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تسعى ؼتتلف الدول متقدمة كانت او نامية إىل تأهيل مؤسساهتا، من أجل تذليل كل العقبات اليت من شأهنا ان تقف  :ملخص
 و هذ  اظتؤسسات، وااانتاا الى اجاوز أابا  مرللة انانلقاق، واؾتاز ماارععاا ، وكاا ة انإنتاج، واشبا  لاجيات امام استمرار وفت

الس وق احمللي ، وتك وعناا هبدف القدرة الى اظتنافسة يف أي س وق، من أجل ذلك طرلت انإشكالية ما فعالية لاضنات اناامال ) 
 القدرة التنافسية لدى اظتؤسسات اناقتصادعة باصتزائر؟ مركز التسايل وماتلة اظتؤسسات( يف خلق 

من خقال اظتناج ال وصاي ارضنا اصت وانب النظرعة ظتتغريات اظت وض و ، وساادنا اظتناج التحليلي وانالصائي يف حتليل أرا  اظتستج وبني 
افسية للمؤسسة اناقتصادعة مؤسسة ل ول إمكانية لاضنات اظتؤسسات يف خلق القدرة التن 100يف اينة الدراسة اظتك ونة من 

باصتزائر، ليتأكد لنا يف النتائج، أنه ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية بني مااتل اظتؤسسات ومراكز التسايل يف داماما للقدرة 
 التنافسية للمؤسسات.
 .مؤسسة، مركز تسايل، ماتلة اظتؤسسات، قدرة تنافسية، تأهيل الكلمات المفتاحية:

Abstract : The various developed and developing countries seek to rehabilitate their 

institutions in order to overcome all the obstacles that would stand in front of the continuation 

and growth of these institutions, and help them overcome the burdens of the start-up phase, the 

completion of their projects, the efficiency of production and the satisfaction of the needs of the 

market And to create them in order to compete in any market. For this reason, the problem was 

raised by the effectiveness of business incubators (facilitation center and institutional incubator) 

in creating the competitiveness of economic institutions in Algeria? 

The descriptive approach presented the theoretical aspects of the subject variables. The 

analytical and statistical approach helped us in analyzing the opinions of the respondents in the 

sample of the study of 100 institutions on the possibility of institutional incubators in creating 

the competitiveness of the economic institution in Algeria to ensure in the results that there is a 

statistically significant relation Between institutional nurseries and facilitation centers in their 

support of enterprise competitiveness. 

Keywords: Foundation, Facilitation Center, Enterprise Incubator, Competitiveness, 

Qualification. 

 :مقدمة
 ؼتتلف الدول اظتتقدمة لعب دورا هاما وأساسيا يف التنمية اناجتمااية و اناقتصادعة يفاظتؤسسات مبختلف اشكاعتا ت

تل وعر ،  كة له واظتصدر التقليدي لنم و  و النامية وعربز هذا الدور من خقال انتاارها يف ؼتتلف قلااات اناقتصاد، فاي الق وة احملر و 
 ت الكلي يف معظم بلدان العامل.كما أن اددها عاكل نسبة كبرية باظتقارنة مع ادد اظتارواا

لذالك حتضى إسًتاتيجية تنمية وترقية اظتؤسسات الصغرية واظتت وسلة باهتمام خاص من قبل رتيع الدول نسبيا مبا يف ذلك الدول 
 ،الى إسًتاتيجية الصنااات اظتصنعةالصنااية، ولكن ذلك عتجلى بص ورة أوضح لدى الدول النامية كاصتزائر، ليث كانت تعتمد 

 مث اقبلت الى التجزئة إىل ولدات )مؤسسات( اقتصادعة صغرية ومت وسلة بغرض التحكم يف إدارهتا وتل وعر كاا هتا.
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من هنا طرلت اناشكالية هل تستليع لاضنة اظتؤسسات )مركز التسايل و مااتل اظتؤسسات( خلق قدرة تنافسية للمؤسسة 
 اصتزائرعة؟

 فرضيات الدراسة 
H0 دنالة الصائية بني مااتل اظتؤسسات و داماا للقدرة التنافسية لدى اظتؤسسات. : نا ت وجد اقاقة ذات 
H1 .ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية بني مااتل اظتؤسسات و داماا للقدرة التنافسية لدى اظتؤسسات : 
H0 ت. : نا ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية بني مراكز التسايل و داماا للقدرة التنافسية لدى اظتؤسسا 
H1 .ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية بني مراكز التسايل و داماا للقدرة التنافسية لدى اظتؤسسات : 
H0 .نا ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية بني مااتل اظتؤسسات ومراكز التسايل يف داماما للقدرة التنافسية للمؤسسات : 
H1 مراكز التسايل يف داماما للقدرة التنافسية للمؤسسات. : ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية بني مااتل اظتؤسسات و 

 أهمية الدراسة 
تستند الدراسة أقتيتاا من ك وهنا تعاجل م وض و  كتذب اهتمام اظتؤسسات اناقتصادعة ، إذ به مت معاصتة إشكالية امكانية خلق القدرة 

ثق أقتيتاا من ضرورة الت وصل إىل فام أامق التنافسية للمؤسسة ان طرعق لاضنة اظتؤسسات ، إضافة لذلك فإن الدراسة تنب
ودقيق ظتتغريات الدراسة اظتتمثلة يف كل من لاضنة اظتؤسسات )مراكز التسايل و ماتلة اظتؤسسات(، خلق القدرة التنافسية؛ 

 .ساتاألقتية التلبيقية عتذ  الدراسة تنبع من خقال التقرب من اظتسري وحتدعد أهم اناشيا  اليت تقدماا لاضنات اظتؤس
مناجية الدراسة : من أجل القيام بتقدمي دراسة شاملة وافية للماكل اظتلروح للمعاصتة فإنه سيتم انااتماد يف ذلك الى كل من 
اظتناج ال وصاي واظتناج التحليلي وانإلصائي، حبيث اظتناج ال وصاي: واظتتعلق باصتانب النظري والذي عاتم بتحدعد طبيعة اظت وض و  

لنظرعة اظتتعلقة حباضنات اظتؤسسة )مراكز التسايل و ماتلة اظتؤسسات(، وه و ما سيساهم يف تاكيل خلاية وتأصيل اظتااهيم ا
المية ميكن أن تايد يف إثرا  اصت وانب اظتختلاة للبحث، أما فيما عتعلق باألداة اظتستخدمة فقد مت رتع اظتعل ومات والبيانات 

ث العربية واألجنبية بانإضافة إىل الدخ ول ظت واقع شبكة انانًتنت ذات صلة بانإطقا  الى ؼتتلف اظتؤلاات والدورعات واألحبا
باظت وض و ، بينما اظتناج التحليلي وانإلصائي فيتعلق بتحليل آرا  مسريي اظتؤسسات و ن واهبم وذلك ظتعرفة مدى تأثري لاضنات 

  .اظتؤسسات يف خلق القدرة التنافسية للمؤسسة
سنركز العمل يف لدود اظتؤسسة اناقتصادعة باصتزائر كما سنقتصر الى اعتيئتني كل من مركز  لدود الدراسة : ضمن هذ  الدراسة

 . 2016التسايل و ماتلة اظتؤسسات كممثلتني ضتاضنات اظتؤسسات و ذلك خقال الاًتة خقال سنة 
 المحور األول : مقاربة نظرية لمتغيرات الدراسة 

الصغرية تعد أفضل ال وسائل اليت حتقق انانتعاش اناقتصادي، نظرًا لسا ولة تؤكد معظم نتائج الدراسات الى أن اظتؤسسات 
تكيااا ومرونتاا ما كتعلاا قادرة الى اصتمع بني التنمية اناقتصادعة وت وفري مناصب الاغل، فضقًا ان إمكانية قدرهتا الى انابتكار 

ات الصغرية ت واجااا الكثري من اظتاكـقات، مناـا وانإبدا  والتجدعد وتل وعر منتجات جدعدة، لكن يف ناس ال وقت فإن اظتؤسس
التس وعقيـة و اظتاليـة وانإدارعة، اليت هتدد بقا  الكثري مناا، األمر الذي جعلاا حتظى باألول وعة ضمن ؼتتلف برامج واسًتاتيجيـات 

ظترافقة عتا، واليت منحت عتا األقتية والعناعة التنمية يف البلـدان األكثر تل ورًا، وارفت ازدهارًا كبريًا عؤكد  ظا ور العدعد من اعتيئات ا
 اطتاصة. 
 
 

 أواًل: مشتلة المؤسسات 
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تتمتع بالاخصية ، نااي وتجاريـابع صـالمؤسسات هي مؤسسات امومية ذات طل : مااتتعريف مشاتل المؤسسات .1
ة أفراد و أم وال عتا كيان : غتم وا1اظتؤسسة هي -المؤسسات إناا  وتادف إلى مساادة ودام ، الماليل المعنوية واناستققا

في ل التي تدخ -واقعي خاص تتمتع باناستققال و الذاتية و تتك ون من اناصر ؼتتلاة عتم تعييناا يف سبيل حتقيق غاعة اظتؤسسة 
المااركة في الحركة  وتطوير التعاون مع المحيط المؤسساتي ، هبدف إطار سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة.وتقديم الدام لمنائي المؤسسات الجدد واناقتصادية 
 2المؤسساتل مهام مشات .2
  معينة وكذا أصحاب المااريع. مدةواحتضان ومرافقة المااريع الحديثة الناأة لل استقبا -
كما تتولى ،واحتياجات نااطات الماروعاظتاتلة محقات تحت تصرف المااريع تتناسب مساحتاا مع طبيعة تضع -

 وإيجارها. املية تسييرها
  الماتلة.ل ااريع داخـن للمـللمستأجرين المحتملين الحامليل فحص مخططات األاما -
  المساادة والمتابعة.ل أاكال دراسة ك -
 إاداد مخطط توجيه لمختلف قطااات النااطات التي تحتضناا الماتلة. -
 الجديدة وإقامتااوأدوات ترقية المؤسسات ل دراسة واقتراح وسائ -
 التي تواجااا.ل مساادة المؤسسات الى تجاوز الصعوبات والعراقي -  
 رف المؤسسات المحتضنة.ـصـت تـة القازمة تحـة وانإاقاميـوضع األدوات والتجايزات المكتبي -
 ل.إاداد برامج العم -
 3المؤسسات مشاتل تقدمهاالخدمات التي . 3

بت وفري فإناا تتولى ، ااريع المحتضنة ـبتأجيرها إلى أصحاب المل قوم المااتالمحقات التي تالمواقع وبانإضافة إلى 
ل توفير خدمات استقباوالتكنولوجيات الحديثة األكثر تقدما كلما أمكن  ت وفريو التجايزات المكتبية وأجازة انإاقام اآللي 

قانونية والمحاسبية والمالية ألصحاب تقديم اناستاارات الواظتا  و والغاز الكاربا   خدماتو المكالمات الااتاية والااكس 
  .تقنيات انإدارة والتسييرل التدريب في مجا خدمات  تقدمي، و المااريع

 المؤسسات مشاتل تمويل . 4
 ،ساهمات الدولةـم -
  المؤسسات المحتضنةل ر واألتاوى المدفواة من قباات انإيجئداا -
  ثانًيا : مراكز تسهيل المؤسسات 
  لالتساي مراكز تعرعف -1

وتادف ، الماليل ية المعنوية واناستققاـتتمتع بالاخصإداري، المؤسسات هي مؤسسات امومية ذات طابع ل تساي مراكز
و وضع شباك عتكيف مع التياجات منائي اظتؤسسات واظتقاولني سات الصغيرة والمتوسطة ـإنااء وتطوير المؤسـل إلى تساي

عق اظتناأة لدى وزارة الصنااة واظتؤسسات الصغرية واظتت وسلة وترقية ضمان تسيري اظتلاات اليت حتض مبساادات الصناد و
مكانًا لإللتقا  بني اامل  التاجيع الى تل وعر التكن ول وجيات اصتدعدة لدى أصحاب اظتاارعع واظتقاولني و ان عك ون انإستثمار و

الى تثمني البحث ان طرعق ت وفري ج و للتبادل بني  ،واضتث4نار ثقافة اظتقاولة  األامال واظتؤسسات وانإدارات اظتركزعة أو احمللية و
لاملي اظتاارعع ومراكز البحث وشركات انإستاارة ومؤسسات التك وعن واألقلاب التكن ول وجية والصنااية واظتالية و تاجيع تل وعر 

نار األجازة  اظت وارد اظتالية وتثمني الكاا ات البارعة واقلنة استعمال  ترقية تعميم اظتاارة وتاجيعاا و النسيج انإقتصادي احمللي و
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مرافقة اظتؤسسات الصغرية واظتت وسلة لإلندماج يف انإقتصاد ال وطين  اظت وجاة ظتساادة اظتؤسسات الصغرية واظتت وسلة وداماا و
  والدويل.

 مهام مركز التسهيل. 2
 دراسة اظتلاات اليت عقدماا لامل و اظتاارعع أو اظتقاول ون وانإشراف الى متابعتاا. -
 مساادة اظتستثمرعن الى ختلي العراقيل اليت ت واجاام أثنا  مرللة تأسيس انإجرا ات انإدارعة. -
 اجسيد اهتمامات أصحاب اظتؤسسات يف أهداف املية وذلك بت وجياام لسب مسارهم اظتاين. -
 مرافقة أصحاب اظتاارعع واظتقاولني يف ميداين التك وعن والتسيري. -
ف وسائل انإتصال اظتتعلقة بارص انإستثمار والدراسات القلااية وانإسًتاتيجية والدراسات اطتاصة تاجيع نار اظتعل ومة مبختل -

 بالارو .
 –تقدمي خدمات يف غتال انإستاارة يف وظائف التسيري والتس وعق واستاداف األس واق وتسيري اظت وارد البارعة وكل  -
 ة واظتت وسلة .األشكال األخرى احملددة يف سياسة دام اظتؤسسات الصغري  -
  دام تل وعر القدرة التنافسية.  -
  اظتساادة الى نار التكن ول وجيات اصتدعدة.  -
 خدمات مركز التسهيل. 3

 إن مركز التسايل عتدخل من أجل مساادة لاملي اظتاارعع وأفكار اظتاارعع باللرق التالية :
  انإستقبال والت وجيه وانإاقام  -
 يري مؤسسة و كياية إاداد ؼتلط األامال و التس وعق واحملاسبة واظتالية.التك وعن يف: كياية إناا  وتس -
اظترافقة يف: ختلي العراقيل اليت ت واجه لاملي اظتاارعع يف مرللة انإجرا ات انإدارعة ، واملية تك وعن وتأهيل اظتؤسسة ، و حتضري  -

 اط والتس وعق.ؼتلط األامال، و تقدمي اظتلف اظتايل، واظترافقة يف مرللة انلقاق النا
 : ثالثًا : تنافسية المؤسسات

 . ماا وم تنافسية اظتؤسسات : و ميكن أن نقدم تعرعاني :1
اصتا ود و اناجرا ات و انابتكارات و الظغ وط و كافة الاعاليات انادارعة و التس وعقية و انانتاجية و انابتكارعة و التل ورعة اليت  . أ

 . 5اتسااا يف األس واق اليت هتتم هبا كرب و رقعة أكثردتارساا اظتؤسسات من أجل اضتص ول الى شرلتة أ
 . 6القدرة الى الصم ود أمام اظتنافسني بغرض حتقيق أهداف الرحبية و النم و و اناستقرار و الت وسع و انابتكار و التجدعد . ب
 : 7و ميكن تقسيم تنافسية اظتؤسسة اىل ثقاث أقسام و هي أنواع التنافسية :.2
 : ليث تعترب اظتؤسسة منافسياا هم الذعن ععرض ون منتجات مااهبة     ظتنتجاهتا .اظتنافسة بني اظتنتجات  . أ

 اظتنافسة الى أساس اضتاجة :  ليث تعترب اظتؤسسة أن اظتنافسني هم الذعن عسع ون ناشبا  ناس لاجات اظتستالك . . ب
الى ميزانيات العائقات اظتت واجدة  اظتنافسة العامة : ليث تعترب اظتؤسسة أن رتيع اظتؤسسات منافسة الى دخل اظتستالك أو . ت

 يف قلاااا الس وقي . 
 :8حتقق التناسية للمؤسسة ادة أهداف أقتاا  أهداف المنافسة: .3
 التل ور و التحسني اظتستمر لألدا ، منخقال الًتكيز الى انابدااات التكن ول وجية و انابتكارات . . أ

األالى و األكثر تل ورا من تعظيم أربالاا، فاألرباح تعد اضتص ول الى زعادة األرباح، اذ تتمكن اظتؤسسات ذات الكاا ات  . ب
 مكافئاة اظتؤسسة ان دتييزها وتا وقاا يف أدائاا .
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حتقيق درجة االية من الكاا ة، فالتنافسية تساهم يف بقا  اظتؤسسة األكثر كاا ة، و من بني األهداف اليت تسعى الياا  . ت
األس واق الداخلية والدولية، وذلك من خقال تعزعزي اظتنافسة الس وقية و الاعالية  سياسة التنافسية هي خلق بيئة مناسبة للتنافسية يف

 يف ت وظيف اظت وارد ، وعتم حتقيق تلك األهداف ارب ادد من العناصر تتلخص فيما علي :
 االا  فرصة لكل اظتؤسسات لتحقيق مست وعات انتاج بأقل تكاليف ؽتكنة . . أ

 السعر والتكلاة اضتدعة لقانتاج . ت وفري البيئة الس وقية اليت عتساوى فياا . ب
 القضا  أو الى األقل ختايف الًتكيز اظتارط وادم تاجيع هياكل انانتاج غري اظترنة .    . ت
 القضا  الى شبح انالتكار الذي عؤذي اىل زعادة األسعار و تقليص العرض و زتاعة اظتستالك منه. . ث

 الميزة التنافسية   .4
ة التعارعف سنتلرق لذكر التعرعاني التاليني : هي ابارة ان ق وة دافعة أو قيمة أساسية تتمتع : نظرا لكثر  مفهوم الميزة التنافسية . أ

هبا اظتؤسسة، تؤثر الى أسل وب الزبائن يف اطار تعاملام معاا، وتستمر لاًتة ط وعلة بغض النظر ان ط ول أو قصر دورة لياة 
 . 9السلعة أو اطتدمة اليت تقدماا هذ  اظتؤسسة 

الكاا ات و تعين تا وق نسيب يف اظتاارات واظت وارد لتق وي ال وضعية التنافسية و عك ون الى أساس التا وق يف القيمة هي التميز يف 
 . 10للزب ون أو التخايف النسيب للتكاليف واليت تظار نتيجتاا يف لصة الس وق وأدا  الربح 

التكلاة األقل وميزة التمييز و اليت نقالظاا ماصلة يف  ( ن واني من اظتيزة التنافسية، ميزةporter) لدد:  أنواع الميزة التنافسية 
 اصتدول التايل:

 : يوضح أنواع الميزة التنافسية(10الجدول رقم)
 العناصر أن وا  اظتيزة التنافسية 

 ميزة التكلاة األقل:
ميكن للمؤسسة ليازة هذ  التكلاة       

اذا كانت تكاليااا اظتًتاكمة ألنالتاا 
ل من تلك احملققة اند اظتنتجة للقيمة أق

منافسياا،وللحيازة الياا عتم اناستناد اىل 
 مراقبة الع وامل التالية :  

 *مراقبة اضتجم من خقال ت وسيع تاكيلة اظتنتجات.
*مراقبة التعلم من خقال مقارنة أساليب وتقنيات التعلم مع اظتعاعري اظتلابقة يف 

 ناس القلا  .
 . *مراقبة اناتصال بني ولدات اظتؤسسة

*مراقبة املية انادماج و الاصل بني النااطات اظتنتجة للقيمة باكل عقلص 
 تكاليف هد  األنالة.

*مراقبة الع وامل اضتك ومية و السياسية كالتارععات اظت وض واة لتنظيم 
 النااطاناقتصادي .  

 :11ميزة التمييز 
تتميز اظتؤسسة ان منافسياا اندما    

ص عك ون مبقدورها اضتيازة الى خصائ
فرعدة اجعل الزب ون عتعلق هبا، وعتم اضتيازة 

 الى هد  اظتيزة من خقال ا وامل التارد
 و اليت تامل العناصر التالية:

*اناجرا ات التقدعرعة اطتاصة بالنااطات اظترغ وب ؽتارستاا، كاجرا ات خدمات 
 ما بعد البيع.

اظتعرف اليت *التعلم وأثار نار  اليت تتجلى يف تل وعر انادا  اىل األفضل باضل 
 ميلكاا كافة أراد اظتؤسسة .

من فائدة اظتؤسسة ان حت وز الى كلتا اظتيزتني يف ان والد، بارط انا  -
عتعارضان لىت نا تأيت النتائج يف ااجا  ععاكس الت وقعات، أما اد مل عكن باظتكان 
اصتمع بيناما اد نابد الى اظتؤسسة أن ختتار بني إلداهم فان انصر التاضيل 
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 لى أخر، كتب أن عأخذ الع وامل اناتية:ن و  ا
 .جاذبية النااط 
 .شدة اظتنافسة 
  تل ور لاجات و رغبات الزبائن ارب الزمن 
 . الان التكن ول وجي اظتستعمل 
 الارص اظتستقبلية 

ة العليا للتجارة، اصتزائر، أ.لعقاوي امر، دراسة ل ول اناسًتاتيجية التس وعقية للمؤسسة العم ومية يف ػتيط تنافسي، رسالة دكًتا ، اظتدرس المصدر:
 .112، ص، 2003-2004

 المحور الثاني : دراسة الحالة
بعد استعراض أهم اظتااهيم واصت وانب اظتلمة مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل و القدرة التنافسية للمؤسسة يف اصتانب 

اتل اظتؤسسات و مراكز التسايل يف خلق القدر النظري، سيتم يف هذا اصتز  دراسة وإكتاد العقاقة و الاعالية اليت حتدثاا ما
 .التنافسية للمؤسسة وذلك ان طرعق دراسة اينة من اظتؤسسات اناقتصادعة الناشلة يف وناعة باار

خقال هذ  الدراسة س وف عتم استعمال غتم واة من األدوات واللرق واألساليب انإلصائية  اواًل: منهجية وخطوات الدراسة:
تمع واينة الدراسة بغرض ارض، معاصتة وحتليل اظتعليات، لذلك فإنه قبل التنايذ الاعلي للدراسة وجب اظتناسبة طتصائص غت

 حتدعد أهم النقاط الرئيسية واليت تعترب مبثابة اظتسار واظتناج الذي الى أساسه مت إاداد وصياغة اناستبيان.
األوىل خاصة مبعل ومات ل ول )اظتؤسسة واظتسري( ،  مت ااداد استبيان عتك ون من تسعة أسئلة مقسمة اىل ثقاثة غتم واات،

أما اجملم واة الثانية اجمع بني مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل و اجملم واة الثالثة حتت وي الى أسئلة خاصة بالتنافسية، كلاا 
 وناعة باار ليث بل  اددها غتم واة يف ستسة أوراق مت ت وزععا الى اظتؤسسات اظتصغرة، الصغرية  اظتت وسلة و الكبرية اظتت واجدة يف

مت اسبعادها و ثقاثة و ذتان ون نسخة  04نسخة مل عتم اسًتجاااا و 13انارتايل لقاستبيان اظت وز  مئة نسخة ليث ثقاثة اار 
ومدعرعة الصنااات التقليدعة و ANGEM-مسًتجعة، من مؤسسات مت معرفتاا من خقال مساادة كل من هيئات الدام ـ

داري ظتااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل ل وناعة باار مبنح ق وائم اظتؤسسات و مكان ت واجدها ، اظتدة اليت مت واعتيكل انا -اضترف 
فياا ت وزعع اناستبيان و اسًتجااه استغرقت ما عقارب ثقاثة أسابيع فأكثر، بعد كل هذا مت تارع  اظتعل ومات اظتتحصل الياا يف 

تغريعن اظتستقلني اظتتمثقان يف مراكز التسايل ومااتل اظتؤسسات واظتتغري التابع ، من خقاله مت حتدعد كل من اظتSPSSبرنامج 
 اظتتمثل يف القدرة التنافسية .        

 مجتمع الدراسة  . أ
  عتك ون غتتمع الدراسة من اظتؤسسات اناقتصادعة اظت وج ودة يف وناعة باار .         

    عينة الدراسة  . ب
مؤسسة من وناعة باار و دتثل اينة اجملتمع  100مدرا  اظتؤسسات و ن واهبم قدرها أختريت اينة الدراسة من         

 انالصائي.
 
 أداة الدراسة  . ت
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ااتمدت الدراسة الى استبيان باكل رئيسي كأداة صتمع اظتعل ومات و البيانات من اظتؤسسات اناقتصادعة 
ثقاثة غتم واات ، اجملم واة األوىل حتت وي الى  اظت وج ودة يف وناعة باار، ليث عتضمن اناستبيان تسعة أسئلة مقسمة اىل

ظتعل ومات خاصة مبدعر اظتؤسسة و معل ومات ان نااط ,لجم، ادد العمال، رأس اظتال و امر اظتؤسسة . أما اجملم واة 
الثانية فتتضمن هي األخرى أسئلة ان مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل و اجملم واة الثالثة تتك ون من أسئلة ان تنافسية 

 اظتؤسسات فاي اجمع بني أقتية مااتل اظتؤسسات و مركز التسايل.

 مت تارع  اناجابات وفقا لسلم لتت وي الى أربعة درجات و أخرى بثقاثة درجات ودرجتني . . ث

ولساب كل من معامل انارتباط ، معامل   spss دام برنامج لتحليل البيانات واظتعل ومات اليت مت رتعاا مت اسخ      
التحدعد، ألاا كرومباخ ، مست وى الدنالة و معامل انارتباط بريس ون هبدف دام نتائج الدراسة لل وص ول اىل استنتاجات 

 نناي هبا فرضية و نثبث األخرى. 
 و مت حتدعد اظتتغريعن كالتايل:

 ايل و مااتل اظتؤسسات .*اظتتغري اظتستقل عتمثل يف مراكز التس
 * اظتتغري التابع ميتمثل يف القدرة التنافسية.
 ثانًيا:عرض نتائج االستبيان و تحليلها:

 اليه عتم ارض النتائج اليت مت ال وص ول الياا و اليت تايذ بقب ول فرضية و ناي أخرى .و 
هذا ما ع وضح أن نسبة  % 28.9غت % بينما نسبة اناناث بل 71.1تبني من خقال الدراسة أن نسبة الذك ور قدرت ب 

% عرجع هذا اىل نقص اندماج اظترأة اصتزائرعة يف اامل الاغل و 42.2الذك ور أكرب من نسبة اناناث و الارق بيناما عساوي 
تًتاوح اظتقاوناتية وذلك عع ود اىل أسباب اجتمااية و ثقافية مبا فياا العادات و التقاليد؛كذالك جل أفراد اينة الدراسة اظتبح وثة 

%و  34.9بنسبة  56-36% من ارتايل أفراد العينة ، و تليام الائة العمرعة من  39سنة ، ميثل ون نسبة  35اىل  26أامارهم 
%؛يف 8.4سنة فأكثر ليث بلغت نسبتاا  60%مث اخر فئة وهي من  16.9سنة بنسبة  25-18بعدها الائة العمرعة من 

%و اظتؤسسات اطتدماتية و التجارعة تقرعبا متساوعة، أما 45.8مؤسسة بنسبة  38ها لني ادد اظتؤسسات التجارعة اليت بل  ادد
%؛و 34.9مؤسسة بنسبة  29%، أما اطتدماتية فبل  اددها 19.3مؤسسة أي بنسبة  16اظتؤسسات الصنااية بل  اددها 

بنسبة  26الصغرية ، و اظتؤسسات 47بنسبة % 39لسب لجم اظتؤسسات اظتدروسة فقد بل  ادد اظتؤسسات اظتصغرة 
، و اليه نقالظ أن ادد 6بنسبة % 5، واظتؤسسات الكبرية بل  اددها15.7بنسبة % 13، و اظتؤسسات اظتت وسلة %31.3

اظتؤسسات اظتصغرة لتتل ادد أكرب يف وناعة باار مث تلياا اظتؤسسات الصغرية مث اظتت وسلة مث الكبرية عع ود هذا لاائدة مااتل 
ايل لتلقني اظتؤسسة و بنائاا الى أسس متينة لتنم و و تتل ور بالاكل السليم؛ اما من نالية ادد امال اظتؤسسات و مراكز التس

بنسبة  49-10مؤسسة اماعتا من  21% ، و 63.9اامل بنسبة  9-1مؤسسة ادد اماعتا  من   53اظتؤسسة فقالظنا أن
% ، 6اامل فأكثر بنسبة 200 مؤسسات عبل  ادد اماعتا 5%، و4.8بنسبة  199-50مؤسسات من  4%، و25.3

هي األكرب من ليث النسبة و العدد و منه نستنتج أن اظتؤسسات  9-1ونقالظ أن ادد اظتؤسسات اليت عبل  ادد اماعتا 
 اظتصغرة هي اليت حتتل اظتركز األول يف وناعة باار .

 المجموعة األولى : .0

 غري م وافق دتاما غريم وافق ن واا ما م وافق التقدعر
 1 2 3 4 الدرجة



 

 

فعالية حاضنات االعمال في خمق القدرة التنافسية لممؤسسة  -مكي نبيمة، أ. بممير شفيقة  أ.د. معمري عبد الوهاب، 
 – الجزائرية

 

 JFBE 259 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 كز التسهيل( : نتائج االستبيان حول مشتلة المؤسسات و مر 10الجدول رقم )

 SPSSمن ااداد البالثني بانااتماد الى ؼترجات برنامج  المصدر :
% ليست لدعام فكرة سابقة ان مااتل اظتؤسسات، 50.6مسري)ة( بنسبة  42من خقال اصتدول أاقا  نقالظ أن 

% لدعام فكرة سابقة اناا، و منه نقالظ أن نصف العينة 24.1مسري)ة( بنسبة  20مسري)ة( لدعام حملة طاياة اناا، و 21و
دروسة من مسريي اظتؤسسات ليست لدعام فكرة سابقة ان مااتل اظتؤسسات ؛ و عتبني لنا كذالك أن ادد اظتؤسسات اليت نا اظت

% لدعام قابلية 28.9مؤسسة بنسبة  24%، و 20.5مؤسسة أي ما نسبته  17تلجأ ظتااتل اظتؤسسات لتجاوز اراقيلاا 
علجؤون الياا لتجاوز العراقيل، و منه نقالظ أن نصف العينة اظتدروسة % 50.6مؤسسة بنسبة  42اللج و  ظتااتل اظتؤسسات، و

 علجؤون ظتااتل اظتؤسسات لتجاوز العراقيل اليت ت واجاام اند بداعة لياة اظتارو 
% نا ععتربون أن مبادئ التسيري 13.2من أصحاب اظتاارعع أي مانسبته 11كذالك من خقال اصتدول أاقا  عتضح أنه هناك 

منام أي  54% ععتربوهنا مامة اىل لد ما، و21.7منام بنسبة  18طرف اظتاتلة مامة نانلقاق ماارععام، و  اظتقدمة من
% ععتربوهنا مامة نانلقاق ماارععام، و منه نقالظ أن نسبة اظت وافقة الياا كبرية و ذلك بسبب نقص مبادئ 65.1بنسبة 

% نا ععتربون مدة ثقاث سن وات  كافية نانلقاق نااط 24.1من أصحاب اظتؤسسات بنسبة  20التسيري لدعام ، و عتضح أن 
% ععتربوهنا مدة مناسبة نانلقاق 49.4منام بنسبة  41% ععتربوهنا كافية ن واا ما، و 26.5منام بنسبة  22اظتؤسسة، و

م فان اظتقاول سن وات ألنه و لسب أرائا 3اظتارو ، و منه نقالظ أن نصف الائة اظتدروسة م وافقة الى التضان اظتؤسسة ظتدة 
من أصحاب اظتؤسسات غري م وافقني  24لتتاج اىل من ع وجاه يف بداعة انلقاق مارواه ، اعظًا من خقال اصتدول أاقا  عتضح 

% 21.7منام تقبل وا الاكرة بنسبة  18% حبيث ععتربون هذا اناكتار غري مام يف اناا  اظتارو ، و 28.9الى الاكرة بنسبة 
وافق وا الى الاكرة و ذلك بااتبار ان اظتقاول لتتاج اىل مكتب  49.4منام بنسبة % 41ن واا ما، أما بااتبار ان اناكتار مام 

 النسبة التكرار اظتتغري احمل ور النسبة التكرار اظتتغري احمل ور

اونًا: مدي معرفة 
اظتسريعن مبااتل 

 اظتؤسسات

 14.5 12 غري م وافق دتاما
ثانًيا:مبادئ التسيري اظتقدمة من طرف 
اظتاتلة مامة أو غري مامة نانلقاق 

 ماارععام

 1.2 1 غري م وافق دتاما
 12.0 10 غري م وافق 36.1 30 غري م وافق
 21.7 18 ن وااما 25.3 21 ن وااما
 65.1 54 م وافق 24.1 20 م وافق
 100 83 اجملم و  100 83 اجملم و 

ثالثًا :ادد الراغبني 
والرافضني للج و  ظتااتل 

 اظتؤسسات

 6.0 5 غري م وافق دتاما

رابًعا:مدة ثقاث سن وات  كافية أو غري  
 مكافية نانلقاق نااط مؤسساهت

 3.6 3 غري م وافق دتاما
 20.5 17 غري م وافق 14.5 12 غري م وافق
 26.5 22 ن وااما 28.9 24 ن وااما
 49.4 41 م وافق 50.6 42 م وافق
 100 83 اجملم و  100 83 اجملم و 

خامًسا:اكتار ػتقات 
ألصحاب اظتؤسسات 
 داامة يف بداعة النااط

 7.2 6 غري م وافق دتاما

دعاا فكرة الى مركز سادًسا:اظتؤسسة ل
 التسايل ام نا

 18.1 15 غري م وافق دتاما
 27.7 23 غري م وافق 21.7 18 غري م وافق
 30.1 25 ن وااما 21.7 18 ن وااما
 24.1 20 م وافق 49.4 41 م وافق
 100 83 اجملم و  100 83 اجملم و 

سابًعا:مركز التسايل 
 مايد أو غري مايد لك

 4.8 4 غري م وافق دتاما

ثامًنا:عساهم مركز التسايل  يف تل وعر 
 الاكر اظتقاونايت

 00.0 00 غري م وافق دتاما
 10.8 9 غري م وافق 16.9 14 غري م وافق
 19.3 16 ن وااما 15.7 13 ن وااما
 69.9 58 م وافق 62.7 52 م وافق
 100 83 اجملم و  100 83 اجملم و 
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% ليس لدعام فكرة الى مركز التسايل بسبب ادم ت واجد  45.8صالب مؤسسة بنسبة  38لتنظيم أاماله ، عظار جلًيا أن 
% لدعام فكرة انه ، و 24.1منام أي بنسبة  20، و  % لدعام فكرة غري كافية انه30.1منام بنسبة  25يف وناعة باار، و 

% نا عايدهم مركز التسايل ل و كان م وج ودا يف وناعة 21.7من أصحاب اظتؤسسة و بنسبة  14من خقال اصتدول عنضح أن 
قليقا %  و لسب ارائام بأنه عايد  15.7منام و بنسبة  13باار بالرغم ما عقدمه من ت وجيه و مرافقة لصالب اظتارو  ، أما 

% وافق وا الى أنه عايد ألن جل 62.7منام بنسبة  52يف غتال التسيري فقط لكن اصتانب اظتايل ه و األهم يف ال وقت الراهن، و 
% غري 10.8من أصحاب اظتؤسسات و بنسبة  10اظتؤسسات تعاين ماكل س و  التسيري و اظترافقة ، ع وضح اصتدول أعظًا أن 

منام  58% أفادت ارائام بان مركز التسايل عساهم يف تل وعر ثقافة اظتقاول، و 19.3نسبة منام ب 16م وافقني الى الاكرة ، و 
% وافق وا الى الاكرة و دتثل أكثر من نصف العينة اظتدروسة ععين أنه هناك قب ول لت واجد مركز التسايل يف وناعة 69.9بنسبة 
 باار.

 المجموعة الثانية : تنافسية المؤسسات .0
 ائج االستبيان حول تنافسية المؤسسات( : نت10الجدول رقم )

 SPSSمن ااداد البالثني ااتماًدا الى ؼترجات برنامج  المصدر :
غري م وافقني الى أنه انامدادات التكن ول وجية اليت دتنحاا كل من مراكز  25.3مسري و بنسبة  21ع وضح اصتدول أن 

 17ايل و اظتااتل تدام قدرة اظتؤسسة التنافسية راجع اىل أهنا غري كافية لدام القدرة التنافسية هذا لسب رأي األكثرعة ، و التس
وافق وا الى الاكرة و دتثل نصف العينة اظتدروسة   54.2منام بنسبة  45وافق وا ن واا ما الى الاكرة ، اما  20.5منام بنسبة 

% لست لدعام خربة مكتسبة يف غتال نااطام بالتايل هي 15.7صالب مؤسسة بنسبة  13كذالك ع وضح اصتدول أن هناك 
الائة اليت حتتاج اىل مااتل اظتؤسسات و مركز التسايل هبدف ت وجياام و مرافقتام لتجنب اناؿترافات اليت ت واجاام يف اظتستقبل، 

 النسبة التكرار اظتتغري احمل ور النسبة التكرار اظتتغري احمل ور

أونًا: مركز التسايل ومااتل اظتؤسسات   
عكسبام مكانة تنافسية من خقال 

 انامدادات التكن ول وجية

 3.6 3 غري م وافق دتاما

 ثانًيا: لدعام خربة يف غتال نااطام

 1.2 1 غري م وافق دتاما
 14.5 12 غري م وافق 21.7 18 غري م وافق
 21.7 18 ن وااما 20.5 17 ن وااما
 62.7 52 م وافق 54.2 45 م وافق
 100 83 اجملم و  100 83 اجملم و 

 ثالثًا : القيام بدورات تك وعنية

 9.6 8 غري م وافق دتاما

رابًعا: مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل 
 ية مؤسساهتمعتا دور يف دام تنافس

 1.2 1 غري م وافق دتاما
 8.4 7 غري م وافق 36.1 30 غري م وافق
 41.0 34 ن وااما 22.9 19 ن وااما
 49.4 41 م وافق 31.3 26 م وافق

Total 83 100  100 83 اجملم و 

خامًسا: مااتل اظتؤسسات و مراكز 
 التسايل ضرورعتان لدام مؤسساهتم

 7.2 6 غري م وافق دتاما

ا: هناك اقاقة تكامل بني مااتل سادسً 
 اظتؤسسات و مراكز التسايل

 2.4 2 غري م وافق دتاما
 6.0 5 غري م وافق 14.5 12 غري م وافق
 42.2 35 ن وااما 39.8 33 ن وااما
 49.4 41 م وافق 38.6 32 م وافق
 100 83 اجملم و  100 83 اجملم و 

 التسايل  لتمي ماروااهتم سابًعا: مركز 

 9.6 8 افق دتاماغري م و 
 18.1 15 غري م وافق
 26.5 22 ن وااما
 45.8 38 م وافق
 100 83 اجملم و 
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منام بنسبة  52 فئة اظترافقة و الت وجيه، أما % لدعام خربة قليلة ليست كافية هم كذلك عدخل ون يف 21.7منام بنسبة  18و
من  38% لدعام خربة مكتسبة يف غتال نااطام بالتايل والى لسب ارائام نالتتاج ون ظترافقة أو ت وجيه فيما قد تبني أن 62.7

 19ة، و % ناعق وم ون بدورات تك وعنية و دتثل نصف العينة اظتدروسة هذا بسبب خربهتم القليل 45.7أصحاب اظتؤسسة بنسبة 
% عق وم ون بدورات تك وعنية هذ  31.3منام بنسبة  26% عق وم ون بدورات تك وعنية يف بعض اناليان، و22.9منام بنسبة 

الائة تتمثل يف أصحاب اظتؤسسات اضتك ومية و من خقال رتع انارار  من أصحاب اظتؤسسات اتضح أن جل التسايقات تتمثل 
وهنا اظتعرقل األول يف اناا  اظتؤسسة، والدقة يف التساب ال واا  الضرعيب، اما يف التخايف من شبح البريوقراطية اليت ععترب 

من أصحاب اظتؤسسات و بنسبة  8التسايقات اناخرى الى لسب التياجات كل مؤسسة ، و اتضح من خقال اصتدول أن 
منام و  34افسية للمؤسسة، % تايد ارائام بأن مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل ليس عتا دور يف دام القدرة التن 9.6

% أفادت ارائام بأن  49.4منام بنسبة  41% تايد ارائم بان عتما دور يف دام التنافسية للمؤسسة اىل لد ما، و  41بنسبة 
مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل عتا دور يف دام القدرة التنافسية للمؤسسة و ذلك من خقال ما تقدمه من مبادئ التسيري، 

% ناع وافق ون الى أن مااتل  21.7مؤسسة بنسبة  18و الت وجيه و هي دتثل نصف العينة اظتدروسة و ظار اعظًا أن  اظترافقة
% تايد 39.8منام بنسبة  33اظتؤسسات و مراكز التسايل ضرورعتان لدام اظتؤسسة نان الدام اظتادي أهم ناناا  مؤسسة، و 

% وافق وا الى أهنما ضرورعتان  38.6منام بنسبة  32ناا  مؤسسة، و ارائام أهنما مايدتان و لكن بدام قليل نا عكاي نا
من أصحاب اظتؤسسة بنسبة  7لدام فكرة صالب اظتارو  و تأسيساا وفقا ظتبادئ جيدة، و من خقال اصتدول عتضح أن 

% تايد 42.4بة منام بنس 35% تايد ارائام بأنه ليست هناك اقاقة تكامل بني مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل، و 8.4
% وافق وا الى و ج ود اقاقة تكامل بيناما و هي دتثل نصف العينة 49.4منام بنسبة  41ب وج ود اقاقة متكاملة ن واا ما، و 

اظتدروسة ، خقال رتع انارا  من أصحاب اظتؤسسات اظتدروسة اتضح أن هناك من ععتربها مايدة ناناا  اظتارو  من خقال ما 
لصالب اظتارو  وتلبيق الاكرة الى أرض ال واقع و أهنا تتنبأ ظتسقبل اظتارو  و الاي  اظتام ه و مبادئ تقدمه من مرافقة و ت وجيه 

التسيري اليت تاتقرها معظم اظتؤسسات اصتزائرعة اليت تساهم يف دمي ومة اظتؤسسة و استمرارها  و هناك من ااتربها غري مامة كايئة 
ات اليت دتنح األم وال كمصدر لتم وعل اظتارو  أما اظترافقة و الت وجيه تأيت باكل تلقائي داامة بل اهتم وا باصتانب اظتايل أكثر واعتيئ

غري م وافقني الى  %27.7صالب مؤسسة و بنسبة  23من خقال التجارت اليت مير هبا اظتقاول مبرور ال وقت ، عتضح اعظًا أن 
 .%وافق وا الى الاكرة 45.8بنسبة  منام 38% وافق وا ن واا ما الياا ، أما 26.5منام بنسبة  22الاكرة ، و 

 اختبار العالقة بين مشاتل المؤسسات و مراكز التسهيل و القدرة التنافسية للمؤسسات: .0
 مت اضتص ول الى النتائج اطتاصة بالعقاقات التالية :  SPSSالــــمن خقال استعمال برنامج 

 بدعم القدرة التنافسية للمؤسسات عالقة مشاتل المؤسسات . أ
-Rو معامل التحدعد  Rرض الارضيات اظتذك ورة سلاا يف اظتقدمة العامة نق وم حبساب كل من معامل انارتباط من خقال ا

DEUX  و مست وى الدنالةSIG  لل وص ول اىل معادلة اناؿتدارY معامل بريس ون و ،Alpha crombach . 
 دراسة الفرضيات 

H0  نا ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية اند مست وى اظتعن وعة :α=0.05   بني مااتل اظتؤسسات و داماا للقدرة التنافسية
 لدى اظتؤسسات.

H1  ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية اند مست وى اظتعن وعة :α=0.05  بني مااتل اظتؤسسات و داماا للقدرة التنافسية لدى
 اظتؤسسات.

  نتائجALpha crombach: 
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 % كنسبة للمقارنة.60للحكم الى اناستبيان بالصدق أو ادم اظتصداقية نأخذ 
 ( : يمثل نتئج "ألفا كرومباخ" لمدى مصداقية االستبيان14الجدول رقم )

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

.756 15 

 SPSSمن ااداد البالثني بانااتماد الى برنامج الــ  المصدر:                          
% ععين أن 60≤% 75.6أي ما نسبتة alpha crombach = 0.756 نقالظ أن نسبة من خقال اصتدول  

 سؤال من طرف اصحاب اظتاارعع. 15اناستبيان عتصف باظتصداقية و ذلك من خقال اناجابة الى 
  (: يوضح معامل االرتباط و معامل التحديد10الجدول رقم)

Modèle R R-deux 

1 .349a .122 

 SPSSلثني بانااتماد الى برنامج الــ من ااداد البا المصدر:
% ععين هناك ارتباط ضعيف بني مااتل اظتؤسسات  34.9من خقال معليات اصتدول نقالظ أن معامل انارتباط بل  

% ععين  12.2و داماا للقدرة التنافسية ذلك ػتس وم الى لسب أرا  أصحاب اظتاارعع، أما معامل التحدعد عقدر بـ 
 اليت حتدث يف التنافسية تع ود اىل التغري يف مااتل اظتؤسسات .% من التغريات 12.2أن

 ليث أن : α =0.05ـتتار مست وى اظتعن وعة 
 ≤ Sig  α                نقبلH0 

1Sig  ≤  α             نرفضH0 
 ليث :  sigو اصتدول أدنا  ع وضح قيمة 

  Sig =0.001   0.05، و أقل منsig≤α               
اليت تنص الى وج ود اقاقة ذات دنالة الصائية  H1ترفض و نقبل الارضية الثانية  H0أن الارضية األوىل ا  ععينذه

 2.بني مااتل اظتؤسسات و داماا للقدرة التنافسية لدى اظتؤسسات اظتصغرة، الصغرية و اظتت وسلة
 (: يوضح مستوى الداللة10الجدول رقم)

  SPSSمن ااداد البالثني بانااتماد الى برنامج الــ  المصدر:
 تابة معادلة اناؿتدار من اصتدول أدنا  كاأليت :و ميكن ك

Y=0.302X1+2.252 
 دتثل مااتل اظتؤسسات .  X1ليث أن :     

                                                           
 

 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 2.246 1 2.246 11.229 .001a 

Résidu 16.201 81 .200   

Total 18.447 82    

a. Valeurs prédites : (constantes), المؤسسات_مشاتل 

b. Variable dépendante : التنافسية 
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                        Y   دتثل دام القدرة التنافسية . 
 (: يوضح درجة دعم مشاتل المؤسسات للقدرة التنافسية لدى المؤسسة10الجدول رقم)

 SPSSمن ااداد البالثني بانااتماد الى برنامج الــ  المصدر: 

 اكز التسهيل بدعم القدرة التنافسية للمؤسساتعالقة مر  . ب
بني مراكز التسايل و داماا للقدرة  α=0.05: نا وجد اقاقة ذات دنالة الصائية اند مست وى اظتعن وعة H0الارضية 

 التنافسية لدى اظتؤسسات اظتصغرة،الصغرية و اظتت وسلة.
بني مراكز التسايل و داماا للقدرة التنافسية  α=0.05: ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية اند مست وى اظتعن وعة 1Hالارضية 

 لدى اظتؤسسات اظتصغرة،الصغرية و اظتت وسلة.
 عرض النتائج:

 .(: يوضح معامل االرتباط و معامل التحديد10الجدول رقم)
 

 
 SPSSامج الــ من ااداد البالثني بانااتماد الى برنالمصدر:                        

% ععين هناك ارتباط مت وسط بني مركز التسايل و   55.8من خقال معليات اصتدول نقالظ أن معامل انارتباط بل        
% من التغريات 31.1% ععين  31.1داماا للقدرة التنافسيةالى لسب ارا  أصحاب اظتؤسسات، أما معامل التحدعد عقدر بـ 

 ىل التغري يف مراكز التسايل .اليت حتدث يف التنافسية تع ود ا

 ليث أن : α =0.05مست وى اظتعن وعة 
≤  α  Sig               نقبلH1 
Sig ≤ α                نرفضH0 

 ليث :  sigو اصتدول أدنا  ع وضح قيمة 
  Sig =0.00  0.05، و أقل من          sig≤α                    
اليت تنص الى وج ود اقاقة ذات دنالة الصائية بني  1Hترفض و نقبل الارضية الثانية  H0 هدا  ععين أن الارضية األوىل   

 .مراكز التسايل و داماا للقدرة التنافسية لدى اظتؤسسات اظتصغرة، الصغرية و اظتت وسلة
 
 

 (: يوضح مستوى الداللة10الجدول رقم)

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

T Sig. 
A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2.252 .287  7.850 .000 

 001. 3.351 349. 090. 302. مشاتل_المؤسسات

a. Variable dépendante : التنافسية 

Modèle R R-deux 

1 .558a .311 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 Régression 5.734 1 5.734 36.531 .000a 
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 SPSSمن ااداد البالثني بانااتماد الى برنامج الــ  المصدر:                   

 و ميكن كتابة معادلة اناؿتدار من اصتدول أدنا  كاأليت :
Y=0.424X2+1.848 

 ز التسايل.دتثل مرك  X2ليث أن :     
                        Y دتثل دام القدرة التنافسية . 

 (: يوضح درجة دعم مراكز التسهيل للقدرة التنافسية لدى ا لمؤسسة.01الجدول رقم)

 .SPSSمن ااداد البالثني بانااتماد الى برنامج الــ  المصدر:         
 ج. عالقة مشاتل المؤسسات و مراكز التسهيل  بدعم القدرة التنافسية للمؤسسات:

بني مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل يف  α=0.05اظتعن وعة : نا ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية اند مست وى H0الارضية 
 داماما للقدرة التنافسية للمؤسسات اظتصغرة،  الصغرية و اظتت وسلة .

بني مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل يف  α=0.05: ت وجد اقاقة ذات دنالة الصائية اند مست وى اظتعن وعة H1الارضية 
 اظتصغرة، الصغرية و اظتت وسلة.داماما للقدرة التنافسية للمؤسسات 

 ارض النتائج:
 معامل االرتباط و معامل التحديد (: يوضح00الجدول رقم)

 .SPSSمن ااداد البالثني بانااتماد الى برنامج الــ  المصدر:

مت وسط بني مركز التسايل  % ععين هناك ارتباط 55.9من خقال معليات اصتدول نقالظ أن معامل انارتباط بل  
% من 31.2ومااتل اظتؤسسات وداماما للقدرة التنافسية الى لسب ارا  أصحاب اظتؤسسات، أما معامل التحدعد ععين

 التغريات اليت حتدث يف التنافسية تع ود اىل التغري يف مراكز التسايل ومااتل اظتؤسسات .
 ليث أن : α =0.05مست وى اظتعن وعة 

≤Sig  α        نقبل H0 
Sig ≤ α        نرفضH0 

         sig≤α 0.05، و أقل من  Sig =0.00 مست وى الدنالة ليث :  sigو اصتدول أدنا  ع وضح قيمة 
ا  ععين أن الارضية األوىل ترفض و نقبل الارضية الثانية اليت تنص الى وج ود اقاقة ذات دنالة الصائية بني مراكز ذه

 .داماما للقدرة التنافسية لدى اظتؤسسات اظتصغرة، الصغرية و اظتت وسلةالتسايل ومااتل اظتؤسسات و 
 (: يوضح مستوى الداللة.00الجدول رقم)

Résidu 12.713 81 .157   

Total 18.447 82    

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1.848 .228  8.112 .000 

 000. 6.044 558. 070. 424. مراكز_التسهيل

Modèle R R-deux 

1 .559a .312 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 
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 .   SPSSن ااداد البالثني بانااتماد الى برنامج الــ م المصدر:  
 و ميكن كتابة معادلة اناؿتدار من اصتدول أدنا  كاأليت :

Y=0.037X1+0.406X2+1.792 
 دتثل مراكز التسايل.  X2 دتثل مااتل اظتؤسسات. X1ليث أن :     

Y                       دتثل دام القدرة التنافسية. 
 : يوضح درجة دعم مراكز التسهيل و مشاتل المؤسسات للقدرة التنافسية لدى المؤسسة(00لجدول رقم)ا

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 1.792 .274  6.548 .000 

 708. 376. 043. 098. 037. مشاتل_المؤسسات

 000. 4.704 533. 086. 406. راكز_التسهيلم

 pearson. العالقة التي تربط بين مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات و التنافسية وفقا لمعامل االرتباط الخطي د
 و النتائج احملصل الياا م وضحة يف اصتدول التايل :  pearsonلت وضيح العقاقة بينام نتلرق اىل لساب معامل انارتباط اطتلي 

 هيل ومشاتل المؤسسات و التنافسية(: يمثل  العالقة التي تربط بين مراكز التس04الجدول رقم )

 .SPSSانااتماد الى برنامج الــ من ااداد البالثني ب المصدر:

، و اقاقة طردعة  0.55من خقال النتائج نقالظ أن هناك اقاقة  طردعة مت وسلة بني مراكز التسايل و التنافسية تقدر بـ     
، أما العقاقة بني التنافسية و مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل فاي 0.34ضعياة بني مااتل اظتؤسسات و التنافسية بقيمة 

 %.   89و ذلك جبمعاما أي ما نسبته  0.89اقاقة طردعة ق وعة تقدر ب 

 
 

  :خاتمة

1 

Régression 5.756 2 2.878 18.142 .000a 

Résidu 12.691 80 .159   

Total 18.447 82    

 التنافسية مااتل_اظتؤسسات مراكز_التسايل 

 مراكز_التسهيل

Corrélation de Pearson 1 .575** .558** 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 

N 83 83 83 

 مشاتل_المؤسسات

Corrélation de Pearson .575** 1 .349** 

Sig. (bilatérale) .000  .001 

N 83 83 83 

 التنافسية

Corrélation de Pearson .558** .349** 1 

Sig. (bilatérale) .000 .001  

N 83 83 83 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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لدراسة لالة الدور الذي تلعبه كل من مااتل   spssمن خقال النتائج اليت مت ال وص ول الياا باستخدام برنامج 
اناستبيان عتحلى باظتصداقية وذلك اظتؤسسات ومراكز التسايل يف دام القدرة التنافسية للمؤسسات اناقتصادعة، ت وصلنا اىل أن 

% و قدرة اناستبيان الى قياس اضتالة اظتدروسة باكل 75.6اليت تساوي اىل    alpha crombachبنا ا الى قيمة 
اتضح أنه ميكن تعميم نتائج العينة اظتدروسة الى كل  sigو مقارنتاا مع  0.05بقيمة α جيد،واختريت قيمة مست وى اظتعن وعة 

  وج ودة يف وناعة باار اليت دتثل غتتمع الدراسة.اظتؤسسات اظت
وداماا للقدرة التنافسية للمؤسسات ، من خقال اختبار الارضيات اتضح أنه هناك اقاقة ترابط بني مااتل اظتؤسسات         

بني مااتل  اناقتصادعة و اقاقة ترابط بني مراكز التسايل ودامه للقدرة التنافسية للمؤسسات اناقتصادعة و اقاقة ترابط
، Rاظتؤسسات ومراكز التسايل  وداماما للقدرة التنافسية للمؤسسات اناقتصادعة ،ذلك ان طرعق لساب معامل انارتباط 

 .pearsonو معامل انارتبط  Y، معادلة انالنحدار SIG، مست وى الدنالة R-deuxمعامل التحدعد 
 و منه نستنج أن:   
 يف وناعة باار أكثرها ناععرف مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل و أقتيتاا يف دام  النتائج ت وضح أن اظتؤسسات اناقتصادعة

 القدرة التنافيسة و العقاقة انارتباطية بينام.
  النتائج اظتتحصل الياا كافية لتبني العقاقة اظت وج ودة بني مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل  و داماما للقدرة التنافسية

 للمؤسسات اناقتصادعة.
  النتائج اليت مت اضتص ول الياا تايذ برفض كل من الارضية األوىل ، الثالثة ، اطتامسة اظتمثلة يف "ادم وج ود اقاقة بني  مااتل

 اظتؤسسات و مراكز التسايل  و داماما للقدرة التنافسية للمؤسسات اناقتصادعة."
  ، الرابعة ، السادسة اظتمثلة يف "وج ود اقاقة بني  مااتل النتائج اليت مت اضتص ول الياا تايذ بقب ول كل من الارضية الثانية

 اظتؤسسات و مراكز التسايل  و داماما للقدرة التنافسية للمؤسسات اناقتصادعة."
  .النتائج تايذ بأن ظتااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل دور مام يف دام القدرة التنافسية للمؤسسات اناقتصادعة 

 و ن وصي يف األخري مبا علي : 
  الى لاضنات اظتؤسسات يف باار العمل الى ت وضيع مااماا و خدماهتا ظتختلف اظتؤسسات خاصة لدعثة الناأة و مرافقتاا

 لتق وى الى اناستمرار و العلا  بكاا ة.
 . أقتية تاعيل مركز تسايل يف وناعة باار 
  اظتارو  و تاجيع اناهتمام باألنالة ضرورة ت واية أصحاب اظتاارعع بأقتية مااتل اظتؤسسات و مراكز التسايل يف ؾتاح

 الصنااية و تل وعرها .
  ألهنا تعترب أكرب فئة ناشلة يف غتال اظتقاوناتية. 35- 26زعادة اناهتمام بالائة العمرعة ما بني 
  سن وات و الزعادة فياا ادا استلزم األمر 03ن وصي بأن حتافظ مااتل اظتؤسسات الى مدة انالتضان واليت تقدر بـ.  
 
 
 
 
 

  :الهوامش
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