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د .خالد محمد الرفادي

د .خالد خميل الطيرة

محاضر بقسم اإلدارة،

محاضر بقسم اإلدارة،

كمية االقتصاد ،جامعة بنغازي

كمية االقتصاد ،جامعة بنغازي

الممخص;
تهدف الدراسة إلى تناول وتعريف مفهوم رأس المال الفكري و عالقته بريادة األعمال في منظمات األعمال .و التعرف عمىى
واقع أداء المؤسسات التعميمية في مدينة بنغازي وتقييم مستوى اهتمامهىا بمتطمبىات التلىول معتمىاد رأس المىال الفكىري ك لىد
عناصىىر األصىىول الهامىىة .باللىىافة لمتوصىىل إلىىى نتىىاتس قىىد تسىىاعد فىىي تلقي ى ريىىادة لععمىىال تتناس ى

مىىع عينىىة الد ارسىىة و

كىىذلت تقىىديم رؤيىىة مقترلىىة لمتطىىوير .و قىىد تىىمل مرتمىىع الد ارسىىة أعلىىاء هي ى ة التىىدريس بالكميىىات الطبيىىة فىىي الرامعىىة الميبيىىة
الدولية لمعموم الطبية عن الفترة من مايو لتي أغسطس  , 8102ليث تم ترميع البيانات الخاصىة بهىذا الد ارسىة عىن طريى

توزيىع إسىىتمارة إسىتبيان عمىىى عينىة عتىواتية مىن مرتمىىع الد ارسىة .تىىممت متغيىرات الد ارسىىة رأس المىال الفكىىري ب بعىادا ال ال ىىة

كمتغيىىر مسىىتقل ,و ري ىىادة األعمىىال كمتغيىىر تىىابع ,كمىىا ت ىىم اسىىتخدام البرنىىامس اللصىىاتي  SPSSلتلميىىل البيانىىات التىىي تىىم
اللصىىول عميهىىا .و قىىد أظهىىرت النتىىاتس أن هنىىات عالقىىة ارتبىىاط ذات دملىىة إلصىىاتية بىىين رأس المىىال الفكىىري وتلقي ى ريىىادة
األعمىىال ممىىا أدي لقبىىول الفرلىىية الصىىفرية و رفىىض الفرلىىية البديمىىة .كمىىا أوصىىت الد ارسىىة بتوسىىيع الد ارسىىة لتتىىمل بىىاقي

الرامعىىات الخاصىىة فىىي ليبيىىا ,وكىىذلت إر ىراء م ىىل هىىذا الد ارسىىات لتتىىمل منظمىىات األعمىىال الميبيىىة ,باللىىافة إلىىى توظيىىف
مكونات رأس المال الفكري في منظمات األعمال بتكل أك ر فاعمية ,من أرل تعزيز ت يرها اليرابي في تلقيى الريىادة فىي
العمل.
الكممات المفتالية :ريادة األعمال ,رأس المال الفكري ,منظمات األعمال ,الرامعات الخاصة.
Abstract:
The study aims to addressing and defining the concept of intellectual capital and its relation to
entrepreneurship in business organizations. Also, to identify the reality of the performance of
educational institutions in Benghazi and assess the level of interest in the requirements of the
transition to the adoption of intellectual capital as one of the elements of important assets. In addition
to reaching results that may help to achieve entrepreneurship for the study sample as well as provide a
proposed vision for development. The study population included the members of the teaching staff of
the medical colleges at the Libyan of Medical Sciences University for the period from May to August
2018. The data for this study were collected by distributing a questionnaire form on a random sample
of the study population. The study variables included intellectual capital in its three components as an
independent variable, and entrepreneurship as a dependent variable. The statistical program SPSS was
also used to analyze the data obtained. The results showed that there is a statistically significant
correlation between intellectual capital and entrepreneurship, which led to acceptance of the null
hypothesis and rejection of the alternative hypothesis. The study also recommended expanding the
study to include the other private universities in Libya, as well as conducting such studies to include
Libyan business organizations. In addition, to employing intellectual capital components in business
organizations more effectively, in order to enhance their positive impact in achieving
entrepreneurship.
Keywords: Entrepreneurship, Intellectual Capital, Business Organizations, Private Universities.
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اإلطار العام لمدراسة;
المقدمة;
يتهد العالم تلومت واسعة ومتاللقة في مرامت التطور العممي والتقني والتكنولىوري والمعرفىي .كمىا تىنعكس ىار التغيىرات
التطورات الذي لصمت وم تزال تلصل في مرىال األعمىال
اللاصمة في بيتة األعمال عمى المنظمات بمختمف أنواعها .إن
ّ
قد طالت بت يراتها ك ي ار من مفاهيم امقتصاد والدارة ،فمنها ما بقي عمى لاله ،ومنها ما اختفى ولم يعد يصمح التعامىل بىه،
ومنهىا مىىا طىرأت عميىىه تعىديالت متنوعىىة ،كمىىا وظهىرت لمورىىود مفىاهيم وأفكىىار رديىىدة ،وما ازلىت هىىذا العمميىة تلىىدث طالمىىا أن
ظمىىات ،لىيس ببقىىاء هىىذا األخيىرة ألنىىه م ألىىد لىىمن
ىتمرة باقيىىة فىي عىىالم األعمىىال والمن ّ
هنىات ديناميكيىىة م تتوقىىف ولركيىة مسى ّ
ذلت ولكن ببقاء العقل البتري والفكر المتواصل.
يرسىىد هىىذا الواقىىع لقيقتىىان معروفتىىان  -عمىىى سىىيبل الىىذكر م اللصىىر -ف ّمىىا األولىىى ،ففنىىه فيمىىا ملىىى مىىن عقىىود كىىان
ومىىا ّ
اممتياز والتفو من نصي المنظمات التي لديها رأس مال كبير ومىوارد طبيعيىة نىادرة وموقىع اسىتراتيري غايىة فىي األهميىة،
تغيىر فىي أسىالي
وأما ال انية فهي أننا قد أصبلنا نعيش في عالم يتميز بالتراكم المعرفي والمعموماتي الكبير ،والذي صالبه ُّ

الس ىريعة الالّمتناهيىىة ،ومىىن ىىم ففننىىا لسىىنا
امتصىىال وطىىر أداء العمىىل ،ومىىا ذلىىت إم مىىن صىىنع ىىورة التكنولوريىىا وتطوراتهىىا ّ
بمخطتين إن هممنا بالقول ب نه عصر يقوم عمى المعرفة البترية ك ساس لمقيمة وكمصدر لم روة.
لىىذلت يرى

عمىىى منظّمىىات األعمىىال أن تسىىعى راهىىدة لالسىىت مار فىىي المىىورد البتىىري وتطىىويرا واملتفىىاظ بىىه لتىىى تعىىزز مىىن

قوتها وتنافسيتها ،أي أن تبني لها رأس مال مترىدد مىن األفكىار والمعرفىة البتىرية والمورىودات الفكريىة بتىكل عىام ،وأن تهىتم
بما ينمي روح البداع وامبتكار ويرفع األداء لدى موظفيها .و المؤسسىات التعميميىة ليسىت مسىت ناة مىن ذلىت طبعىاً ،وبالتىالي
ير

أن تنظر في عالقتها وموقعها من اقتصاد المعرفة.

تكمن أهمية البلث فىي الهتمىام الىذي يلظىي بىه رأس المىال الفكىري  ،كفلىدي المفىاهيم المسىتلد ة والتىي ما ازلىت فىي طىور
البناء والتطوير  ،لكنها أصبلت ملو اًر يتطم

امهتمام به والملافظىة عميىه وتطىويرا لمىا يلىيفه مىن مكتسىبات تىدعم تلقيى

ريادة األعمال و ما تمبيه من التيارات و ما تقدمه من خىدمات و بالتىالي تلقيى عواتىد و منىافع لمنظمىات األعمىال.

كمىا

تهدف الدراسة إلى تناول وتعريف مفهوم رأس المال الفكري و عالقته بريادة األعمال في منظمات األعمال .و التعرف عمىى

واقع أداء المؤسسات التعميمية في مدينة بنغازي وتقييم مستوى اهتمامهىا بمتطمبىات التلىول معتمىاد رأس المىال الفكىري ك لىد
عناصىىر األصىىول الهامىىة .بالل ىافة لمتوصىىل إلىىى نتىىاتس قىىد تسىىاعد فىىي تلقي ى ريىىادة لععمىىال تتناس ى

مىىع عينىىة الد ارسىىة و

كذلت تقديم رؤية مقترلة لمتطوير .

 3.2أهداف الدراسة;
يمكن إيراز أهداف الدراسة في النقاط اآلتية:
التعرف إلى مدى اهتمام الرامعة الميبية الدولية لمعموم الطبية مولوع الدراسة بكل من رأس المال الفكري و ريادة األعمال.
التعرف إلى العالقة بين مكونات رأس المال الفكري و مكونات ريادة األعمال في الرامعة الميبية الدولية لمعموم الطبية.
التوصل إلى نتاتس تلق أهداف الدراسة.
تقديم بعض التوصيات التي قد تساعد في تطبي ريادة األعمال في ظل تبني مفهوم راس المال الفكري.
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أهمية الدراسة;
تتسم أهمية الدراسة في أنها تستمد أهميتها من أهمية مولوعها ،و الذي يعتبر من المواليع اللدي ة و المتعمقة بالربط بىين
كل من رأس المال الفكري و ريادة األعمال .إلافة إلى ذلت ففن أهمية الدراسة تكمن في الندرة النسبية لمدراسات التي تربط
بين راس المال الفكري و ريادة األعمال في الرامعات الخاصة و بتكل أك ر تلديداً بالرامعة الميبيىة الدوليىة لمعمىوم الطبيىة.

و أخي اًر ففن الفاتدة الرتيسية هي إلقاء اللوء عمى واقع رأس المال الفكري و عالقته بريادة األعمال بمرتمع الدراسة.
 5.2الدراسات السابقة;

 2.5.2دراسة ) ;Eren and Kocapinar (2009بعنوان (هل رأس المال الفكري سابقة لريادة األعمال؟)

هىىدفت هىىذا الد ارسىىة إلىىى معرفىىة العالقىىة بىىين رأس المىىال الفكىىري و ريىىادة األعمىىال .تىىممت الد ارسىىة  011تىىركة صىىناعية فىىي
تركيا ,ليث تم تطوير نموذج لدراسة العالقة بين كل من رأس المال الفكىري و ريىادة األعمىال .و قىد أتىارت النتىاتس التىي تىم

اللصىىول عميهىىا مىىن هىىذا الد ارسىىة إلىىى ورىىود عالقىىة إيرابيىىة و هامىىة بىىين رأس المىىال الفكىىري و ريىىادة األعمىىال ,كمىىا أتىىارت
النتاتس أيلاً ,أن رأس ا لمال الفكري له ت ير هىام عمىى البتكىار ك لىد أبعىاد ريىادة األعمىال باللىافة إلىى تى يرا عمىى األداء
المالي لمتركات المم مة لعينة الدراسة.

 3.5.2دراسة ) ;Talebi and Bahamir (2012بعنوان (تحديد آثار رأس المال الفكري عمى تعزيز رياادة اععماال

التنظيمية)

هدفت هذا الدراسة إلى إرراء استعراض ترريبي لدور رأس المال الفكري في تنظيم ريادة األعمال التنظيمية .إلى ران

ذلت

 ،هدفت إلى تلديد أ ر أبعاد رأس المال الفكري (رأس المال البتري و راس المال الهيكمي و رأس المال العالقاتي) في خم
روح تنظيمية .و قد تكون مرتمع الدراسة من مديري وموظفي إدارة الرعاية امرتماعية في ملافظة تىارماا بختيىاري بىفيران.

و تم استخدام امسىتبيان كوسىيمة لرمىع بيانىات الد ارسىة .أتىارت النتىاتس إلىى أن رأس المىال الفكىري يىؤ ر تى ي اًر فعىامً وايرابيىاً
عمى ريادة األعمال التنظيمية .ومع ذلت  ،من بين العناصر ال ال ة لرأس المال الفكري ،فقد كان الت ير األكبىر فعاليىة عمىى

تنظيم متاريع إدارة الرعاية الرتماعية لرأس المال البتري.
 4.5.2دراسة العبيدي و الجراح ( ;)3125بعنوان (رأس المال الفكري في إطار متغيرات بيئة ريادة اععمال)
استهدفت هذا الدراسة الوقوف عمى دور متغيرات بيتة ريادة األعمال في تعزيز رأس المال الفكىري .تىم اختيىار عينىة الد ارسىة
مىىن العىىاممين بالتىىركات الصىىناعية بملافظىىة نينىىوى بىىالع ار  ،كمىىا تىىم اسىىتخدام امسىىتبيان كى داة لرمىىع البيانىىات .و قىىد أظهىىرت
النتىىاتس التىىي توصىىمت إليهىىا الد ارسىىة أن هنىىات عالقىىة ارتبىىاط و أ ىىر معنىىوي بىىين متغي ىرات بيتىىة ريىىادة األعمىىال و رأس المىىال

الفكري.

 5.5.2دراساة ) ;Ayar et al. (2016بعناوان (دراسةة الالقةةة بةيأ رأس المةال الفكةري ريةادة األعمةال ال :يميةة
دراسة حالة المؤسسات الحكومية في مقاطالة أذربيجاأ الغربية في إيراأ)

هىدفت هىىذا الد ارسىىة إلىىى د ارسىىة ىىار العناصىىر الرتيسىىية ال ال ىة فىىي رأس المىىال الفكىىري عمىىى تنظىىيم المتىىاريع فىىي المؤسسىىات
اللكوميىىة فىىي إيىران .تىىم رمىىع بيانىىات الد ارسىىة بواسىىطة اسىىتمارة اسىىتبيان  ،ليىىث تىىم اسىىتخدام طريقىىة تلميىىل المكىىون الرتيسىىي

( )The principals component Analysis methodوالعالقىىات الهيكميىىة الخطيىىة ( Linear Structural
 )Relationshipفي تلميل البيانات التي تم اللصول عميها .و قد أظهرت النتىاتس أن هنىات تى ي اًر إيرابيىاً لكىل عنصىر مىن
عناصر رأس المال الفكري عمى ريادة األعمال التنظيمية في المؤسسات اللكومية اليرانية.
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 6.5.2دراسااة ) ;Safariyan and Enaayati (2018بعناوان (اعثاار التنظيمااي لارأس المااال الفكااري عمااى الاادور
التأسيسي لريادة اععمال اعكاديمية في جامعة أزندران اإلسالمية)

الهدف من هذا الدراسة هو دراسة ت ير التعمم التنظيمىي عمىى رأس المىال الفكىري باسىتخدام ريىادة األعمىال الرامعيىة كوسىيط
بىىين الىىتعمم التنظيمىىي و رأس المىىال الفكىىري فىىي رامعىىات زاد السىىالمية فىىي مقاطعىىة ما ازنىىداران بىىفيران .ليىىث تىىم اسىىتخدام
الستبيان كوسيمة لرمع بيانىات الد ارسىة كمىا تكىون مرتمىع الد ارسىة مىن  467أسىتاذاً مىن رامعىة زاد السىالمية فىي ملافظىة

مازنىدران وتىم اختيىار  861مىنهم كعينىة مىن خىالل عينىة عنقوديىىة عتىواتية .كمىا تىم تلميىل البيانىات باسىتخدام نهىس المعادلىىة
الهيكميىىة ( )structural equation approachوبرنىىامس  .LISREL softwareأظهىىرت النتىىاتس أن الىىتعمم التنظيمىىي

بمعامىىل  1.22وريىىادة األعمىىال األكاديميىىة مىىع معامىىل معيىىاري قىىدرا  1.81كىىان لىىه تى ير مباتىىر عمىىى رأس المىىال الفكىىري ،
وكان لمتعمم التنظيمي بمعامل قياسي قدرا  1.48ت ير مباتر عمى ريادة األعمال األكاديمية .كمىا أظهىرت النتىاتس أيلىاً أن
التعمم التنظيمي وريادة األعمال األكاديمية لهما ت ير كبير عمى رأس المال الفكري .من نالية أخرى  ،تمعى

ريىادة األعمىال

األكاديمية دور الوساطة في العالقة بين رأس المال الفكري والتعمم التنظيمي.
 7.5.2دراساة  ;Wang, Chao and Chenبعناوان (أثاار رأس المااال الفكاري عمااى ريااادة أعمااال ال ااركات و خما
القيمة; دليل من تايوان)
تسىىتند هىىذا الد ارسىىة إلىىى إطىىار ال ىىي األبعىىاد ل ىرأس المىىال الفكىىري يتىىمل راس المىىال البتىىري و الممكيىىة الفكريىىة و رأس م ىال
السىىمعة .تهىىدف هىىذا الد ارسىىة لد ارسىىة أ ىىر رأس المىىال الفكىىري ب بعىىادا الى الث عمىىى ريىىادة أعمىىال التىىركات و خم ى القيمىىة .تىىم

اختيار  02تركة فىي مرىال الصىناعات اللكترونيىة

و المسىرمة فىي بورصىة تىايوان بىين عىامي  0990و  .8118و

قىىد أتىىارت النتىىاتس إلىىى ورىىود أ ىىر كبيىىر ل ىرأس الم ىال الفكىىري عمىىى ريىىادة أعمىىال التىىركات ,كمىىا أولىىلت النتىىاتس أن ريىىادة
األعمال تؤدي إلى خم القيمة في التركات المبلو ة.
 8.5.2التعمي عمى الدراسات السابقة;
تعتبر هذا الدراسة من أواتىل الد ارسىات التىي تبلىث مولىوع رأس المىال الفكىري و ريىادة األعمىال فىي قطىاع التعمىيم الرىامعي
الخاص الميبي .ليث تم الستفادة مىن الد ارسىات السىابقة فىي تكىوين فكىرة عامىة عىن الد ارسىة ,و إ راتهىا باملىافة إلىى تلديىد

الفرىىوة البل يىىة بىىين هىىذا الد ارسىىة و الد ارسىىات السىىابقة .كمىىا تىىم امسىىتفادة مىىن الد ارسىىات السىىابقة فىىي تصىىميم أداة الد ارسىىة و
المساعدة في تفسير

و مقارن ة النتاتس اللالية لمد ارسىة .إن الد ارسىات السىابقة لىم تتطىر لد ارسىة العالقىة بىين راس المىال

الفكري و ريادة األعمال في الرامعات الخاصة بمدينة بنغازي.
 6.2م كمة الدراسة;
يعتبىىر رأس المىىال الفكىىري مىىورداً رتيسىىياً لمنظمىىات األعمىىال ,لىىذا فقىىد أصىىبح تقىىدم هىىذا المنظمىىات رهنىاً بلسىىن تكىىوين ذخيرتهىىا
العقمية و امستفادة منها .و قد سعت العديد من المنظمىات إلىى تنميىة أصىولها الفكريىة بمواردهىا البتىرية و ب صىولها الهيكميىة

و بعالقاتها مىع الزبىاتن و العمىالء .ومىن رانى

يتطم

خىر ,فىفن الرغبىة فىي مواكبىة التقىدم و التطىور المتسىارع فىي العصىر اللىالي

وفقاً لذلت ,تبني مفهوم الريادة ,و ممارسته في أعمالها و أنتطتها.

وعمى الرغم من أهمية هذا اللقيقة ,إم أنه م يزال هنات قصور و لعف في الهتمام برأس المال الفكري ,و ريادة األعمال
في المنظمات الميبية و منها المؤسسات التعميمية و من لمنها الرامعات الخاصة ,و التىي غالبىاً مىا تتراهىل إداراتهىا أهميىة
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أصولها الفكرية و تركزاهتماماتها فقط لول طر تطبيقها لعنظمة والطر الخاصة ب صولها المادية فقط .ليىث يفتىرض فىي
الرامعات الخاصة أن تهتم برأس المال الفكري و مكوناته في تلقي ريادة األعمال في مرال التعميم الخاص في ليبيا.

و بناء عمى ما سىب  ,تسىعى هىذا الد ارسىة إلىى معرفىة العالقىة بىين راس المىال الفكىري و ريىادة األعمىال ,عميىه يمكىن صىياغة
متكمة الدراسة في التساؤل التالي:
ما هي العالقة بين مكونات راس المال الفكري و ريادة األعمال في الرامعات الخاصة بمدينة بنغازي؟
 7.2فرضيات الدراسة

تفترض هذا الدراسة أن هنات عالقة ارتبىاط ذات دملىة إلصىاتية بىين رأس المىال الفكىري و ريىادة األعمىال .و بالتىالي يمكىن
صياغة الفرلية الرتيسية كاألتي:

م تورد عالقة ارتباط ذات دملة إلصاتية بين راس المال الفكري و تلقي ريادة األعمال.
و تنب

عنها الفرليات الفرعية اآلتية:

الفرلية الفرعية األولى:
م تورد عالقة ارتباط ذات دملة معنوية بين رأس المال البتري (
الفرلية الفرعية ال انية:

م تورد عالقة ارتباط ذات دملة معنوية بين رأس المال الهيكمي (

) و ريادة األعمال ( ).
) و ريادة األعمال ( ).

الفرلية الفرعية ال ال ة:
م تورد عالقة ارتباط ذات دملة معنوية بين رأس مال العالقات (

) و ريادة األعمال ( ).

 8.2منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة عمىى المىنهس الوصىفي التلميمىي ،باعتبىارا المىنهس المناسى

لمتغيىرات الد ارسىة و أهىدافها وفرلىياتها ،بغىرض

معرفة العالقة بين رأس المال الفكري و ريادة األعمال لمرتمع الدراسة.
 2.8.2متغيرات الدراسة;

تتمل متغيىرات الد ارسىة رأس المىال الفكىري ب بعىادا ال ال ىة (رأس المىال البتىري ,رأس المىال الهيكمىي ,و راس مىال العالقىات)
كمتغير مستقل ,في لين أن المتغير التابع هو ريادة األعمال.

 3.8.2عينة الدراسة;

تممت عينة الد ارسىة  40فىرداً مىن أعلىاء هيتىة التىدريس و الفنيىين باللىافة ل داريىين بالكميىات الطبيىة فىي الرامعىة الميبيىة
الدولية لمعموم الطبية .و تم ترميع بيانات الدراسة باستخدام استمارة استبيان عمى عينة طبقية عتواتية من مرتمع الدراسة.

 4.8.2حدود الدراسة;

تتم ل لدود الدراسة في اآلتي:
اللدود المكانية :أرريت هذا الدراسة عمى الكميات الطبية بالرامعة الميبية الدولية لمعموم الطبية.
اللدود البترية :ستقتصر الدراسة عمى اختيار عدد من أعلاء هيتة التدريس و الفنيين باللافة ل داريين بالكميىات الطبيىة
في الرامعة الميبية الدولية لمعموم الطبية.
اللدود الزمنية :رمعت بيانات الدراسة خالل تهر أغسطس .8102
اللدود المولوعية :اقتصرت الدراسة عمى معرفة عالقة امرتباط بين رأس المال الفكري
اإلطار النظري لمدراسة;
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في ظىل اقتصىاد المعرفىة أصىبح امهتمىام بالمعرفىة هىو األمىر الىذي توليىه المنظمىات األهميىة القصىوى ،و أصىبح رأس المىال
الفكري هو ال روة اللقيقة لممنظمات ،باعتبارا من أهىم األصىول الغيىر ممموسىة فىي المنظمىات و القىادرة عمىى تلويىل المعرفىة
إلىىى قيمىىة ملىىافة .ف ىرأس المىىال الىىذي م ينفىىذ ير ى
الفكىري)

امسىىت مار فيىىه أم و هىىو رأس المىىال البتىىري (ألىىد مكونىىات رأس المىىال

و الىذي يتم ىل فىي القىدرات المتميىزة لىدى األفىراد .ليىث يمكىن مىن خىالل اسىتغالل هىذا القىدرات القيىام بالمبىادرات

التي تؤدي إلى استغالل الفرص و تلمل المخاطرة باللافة ل بداع أي التلول إلى التفكير الريادي الىذي يسىاهم فىي ايرىاد
است مارات تقدم منترات مبتكرة و خدمات رديدة و ترعل المنظمة من لمن المنظمات الراتدة في مرالها.
بنىىاء عمىىى مىىا سىىب  ،فىىفن الطىىار النظىىري لهىىذا البلىىث يتنىىاول فىىي رزتىىه األول رأس المىىال الفكىىري ،كمىىا سىىيتناول فىىي الرىىزء
ال اني منه ريادة األعمال.
رأس المال الفكري;
يعتبىىر ارتفىىاع األهميىىة النسىىبية لعصىىول غيىىر الماديىىة أو مىىا يعىىرف باألصىىول غيىىر الممموسىىة (المعنويىىة) الىىد أهىىم نتىىاتس ىىورة
العمم و التقنية و لركة المتغيرات العولمية ,إذ أصبلت هذا األصول تم ل نس

كبيرة في أصول منظمات األعمال.

يتلىىح مىىن خىىالل التلميىىل البسىىيط أن األصىىول الغيىىر ممموسىىة هىىي المعرفىىة المتراكمىىة فىىي عقىىول الم ىوارد البت ىرية كنتيرىىة
لمممارسات الفعمية لمعمل ,و التوريه و المساندة من القادة و المترفين ,إلافة إلى تبادل األفكار و الخبرات مع الزمالء فىي

فىىر العمىىل و متابعىىة المنافسىىين ,أيل ىاً التعىىرض لمطال ى

العمىىالء ,و كىىذلت كنتيرىىة لمتىىدري

و رهىىود التنميىىة و التطىىوير و

التي تقوم فيها المنظمات باست مار مبالغ طاتمة .فهذا المعرفة المتراكمة هي ال روة اللقيقية لممنظمات ,و هذا ما يطم عميىه

اآلن رأس المىىال الفكىىري ) ، (Intellectual Capitalوهىىي أيلىاً ملصىىمة عمميىىات الىىتعمم المسىىتمرة فىىي المنظمىىات التىىي

تلولت إلى منظمات متعممة.

من أرل هذا أصبلت المنافسة اللقيقية بين المنظمات بل وبين الدول هىي فىي ملاولىة بنىاء وتنميىة رأس المىال الفكىري بكىل
الوس ىىاتل الممكن ىىة ،ولت ىىى بملاولى ىة الس ىىطو عم ىىى العناص ىىر الفكري ىىة المتميى ىزة م ىىن المنافس ىىين أو المنظم ىىات وال ىىدول األخ ىىرى.
فالمصدر األساسي لرأس المال الفكري يكمن في العىاممين مىن أصىلا

الخبىرة و المعرفىة فىي المنظمىات ,و بنىاءاً عمىى ذلىت

تلاعف الهتمام بتطوير نظم وتقنيات إدارة الموارد البترية من أرل التعامل اليرابي مع هذا الموارد النادرة ذات القيمة.

بناءاً عمى ما سب  ,يمكن تعريف رأس المال الفكري ب نه أصل هام و غير ممموس في األعمال الترارية اليىوم ,خاصىة فىي

القتصاديات التي تعتمد عمى التكنولوريىا بتىكل كبيىر .فىرأس المىال الفكىري ك صىل غيىر مممىوس م يقىدر بى من فهىو يىدار و
يسىتخدم لتلفيىز امبتكىار والبىداع ،والقىدرة التنافسىية ،وخمى القيمىة وتعزيىز أداء التىركات (Bontis et al., (2000) and
 Tayles et al., 2007).ووفقىا ل ى ) Brooking (1997فىفن رأس المىال الفكىري يتىير إلىى مرموعىة مىن األصىول غيىر
الممموسة التي يمكن استخدامها لنراح و تلسين صورة المنظمة .و وفقاً ل ى ) Sullivan, (1999فىفن الرمىع المناسى
قىىيم راس المىىال الفكىىري م ىىل المعرفىىة والخب ىرة والمىوارد الماليىىة وامسىىتراتيرية التتىىغيمية وعالقىىة ريىىدة مىىع أصىىلا

بىين

المصىىملة,

يؤدي إلى تلسن كبير في أداء المنظمات .و كنتيرة مستخدام رأس المال الفكري ك صل هام من أصىول التىركات العالميىة
م ىل مايكروسىوفت ,مكىن هىذا التىركات مىن تلقيى عاتىدات لىخمة ) .Raja Adzrin et al. (2009عنىدما يكىون هنىات
مواه

بترية كبيرة وقدرات و إبداع وابتكارات م لدود لها ففنه يمكن لمتركات اللصول عمى ميزة تنافسية و اللتفىاظ بهىا.

إن أداء التىىركات يت ى ر بمفهىىوم رأس المىىال الفكىىري ليىىث يتف ى مىىع نظريىىة الرؤيىىة القاتمىىة عمىىى الم ىوارد التىىي تىىدعو إلىىى أن
التركة ير أن تلدد وتدير مواردها (الممموسة أو غير الممموسة) عمى نلو فعال لتلقي المزيد من األداء . Kristandl
)& Bontis (2007
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أيلىاً عىرف ( Ross et al. ( 2005رأس المىال الفكىري ب نىه رميىع المىوارد غيىر النقديىة وغيىر الماديىة التىي تسىيطر عميهىا
المنظمة بتكل كامل أو رزتي والتي تسىهم فىي خمى قيمىة المنظمىة .كىذلت قىام ) Ross et al. (2005بتصىنيف رأس المىال

الفكري إلى ال ة مكونات كاآلتي:

رأس المال البتري :و يتمل المعارف والمهارات المهنية والخبرات والمستوى التعميمي والبداع لمموظفين.فرأس المال البتىري
هىو العنصىر األساسىي فىي عمميىة تنميىة رأس المىال الفكىري ( .)Yang & Lin, 2009فهىو مىالزم لمنىاس ومىن ىم م يمكىن
امتالكىه مباتىرة مىن قبىل المنظمىة ( .)Edvinson & Malone, 1997يتىير رأس المىال البتىري إلىى مىا يرمبىه الموظفىون
ف ى ىىي عممي ى ىىات إل ى ىىافة القيم ى ىىة  ،ويت ى ىىمل الكف ى ىىاءة المهني ى ىىة  ،وتلفي ى ىىز الم ى ىىوظفين  ،وق ى ىىدرات القي ى ىىادة (2010

.)Halim,

واعتبر  )2009( Kavida& Sivakumarرأس المال البتري بم ابة ترميع لمهارات الموظفين وقدراتهم وخبىراتهم وتعمىيمهم
ومىواقفهم ترىاا الليىاة واألعمىال .أيلىاً يىرى كىل مىن ;)Lings & Greenley, (2005); Sharabati, et al. (2010

) Subramaniam & Youndt, (2005العديىىد مىىن الكفىىاءات م ىىل الىىتعمم والتعمىىيم والخب ىرة والبىىداع وموقىىف المىىوظفين

باللافة إلى التوظيىف والتىدري

أنهىا تمعى

دو اًر هامىاً فىي تنميىة رأس المىال البتىري .فعمىى سىبيل الم ىال  ،يمكىن لممىوظفين

المتعممىىين  ،ذوي الخب ىرة  ،المىىدربين  ،المبىىدعين  ،والمتلمسىىين العمىىل بكفىىاءة أكبىىر  ،وبالتىىالي ينىىتس عنىىه إنتىىاء رأس المىىال

التنظيمي.
رأس المىىال الهيكمىىي :و يتىىمل رأس المىىال امبتكىىاري وقواعىىد البيانىىات ونظىىم البرمريىىات وتىىبكات التوزيىىع والخىراتط التنظيميىىة
و قافىة التىىركات وامسىتراتيريات والسياسىىات .و يتىىير رأس المىال الهيكمىىي إلىى ليىىة وهيكىىل المنظمىة ليىىث تسىاعد عمىىى دعىىم

المىوظفين مىن أرىل األداء الفكىري األم ىل ( .)Bollen, et al.,2005كمىا أبىرز ) Edvinson &Malone (1997أن
المخزنة لممعرفة في منظمة مدمرة في األنظمة وقواعد البيانات والبرامس.
رأس المال الهيكمي يت لف من الموارد الغير بترية
ّ
عىالوة عمىى ذلىت ،أتىار ) Bontis, et al. (2002إلىى أن الفىرد فىي منظمىة م يمكنىه أبىداً الوصىول إلىى أقصىى إمكانىات

أنظمته إذا كانت إرراءاته لعيفة .لذلت رأس المال الهيكمي هو النتيرة التي تمتد من النظم والبىرامس وتكنولوريىا المعمومىات

وال قافة والترديد والتطوير التي تسىاهم بتىكل كبيىر فىي تطىوير مقيىاس رأس المىال الهيكمىي ( Choudhary, 2010; Isaac

 .)et al., 2010; Sharabati et al., 2010عمىى سىبيل الم ىال  ،تعمىل الهياكىل والبىرامس وأنظمىة المعمومىات وتكنولوريىات
المعمومات الملىددة ريىداً عمىى تلسىين كفىاءة المىوظفين ويمكنهىا إنتىاء عالقىات أفلىل مىع العمىالء  ،وبالتىالي تعزيىز القيمىة
التنظيميىة لممنظمىة .واعتبىر كىل مىن Ahmadi et al. (2011); Allameh et al. (2010), Cabrita& Bontis

) (2008), Hsu& Fang (2009), and Shih et al. (2010أن رأس المىال البتىري هىو العنصىر األساسىي الىذي أ ىر
عمى رأس المال المتبادل ورأس المال الهيكمي .ومع ذلت  ،ورد كىل مىن Cabrita& Bontis (2008) and Allameh

) et al. (2010أن رأس المىال البتىري أ ىر عمىى رأس مىال العالقىات بتىكل غيىر مباتىر مىن خىالل رأس المىال الهيكمىي فىي
البنوت والمستتفيات عمى التوالي .أيلاً اسىتكمل ) Shih et al. (2010والىذي لىدد رأس المىال البتىري عمىى أنىه لىه تى ير
إير ىىابي ومبات ىىر عم ىىى رأس م ىىال العالق ىىات ورأس الم ىىال الهيكم ىىي ف ىىي القط ىىاع الخ ىىدمي وك ىىذلت ف ىىي القطاع ىىات المصى ىرفية

 Allameh et al (2010).وردوا أن لرأس المال البتري ت ير عمى رأس المال الهيكمي في الخىدمات ومنظمىات التصىنيع.
عىىالوة عمىىى ذلىىت  Shih et al. (2010) ،تىىددوا عمىىى أن كىىل مىىن رأس مىىال العالقىىات و رأس المىىال الهيكمىىي لهىىا تى ير
إيرابي ومباتر عمى بعلها البعض .ومن م  ،استنتروا أن رميع أبعاد رأس المال الفكري تؤ ر عمى بعلها البعض.
رى ىى .رأس م ىىال العالق ىىات :و يت ىىمل قنى ىوات التس ىىوي وعالق ىىات العم ىىالء والعالق ىىات م ىىع الم ىىوردين وومء العم ىىالء والت ىىبكات
اللكوميى ىىة والصى ىىناعية والوسى ىىطاء أو التى ىىركاء .وينى ىىتس رأس المى ىىال المتبى ىىادل مى ىىن عالقى ىىة المؤسسى ىىة مى ىىع العمى ىىالء والتى ىىركاء

والمساهمين وأصلا

المصالح اآلخرين الىذين يم مىون أهميىة بالغىة لىعداء التنظيمىي ( .)Bontis et al., 2002أيلىاً دافىع
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كىىل مىىن ) Shih et al., (2010عىىن رأس المىىال المتىرابط باعتبىىارا التفاعىىل بىىين المنظمىىات  ،والعمىىالء  ،والمىىوردين ،
والمق ىىاولين  ،وت ىىركاء خى ىرين منتس ىىبين .ك ىىذلت ي ىىرى  )8111( Lowأن رأس الم ىىال العالق ىىات مى ىرتبط بت ىىدف المعرف ىىة م ىىن

هامىىا فىىي
المنظمىة إلىىى البيتىة الخارريىىة لهىا .ليىىث تمعى الكفىاءات م ىىل العالقىة مىىع العمىىالء وكىذلت ومء العمىىالء وال قىة ًا
دور ً
تطوير رأس مال العالقىات ( .)Isaac et al., 2010; Sharabati et al., 2010فعمىى سىبيل الم ىال  ،كممىا ارتفعىت دررىة
ومء العمالء و قتهم  ،ستكون العالقة أفلل مع العمالء مما يعزز القيمة التنظيمية ملقًا.
 3.3ريادة اععمال;
يمكن تعريف ريادة األعمال ( )Entrepreneurshipب نها عممية إنتاء منظمات رديدة أو تطوير منظمىات قاتمىة ،وتسىخير
عمميىة الريىادة بعىين
الفرص المتالىة لتطىوير هىذا المنظمىة والتقىدم بهىا ب سىمو ابتكىاري ومسىتلدث ،وي خىذ ارتىد األعمىال فىي ّ
امعتبار مدى المخاطر التىي يمكىن أن توارهىه وكمىا يسىمط اللىوء أيلىاً عمىى العواتىد التىي قىد يى تي بهىا المتىروع باللىافة
إلى إنتاءأعمال رديدة أو األسترابة لفرص رديدة عامة ) .(Haidar, 2012كما يعرفها العدواني و ملمد ( )8108ب نها
تم ىل رممىة مىىن الخصىاتص المتعمقىىة باختيىار األعمىىال و التخطىيط لهىىا و تنظيمهىا و تلمىىل مخاطرهىا و البىىداع فىي إدارتهىىا.
أيلاً عرفها الفيلان و سممان ( )8108ب نها عممية ذات مخاطرة و تتلىمن توليفىة مىن رأس المىال و التكنولوريىا و المهىارة
البترية ,و هي ممكنة التطبي في رميع األعمال بصرف النظر عن لرمها أو نتاطها.

مما سب يتلح أن لمريادة أبعاد و هي المبادرة بفنتاء منظمات رديدة أو تطوير منظمات قاتمة  ,أيلىاً تلمىل المخىاطرة و
السترابة لفرص رديدة و است مارها باللافة البداع و البتكار و استلداث أسالي

نقىالً عىىن تىىعي

لتطوير المنظمات.

و عواطىىف ( ,)8100يىرى  Frederick Harlisonأن الريىىادي هىىو التىخص الىىذي يممىىت مهىىارات البنىىاء

المؤسسىىي باللىىافة لمهىىارات إداريىىة و إبداعيىىة تسىىاعدا فىىي بنىىاء التنظىىيم و إدارة المنظمىىة .و وفقىاً التىىميمري ( )8100فىىفن

ريىادة األعمىال تهىىدف لتهيتىة المنىاخ العىىام لممارسىة ريىىادة األعمىال عمىى مسىىتوى المنظمىة ,و تهىدف أيلىاً إقامىة المتىىروعات

الرديدة باللافة ,لتبني و تتريع المبادرات التي يقدمها العاممون فىي التنظىيم ,و أخيى اًر إعىادة التفكيىر فىي تورهىات المنظمىة

و الفرص المتالة لها.

كما تتميز ريادة األعمال بمرموعة من الخصاتص كسرعة السترابة ل بىداع و التغييىر ,و كىذلت اللتىزام بىالرودة و المبىادرة
لنراح األفكار الرديدة باللافة إلى الهتمام بالموارد البترية في المنظمة (تعي
أهت م الك ير من الكتا

و عواطف.)8100 ,

بقياس أبعاد ريادة األعمال عن طري إستخدام عدة أبعاد أهمها( :اللدراوي)8102 ,

المبادرة :هي اللرص عمى إ راء بيتة األعمال باألفراد من المبادرين ،ومساعدتهم عمى است مار الفُرص المتالة؛ عىن طريى
ُ
امعتماد عمى الموارد المتوفرة في المرتمع (مراد .)8101 ,إن تبنىي روح المبىادرة يىؤ ر بتىكل كبيىر فىي التوصىل إلىى أفكىار
راتدة تلىيف قيمىة تنافسىية لممنظمىة ,و يتىير  Morrisonإلىى المبىادرة ب نهىا نمىو تىيء ذو قيمىة مىن م تىيء تقريبىاً ليىث

تب ىىدأ م ىىن إدرات لمف ىىرص و م ىىن ىىم الس ىىعي لتلقيقه ىىا ( األس ىىرج .)8101 ,إن المنظم ىىات الريادي ىىة تل ىىاول اس ىىتغالل الف ىىرص

النموذرية أومً و تلاول المنظمات المنافسىة الملتممىة أن تتبعهىا ,فالمنظمىات الرياديىة تقىدم فهمىاً عميقىاً لمتسىوي إلىى الفىرص
التي م تمتمكها المنظمات األخرى (.)Morgan& Darroch, 2006

ىتم
تلمىل المخىاطرة :تقىوم المنظمىات الرياديىة بتلمىل المخاطرسىواء عمىى مسىتوى األفىراد أو عمىى مسىتوى الرماعىات ,ليىث ي ّ
ألن هىذا
ذلت عن طري استخدام وسيمة والىدة لدارتهىا ،وتعتمىد عمىى التلىالف مىع المنظمىات األخىرى ()Haidar, 2012؛ ّ

المنظمىىات تعتقىىد ب ّنهىىا تسىىتطيع تىىوفير القىىدرات التىىي تُكمىىل بعلىىها بعل ىاً ،كمىىا أن منظمىىات األعمىىال تسىىعى إلىىى الوصىىول
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ورهِىاً لملاولىة الهىىرو منهىا ،فقىد يىىؤدي ذلىت إلىىى وصىول منظمىىات
المخىاطرة ،ولكىىن فىي لىال كىىان سىموكها ُم ّ
ألدنىى لىد مىىن ُ
األعمىىال ألكبىىر مخىىاطرة ( ،)Morgan& Darroch, 2006أمىىا المنظمىىات الرياديىىة بتى م
ىكل عىىام فتمتمىىت قىىدرةً عمىىى القيىىاس
ّ
ّ
ُ
العقالني لممخاطر؛ إذ يتمكن الرياديون من تقدير وفهم المخاطر بتكل مناس (األسرج.)8101 ,
ّ
المس ىىتندة عم ىىى ور ىىود عالق ىىة
رىىى .اس ىىت مار الفُىىرص :ه ىىي المس ىىاهمة ف ىىي بن ىىاء واكتت ىىاف وتط ىىوير الف ىىرص ،وتقي ىىيم الق ىىدرات ُ
اتيرية ّأم م ( Morgan& Darroch,
اتيرية؛ مىىن أرىىل امسىىتفادة منهىىا عىىن طريى كافىىة الىىدوافع سىواء أكانىىت اسىىتر ّ
اسىىتر ّ

المسىىتلد ة مىىن المنافسىىين،
)2006؛ لي ىث يبىىدأ عمىىل المنظمىىات الر ّ
المتىىبعة ،ورىىذ الفُىىرص ُ
ياديىىة بتىىوفير اللارىىات غيىىر ُ
وتُتى ّكل الفىرص مولىىوعات مهمىة تُع ّىد مىىن المىوارد ذات األربىىاح ال ابتىة ،فتظهىر أهميىىة هىذا المىوارد لىىمن التيارىات السىىو

تميى اًز لريىادة األعمىال () .)Ayar et al. (2016ليىث تورىد لمقىة وصىل
ويم ىل اسىتغاللها بطريقىة صىليلة ّ
غيىر المتىبعةُ ،
من المداخل الدارية بين السعي وراء الفرص و استغاللها و بين التركيز عمىى امسىت مار األم ىل لممىوارد المتالىة ,ليىث تعىد

عممية التميز وماللقة الفرص من اساسيات و روهر الريادة (.)Morris& Schindenutte, 2002
عد امهتمام به لىدي اً؛ ليىث يسىعى النسىان بت م
ىكل داتىم إلىى البىداع
د .البداع :هو من الظواهر ذات الرذور القديمة ولكن ُي ّ
المنتى ت مهمىا كانىت طبيعىة عممهىا إلىى اسىتخدام البىداع؛ ليىث تُع ّىد أفلىل المنتى ت هىي التىي
في كافة المرامت ،وتلتىاج ُ

ويعى ّىد أفلىىل المىىديرين هىىم الىىذين يلرصىىون عمىىى تىىوفير المنىىاخ المناس ى ؛ لمسىىاعدة المىىوظفين عمىىى اسىىتخدام
تطبى البىىداعُ ،
م
بتكل تام ( العدواني و ملمد.)8108 ,
البداعية
مهاراتهم
ّ
و يك ىىون البى ىىداع فعى ىىامً يرى ى

أن يعتمى ىىد عمى ىىى الب ىىدء بتلميى ىىل األولويى ىىات المالزم ىىة لمتطى ىىوير ,ى ىىم تت ىىيرع المبى ىىادرات لمزاولى ىىة

المتىروعات ذات الرىىدوى القتصىىادية ,أيلىاً نتىىر الىىوعي البىداعي ,و أخي اًرتبىىادل األفكىىار و الخبىرات المتعمقىىة بىىفبراز قىىدرات
الموهوبين و تنمية إمكانياتهم ( مراد.)8101 ,

 4الجانب العممي لمدراسة;

تحميل البيانات و مناق تها;

تلقيق ىاً لمتطمبىىات منهريىىة الد ارسىىة و اختبىىار فرلىىيتها الرتيسىىية و فرلىىياتها الفرعيىىة ,نعىىرض فىىي هىىذا الرىىزء وصىىفاً تلميمي ىاً
لمتغيرات الدراسة و تفسي اًر لعالقات الرتباط باستخدام البرنامس اللصاتي .SPSS

تم تفريغ نماذج امستبيان التي تم ترميعها من عينة الدراسة ,كما تم تلميمهىا إلصىاتياً باعتمىاد الوسىط اللسىابي و النلىراف

المعياري و األهمية النسبية وفقاً لبنود امستبيان كما يمي:

تم اختيار عينة الدراسة عتواتياً و بمىغ عىدد امسىتمارات الموزعىة  40اسىتمارة اسىتبيان .تىم اسىتالم  62اسىتمارة ,و كىان عىدد
امستمارات الصاللة لمتلميل  61استمارة بنسبة .%21

أوالً; اختبار الصد و الثبات عداة الدراسة;
يقصد بال بات اللصول عمى النتاتس ذاتهىا أو مقاربىة لهىا فىي لالىة تكىرار الد ارسىة فىي ظىروف متىابهة و باسىتخدام نفىس أداة
الدراسة .تم امعتماد عمى معادلة ألفا كرونباخ للسا

بات المقياس ,و قد كان معامل ال بات ( 1.972و  ) 1.260لرأس

المال الفكري و ريادة األعمال عمى التوالي ,في لين كان معامىل الصىد لىنفس األبعىاد ( 1.940و  )1.984تواليىاً .و تعىد

هذا النتاتس إيرابية و يمكن الركون إليهاكما هو مبين بالردول رقم (.)0
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جدول ( )2معامالت الصد و الثبات لمقياس الدراسة
المحور

معامل الثبات

معامل الصد

رأس المال الفكري

0.948

0.975

ريادة األعمال

0.861

0.927

ثانياً; طول فترة الخمية في المقياس و درجة التوافر;
بعد امنتهاء من عممية ترميع امستمارات و ترميزها بناء عمى مقياس ليكارت الخماسىي ,تىم تلديىد طىول خميىة المقيىاس كمىا
هو مولح في الردول رقم (.)8
جدول ( )3طول فترة الخمية في المقياس و درجة التوافر
طول الفترة

مقياس الدراسة

درجة التوافر

من  2إلى أقل من 2.91

غير مواف تماماً

لعيفة رداً

من  2.91إلى أقل من 3.71

غير مواف

لعيفة

من  3.71إلى أقل من 4.51

ملايد

متوسطة

من  4.51إلى أقل من 5.31

مواف

مرتفعة

من  5.31إلى 6.11

مواف تماماً

مرتفعة رداً

ثالثاً ًً; المعمومات العامة;
يتلح من الردول رقم ( )2أن معظم مرتمع الدراسة يتكون من الناث بنسبة  ,%61في لين أن الفتة العمرية األك ىر هىي
الفتتان العمريتان ( 21- 80و  ) 20- 20بنسبة  %21لكل منهما ,و أن النسبة األكبر من مرتمع الدراسة يلممىون دررىة
البكالوريوس بنسبة ( ,)%02.2في لين  %71من المبلو ين كانت مدة خدمتهم  0سنوات أو أقل.
يم ل الردول رقم ( )2خصاتص مرتمع الدراسة كاآلتي:

يولىىح الر ىىدول رق ىىم ( )7المتوس ىىط اللسىىابي و النلى ىراف المعي ىىاري لراب ىىات عين ىىة الد ارسىىة ع ىىن العب ىىارات المكون ىىة ألبع ىىاد
الدراسة ,و التي تولح أن المتوسطات لعيفة ,ليث كانت المتوسطات اللسابية ( 8.87و  )8.21لمتغيرات الدراسة .كما
بىىين اختبىىار  tأن هنىىات اخىىتالف ذو دملىىة معنويىىة لمتوسىىطات متغي ىرات الد ارسىىة عىىن الوسىىط الفرلىىي عنىىد مسىىتوى معنويىىة
.%0
جدول ( )5إجابات عناصر مجتمع الدراسة تجاه أبعاد رأس المال الفكري و ريادة اععمال
اعبعاد

رأس المااااااااااااااااااال

المتوساااااااااااااااااااااااط

اإلنحااااااااااااااااااااااراف

الحسابي

المعياري

8.87

1.62

نتيجة االختبار

اختبار t

ريادة اععمال

8.21

1.48

الممارسة

قيمة t

P-Value

6.04

1.11

دال إلصاتياً

1.11

دال إلصاتياً

الفكري

0.21
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رابعاً; رأس المال الفكري;

بعىىد أن إتلىىح أن هنىىات اختالفىىات ذات دملىىة معنويىىة لمتغي ىرات الد ارسىىة ,و أن مسىىتوى الممارسىىة لىىعيف ففننىىا بلارىىة إلىىى
و امترىاا العىام

إرراء تلميىل أعمى و ذلىت باسىتعراض المتوسىط اللسىابي و النلىراف المعيىاري و الىوزن النسىبي و الترتيى
لمعبارات المكونة لكل بعد من أبعاد الدراسة كما هو مولح في الردولين ( )0و (.)6
جدول ( )6أبعاد رأس المال الفكري
الوسااااااااااااااااااط

االنحاااااااااااراف

الاااااااااااااوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

اإلتجاه

أوالً; راس المال الب ري
2

تلىىدد إدارة الرامعىىة المهىىام و المسىىتوليات ألعلىىاء هيتىىة التىىدريس و

2.47

1.07

49.4

4

لعيفة

الموظفين بتكل دقي و مفصل
3
4
5
6
7

تتعر إدارة الرامعة أعلاء هيتة التدريس و المىوظفين بى نهم قىادرين

2.33

0.96

46.6

6

لعيفة

عمى إدارة أنفسهم بالمستوى المطمو .
تقوم إدارة الرامعىة بتىكل مسىتمر عمىى تطىوير مهىارات العىاممين مىن

2.43

1.28

48.6

5

لعيفة

خالل برامس تدريبية متعددة و مستمرة.
تقىىدم الدارة الل ىوافز المالتمىىة عنىىد المبىىادرة بفك ىرة رديىىدة تسىىاهم فىىي

2.73

1.11

54.6

2

متوسطة

تطوير العمل.
تس ىىعى الدارة إل ىىى اس ىىتم اررية ال ىىتعمم لمم ىىوظفين ل ىىديها به ىىدف تك ىىوين

2.63

1.22

52.6

3

متوسطة

خبرات رديدة.
تخصى ى ىىص الدارة ميزانيى ى ىىة ملى ى ىىددة لتطى ى ىىوير المى ى ىىوظفين و إكسى ى ىىابهم

2.76

0.95

55.2

1

متوسطة

المهارات و الخبرات المطموبة.

ثانياً; رأس المال الهيكمي
8
9
:

النظام الداري المطب فىي الرامعىة يسىاعد عمىى اللتفىاظ بىالخبرات

2.67

1.09

53.4

1

متوسطة

و استقطابها.
العالقات الداخمية بالرامعة توفر الظروف المالتمىة لممىوظفين لمعمىل

1.97

0.96

39.4

7

لعيفة

كفري عمل.
تنظىىيم العمىىل يىىوفر أفلىىل الخىىدمات لمطىىال

و لممىرارعين عمىىى لىىد

2.13

1.01

42.6

3

لعيفة

سواء.

21

إمكانيات الرامعة تمكنها من التوسع في تقديم الخدمات لممرتمع.

2.17

0.83

43.4

2

لعيفة

22

يعتبر النفا عمى تطىوير العىاممين بالرامعىة رىزء مىن النفىا عمىى

2.13

0.86

42.6

3

لعيفة

23

التطوير العام.
تؤكىد الدارة عمىى أن أعلىاء هيتىة التىدريس رىزء مىن الخىدمات التىي

1.63

0.72

32.6

0

تقدمها الرامعة وبدونهم م تستطيع الرامعة تلقي أهدافها.

ل ى ى ى ى ى ى ىىعيفة
رداً

ثالثاً; رأس المال العالقاتي
24

تسعى الدارة إلى تعزيزالتفاعل مع الطمبة و تزويىدهم بى كبر قىدر مىن
المعمومات والخدمات وامتصامت بما يلمن تقىديم أفلىل الخىدمات
لهم.
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3

لعيفة
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1.83

0.95
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36.6

3

لعيفة

اعخر .
26
27
28

تق ىىيم الدارة أداء أعل ىىاء هيت ىىة الت ىىدريس ع ىىل أس ىىاس ر ىىودة األداء و

1.93

1.01

38.6

2

لعيفة

عمى مدى إلتزامهم بمعايير الرودة.
دررىة الرلىا تت ازيىد بفسىتمرار لىدى الطمبىة عىن الخىدمات المقدمىة لهىم

2.57

1.07

51.4

1

لعيفة

بالرامعة.
تنظ ىىر الدارة إل ىىى أعل ىىاء هيت ىىة الت ىىدريس عم ىىى أنه ىىم ر ىىزء ه ىىام م ىىن

1.93

0.91

38.6

2

لعيفة

أصول المنظمة و ليس تكاليف إلافية.
2.24

المتوسط الحسابي لجميع الفقرات لجميع اعبعاد

0.63

لعيفة

44.8

يولح الردول ( )0النتاتس الخاصة ب بعاد رأس المال الفكري .ليث تبين النتاتس الخاصة بالبعد األول من أبعىاد رأس المىال
الفكىىري و هىىو راس المىىال البتىىري ليىىث إتلىىح أن مسىىتوى الرابىىة لهىىذا البعىىد مىىن لىىعيف إلىىى متوسىىط ,و بمتوسىىط لسىىابي

يتى ىراوح بىىين  8.22و  8.46و بانل ارفىىات معياريىىة تتى ىراوح بىىين  1.90و  0.82فىىي لىىين ك ىىان ال ىىوزن النس ىىبي لىىرأس الم ىىال
البتري في لدود المتوسط.
باللافة لرأس المال البتري ,ففن النتاتس الخاصة برأس المال الهيكمي كانت أيلاً من لعيف رداً إلى متوسط و بمتوسط

لسىىابي يتىراوح بىىين  0.62و  8.64و بانل ارفىىات معياريىىة  1.48و  0.19فىىي لىىين كىىان الىىوزن النسىىبي لهىىذا البعىىد لىىعيف
نسبياً.

كذلت أوللت النتاتس المتعمقة برأس المال العالقاتي ,أن هذا البعد لىعيف أيلىاً و بمتوسىطات لسىابية تتىراوح بىين 0.22

و 8.04و بانلرافات معيارية بين  1.62و  , 0.14و الوزن النسبي أيلاً لعيف.

و بتىىكل عىىام فىىفن المتوسىىط اللسىىابي لرميىىع فق ىرات رأس المىىال الفكىىري يعتبىىر لىىعيف نسىىبياً و بقيمىىة  8.87و بىىانلراف

معيىىاري قىىدرا  1.62و بىىوزن نسىىبي  .%77.2ممىىا يعنىىي أن الهتمىىام ب ىرأس المىىال الفكىىري يعتبىىر لىىعيف بتىىكل عىىام لعينىىة
الدراسة.

خامساً; ريادة اععمال;

جدول ( )7أبعاد ريادة اععمال
الوسااااااااااااااااااط

االنحاااااااااااراف

الاااااااااااااوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

اإلتجاه

أوالً; المبادرة
2

تهتم إدارة الرامعة بتعديل و تلسين المكانيات قبل اآلخرين.

2.33

0.88

46.6

1

لعيفة

3

تبذل الدارة رهداً كبي اًر في إيراد إمكانيات رديدة.

2.07

0.83

41.4

4

لعيفة

4

تعمىىل الرامعىىة عمىىى أن تكىىون األولىىى فىىي تقىىديم الخىىدمات لمطمبىىة و

2.13

1.07

42.6

3

لعيفة

5
6

7

لممرارعين.
تهىىدف الرامعىىة إلىىى أن تكىىون األولىىى فىىي إسىىتخدام الوسىىاتل التعميميىىة

1.80

0.89

36

6

لعيفة

اللدي ة.
تؤكىىد الدارة عمىىى أهميىىة التطىىوير المسىىتمر و الفهىىم الريىىد لععمىىال و

2.03

1.00

40.6

5

لعيفة

المبادرات األخرى.
تلتلىىن الدارة المبىىادرات الرديىىدة ,و تعمىىل عمىىى انلىىارها و تىىوفير
البيتة المناسبة لها.
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2
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ثانياً; تحمل المخاطرة
8

تنفذ الرامعة اللمول البديمة رغم مخاطرتها العالية.

2.30

0.95

46

4

لعيفة

9

لدى الرامعة المقدرة عمى إدارة األزمات رغم مخاطرتها العالية.

2.27

0.87

45.4

5

لعيفة

:

ت ىىؤمن الدارة بى ى ن األفك ىىار ذات المخ ىىاطرة العالي ىىة تك ىىون أغمبه ىىا ذات

2.63

1.00

52.6

1

متوسطة

فاتدة.

21

تتلمل الدارة مخاطر عالية من أرل إيراد لمول رديدة و مبتكرة.

2.50

0.90

50

2

لعيفة

22

ل ىىدى الم ىىوظفين و أعل ىىاء هيت ىىة الت ىىدريس إيم ىىان و ق ىىة عالي ىىة بى ى ن

2.07

0.91

41.4

6

لعيفة

العمىىل الروتينىىي سىىيكون ممىىل إذا لىىم يكىىن رديىىداً و مصىىالباً لنىىوع مىىن

المخاطرة.
23

تقى ىىوم الدارة باسى ىىتمرار بتقيى ىىيم لرى ىىم المخى ىىاطر الداخميى ىىة و الخارريى ىىة

2.47

0.97

49.4

3

لعيفة

لتخاذ الرراءات المناسبة و التصدي لها.

ثالثاً; استثمار الفرص
24

يتم تقييم الفرص وف معايير التكمفة و اليراد المترت

25

تقوم الدارة برصد التغيرات اللاصمة في البيتة و ذات العالقة.

2.40

26

تقوم الدارة باست مار الفرص المتالة مىن أرىل لىل المتىاكل و تقىديم

2.37

27
28
29

عميها.

2.50

1.14

50

2

لعيفة

0.86

48

3

لعيفة

1.00

47.4

4

لعيفة

الخدمات عمى أكمل وره.
تسعى الدارة باستمرار لملصول عمى أو إقتنىاص الفىرص التىي تفىو

2.53

1.07

50.6

1

لعيفة

قدراتها اللالية.
تتى ى ىىرت الدارة أعلى ى ىىاء هيتى ى ىىة التى ى ىىدريس فى ى ىىي الرتماعى ى ىىات الدوريى ى ىىة

2.53

1.22

50.6

1

لعيفة

المتخصصة بمناقتة األفكار و البلث عن الفرص الرديدة.
ته ىىتم الدارة بتط ىىوير األعم ىىال الت ىىي ت ىىتمكن م ىىن خالله ىىا م ىىن خمى ى و

2.20

1.06

44

5

لعيفة

است مار فرص رديدة.

رابعاً; اإلبداع
2:

تلفز الدارة أعلاء هيتة التدريس عمى تقديم األفكار الرديدة.

2.23

1.10

44.6

4

لعيفة

31

يس ىىت مر أعل ىىاء هيت ىىة الت ىىدريس عالق ىىاتهم م ىىن أر ىىل اللص ىىول عم ىىى

2.13

0.97

42.6

5

لعيفة

32

أفكار رديدة.
تقى ىىوم الدارة بادخى ىىال تعى ىىديالت بتى ىىكل داتى ىىم عمى ىىى خى ىىدماتها بغى ىىرض

2.23

0.97

44.6

4

لعيفة

تلسينها نلو األفلل.

33

تستعين الرامعة ب فكار خبراء خارريين من أرل تطوير خدماتها.

2.33

0.96

46.6

3

لعيفة

34

تلرص الرامعة عمى تنفيذ األفكار الرديدة بسرعة.

2.50

1.04

50

1

لعيفة

35

تسىىاعد الدارة أعلىىاء هيتىىة التىىدريس ذوي األفكىىار البداعيىىة ,و تىىوفر

2.43

1.10

48.6

2

لعيفة

البيتة البل ية المالتمة لهم.
2.30

المتوسط الحسابي لجميع الفقرات لجميع اعبعاد

0.72

46

لعيفة

يتناول الردول ( )6النتاتس المتعمقة بالمتغير التابع أم و هو ريادة األعمال ب بعادا األربعة و هي المبادرة و تلمل المخاطرة
و است مار الفرص و أخي اًر البداع .ليث بينت النتاتس أن المبادرة لعينة الدراسة تعتبر لعيفة و بمتوسط لسابي يتراوح بىين
 0.21و  8.22و بانلرافات معيارية تتراوح بين  1.22و  0.14و ب وزان نسبية تعتبر لعيفة.
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فىىي ل ىين كانىىت النتىىاتس المتلصىىل عميهىىا لمبعىىد ال ىىاني (المخىىاطرة) كانىىت نوع ىاً مىىا أفلىىل مىىن النتىىاتس المتلصىىل عميهىىا لبعىىد
المبىىادرة إم أن هىىذا النتىىاتس م ت ىزال لىىعيفة ,ليىىث ت ىراوح المتوسىىط اللسىىابي بىىين لىىعيف ( )8.14و متوسىىط ( )8.62و

بفنل ارفىات معياريىىة بىين  1.24و  0.11و بى وزان نسىبية و بىىرغم لىعفها إم أنهىىا تعتبىر أفلىىل نوعىاً مىىا مىن األوزان النسىىبية
لمبعد األول.

باللافة إلى ذلت ,ففن النتاتس المتلصل عميهىا مىن اسىت مار الفىرص هىي أيلىاً لىعيفة ليىث تتىراوح المتوسىطات اللسىابية

بين  8.81و  8.02في لين تراولت النلرافات المعيارية بين  1.26و  0.88و بى وزان نسىبية لىعيفة تتىراوح بىين %77
و .%01.6

أيلاً تعتبر النتاتس الخاصىة بالبعىد ال اربىع لىعيفة ,ليىث تتىراوح المتوسىطات اللسىابية لهىذا البعىد بىين  8.02و  , 8.01فىي

لىىين كانىىت النل ارفىىات المعياريىىة بىىين  1.96و  ,0.01ك ىىذلت ظهىىرت األوزان النسىىبية لهىىذا البع ىىد لىىعيفة و تراولىىت بىىين
 %78.6و .%01
و بتىكل عىىام فىفن المتوسىىط اللسىابي لرميىىع فقىرات ريىىادة األعمىال يعتبىىر لىعيف نسىىبياً و بقيمىة  8.21و بىىانلراف معيىىاري

قدرا  1.48و بوزن نسبي  .%76مما يعني أن الهتمام بريادة األعمال يعتبر لعيف بتكل عام لعينة الدراسة.

باللافة إلى ذلت ففن الردول رقم ( )4يظهر نتاتس معامل بيرسون ل رتباط بين أبعاد رأس المىال الفكىري و ريىادة األعمىال
كما يمي:
ردول ( )4معامالت امرتباط بين المتغير المستقل و التابع و مستوى المعنوية
رأس المال الفكري
ريادة اععمال

المبادرة

معامى ى ى ى ى ىىل ارتبى ى ى ى ى ىىاط

رأس المال الب ري

رأس المال الهيكمي

رأس مال العالقات

**0.613

**0.665

**0.838

بيرسون

تلمل المخاطرة

مستوى الدملة

1.111

1.111

1.111

لرم العينة

61

61

61

معامى ى ى ى ى ىىل ارتبى ى ى ى ى ىىاط

0.355

*0.402

**0.525

بيرسون

است مار الفرص

مستوى الدملة

0.059

0.028

0.003

لرم العينة

61

61

61

معامى ى ى ى ى ىىل ارتبى ى ى ى ى ىىاط

**0.584

**0.552

**0.714

بيرسون

البداع

مستوى الدملة

0.001

0.002

0.000

لرم العينة

61

61

61

معامى ى ى ى ى ىىل ارتبى ى ى ى ى ىىاط

**0.739

**0.630

**0.621

بيرسون
مستوى الدملة

1.111

1.111

1.111

لرم العينة

61

61

61

** امرتباط دال عند مستوى 1.10
* امرتباط دال عند مستوى 1.10
تظهر النتاتس في الردول أعالا أن هنات عالقة ارتباط قوية بين رأس المال البتري و كل من المبادرة ( )1.602و است مار
الفرص ( )1.027و البداع ( )1.429و بدررة قة ( )1.99كما أن هنات عالقىة ارتبىاط متوسىطة بىين راس المىال البتىري
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و تلمىىل المخىىاطرة ( .)1.200بنىىاءاً عمىىى ذلىىت تىىرفض الفرلىىية الصىىفرية لمفرلىىية الفرعيىىة األولىىى و التىىي تىىنص عمىىى (م
تورد عالقة ارتباط ذات دملة معنوية بين رأس المال البتري (

البديمة.

) و ريادة األعمال ( )) و في المقابل يتم قبول الفرلية

كما تظهرالنتاتس أيلاً أن هنات عالقة ارتباط قوية بين رأس المال الهيكمي و كل من المبىادرة ( )1.660و اسىت مار الفىرص
( )1.008و البداع ( )1.621و بدررة قة ( )1.99كما أن هنات عالقة ارتباط متوسطة بين راس المال الهيكمي و تلمل
المخاطرة ( )1.718و بدررة قة ( .)1.90بناءاً عمى ذلت ترفض الفرلية الصفرية لمفرلىية الفرعيىة ال انيىة و التىي تىنص

عمى (م تورد عالقة ارتباط ذات دملة معنوية بين رأس المال الهيكمىي (

) و ريىادة األعمىال ( )) و يىتم قبىول الفرلىية

البديمة.
باللافة إلى ذلت ففن النتاتس تظهر أن هنات عالقة ارتباط قوية بين رأس المال العالقاتي و كىل مىن المبىادرة ( )1.222و
تلمل المخاطرة ( )1.080و است مار الفرص ( )1.407و البىداع ()1.680

و بدررىة قىة ( .)1.99بنىاءاً عمىى ذلىت

تىىرفض الفرلىىية الصىىفرية لمفرلىىية الفرعيىىة ال ال ىىة و التىىي تىىنص عمىىى (م تورىىد عالقىىة ارتبىىاط ذات دملىىة معنويىىة بىىين رأس
المال العالقاتي (

) و ريادة األعمال ( )) و يتم قبول الفرلية البديمة.

ممىا سىىب يتلىح أن هنىىات عالقىة ارتبىىاط بىين أبعىىاد أر س المىال و أبعىىاد ريىادة األعمىىال ,و الىذي ترتى

عميىه قبىىول الفرلىىية

البديمىة لمفرلىيات الفرعيىىة الى الث .بنىىاءاً عمىى ذلىىت فىفن هنىات عالقىىة ارتبىاط ذات دملىىة إلصىاتية بىىين رأس المىال الفكىىري و

تلقي ى ريىىادة األعمىىال فىىي الرامعىىة الميبيىىة الدوليىىة لمعمىىوم الطبيىىة فىىي مدينىىة بنغىىازي .عميىىه يىىتم ر فىىض الفرلىىية الصىىفرية
الرتيسية و قبول الفرلية البديمة.

إن النتىاتس التىي تىم الوصىول إليهىا فىي هىذا الد ارسىة تتفى مىع النتىاتس التىي توصىل إليهىا كىل مىن Eren and Kocapinar
) (2009و ) Talebi and Bahamir (2012و ) Ayar et al. (2016و) Safariyan and Enaayati (2018فىي
لين إختمفت نتاتس هذا الدراسة مع النتاتس التي توصل إليها اللدراوي ( ,)8102و قد يررع سىب

الخىتالف بىين الد ارسىتين

إلى السياسات الدارية المتبعة في مرتمع الدراسة عن السياسات المتبعة في عينة الدراسة لدى اللدراوي.

النتائج;

من خالل تلميل بيانات الدراسة ,توصمت الدراسة لمنتاتس اآلتية:

أن الهتمام برأس المال الفكري يعتبر لعيف بتكل عام لعينة الدراسة.

أن الهتمام بريادة األعمال يعتبر لعيف بتكل عام لعينة الدراسة.
أن هنات عالقة ارتباط قوية بين رأس المال البتري و أبعاد ريادة األعمال .و بناء عمى ذلت قبمت الفرلية البديمة.
أيلاً أظهرت النتاتس ,أن هنات عالقة ارتبىاط قويىة بىين رأس المىال الهيكمىي و أبعىاد ريىادة األعمىال .و بنىاء عمىى ذلىت قبمىت

الفرلية البديمة.

كذلت أظهرت النتاتس ,أن هنات عالقة ارتباط قوية بين رأس المال العالقاتي و أبعىاد ريىادة األعمىال .و عميىه قبمىت الفرلىية
البديمة.
أظهرت النتاتس بتكل عام ,أن هنات عالقة ارتباط ذات دملة إلصاتية بىين رأس المىال الفكىري و تلقيى ريىادة األعمىال فىي

الرامعىىة الميبيىىة لمعمىىوم الطبيىىة فىىي مدينىىة بنغىىازي .عميىىه تىىم رفىىض الفرلىىية الصىىفرية الرتيسىىية وتىىم قبىىول الفرلىىية البديمىىة
الرتيسية.
التوصيات;

من خالل النتاتس التي تم الوصول إليها ,ففن الدراسة توصي باآلتي:
تركيز الرهودعمى امهتمام برأس المال الفكري و مكوناته باعتبارا من األصول الهامة و التي قد تفو راس المال المادي.
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لرورة التعامل مع رأس المال الفكري عمى أنه من األصول الهامة لمرامعة ،و الملافظة عميه باستمرار ألنىه عنصىر فعىال
من عناصر النراح لمرامعة في ظل التطور الكبير في بيتة األعمال.

إعطاء أهمية كبيىرة لمكونىات راس المىال الفكىري منهىا رأس المىال البتىري مىن خىالل الىدورات التدريبيىة و التعمىيم المسىتمر ،و

رأس المال الهيكمي من خالل تلديث الهياكل التنظيمية و الكفاءات ،و رأس مال العالقات من خالل تلسين العالقىات مىع
العمالء.
توظيف مكونات رأس المال الفكري في الرامعات الخاصة بتكل خاص و فىي منظمىات األعمىال يتىكل عىام و بتىكل أك ىر

فاعمية ,من أرل تلقي الريادة في العمل.

تىىوفير كافىىة المكانيىىات الماديىىة و المعنويىىة فىىي الرامعىىات الخاصىىة و التىىي تسىىاهم فىىي تررمىىة البىىداع لواقىىع يلق ى ريىىادة
األعمال.
لرورة امهتمام برودة الخدمات التي تقدمها الرامعة من ليث الكم و النوع.
توسىىيع هىىذا الد ارسىىة لتتىىمل بىىاقي الرامعىىات الخاصىىة فىىي ليبيىىا إلىىافة لر ىراء م ىل هىىذا الد ارسىىة لتتىىمل منظمىىات األعمىىال

الميبية.

قائمة المراجع;

المراجع العربية;

األسرج ,لسين عبدالمطم  .)8101(.الريادية و دورها في التنمية العربية في ظل إقتصاد المعرفة .مؤتمر الريادية في
مرتمع المعرفة ،كمية القتصاد و العموم الدارية ,رامعة الزيتونة األردنية ،األردن.
اللدراوي ،لامد كريم .)8102( .الريادة كمدخل لمنظمات األعمال المعاصرة في ظل تبني مفهوم رأس المال الفكري (دراسة
ميدانية) .مرمة العموم القتصادية و الدارية ,رامعة بغداد – الع ار .080 – 20 ,)84( 9 ،

التميمري ,ألمد بن عبدالرلمن .)8100( .ريادة األعمال .مركز األمير سممان لريادة األعمال – رامعة الممت سعود.
العبيدي ،رأفت عاصي ،الرراح ،ألواء كمال .)8107( .رأس المال الفكري في إطار متغيرات بيتة ريادة األعمال (دراسة
استطالعية) .مرمة كمية الدارة و القتصاد ،رامعة اليصرة – الع ار .818 – 009 ،)08( 6 ،
العدواني ,عبدالستار ملمد و ملمد ,أ مار عبدالراز  .)8108( .لالنات األعمال مدخل المنظمات لمتلول نلو األداء
الريادي دراسة آلراء عدد من العاممين في منظمات هيتة التعميم التقني بالموصل .مرمة العموم القتصادية و الدارية,

رامعة بغداد – الع ار .97 – 46 ,)69( 02 ،

الفيلان ,اي ار عبدالهادي و سممان ,سعدون ملسن .)8108( .دور لالنات األعمال في تعزيز ريادة المنظمات .مرمة
كمية بغداد لمعموم القتصادية ،رامعة بغداد – الع ار .92 – 69 ,21 ,
تعي  ,بونوة ,و عواطف ,خموط .)8100( .أ ر تطبي تكنولوريا المعمومات في تلقي ريادة المنظمات اللدي ة .الممتقى
الدولي بعنوان :البداع و التغيير التنظيمي في المنظمات اللدي ة اللدي ة – دراسة و تلميل و ترار وطنية و دولية,

رامعة سعد دلم

– كمية العموم القتصادية و عموم التسيير ،البميدة – الرزاتر.

مراد ,زايد .)8101( .الريادة و البداع في المتاريع الصغيرة و المتوسطة .الممتقى الدولي لول :المقاولتية ,التكوين و فرص
األعمال بكمية العموم القتصادية و الترارية و عموم التسيير ,رامعة ملمد خيلر ،بسكرة ,الرزاتر.
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