عاامث وَاأ اتٓاامتيع خطاام ت ال ضااُ ت ٗمل طااـ
الرظ اامد والاند اساٍ اته اامزي وده ،اات ال ظ ااش ت تخً اراث الدزاط اات والهنمض ااس الُسن اات ل ٙا عخً اار ز ي ا ف .خ اار ط اايخل جدي ا
وجُظ ا ر َٓ اساث عدااموز الدزاطاات عااخ زاات ٛسزاار ؾب هاات ٗ ا طااسا ٛننااد الخدي ا عااخ خ اار ٗ نااي طاايب م سو اتيمب اام واطااخستص
النخاام ج النهم اات نيااا ال طااـ الرظاامد اتُزاارع ليدزاطاات ) (3,00تهسَاات عاام اذا ٗاام عخ طااـ دزقاات الاطااخيمبت ْااد وضا ا ااا دزقاات
ات آَت اتخ طؿت و ر  5س ف.
أ-جدنيل فلساث مد وز مج ل الجصء ألاول الطد :ت الدزاطت (ال ل فت املل والجيت)
تخػاا،خ هاارا الألاااصث ز،ظاات عدااموز سطمطا ت بد اار تدخا ي نيااا َٓ )72ااسة اطاايهدَذ حصااخ ظ البهااد الهام ير البهااد الشٓاام ر
الخ ٙاخ ط مطت الر ٙعت السوح اتٓموفج ت) اَساد ن نت الدزاطت.
حدول زكم ( :)04جدنيل الفلساث املخعنلت ب ل ل فت املل والجيت لدي الش :ب املدعم مل طسف وو لتANGEM
الا دساف املعي زي
املخىطط الحظ بي
ال:عد
2..0
4.22
اير ز دو :ٛالبهد الهم ير
23900
0320.
اير ز الشمن  :البهد الشٓم ر
23704
23,,2
اير ز الشملر :الظ مطمث الر ٙع ت
23947
03292
اير ز السابو :الخ ٙاخ
23.0.
237.4
اير ز الخمعع :السوح الٓموفج ت
0.856
2.755
ال ل فت املل والجيت
املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0
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دزحت املىافلت
مىافم
مد ًد
غيرمىافم تشدة
مد ًد
غيرمىافم تشدة
مد ًد

أوخبيت نصرية ،بوجنان توفيق  ،مروان دمحم النسور:

دور الثقافة املقاوالتية يف انشاء املؤسسات املصغرة يف اجلزائر -دراسة حالة-

خ ر بيٌ اتهد ٛالهم لي،خ طؿمث الرظمب ت ليبهد الهم ير  )2.70بمندساٍ عه مزي  )0.15و ر نخم ج جكهس اجُمّ سَساد ن نت
الدزاطت نيا س البهد الهم ير لي دوز ر زئ الشٓمَت اتٓموفج ت وهرا عام تبا س الشابمع اتٓامو ٛات،ا  ٛنبار آل ات  ANGEMلهال
سْاامزع ت،مزط ا ال ش اامؽ اتٓ ااموفح  .وه اارا سد ا ااا ي ااسض الشٓمَ اات اتٓموفج اات اار سبن ااماهل وسض اابدذ ش اابي ع زوز اات و عخي اادزة َ اايهل
بمإلغمَت للخبرة ات٘دظبت نخ ؾسأ الاخخٙمٕ والخ ق ي الدا ل اَساد الهم يت.
خ اار بيااٌ اتهااد ٛالهاام لي،خ طااؿمث الرظاامب ت ليبهااد الشٓاام ر  )5.751باامندساٍ عه اامزي  )0.155و اار نخاام ج جكهااس خ اامدة سَ اساد
ن نت الدزاطت ر اهخ،معهل بملبهد الشٓم ر وهرا عام تبا س ناد وقا د نكاسة اطدشاساَ ت عظاخٓبي ت ودزاطات نٓ ،ات وناد وقا د
عنمر اْخطمدي عت ل تبٓ ٗ اتشمز،و عسه نت بملرل والٓدز.
خ اار بيااٌ اتهااد ٛالهاام لي،خ طااؿمث الرظاامب ت ليظ مطاامث الر ٙع اات  )7.227باامندساٍ عه اامزي  .)0.152و اار نخاام ج جكهاس نااد
اجُاامّ سَاساد ن ناات الدزاطاات نباار ال ٗملاات خا  ٛالظ مطاامث الر ٙع اات وهاارا عاام تبا ا الظ مطاامث الر ٙع اات ي اار عسناات واقاساثاث
ادازات عهٓدة وا روْساؾ ت حهسْ خ،مض الشبمع ر الاطخ،سازات والنيمح.
خ اار بيااٌ اتهااد ٛالهاام لي،خ طااؿمث الرظاامب ت ليخٙا اخ  )5.015باامندساٍ عه اامزي  .)0.121و اار نخاام ج جكهااس خ اامدة سَاساد ن ناات
الدزاطاات نباار ال ٗملاات س الخ ٙا اخ تخ ا َس عااخ زاات ٛالخهي ا ل الهاام ر وهاارا عاام تااب س سَ اساد اله ناات تخدطااي نيااا الخ ٙا اخ اف عااخ
زت ٛالخهي ل ر الألامعهت وهرا عم يظمندهل ر زئ زٓمَت عٓموفج ت ج قههل إلنشمث عشسونهل الخمص.
خ اار بيااٌ اتهااد ٛالهاام لي،خ طااؿمث الرظاامب ت ليااسوح اتٓموفج اات  )7.112باامندساٍ عه اامزي  .)0.151و اار نخاام ج جكهااس اجُاامّ
سَساد ن نت الدزاطت نيا س هل ف ت،ي ٙالسوح اتٓموفج ت وهرا عم تب س جيظ د سخت عخيادزة عنار الطاًس ار انشامث عسطظات
تيه عخ دشخمص تبرل ٗ عم ر وطههل عخ اعٙمن مث عخ سق جدٓ ٔ ذل ٚوشامدة الاهخ،م بملسوح اتٓموفج ت.
ب -جدنيل فلساث مج ل الجصء ال ني كطد :ت الدزاطت (اللدزة على إنش ء املؤطظت)
تدخا ي هاارا الألاااصث نيااا َٓ )05ااسة اطاايهدَذ جدي ا َ٘ااسة انشاامث اتسطظاات والألااادو ٛآلاحا ت ضا نخاام ج الخدي ا خطاامئ إلقمباامث
ن نت سَساد الدزاطت.
حدول زكم ( :)05جدنيل الفلساث املخعنلت ب للدزة على إنش ء املؤطظت امل :م بىو لتANGEM
الفلساث
 -2,املح فظت على معدل أزب ح دائم مي شي دجه تشيل طنىي
 -27دًمىمت واطخمسازيت املشسو وج ىيس وجىطعه
 -2.م:نغ الاطد م زاث الالشم كنش ء مؤطظت
 -29دزاطت دكيلت لنخي ليف املحخمنت لنمشسو والازب ح املخىكعت
 -22حل الاهداف املظ سة جدللذ
 -22الابدا والجىدة في منخج ث وذاث جن فظيت ع ليت
 -22املىزدوال والصب ئل ألاط طيىال في املج ل
 -20أهم مص دزالخمىيل املخ ح كنش ء املؤطظت
 -24مل ال:داًت مص دزجمىيل مشسوعي و ذ واضحت
 -23مل زالل دزاطتي املعملت لنظىق ومساك:تي له اهدشفذ فسص مشسوعي
 -2,اطخ يي شي دة عدد شب ئني ب طخمساز واملح فظت عنيهم
 -27ج ىيساملىكي الخن فس ي ملؤطظتي مي ب قي املن فظيال
 -2.صعىب ث وعساكيل عدًدة مل احل الحصىل على الخمىيل
 -29مسافلت ك:ه منعدمت تعد الشسو في املشسو
 -02مشسوعي مل بيال ا جح املش زيي
فىسة إنش ء املؤطظت

املخىطط الحظ بي

4324
432.
0320
0342
0302
0303
0334
032.
2392
037.
0334
034.
0349
0372
03,0
03,92

الا دساف املعي زي
23747
23742
23222
23.,2
23..,
23799
232,2
23924
2330.
23279
2327,
232.7
2324.
23924
232.2
234,3

املصدز :مل إعداد ال :خ يال اعخم دا على خ ئج املع لجت إلاخص ئيت عل طسيم بس مج IBM SPSS Statistics 21.0
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الدزحت الينيت
مىافم
مىافم تشدة
مد ًد
مد ًد
مد ًد
مد ًد
مىافم
مد ًد
مد ًد
مىافم
مىافم
مىافم
مىافم
مىافم
مىافم
مىافم
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تٓاادز اتخ طااـ الهاام  )05اتب ا اار الألااادو ٛالظاامبٔ وهاارا يش ا ر س سَ اساد ن ناات الدزاطاات بمل ٗملاات  ANGEMت،خي ٙا َ٘ااسة
انشاامث اتسطظاات ب،خ طااـ خظاامد  )5.215وااامندساٍ عه اامزي عٓاادازا) )0.222و اار نخاام ج جكهااس اجُاامّ سَ اساد ن ناات الدزاطاات نباار
ال ٗملاات س ه اام ج،خي اا ٚالٓ اادزة ني ااا انش اامث اتسطظاات خ اار ع ااخ ز اات ٛالُٓ اساث ال ااف ْاادعهم سَ اساد اله ن اات نتخ اال س الُٓ ااسة الشمن اات
دًمىمت واطخمسازيت املشسو وج يىيس وجىطيعه لهام سنياا عخ طاـ خظامد تٓادز ع  2.51و هارا عام تبا س سَاساد اله نات ج،خياٚ
الٓ اادزة ني ااا انش اامث اتسطظ اات وه اارا ع ااخ ز اات ٛخسض ااهل ني ااا جؿا ا اس عش اامز،ههل والصا اامدة اار انخ اامق يهل والٓ اادزة ني ااا الاط ااخ،ساز
والخنمَظ ت.
 3.4الازخ :زإلاخص ئي لفسضي ث الدزاطت
 خ ئج جدنيل ومن كشت الفسضيت ألاط طيت ألاولى :الُسغ ت دو ا عخ دزاطدنم جنظ نياا عاد اعاختٕ الشابمع اتخ قها ل ٗملات  ANGEMليشٓمَات اتٓموفج ات وفزخبمزهام طايخل
اطااخسدا ازخباامز  Tعي ،ناات واخاادة ) (One Sample T Testخ اار س هاارا الازخباامز يهخ،ااد َٓااـ نيااا َسغ ا وه،اام الُااسع
الابخدائ والُسع البدت وج ٙهرا الُسوع يملبم خ  ٛعخ طـ سو جبمتخ عيخ،و...الخ والألادو ٛآلاح ط ض نخم ج الازخبمز.
الفسضيت العدميت  :H0ف ت،خي ٚالشبمع ات ٛ ،عخ ؾسٍ وٗملت  ANGEMبخي،ظم الشٓمَت اتٓموفج ت.
الفسضيت ال:دًنت :H1 :ت،خي ٚالشبمع ات ٛ ،عخ ؾسٍ وٗملت  ANGEMبخي،ظم الشٓمَت اتٓموفج ت.
حدول زكم ( :)06خ ئج ازخ :ز  One Sample T Testالزخ :زالفسضيت ألاط طيت ألاولى
كيمت  Tالجدوليت =2.021
عخ طـ الازخبمز =5,8082
اتخً ر
َزرة زٓت الازخبمز
الليم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت الُا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااسّ ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
كيمت  Tاملحظىبت دزقت الرسات
ال طؿ
إلاخخم ليت
ال ل في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت
الرااد ددناال لُزاارة الر ااد دني ااا لُز اارة
)(Sig
املل والجيت
الشٓت
الشٓت
-,1225
-,2611
-,19179
,000
64
5,527
املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0

جال اطاخه،م ٛازخبامز  T Testبنامثا نياا ْ ،ات ال طاـ الرظامد لي،خً ار وال اف حظاموي ،ٖ 5.1015ام ها ع ضا ار الألاادو ٛزْال
 )06خ اار عااخ ز اات ٛهاارا دز اار نتخاال س ْ  ،اات  Tايرظ ا ات بيً ااذ  2.251و اار سٖب اار عااخ ْ  ،اات  Tالألادول اات وال ااف جبيااٌ ْ ،يه اام
 2.021خظاب ج ش،او  Studentوذلا ٚنناد دزقات خساات )،ٖ (Degré de liberté) (v= 0.64.ام عاخ زات ٛنخام ج الازخبامز اتبينات ار
ذاث الألااادو ٛتدبا لناام س الٓ ،اات الاخخ،مل اات ) (Sig.حظااموي ) (0,00و اار سْ ا عااخ ْ ،اات الدفلات اتهن ااات  % 2ع،اام تٓا د ا ااا زَااؼ
الُسغ ت الهدع ت وْب  ٛالُسغ ت البدتيت الُسن ات لدزاطادنم ال اف جانظ نياا س الشابمع ات،ا  ٛعاخ ؾاسٍ ال ٗملات ت،خيا ٚالشٓمَات
اتٓموفج ت .وهرا عم جل ج غ دي ر الألاداو ٛالظمبٓت س البهاد الهام ير والخٙا اخ الألاامععر لاي دوز ٖب ار ار زيأ الشٓمَات اتٓموفج ات
ليشبمع ات ٛ ،نبر وٗملت  ANGEMبخي،ظم .
 خ ئج جدنيل ومن كشت الفسضيت السئيظيت ال يت :الُسغ ا ت الشمن اات عااخ دزاطاادنم جاانظ ني ااا س الااسوح اتٓموفج اات اار عااخ سهاال اير اادداث دطمط ا ت اار حشاا٘ الشٓمَاات اتٓموفج اات
وفزخبمزهاام طاايخل اطااخسدا عهمعا  Pearsonالااري تٓاايع ْا ة الازجباامؽ با الشٓمَاات اتٓموفج اات وعداادداةهم خ اار س هاارا الازخباامز
يهخ،د َٓـ نيا َسغ وه،م الُسع الابخدائ والُسع البدت والألادو ٛآلاح ط ض نخم ج الازخبمز.
الفسضيييت العدميييت  :H0الااسوح اتٓموفج اات ف حهخباار ايراادد الس ي ا ف اار حشاا٘ الشٓمَاات اتٓموفج اات ننااد عظااخ عهن ااات (α) =05%عخ ب ايردداث دزس .
الفسضييت ال:دًنيت  :H1الاسوح اتٓموفج ات حهخبار ايرادد الس ي ا ف ار حشا٘ الشٓمَات اتٓموفج ات نناد عظاخ عهن اات )(α =05%عخ ب ايردداث دزس .
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الجدول زكم ( :)07كىة الازج :ط بيال السوح املل والجيت ومددداته ب طخسدام مع مل Pearson
املخغيراث املدزوطت

املخغيراث املعصولت
البهد الشٓم ر
الخ ٙاخ
الظ مطمث الر ٙع ت
السوح اتٓموفج ت
البهد الهم ير
الخ ٙاخ
الظ مطمث الر ٙع ت
السوح اتٓموفج ت
البهد الشٓم ر
البهد الهم ير
الظ مطمث الر ٙع ت
السوح اتٓموفج ت

الظي ط ث الحىىميت

البهد الشٓم ر
الخ ٙاخ
البهد الهم ير
السوح اتٓموفج ت

عهمع زجبمؽ
عظخ الدفلت
N

السوح املل والجيت

البهد الشٓم ر
الخ ٙاخ
الظ مطمث الر ٙع ت
البهد الهم ير

عهمع زجبمؽ
عظخ الدفلت
N

ال:عد الع ئلي

ال:عد ال ل في

الخىىيل

عهمع زجبمؽ
عظخ الدفلت
N

ال ل فت املل والجيت
0.215
0.000
22

عهمع زجبمؽ
عظخ الدفلت
N

0.211
0.000
22

عهمع زجبمؽ
عظخ الدفلت
N

0.205
0.000
22

0.712
0.051
22
0.210
0.000
22

** الازجبمؽ دا ٛاخطم م نند عظخ دفلت )(α =1%
* الازجبمؽ دا ٛاخطم م نند عظخ دفلت )(α =5%
املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0

ننااد نااص ٛجااوز ر عداادداث الشٓمَاات اتٓموفج اات تخط ا س عداادد الخ ٙا اخ لدتااي ازجباامؽ ْ ا ي ب،خً اار الشٓمَاات اتٓموفج اات ب،همع ا
ازجبمؽ قصئ ْدزا ) (0,503نند عظخ الدفلت ) (0,000و ر برل ٚجدخ اتسجبت دو اا .عٓمزنات ب،دادد الاسوح اتٓموفج ات ٖ،ام ها
ع ض ر نخم ج الألادو ٛزْل  )07وهرا تد ٛس السوح اتٓموفج ات لايع ايرادد الس ي ا ف ار حشا٘ الشٓمَات اتٓموفج ات وان،ام هنامٕ
ناادة ن اعا سزااس سطمطا ت جااسزس بشاا ٙعبمشااس سو ي اار عبمشااس َيهاام عنهاام الظ مطاامث الر ٙع اات اتنخهألااات وٖاارا البيئاات الاْخطاامدتت
اتظمندة بمإلغمَت ليخ ٙاخ واتسه الهيمف وي رهم.
 خ ئج جدنيل ومن كشت الفسضيت السئيظيت ال ل ت :جاانظ الُسغا ت دطمطا ت الشملشاات نيااا س هناامٕ نتْاات جااوز ر عهنا ي با الشٓمَاات اتٓموفج اات وَ٘ااسة انشاامث عسطظاات خ اار ت٘،ااخ
ازخبمز عهن ات الاندداز الشظ ـ بمطخسدا الازخبمز الخم ر:
الفسضيت العدميت  :H0ف ج قد نتْت ازجبمؽ ذاث دفلت اخطم ت ب الشٓمَت اتٓموفج ت وانشمث عسطظت.
الفسضيت ال:دًنت :H1 :ج قد نتْت ازجبمؽ ذاث دفلت اخطم ت ب الشٓمَت اتٓموفج ت وانشمث عسطظت.
َ ،اام تياار طاانٓ بااإقساث جدي ا الاندااداز الخؿ ا الشظ ا ـ بمطااخسدا بسناامعج ْ SPSS v21طااد ازخباامز الُسغ ا ت دطمط ا ت
الشملشت لدزاطدنم ونخم ج الازخبمز ت ضرهم الألادو ٛالخم ر.
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الجدول زكم ( :)08خ ئج جدنيل الخً :ل لال ددازالخ ي البظيط لخعزيرال ل فت املل والجيت على إنش ء املؤطظت
إنش ء املؤطظت
اتخً ر
عي،ا ا ا ا ا ا ا ا ا م
الن ،ذ
اتسدهمث
2.,2.
الاندداز
ال ل في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت الخؿو اتخبٓ 4.000
املل والجيت
4.032
ايألا ،م

* الازجبمؽ دا ٛاخطم م نند عظخ

دزق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اامث عخ طا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااـ ْ ،ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات  Fعظا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخ
الدفلت sig
ايرظ ات
اتسدهمث
الرسات
2.220
2.2,3
2.2.2
2
زؿو الخٓدتس 2.2,22
2.,92
,0
ْ ،اات  Fالألادول اات ننااد عظااخ
,4
دفلت α =05%

عهمع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
الخددتد R2
2..2,

عهمعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
الازجبمؽ R
2.,3

4.08

دفلت )(α =05%

املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0

عااخ الألاااداو ٛسنااتا تخطا بااو عهمعا الخددتااد 2..2,وهييي ْ ،اات نمل اات نظااش م .خ اار س هاارا الٓ ،اات ج ضا عٓااداز عاام تُظااسا
اتخً ر اتظخٓ عخ حً راث جؿسس نياا اتخً ار الخامبو سي نظابت جُظا ر اتخً ار اتظاخٓ لي،خً ار الخامبو بهبامزة سزاس يهناف س 80.6%
عخ الخً ر ر َ٘سة انشمث اتسطظت يه د ا ا الخً ر ر اعختٕ الشٓمَات اتٓموفج ات وال ظابت اتخبٓ ات ْاد جسقاو ا اا ن اعا سزاس جاسزس
نيا اتخً ر الخمبو.
ٖ،م ت٘،خ الٓ  ٛبو الشٓمَت اتٓموفج ت تٓ بخُظ ر نظبت  % 65عخ الن ،ذ  .و ار نظابت عسجُهات جاد ٛنياا س تخً ار الشٓمَات
اتٓموفج اات دوزا ٖب اارا وج ااوز ر عهن ا ي اار الخااوز ر ني ااا انش اامث اتسطظ اات وس زؿ ااو الخٓاادتس ْ ،خ ااي 2.2,22وٗي ،اام اْزرب ااذ ْ ،خ ااي ع ااخ
الطُس ٗم سَػ .
عخ الألادو ٛسنتا ت٘،خ ازخبمز عهن ات الاندداز وذل ٚبمطخسدا الازخبمز الخم ر:
الفسضيت العدميت  :H0الاندداز الشظ ـ عم ب الشٓمَت اتٓموفج ت وانشمث اتسطظت ي ر عهن ي نند عظخ عهن ات .% 5
الفسضيت ال:دًنت :H1الاندداز الشظ ـ عم ب الشٓمَت اتٓموفج ت وانشمث اتسطظت عهن ي نند عظخ عهن ات .% 5
نٓ ا بٓ،مزناات الٓ ،اات الاخخ،مل اات ) (Sigوا،اام س هاام حظااموي ) (0,000و اار سْ ا عااخ عظااخ الدفلاات )َ (α =05%باارل ٚنااسَؼ
الُسع الهدع ونٓب الُسع البدت وهرا عهنما س الاندداز عهن ي .واملخم ر ت٘،خ اطخ خم بو تخً ار الشٓمَات اتٓموفج ات جاوز ر
ذو دفلت اخطم ت نيا َ٘سة انشمث اتسطظت وذل ٚنند عظخ زٓت  .% 95وا٘،خ جٓدتس الاندداز عخ زت ٛالألادو ٛآلاح :
حدول زكم ( :)09خ ئج جدنيل الخً :ل لنمع لم ّ
امللدزة لنمىذج الا ددازالخ ي البظيط )( Ent-Erp
الن ،ذ
زمبذ Constant
الشٓمَت اتٓموفج ت

اتهمدفث الً ر ن،ؿ ت
الخؿو اته مزي Std.Error
B
0.,93
2.,2

2.002
2.227

ْ ،ت  Tالألادول ت جٓدز  56057نند دزقات خساات  )n-2=25وعظاخ
) =05%وذل ٚخظب قدو ٛج ش،و Student

* الازجبمؽ دا ٛاخطم م نند عظخ

اتهمدفث الن،ؿ ت
Beta
2.,3

ْ ،ت  Tايرظ ات

الٓ ،ت خخ،مل ت T
)(Sig

22.270
2.223

2.222
2.220

دفلات  αدزقت الشٓت % 12

N=22

دفلت )(α =05%

املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0

وخ اار س ْ ،اات  Fايرظا ات  2.2,3سْ ا عااخ ْ ،يهاام الألادول اات  4.08وا،اام س عظااخ الدفلاات يظااموي ضااُس وها سْا عااخ 0.05
عظااخ الدفلاات اتهخ،ااد َإنناام نااسَؼ الُسغا ت الطااُسات ونٓبا الُسغا ت البدتياات الٓم ،اات نيااا وقا د سزااس دا ٛاخطاام م فعااختٕ
الشٓمَت اتٓموفج ت نيا َ٘سة انشمث عسطظت وه عم تسٖد ملرت الُسغ ت الشملشت.
ٖ،م ت٘،خ اطخ خم عهمدلت الاندداز الخؿ ب اعختٕ الشٓمَت اتٓموفج ت وَ٘سة انشمث اتسطظت عخ زت ٛالألادو ٛدز ر وال ف
ت٘،خ ض مييهم ٖ،م تير:

756

أوخبيت نصرية ،بوجنان توفيق  ،مروان دمحم النسور:

دور الثقافة املقاوالتية يف انشاء املؤسسات املصغرة يف اجلزائر -دراسة حالة-

Erp=3.695. +0.6. Ent
ٖ،اام ت٘،ااخ ج،ش ا الهتْاات الخؿ اات عاام با عخً ااري الدزاطاات عااخ زاات ٛالشاا ٙاتا ا ر الااري جاال اطااخسساقي عااخ البرناامعج خطاامئ
.SPSS
الشيل زكم ( :)04مندنى الا ددازالخ ي البظيط )(Erp-Ent
ERP

املصدز :عخ انداد البمخش انخ،مدا نيا نخم ج اتهملألات خطم ت نخ ؾسأ بسنمعج IBM SPSS Statistics 21.0

ت٘،ااخ عتخك اات عااخ ز اات ٛالشاا ٙسن ااتا س النٓاامؽ جٓساب اام نيااا ز ااـ واخااد وه اارا عت اال لتند ااداز ال ا فث ال ااري تااد ٛني ااا سن ااي
بملُه هنمٕ نتْت ْ ات ع قبت عم ب اتخً ر اتظخٓ واتخً ر الخمبو لدزاطدنم سي عم ب عخً ر الشٓمَت اتٓموفج ت وعخً ر انشمث
اتسطظاات نباار وٗملاات ANGEMخ اار عااخ زاات ٛعاام جٓااد جاال ازباامث الهتْاات اتهن ااات الخوز رتاات عاام ب نه،اام عااخ زاات ٛازخباامز الاندااداز
الخؿ الشظ ـ.
عاام ت٘،ااخ اطخستضااي عااخ الدزاطاات ات دان اات س الشاابمع ات،ا  ٛعااخ ؾااسٍ وٗملاات  ANGEMبخي،ظاام ت،خياا ٚالشٓمَاات اتٓموفج اات
وٖارل ٚالاسوح اتٓموفج ات ف حهخباار ايرادد الس ي ا ف اار حشا٘ الشٓمَات اتٓموفج ات با هنامٕ نادة ن اعا وعدادداث سطمطا ت جيهااب
دوزا ز يظ م ر حش٘ يهم وهنمٕ ازجبمؽ ٖب ر ب الشٓمَت اتٓموفج ت وانشمث اتسطظت.
 .3ز جمت:
ا يسض الشٓمَت اتٓموفج ت لد الشبمع وجدُ تهل وانؿماهل ٗا الدظاه تث اتؿي اات طيظامهل ار زيأ داَاو ْا ي لاديهل ل لا
نملل اتٓموفج ت وجيظ د سَٙمزهل ا ا عشمز،و حظمند بشَ ٙهم ٛر بنمث اْخطمد وؾنف ْ ي والنه ع بي .ب سضبذ الاهخ،م بهارا
ات غا م ار آلاونات دز ارة ذو سه ،ات بملًات ار عسخياِ ق انباي والاري تبٓال الاهخ،ام بااي ار بتدنام دو اتظاخ اتسقا عناي زيال عام
جدٓٔ وزيل الظ مطمث الر ٙع ت اتخهمْبت وذل ٚعٓمزنت عو دو ٛالألا از او الدو ٛالهسا ت والًسا ت دزس .
َٓااد جاال اق اساث دزاطاات ع دان اات نيااا الشاابمع اتخ قه ا ا ااا ال ٗملاات ال ؾن اات لدظ ا ر الٓااسع اتطااًس للرط ا  ٛنيااا الخ ،ا ا
التش إلنشمث عشمز،ههل الخمضت وسهل نخم ج الدزاطت عم تير:
 لي،د ـ الهم ير ليشبمع ُجوز ر ر ج قي الشبمع وجدُ تهل ويسض الشٓمَت اتٓموفج ت لديهل.ٖ،م يظمهل الدوز الشٓم ر بش ٙنظ ف ر بي زة الُ٘س اتٓموفح وجدُ ت الشبمع لي شمؽ اتٓموفح .جبٓاال الظ مطاامث الر ٙع اات اتخهمْباات زياال قه دهاام وعاام جبرلااي عااخ اق ا حصااألا و الشاابمع اتٓاامو ٛجطااؿد بهاادة نساْ ا سه،هاامالب روْساؾ ت دازات.
ليخ ٙاخ والخهي ل ات ف جوز ر نيا الشبمع ليخ قي للرٓ اتٓموفح زمضت بهاد خطا لي نياا الشاهمدة سو اتسها ولاي دوز هام خ ابهد خط لي نيا الخ ،ا سي نند اتسآَت واتخمبهت لنيمح اتشسوم.
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تبٓاال انهاادا الااسوح اتٓموفج اات لااد الشاابمع سهاال ناام ٔ لنياامح الظ مطاامث الدولاات اار جؿ ا اس اتسطظاامث اتطااًسة لاارل ٚحظااعاقمهدة لًسض الشٓمَت اتٓموفج ت لديهل.
ليشبمع الرمع لُ٘سة انشمث عسطظت الُسضت والٓدزة نيا جيظ دهم بُػ دنل وج ،ا الدولت لي.جيهااب الدولاات دوزا همعاام اار دناال وجن ،اات الشٓمَاات اتٓموفج اات ل ااد الشاابمع عااخ سق ا انشاامث عسطظاامث عطااًسة عااخ زاات ٛج ،ا اعشمز،ههل وٖرا الخدعمث الً ر عمل ت عش اتسآَت والخ ٙاخ وي رهم.
حظاامهل الشٓمَ اات اتٓموفج اات ودشااَ ٙه اام ٛاار انشاامث اتسطظ اامث اتط ااًسة نب اار وٗملاات ال اادنل اتخ،شي اات اار ال ٗمل اات ال ؾن اات لدظ ا رالٓسع اتطًس.
اكتراخ ث والخىصي ث: عدمزات ٗ سشٙم ٛالب روْساؾ ت دازات جٓدتل الر اَص اتمل ت عخ زت ٛجسُ ؼ دنبمث الػساش ت الاهخ،م بملخ ٙاخ والخدزاب لخوه الشبمع السايب ر الرط  ٛنيا الدنل اطخه،م ٛج٘ن ل ق م نت والاجطم ٛوالسْ،نت لخٓساب الشبمع عخ ال ٗملت وطه لت الخ اض غسوزة اتساْبت واتسآَت الُهي ت بهد ن،ي ت الدنل -زاـ الألامعهمث وعساٖص الخ ٙاخ بمل ٗملت عبمشسة .وَخذ جسططمث جسد الألامنب اتٓموفح .

 .6قائمة املراجع:

 الألاسادة السط ،ت .اتسزر ر  55قمنُ  .)5002اتسط الخنُ دي زْل  72-02ا اتخػ،خ انشمث ال ٗملت ال ؾن ت لدظ ر
الٓسع اتطًس وجددتد ْمن هم دطم ف .
 ب غا ا مٍ نب اار بيٓمطل عمض ا ا ف .ستا اام  71و  71سَسی ا ا  .)5070زٓمَ اات اتسطظ اات و اتٓموفج ا اات  .عدازيا اات غا اا،خ دتا اام
الهي ،ت الدول ت دو ا خ  ٛاتٓموفج ت  :الخ ٙاخ وَسص دن،م ٛضُدت  .)01بظ٘سة الألاصا س.
 طهمد نم ِ بسن ؾ  .)5002 .ادازة اانعم ٛالطً رة ليسامدة

ضداز  .)07اازد  :داز وا لي شس والخ ش،و ن،م .

 طا د سخ،ااد ت طا ِ .)5071 .جااوتس اتهاامزاث اتٓموفج اات نيااا الن اات اتٓموفج اات لااد الؿيباات الألااامعه -دزاطاات بمطااخه،مٛ
ن،رقاات اتهاامدفث اله ٙي اات  .SEMجي،ظاام الألاصا ااس :سؾسوخاات عٓدعاات غاا،خ عخؿيباامث ن ا شااهمدة الاادٖخ زاا جسطااظ
اتمل ت اتسطظت ٗي ت الهي الاْخطمدتت قمعهت جي،ظم .
 نبا ااد ( ني ا اار .)7111 .سزا ااس البيئ ا اات نيا ااا سداث اتسطظ ا اامث اله ،ع ا اات  .الألاصا ا ااس :سؾسوخ ا اات دٖخا ا ا زة دول ا اات ٗي ا اات الهيا ا ا
الاْخطمدتت وني الدظ ر قمعهت الألاصا س.
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