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ABSTRACT 

 

This paper an Empirical Study aims to measure the impact of Networks 

(relationships and Ties for entrepreneurs) in access to available sources of finance 

to small and medium-sized Enterprises in Libya through three variables 

(Managerial networks, Business networks and Family, and friends networks), the 

data has been collected by questionnaire using Quintet Likert scale. The sample 

size was 347 owners of small and medium size enterprises, Amos statistical 

program is the tool to analyze the link and influence relationships between 

Variables. The results showed that there are a positive impacts of business 

networks and family, friends Networks in access to sources of Finance. However, 

the Managerial networks has negative impact on entrepreneurs access to sources of 

Finance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 24 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 لخصامل

هذه الورقة دراسة تطبيقية هتدف اىل قياس أتثري الشبكات )العالقات والروابط إلصحاب املشاريع( يف الوصول ايل 
متغريات هي )الشبكات االدارية، مصادر التمويل املتاحة للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا من خالل ثالث 

شبكات االعمال، شبكات العائلة واالصدقاء(، من خالل البياانت اجملمعة بواسطة االستبيان املصمم مبقياس ليكرث 
من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة، وقد مت حتليل عالقات االرتباط والتأثري ملتغريات  347اخلُماسي لعـــدد 

، و أظهرت النتائج أن هناك أتثري اجيايب لشبكات االعمال وشبكات العائلة مج اموس االحصائيالدراسة بواسطة بران
واالصدقاء يف وصول أصحاب املشاريع ايل مصادر التمويل املتاحة، غري أن الشبكات اإلدارية ذات أتثري سليب يف 

 وصول أصحاب املشاريع ايل مصادر التمويل.

 –التمويل  –املشاريع الصغرية واملتوسطة  -الشبكات االجتماعية –رية كلمات مفتاحيه: الشبكات االدا
 .أصحاب االعمال
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(1) Park, J., B. Lim and J. Koo, 2008, Developing the Capital Market to iden and Diversify SME Financing: The Korean 

Experience. Korea Institute of Finance, Korea. 
(2) Musara Mazanai and Olawale Fatoki. 2011." Access to Finance in the SME Sector: A South African Perspective" 

Asian Journal of Business Management. p58. 

  .مقدمة1

التكيف مع  ىيف عصر يتميز ابلسرعة واملرونة واالبتكار، تظهر فيه املشاريع الصغرية واملتوسطة قادرة عل       
متطلبات الظروف املتغرية واحملافظة على االستمرار والنجاح، غري أن هذه املشاريع تعاين من صعوبة يف الوصول ايل 

عتمد بشكل كبري على كفاءة وامكانيات أصحاب املشاريع وشبكات مصادر التمويل، ومبا أن هذه املشاريع ت
العالقات اليت تربطهم ابألخرين واليت يفرتض اهنا تؤدي دورًا حيواًي يف الوصول اىل املوارد املالية و خفض التكاليف 

وال من قبل يف ظل عجز بني حجم الطلب على األم ،ت السوق وبناء املزااي التنافسيةواالستجابة بسرعة ملتطلبا
وتظهر  املشاريع الصغرية واملتوسطة وحجم األموال املعروضة من مؤسسات التمويل، وهو ما يعرف ابلفجوة التمويلية

املشاريع الصغرية واملتوسطة أصحاب ، ويُرّجع البعض األسباب الرئيسة وراء عدم وصول هذه الفجوة ألسباب خمتلفة
 صاحب هو املشروع مالك وااللغاء، التأسيس سهولة وهي تكوينها مميزات )ايل مصادر التمويل ايل السمات الغريبة 

املميزة هلا عن الشركات االخرى، يف  مالية( سجالت وجود عدم ، حمدود املال رأس إداري، هيكل وجود عدم القرار،
، ويـــرى (1)(2008وآخرون،  Parkحني يرى آخرون أن السبب هو عيوب السوق يف جانب العرض )

 اال أن ،كافيةتبدو  الرغم من أن األموال املتاحة يف سوق التمويل  ىعلانه Maas (2006 ) و Herringtonــ
الصعوبة تكمن يف الوصول إىل هذه األموال، خاصة ابلنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة املبتدئة فقدرة هذه الشركات 

ادة اهليكلة واالبتكار ومجيع هذه االستثمارات تتطلب على النمو تعتمد إىل حد كبري على القدرة على االستثمار و إع
 .(2)(Fatoki،2011و  Mazanaiالوصول إىل التمويل ) آليةرأس املال وابلتايل 
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(3)-Borgatti, Stephen P. Foster, and Pacey C.2003. "The Network Paradigm in Organizational Research: A Review 

and Typology". Journal of Management 2003 29(6) 991–1013 
(4) -Gulati, Ranjay.1998. Alliances and Networks. Strategic Management Journal. Vol. 19, 293–317 (1998). 
)5)- Akbar Khodabandehloo.2014." Networking for regional development": a case study. Euro Med Journal of 

Business. Vol. 9 No. 2, 2014 pp. 149-163. 

 مفهوم الشبكات  .2

يظهر مفهوم الشبكة يف سياقات عديدة وحيتوي معاين خمتلفة، فعلى سبيل املثال العالقات داخل األسرة أو       
لنادي وايضا روابط التعاون و االتصاالت بني الشركات، والعالقات بني اجلماعات ذات اهلدف الواحد احلي وأنشطة ا

العشرين عندما اكد  إىل عقد الثالثينيات من القرن (Networksداخل اجملتمع ،يعود ظهور مفهوم الشبكات )
Dickson Roethlisberger &  نظمات الرمسية.  على أمهية الشبكات غري الرمسية للعالقات يف امل 

Laumann ( يرو 1983واخرون )جنب  أن الشبكة تتكون من جمموعة من الفاعلني أو العقد جنبا اىل ن
مع جمموعة من نوع حمدد من الروابط اليت تصل بينها مثل الصداقة، هذه الروابط تتواصل من خالل نقطة هناايت 

صال ليست مرتبطة بشكل مباشر، كما أن منط أ هي مشرتكة لتشكيل مسارات تربط العقد بشكل غري مباشر واليت
 العالقات يف أي شبكة يرجع اىل نوع اهليكل ، وقيمة وقوة العقد داخل هذا اهليكل.

 Foster  (2003)(3)  الشبكة هي جمموعة من اجلهات الفاعلة متصلة بواسطة جمموعة من يرى أن
عة من العالقات الديناميكية، كتحالف عدد كبري من يعرف الشبكة أبهنا" جممو  Gulati (1998)(4) ،الروابط" 

املمثلني" لذلك فأن جزء كبري من حتليل القيمة النظرية للشبكة ينبع من متيز هياكل الشبكة وموقع كل عقدة من 
العامل كشبكة فأن هيكل الشبكة  ىلنتاجها وعالقتها ابلنسبة جملموعة العقد يف اهليكل، فمثال اذا نظران اإالعقد و 

)دوله( تتحدد من خالل موقع وخمرجات هذه الدولة ابلنسبة لباقي هن قيمة كل عقدأتكون من الدول اليت هي عقد و ي
 يف التطوير التنظيمي من الصناعة اىل هف الشبكة أبهنا "مرحلعرّ فCastell (2010 ) ، اماالدول

 .(5)(Akbar ،2014؛  Halgin2011, Borgatti &اخلدمة")
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 التعليم، اجتماع علم درس االجتماع، علم لرابطة رئيسا انتخب شيكاغو، جامعة -امريكي اجتماع عالم( ،1995 -1926) كولمان صموئيل جيمس -*

الجتماعيا المال رأس" لمصطلح المستخدمين أقرب من واحدا وكان العامة، والسياسة ". 
-(6)  Lopes, Humberto, E, Garcia.2004." Theoretical Reflections About the Concept of Social Networks". RAC, v.  8, n. 

1, Jan./Mar. 2004: 179-200 

 اتأسباب خلق الشبك .3

ملفهوم الشبكات مكاان ابرزا يف جماالت متنوعة مثل األنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم االجتماع اما يف جمال 
أن هناك ثالثة أسباب وراء تزايد اإلهتمام مبفهوم  Nohria & Ecclesالسلوك التنظيمي، فيعتقد العاملني 

زايدة شدة التنافس بني الشركات الفردية الصغرية خالل الشبكات، أوهلا، ظهور ما يسمى "ابلتنافسية اجلديدة " وهي 
عقدي السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين يف املناطق اإلقليمية يف الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب والياابن، 

القدمي هو الشركة حيث كان مفهوم املنافسة اجلديدة يتعارض مع املفهوم القدمي يف نقطة مهمة، إذ كان منوذج املنظمة 
ن من مسات املنافسة اجلديدة هي شبكة من الروابط اجلانبية واألفقية أاهلرمية الكبرية، اما منوذج املنظمة اجلديد فيعترب 

داخل وبني الشركات، اما السبب الثاين لزايدة االهتمام ابلشبكات له عالقة ابلتطورات التكنولوجية اليت جعلت 
توفري بدائل وسبل جديدة للشركات لتنظيم عملياهتا الداخلية وعالقاهتا مع الشركات اليت  املعلومات متاحة فضال عن

املاضية كان  30االكادميية على مدى السنوات الـــــ رفةــــــــــــــــروع املعــــــــــاما نضوج حتليل الشبكة كفرع من ف تتعامل معها،
 .(6)(Lopes،4200السبب الثالث لالهتمام ابلشبكات  )

 

 ( Networking Theoryنظرية الشبكة ) 4

، حيث يفرتض العلماء أن الناس ينشؤون منوذج املصلحة الذاتية العقالنيةيُفسر منوذج تنظيم الشبكة من خالل       
جمموعات من خالل العالقات الديناميكية من أجل تعظيم تفضيالهتم ورغباهتم الشخصية اخلاصة هبم، وميكن  يف

يف  James Colemanاالجتماع علم عمال الشبكة ايل عامل أوذج مدرسة املصلحة الذاتية العقالنية داخل إرجاع من
 .*1988عام 

نطالقا من املصلحة الذاتية، و يربز هنا أساس لنظام إن التفاعالت مع كل جهة تعمل أيرى  Colemanالعامل       
حياول تعظيم مصاحله الفردية، وكل عضو يف الوقت نفسه اجتماعي )مثل جمموعة صغرية( يف حني أن كل عضو فاعل 
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(7) -Katz, Nancy؛ Lazer, David؛ Arrow, Holly and Contractor, Noshir. 2004." Network theory and small Groups". 

Small group Research, Vol. 35 No. 3, June 2004 307-332-2004 Sage Publications. 
(8) -Granovetter, Mark.1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". American 

Journal of Sociology.Vol. 91, No. 3 (Nov., 1985), pp. 481-510. 
(9)-Li, Yuan & Chen, Haowen & Yi Liu & Peng, Mike W.2012." Managerial ties, organizational learning, and 

opportunity capture: A social capital perspective". Asia Pac J Manag , DOI 10.1007/s10490-012-9330-8. 

مرتبط بغريه ألنه هو أو هي ضمن عالقة مرتابطة مع اآلخرين، تفرض قيود على حد سواء من خالل سلوك الفاعلني 
كل   أن خرين وتنظم حدود السعي الذايت، وتقابل هذه القيود بواسطة السعي لزايدة فرص احلصول على موارد حيثآلا

تراكم املوارد  د يف خلق عالقات كاستثمار لزايدةفراألفاعل حيصل علي جزء عن طريق اآلخر، من هنا يركز اعضو 
االجتماعية اليت متثل جمموع املوارد الفعلية أو الظاهرية، اليت تعود على الفرد أو جمموعة حبكم امتالك شبكة دائمة أو 

 .(7)(2004واخرون ، Katz(عالقات مؤسسية 

 

 الشبكاتنواع أ 5

 -ن األكثر شيوعا منها هي :أنواع متعددة غري أ اىلميكن تصنيف الشبكات 

وهي العالقات الناشئة عن التواصل يف  -(:Network of social ties) شبكات العالقات االجتماعية -
احمليط االجتماعي مثل العالقات مع األصدقاء واألقارب والعائلة وايضا العالقات مع أعضاء املنظمات 

 .(8)(1985Granovetter, 1988; Coleman ,والنوادي االجتماعية )
 مع كبار املديرين( هالعالقات والروابط املمتد)وهي  -(:Managerial Networks) الشبكات االدارية -

أبهنا " جمموعة من العالقات احملدده رمسيا بني الرؤساء  Ibarraعرفها الشبكات الرمسية يُ  واحيااًن تسمى
يضا أواليت جيب أن تتفاعل إلجناز مهمة حمددة "واحياان تسمى وظيفيًا  وبني اجلماعات املتباينة واملرؤوسني

حيث أن  (Networks with Government officialsالشبكات مع املسؤولني احلكوميني )
نظرا  العالقات مع املسؤولني احلكوميني مهمة لكثري من شركات القطاع اخلاص يف اقتصادايت الدول الناشئة

 .(9)( 2012واخرون، Liتساع هيمنة احلكومة )إل
 ، Hanson & Krackhardtكل منيشّبه  ( The informal Networks) الشبكات غري الرمسية -
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(10)- Castell, Mmnuel & Noshir Contractor. 2011."Prologue to the Special Section: Network Multidimensionality in 

the Digital Age". International Journal of Communication 5 (2011), 788–793. 

جلهاز العصيب للكائنات احلية، حينما تكون الشبكات الرمسية ابالشبكات غري الرمسية يف املنظمات  1993)
 .(10)(2011واخرون، Castell  ية يف عملها)متثل العظام وهي تكمل الشبكات الرمس

تعرف أبهنا جمموعة من العالقات املتبادلة املتصلة بني  -(:Business networks) شبكات األعمال -
 الشركات عن طريق األنشطة اليت تؤديها واملوارد اليت تطلبها. 

ختتلف عن وهي ال( The Vertical and horizontal networks) الشبكات الرأسية واألفقية -
ن الشبكات الرأسية هي العالقات التعاونية بني ابملوردين واملنتجني واملشرتين، أحيث شبكات االعمال كثرياً، 

اما  ،واليت هتدف إىل حل مشاكل التسويق مثل حتسني كفاءة اإلنتاج، أو استغالل الفرص املتاحة يف السوق
حل مشكلة التسويق املشرتكة  املصنعني الذين يريدون الشبكات االفقية فهي شبكات العالقات التعاونية بني

 بينهم، وحتسني كفاءة اإلنتاج، أو استغالل فرص السوق من خالل تعبئة املوارد واملشاركة فيه.
 هي شبكات االتصال اليت تقدم املعلومات واملوارد مباشرة للمشروع . -شبكات مباشرة : -
تساهم يف احلصول على املوارد املالية من خالل العمل  هي شبكات االتصال اليت  -شبكات غري مباشرة: -

 كمصدر وسيط من خالل مساعدة اصحاب املشاريع اجلديدة لالتصال مبقدمي التمويل و املوارد.
 

 مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة -6

السلف والقروض  مصادر التمويل املتاحة يف أي اقتصاد كثرية ومتعددة منها التمويل الرمسي املتمثل يف
والتسهيالت من املصارف التجارية واملتخصصة، والتمويل عن طريق االسهم والسندات، واالئتماانت التجارية على 
البضائع، ومصادر متويل غري رمسية مثل التمويل الذايت واالقرتاض من العائلة واالصدقاء ومجعيات التناوب االدخارية، 

وسوق  املصارف مثل الرمسية القنوات من التمويل اىل الوصول يف صعوابت تواجه سطةواملتو  الصغرية اال أن املشروعات
 أهنا علي الغالب يف يصنفها املشروعات هلذه القانوين التكوين ألن نظراً  االخرى االقراض االوراق املالية ومؤسسات

 االجل طويلة أو قصرية ائتمانية قروضاً  املشروعات هذه منح تفضل التجارية ال املصارف فأن لذلك فردية، مؤسسات
لذلك  العيين، كالضمان  القرض علي للحصول والضماانت الشروط غري قادرة على تلبية املؤسسات تلك أن بدعوى
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(11)  .الية والمصرفية االكاديمية العربية للعلوم الم". المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها ومعوقاتها ."ماهر حسن المحروق و أيهاب مقابله -

 عمان .
)12( B Uzzi, JJ Gillespie. 2002." Knowledge spillover in corporate financing networks: Embeddedness and the firm's 

debt performance". Strategic Management Journal 23 (7), 595-618. 
(13)- Batjargal, Bat.2007." Network triads: transitivity, referral and venture capital decisions in China and Russia". 

Journal of International Business Studies . 38, 998–1012, p998-1012. 

الذايت)الشخصي( او العائلة واالصدقاء او ادخال  التمويل اىل االحيان أغلب يف املشروعات أصحاب هذه يلجأ
 و احملروق)املتاحة هلا مما حيد من تطورها وازدايدها  املالية االمكانيات حدود يف تعمل فهي وابلتايل شريك مستثمر

،أيضًا يف ليبيا اغلب املستثمرين يعتمدون على التمويل غري الرمسي Terungwa،2012)(11) ؛2006مقابله،
 ويتجنبون التعامل مع املصارف الربوية.

 

 الدراسات السابقة  7

آاثر عالقات الشبكات على سلوك  و، دور الشبكات عنلبحث يف ااجلهد بدل الباحثني قدرا كبريا من   
 مهارة التواصل هو (Uzzi،1997؛ Granovetter, 1995,Zhao and Aram,1973األفراد و املنظمات )

جمموعة من الباحثني درسوا دور (Klerk،2010اخلاصة) الشبكات يبنوا ويطوروا أن املديرين مصلحة من وأنه احلياة
( و ميكن حتديد هذا الدور يف تقدمي ,Zhang, 2003Wong, and Sohاملوارد ) ات يف الوصول اىلالشبك

قتناء املوارد املالية من خالل العمل كمصدر إمعلومات مباشرة لتوفري املوارد الالزمة ملشروع جديد او املسامهة يف 
 Jenssen كل من  يف هذا الصدد  وجداإلحالة عن طريق مساعدة مشاريع جديدة لالتصال مبقدمي املوارد، و 

أن العالقات القوية هي األكثر فعالية يف احلصول على املوارد  Uzzi  &Gillespie  (2002)(12) ( ؛2001)
ن  الروابط الضعيفة هي مهمة كقنوات للمعلومات، بينما العالقات القوية أاملالية، ومن بني النتائج اليت توصلوا اليها 

الباحثني الذين  ون التمويل، وير اىلن من الوصول كّ ن مزيج من العالقات القوية والضعيفة ميُ أهي مهمة للتحفيز و 
ن اخلصائص اهليكلية والعالئقية املثلى للشبكة يف املشروع اجلديد أيركزون بشكل خاص على شبكات املشروع اجلديد 

أكد هذه النتيجة  Batjargal (2007)(13)تتوقف على عملية تنظيمية معينة أو مرحلة دورة حياة املشروع اجلديد، 
يف سياق رأس املال االستثماري و التمويل، كما درس أتثري العالقات الديناميكية والثقة الشخصية إلصحاب رؤوس 

واعتمد نظراي علي فرضية لزوم وتعد الشبكة  ،األموال يف الصني و روسيا على اإلحاالت وقرارات االستثمار
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(14) - Weerawardena, Jay and Mort, Gillian Sullivan.2006." Investigating social entrepreneurship: A multidimensional 

model". Journal of World Business 41 (2006) 21–35. 

حبث يف أتثري العالقات والشبكات علي التبادل التجاري يف جنوب صحراء أفريقيا  Fafchamps، االجتماعية
واثبت أن تكاليف املعامالت يؤدي بطبيعة احلال ابملستثمرين يف السوق للدخول يف عالقات جتارية طويلة األجل، 

 Mort  &Weerawardenaهذه العالقات تشكل شبكات األعمال اليت تؤثر يف  شكل خمرجات السوق، 

كدوا أن أالتنافسية عرب احلدود، و  حققوا يف دور الشبكات يف التدويل واألعمال الرايدية، اليت تدفع اىل (14)(2006)
 سهل تطوير املنتجات.ستغالل الفرص املتاحة يف السوق كما تُ إقدرة الشبكات متكن من حتديد و 

  -:نأمما سبق تفرتض الدراسة     

 ايب يف تسهيل الوصول اىل مصادر التمويل .أتثري إجيلشبكات االدارية ل  -1

 أتثري إجيايب يف تسهيل الوصول اىل مصادر التمويل.شبكات االعمال ل -2

 أتثري إجيايب يف تسهيل الوصول اىل مصادر التمويل.شبكات العائلة واالصدقاء ل -3

 ( منوذج الدراسة1منوذج رقم )                                     

 

 راسةمنهجية الد 8

صحاب املشاريع أهذه الدراسة التطبيقية تبحث يف دور الشبكات )العالقات والروابط( اليت يستخدمها         
الصغرية واملتوسطة يف التأثري للوصول اىل مصادر التمويل املتاحة سواء الرمسية منها او غري الرمسية يف ليبيا، ويف سبيل 
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صحاب أمبقياس ليكرث اخلماسي كأداة جلمع البياانت املطلوبة حول أراء ستخدام االستبانة إقياس هذا التأثري مت 
( مالك او مدير مشروع ابختيار عشوائي ملشاريع 347املشاريع املستهدفني واُجري التحليل على عينة تتكون من )

ــرافية مصراته( وهي ختتلف من حيث اخلصائص الدميغ -سبها-خمتلفة النشاط يف ثالث مناطق من ليبيا )طرابلس
 equationوالبنيوية والسكانية، ولتحقيق الدقة واجلــودة يف حتليل البياانت اجملمعة مث إستخدام منــــوذج املعادلة البنائية 

modeling (SEM) structural  اجملمعة عن طريق امليدانية ختبار النموذج النظري وحتليل البياانت إلتصميم و
 (.AMOSاالحصائي أموس ) التحليل

 الرتبة النسبة املئوية التكرار الفرتة ملتغريا

مـــــر
الع

 
 5 8.4 % 29 سنه 25اقل من 

 2 28 % 97 سنة 33ايل    26من 
 3 24.8 % 86 سنة 41ايل   34من 
 1 29.7 % 103 سنة 49ايل   42من 

 4 9.2 % 32 سنة  50اكرب من 

مـــي
تعلي

ى ال
تـــو

ملس
ا

 

 4 % 11 38 ماجستري
 1 % 52.2 181 جامعيةشهادة 

 2 % 14.7 51 شهادة دبلوم عايل
 5 % 6.3 22 مستوى الشهادة االعدادية

 3 % 11.8 41 شهادة اثنوية
 6 % 4 14 بدون تعليم

ــــرة
خلبـــــ

ا
 

 1 % 30 104 سنوات 5من سنة ايل 
 2 % 25.9 90 سنوات 10ايل  6من 
 3 % 15 52 سنة 15ايل  11من 
 4 % 14.7 51 سنة 20 ايل 16من 
 6 % 5.5 19 سنة 25ايل  21من 

 5 % 8.9 31 سنة 26اكثر من  

 للعينة ( البياانت الدميغرافية1رقم)ل جدو               اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة     9

ن النسبة أ( 1يالحظ من اجلدول رقم )    
االكرب من املبحوثني من أصحاب املشاريع 

سنة بنسبة  49-42عمارهم ما بني أتراوحت 
% من حجم العينة ، يلها 29.7متوسطة 

% 28سنة وبنسبة  33 – 26الفئة من 
 50ن اعمار العينة اكرب من % م 9.2وكان 
صحاب أاما املستوى التعليمي فقد كان  سنة،

% من  52.2الشهادات اجلامعية ميثلون 
حجم العينة يليها شهادة الدبلوم التخصصي 

شهادة الثانوية بـــــنسبة ال% مث  14.7بنسبة 
 4% من حجم العينة، وكانت نسبة  11.8

% فقط من العينة بدون تعليم، أما خبصوص 
طول فرتة التعامل  ىواليت تدل عل خربة العمل

يف جمال معني واليت تنشأ عنها عالقات 
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)15(- بقراءة اخري قصر مدة الخبرة يدل على ان هناك مشاريع جديدة عمرها اقل من خمس سنوات مما يؤكد ان 29% من العينة خاضوا مؤخراَ 

 تجربة البحث عن التمويل إلنشاء مشاريعهم.

% 25.9غري أن اكثر من  (15)ات% لديهم خربة قصرية اقل من مخس سنو 30االعمال فأظهرت بياانت العينة أن 
 من حجم العينة ميتلكون خربة 

 الوســــط  بعد القياس
 احلسايب

االحنــراف 
 املعياري

 الرتبــة

   صعوابت التمويل
 5 0.868 3.78 السؤال االول
 2 0.815 4.03 السؤال الثاين
 6 1.214 3.46 السؤال الثالث
 3 0.87 3.95 السؤال الرابع

 1 0.839 4.09 السؤال اخلامس
 4 1.106 3.90 السؤال السادس
   الشبكات االدارية

 2 1.03 3.22 السؤال االول
 4 1.069 2.96 السؤال الثاين
 1 0.944 3.54 السؤال الثالث
 3 1.026 3.20 السؤال الرابع

   شبكات االعمال
 2 1.035 3.43 السؤال االول
 3 0.914 3.70 السؤال الثاين

لثالسؤال الثا  4.32 0.678 1 
 4 1.109 3.13 السؤال الرابع

  شبكات العائلة واالصدقاء
 2 0.981 3.71 السؤال االول
 3 0.9 3.53 السؤال الثاين
 1 0.74 3.93 السؤال الثالث
 4 1.063 3.52 السؤال الرابع

         إجاابت املبحوثني ( اجتاهات2جدول رقم )       % من العينة خربهتم تزيد 15سنوات ، وأن  10متتد ايل 
ن هناك توافق يف عمر وخربة أونالحظ  ،سنة 15عن 

% منهم كما اشران 28املبحوثني خيدم هدف الدراسة، فنسبة 
% خربهتم 30سنة وايضاً نسبة  33-26ترتاوح اعمارهم من 

سنوات مما يشري اىل أن نسبةكبرية من املبحوثني  5اقل من 
وا مصدر من مصادر التمويل انشاؤا مشاريع جديدة واستخدم

نوع من الشبكات، رمبا من خالل احلالية  املتاحة خالل الفرتة 
 من تسمحن لديهم مدخرات أ يشريفمتوسط عمرهم ال 

                      .أتسيس

 ن الوسط احلسايبأ( يتبني 2رقم)املقابل من خالل اجلدول 
اس للمقي االفرتاضيجاابت العينة جتاوز الوسط إألغلب 

صحاب املشاريع يف ليبيا أ( مما يدل على ان أغلب 3وهو)
التمويل  يوافقون على اهنم يواجهون صعوابت يف الوصول اىل

ختالف االسباب والغالب منهم يؤكدون على أن إابلرغم من 
هو سبب مهم يف صعوبة مع الدولة عدم وجود عالقات 

امس ، ويظهر ذلك يف السؤال اخلالرمسي الوصول ايل التمويل
ليس لدي والرابع )ليس لدي عالقات للحصول على القرض/

حيث جتاوز الوسط احلسايب اصدقاء وعائلة مقتدرين( 
( وهي منطقة )موافق بشده(، 4إلجاابت املبحوثني الرقم )
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نسبة ملتغري الرتبة الثانية، اما ابليف وايضاً عدم القدرة على دفع الضماانت حمور السؤال الثاين من االسباب املهمة وجاء 
( وهي منطقة موافق وكان اعلى 3يضًا كان متوسط اغلب االجاابت يتجاوز متوسط املقياس )أشبكات االعمال 

صحاب املشاريع حيافظون علي عالقات متينة مع الزابئن أاغلب  ويبني ان 4.32ابت السؤال الثالث متوسط إلجا
بكات االدارية واملقصود به العالقات مع االدارات واهليئات واملوردين للوصول ايل التمويل، اما خبصوص متغري الش

ن العالقات أ( ما يعين ان االغلبية يوافقون على 3احلكومية فكان املتوسط احلسايب لإلجاابت يفوق متوسط املقياس )
قاء فاملتوسط مر ملتغري العالقات مع العائلة واالصدآل، كذلك االرمسي مع احلكومة تزيد من فرص احلصول على التمويل

صحاب املشاريع أبن العالقات االجتماعية هلا دور أ( ما يدل علي وعي 3)االفرتاضي احلسايب جتاوز متوسط املقياس 
 يف الوصول ايل التمويل.

 

 قياس املصداقية والثبات ألداة القياس 10

من اجله، ولغرض يقصد هنا التأكد من مدي مالئمة اداة الدراسة )االستبيان( لقياس اهلدف الذي صممت 
( لقياس تباث اداة Cornbach Alphaستخراج قيمة معامل االتساق الداخلي الفا كرونباخ)إحتقيق ذلك يتم 

يضا صدق التمايز أ( و Validity Convergentالدراسة، ومن مت حساب قيمة صدق التقارب )
(Discriminant Validityلقياس صد )دراسة.بناء الدراسة يف عكس الواقع النظري لل ق 
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 .SPSS يقيس مدي ترابط الفقرات بين المتغيرات ويتشابه مع مقياس الفا كرونباخ في برنامج الــAmos)15(- مؤشر الموثوقية المركبة في برنامج 

(17) Hair, Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). New 
York:Macmillan Publishing Company. 

 ( قياس موثوقية وصدق الدراسة3جدول رقم )

املوثوقية  املتغريات
 املركبة
CR 

متوسط 
 التباين
VE 

 قيمة معامل االرتباط

شبكات 
 االعمال

الشبكات 
 اإلدارية

شبكات العائلة 
 واالصدقاء

صعوابت 
 التمويل

    1 0.742 0.890 شبكات االعمال

   1 0.610 0.804 0.927 الشبكات االدارية

  1 0.290 0.740 0.753 0.858 شبكات العائلة واالصدقاء

 1 0.140 0.360 0.260 0.888 0.957 صعوابت التمويل

                        

        

 

 

 

 

 

 اجلدول من إعداد الباحث حسب خمرجات نتائج حتليل الدراسة

متع ابلثبات واملصداقية فمن خالل  شرتاطات جيب حتقيقها إلعتبار أن اداة الدراسة تتإهناك عدة قيم و 
 Composite)(16)املركبة قد حتقق من خالل مؤشر املوثوقية املطلوب ن شرط الثباتأ( يتضح 3اجلدول رقم )

Reliability وهي تزيد عن النسبة  0.858( فقد كانت اقل قيمة يف متغري شبكات العائلة واالصدقاء وبلغت
 Hairوهي موافقة لــما يرى  0.70اكرب من  يضاأ( و 1970)Nunnally ( من قبل0.60)اكرب من  املوصى هبا

ختبار صدق اداة الدراسة من خالل صدق التقارب والذي يقيس درجة التقارب بني إ،كما مت (17)(1998واخرون )
ـ فقرات املتغري مع بعضها البعض )البناء( ويف ذات الوقت ايل أي مدى خيتلف متغري عن متغري اخر او ما يسمى بــ

 (.Multicollinearity)عدم وجود 
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)18( -Pallant, J. (2001). The SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows 

(version 10). St Leonards, NSW: Allen & Unwin. 

 التحليل العاملي التوكيدي 11

ميكن أن تفسر العالقات يهدف التحليل العاملي اىل التحقق من صحة متثيل الفقرات للعوامل املؤثرة اليت 
بني عدد من الظواهر الواقعة، وبصورة ادق فأن التحليل العاملي يتمثل يف خفض واختزال مكوانت جداول االرتباط 
اىل اقل عدد ممكن ليسهل تفسريها، ووصف عالقات التغاير بني عدد من املتغريات بداللة عدد قليل من املقادير 

 (.2014مى العوامل)فرج و خليل،العشوائية غري املشاهدة واليت تس

 ( التحليل العاملي التوكيدي ملتغريات الدراسة2شكل رقم )

 

 Factor)االربع(  تظهر قيم درجة تشبع املتغريات 1من خالل منوذج التحليل العاملي التوكيدي رقم )      

Loading( جيدة حيث كانت اقل قيمة هي )وهي موافقة ملا جاء 89( واكرب قيمة هي)39( من الفقرات)االسئلة )
مستجوب يكفي ان تكون قيمة تشبع  300اليت تكون اكرب من  أن العينة ون( حيث ير 2006واخرون) Hairبه 

( 0.61، كما كان االرتباط بني متغري الشبكات االدارية مع شبكات االعمال بقيمة)30املتغري من الفقرات اكرب من 
( وكان االرتباط بني شبكات االعمال مع متغري شبكات العائلة 0.74ومع شبكات العائلة واالصدقاء بقيمة )

وجاء إرتباط املتغريات املستقلة مع الوصول اىل التمويل جيد ابستثناء متغري العائلة ( 0.74واالصدقاء بقيمة)
 االرتباط بني املتغريات >كل متغري ميثل ذاته حيث أن ، ولكن بشكل عام يعترب   0.20واالصدقاء كان دون 

   (18)(.Pallant,2001)حسب ما وصى به  0.90
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من قيم  ى( اهنا اعلAVEتدل قيم اجلدر الرتبيعي ملعامل متوسط التباين )(3لرجوع اىل اجلدول رقم)اب
جاءت قيمة املوثوقية املركبة  يضاأو ن الدراسة تتصف ابلصدق التمايزي، أمعامالت االرتباط بني كافة االبعاد مما يؤكد 

(CR اعلى من )أ، و  0.7( يضا كانت قيمةAVE لكل متغريين اكرب من )واكرب من قيمة االرتباط بني  0.5 ،
، واجلدول التايل يعرض مقارنة بني قيم اجلدر الرتبيعي للتباين ومربع 6200واخرون،  Hair ذات املتغريين حسب

 االرتباط بني كل متغريين.

 (AVEتوسط التباين)( مقارنة بني ارتباط املتغريات ومعامل م4جدول رقم )

 املتغريات
الوصول للتمويل 

& شبكات العائلة 
 واالصدقاء

الوصول للتمويل 
 &شبكات االعمال

الوصول للتمويل 
 &الشبكات االدارية

الشبكات االدارية 
&  شبكات 

 االعمال

الشبكات االدارية 
& ش. العائلة 

 واالصدقاء

شبكات االعمال 
& ش. العائلة 

 واالصدقاء 

 0.740 0.290 0.610 0.360 0.260 0.140 االرتباط

 0.778 0.748 0.773 0.815 0.846 0.820 التباين املستخلص.  م
 اجلدول من اعداد الباحث

 

 حتليل نتائج الدراسة 12

صحاب املشاريع يشريون بدرجة كبرية أىل أن ا( 2أشارت نتائج املتوسطات احلسابية الواردة يف اجلدول رقم )        
جتاه إالتمويل اكثر صعوبة يف ظل عدم وجود شبكة من العالقات اجليدة ويظهر ذلك يف  ن الوصول اىلأ على اىل

واخلامس)ليس لذي عالقات للحصول  متوسط إجاابهتم يف السؤال الرابع )ليس لدي اصدقاء وعائلة مقتدرين مالياً(
صحاب املشاريع حيافظون أال أن  (،كما بينت أبعاد شبكات االعم4.09\3.95علي قرض( وكانت على التوايل )

( ويف 4.32جاابت بلغ )إالزابئن ابعتبارهم املورد االول للتمويل مبتوسط املوردين و اواًل على عالقات قوية ودائمة مع 
( و يهتمون بوجود عالقات جيدة مع 3.70املرتبة الثانية بعالقات قوية مع موردي السلع واخلدمات مبتوسط )

الشبكات متغري (، كما بينت ابعاد او فقرات 3.43ى يف ذات اجملال مبتوسط إجاابت بلغ )صحاب االعمال االخر أ
صحاب املشاريع ال يهتمون بوجود عالقات مع اهليئات االدارية احلكومية لتسهيل اجناز اعماهلم ويظهر أاالدارية ان 
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(، 2.96ف احلكومية( مبتوسط بلغ )ذلك يف قيمة متوسط الفقرة الثانية )وجود عالقات مع موظفي اهليئات واملصار 
جناز اعماهلم وليس بشكل مباشر ويتضح ذلك من خالل إعالقاهتم مع رجال االعمال االخرين يف  ىويعتمدون عل

( اما ابلنسبة ألبعاد شبكات العائلة واالصدقاء فقد اظهرت نتائج املتوسطات 3.54جاابت )إالفقرة الثالثة مبتوسط 
، على ارتباطاهتم االجتماعية ويتطلعون ايل توسيع عالقاهتم لدعم انشطتهم التجاريةون صحاب املشاريع حيافظأن أ

ويظهر ذلك من خالل متوسط اجاابت السؤال االول )وجود ارتباطات واسعة مع ألصدقاء والعائلة( والثالث )التطلع 
على ( 5يف اجلدول رقم ) لت البياانت الواردة،كما ذ(على التوايل3.93-3.71لبناء عالقات جديدة( مبتوسط )

اليت تعترب من  RMSEAدرجة عالية من املطابقة بني منوذج الدراسة املقرتح وبياانت الدراسة و يظهر ذلك يف قيمة 
قبول وجناح النموذج النظري  ىويرتتب عليها مدى امكانية متابعة التحليالت االخرى فهي تبني مد املؤشراتهم أ

وهي اقل من القيمة  0.067النموذج احلقيقي مبتغريات صحيحة وقد كانت قيمته والفرضيات املوضوعة يف متثيل 
واليت تبني مدى القبول العام لالطار النظري وامكانية تعميم  2.54( والبالغة ch2/df،قيمة ) 0.080 املعيارية

تباين االبعاد، قدرة النموذج يف اظهار  0.939البالغة  GFIالنتائج على عينة الدراسة ،كذلك فقد دلت قيمة 
 .عن دقة منوذج الدراسة املقرتح يف وصف البياانت 0.929اليت بلغت  CFIوعربت قيمة 

 

 (مؤشرات مطابقة النموذج العلمي مع بياانت البحث امليداين5جدول رقم)             

 القيمة معيار التطابق مؤشرات املطابقة     
 2.542 3  ≥الناتج  Ch-dfدرجات احلرية ÷ مربع كاي 

 929 0.90 ≤الناتج   CFIمؤشر املطابقة املقارن
 939 0.90 ≤الناتج  GFIمؤشر مالئمة التناسب 

 902 0.90 ≤الناتج  TLIمؤشر توكر لويس 
 ** 0.05  ≥الناتج  Pمستوى الداللة  

 0.067 0.08  ≥الناتج  RMSEAجدر م مربع اخلطأ التقرييب )
  العتماد على خمرجات التحليلاجلدول من أعداد الباحث اب        

وابإلضافة ايل البياانت املبوبة اعاله يف اجلدول ميكن مالحظة النتائج وداللتها على منوذج الدراسة الذي يُظهر مجيع 
 العالقات والتأثري بني املتغريات.
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  ( منوذج الدراسة البنائي3شكل رقم)

 

 

 

 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج 13

ن تتحقق من خالل أاح الفرضية ومن مث قبوهلا او ورفضها هناك بعض املؤشرات جيب الختبار مدى جن  
( ويرمز هلا critical ratio for regression weightsخمرجات النتائج وهي قيمة النسبة احلرجة ألوزان االحندار)

ال تتجاوز  P-Value(، وقيمة Hairلتكون فرضية انجحة) 1.96( وجيب ان تزيد قيمتها عن CRابلرمز )
0.050. 
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 ( تقديرات اوزان االحندار5جدول رقم )

 Estimate S.E. C.R. P املتغــــريات
 *** 4.065 0.149 0.606 صعوابت التمويل شبكات االعمال 
 0.019 2.348- 0.161 0.377- صعوابت التمويل الشبكات االدارية 

 0.031 2.153 0.252 0.543 صعوابت التمويل العائلة واالصدقاء شبكات 
 Out potاجلدول من اعداد الباحث ابالعتماد علي جدول خمرجات النتائج    

ونرفض حققت املؤشرات املطلوبة، الفرضية الثانية والثالثة حيث أهنا  فاننا نقبل(  5ابلنظر ايل اجلدول رقم )
 ويل( الن النتيجة كانت سلبية بقيمةالتم يف تسهيل الوصول اىلجيابية إ)للشبكات االدارية عالقة  االوىلالفرضية 
 وتسهيل)توجد عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني شبكات االعمال  الثانية( اما الفرضية -0.377)تقديرية 

 CR =4.065ن أ( وهي ذات داللة احصائية حيث 0.606الوصول للتمويل( فكانت نتيجتها موجبة وبقيمة )
ة الثالثة )وجود عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني شبكات العائلة واالصدقاء ، وايضاً الفرضي1.96وهي اكرب من 

= P-Value( وقيمة 0.543الوصول للتمويل( مقبولة وذات داللة احصائية حيث كانت القيمة املقدرة ) وتسهيل
نية والثالثة ونرفض الفرضية ، وابملقارنة مع النموذج النظري فأننا نقبل الفرضية الثا( وهي ذات داللة احصائية0.031)

 االوىل.
 ( تـأثري املتغريات املقنن6جدول رقم )

صعوابت الوصول 
 للتمويل

 شبكات العائلة واالصدقاء الشبكات االدارية شبكات االعمال
0.584 0.503- 0.358 

 
ا أتثري يف صحاب املشاريع هلأن شبكات االعمال اليت يكوهنا أمن خالل اجلدول اعاله تشري النتائج اىل 

ن زايدة العالقات ابلنسبة ألصحاب املشاريع بوحدة أالتغلب على صعوابت الوصول ايل مصادر التمويل يف ليبيا و 
ن لدى أصحاب املشاريع قناعة أبنشاء أ، ويعكس ذلك من الوحدة (0.584التمويل بــــــــ)تسهل الوصول اىل واحدة 

التمويل اما يف  القطاعات االخرى بغية الوصول اىل واس اجملال عالقات جيدة مع رجال االعمال االخرين يف نف
شكل عيين او أتجيل الدفع او ما يسمح به من خالل التبادالت التجارية، اما ابلنسبة للشبكات االدارية فقد كان 

حدة ال ( فزايدة العالقات مع اجلهات احلكومية بوحدة وا0.503-أتثريها سليب يف تدليل صعوابت التمويل وبلغ )
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(19)- Kalsom Abd Wahab, and Khalid Hassan Abdesamed.2012." Small and Medium Enterprises (SMEs)Financing 

Practice and Accessing Bank Loan Issues -The Case of Libya" .World Academy of Science, Engineering and 
Technology Vol:6 2012-12-27. 
 

التمويل ويظهر رفض أصحاب املشاريع الولوج يف عالقات مع االدارات واهليئات  تسهيل الوصول اىليؤدي ايل 
( وهو يف منطقة حمايد، كذلك علم 2.96جاابت العينة عن هذه الفقرة فقد بلغ )إجتاه متوسط إ خالل احلكومية من

عليها جيعلهم ال يرون أبمهية املفروضة بسبب الفوائد الربوية أصحاب املشاريع أبن القروض املمنوحة من الدولة حمرمة 
 Eltawel؛ Abd Wahab  &Abdesamed  2012)، وهذا يوافق ات مع رجال الدولة واالداراتعالقهذه ال

2011)(19) . 

فيما يتعلق بشبكات العائلة واالصدقاء اظهرت النتائج أن زايدة شبكات العائلة واالصدقاء بوحدة واحدة 
صحاب املشاريع يعتمدون نسبيًا علي أ( وحده ويفسر ذلك واقعيًا أن 0.358التمويل بـــــ) الوصول اىل هل منيس

التجارية او احلرفية، يؤكد ذلك إنتشار فكرة اجلمعيات االدخارية اليت ينظمها  عائالهتم واصدقائهم يف متويل مشاريعهم
 .االصدقاء فيما بينهم او افراد العائلة

 
 دراسةنتائج ال 14

صحاب املشاريع وغريهم من رجال أتنشأ بني  أثر الشبكات اليت قياسيتمثل اهلدف الرئيس للدراسة يف 
مصادر التمويل، وبناء على دراسة  على املساعدة يف الوصول اىل االداريني كومةاحلعمال واصدقاء واقارب وموظفي أ

 -النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: هذه همأ، وفيما يلي عدة نتائج برزتالعالقة بني املتغريات فقد 
عدد كبري من املشاريع الصغرية واملتوسطة تعمل خارج القطاع الرمسي)غري مسجلة( والميكن حتديد نسب  -

 دقيقة عن مصادر التمويل اليت يعتمد عليها أصحاب هذه املشاريع يف متويل أنشطتهم التجارية.
مصادر التمويل، ما ميثل عائق يف  غرية واملتوسطة يف ليبيا اىلتوجد صعوابت يف وصول أصحاب املشاريع الص -

صحاب املشاريع يعتمدون على مدخراهتم اخلاصة وأموال أمر الذي جيعل أغلب آلمنوها وانتشارها، اطريق 
العائلة واالصدقاء يف متويل مشاريعهم وال يستفيدون من القروض املصرفية فمنهم من يرى أبهنا حمرمة شرعاً 

 من اليستطيع تقدمي الضمان املطلوب مقابل القرض. ومنهم
صحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا يستخدمون شبكات االعمال اليت تنشأ من خالل التعامل مع أ -
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% من صعوابت الوصول ايل التمويل عن 58يدللون ما نسبته بذلك موردي السلع واخلدمات والزابئن وهم 
 طريق هذه الشبكات.

اليت تتكون يف حميط العائلة او امتداد الصداقات يف  شبكات العائلة واالصدقاءصحاب املشاريع على أيعتمد  -
% من صعوابت التمويل يتم 35ن نسبة أظهر النتائج ، وتُ ماحلصول على التمويل إلنشاء وتطوير مشاريعه

 العائلة واالصدقاء.  شبكات التغلب عليها عن طريق
اليت تنشأ بني أصحاب املشاريع وموظفي املؤسسات احلكومية أي دور يف  ال تشكل الشبكات اإلدارية  -

بل أن أتثريها سليب يف الوصول اىل مصادر التمويل يفسر ذلك أن  مصادر التمويل تسهيل الوصول اىل
اغلب التمويل غري رمسي فالعالقات مع موظفي احلكومة توصل اىل التمويل الرمسي غري املرغوب فيه من قبل 

 .املشاريع نتيجة التعامل ابلراب أصحاب
 

 التوصيات 15
تدخل الدولة الجياد ألية لتوفري مصادر متويل رمسية توافق الشريعة االسالمية لدعم املشاريع الصغرية  -

 واملتوسطة.
تصميم آليه إدارية لالستفادة من العالقات واالرتباطات اليت تربط العاملني واملوظفني داخل املؤسسات  -

 دمية واملالية ابلزابئن احملتملني.االنتاجية واخل
تشجيع حتّول نظام مجعيات اإلدخار العائلية ومجعيات إدخار االصدقاء اىل شركات ادخارية إستثمارية  -

مسامهة لتشجيع االعمال الرايدية بني الشباب واملسامهة ضمنيًا يف حل مشكلة التمويل للمشاريع الصغرية 
 واملتوسطة.

لربانمج الوطين لتشجيع املشاريع الصغرى واملتوسطة يف ليبيا ليتسىن له رفع دعم ومنح صالحيات اوسع ل -
 مستوى اداء هذه املشاريع واالستفادة منها يف دعم عجلة التنمية االقتصادية.
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