THE IMPACT OF OBSTACLES FACING ENTREPRENEURS ON THE
PIVOTAL CAPABILITIES ELIGIBLE FOR THE GROWTH OF SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE EGYPTIAN MARKET: AN
APPLIED STUDY

أثر املعوقات اليت تواجه رواد األعمال على القدرات احملورية املؤهلة لنمو املشروعات الصغرية
 دراسة تطبيقية:واملتوسطة يف السوق املصري
Tamer Hamed Ahmed Omer1, Alaa Eldin Hassan Elgharabawy2, Mohamed Abdul Salam3 &
Ayman Rageb4
(Corresponding author). Ph.D Student, Arab Academy For Science, Technology, and Maritime
Transport, University of Alexandria. tamer_sociology@yahoo.com
2 Professor, Bussiness Management, Faculty of Commerce, University of Alexandria.
3 Professor, Arab Academy For Science, Technology, and Maritime Transport, University of Alexandria.
4 Professor, Arab Academy For Science, Technology, and Maritime Transport, University of Alexandria.
1

Vol. 9. No. 1 Abstract
December Issue The study aimed to identify the impact of the obstacles facing entrepreneurs
on the pivotal capabilities that qualify for the growth of small and medium
2020

enterprises in the Egyptian market, through an applied study on investors in
small and medium enterprises, and the study tool was represented in the
questionnaire that the researcher distributed to an intentional sample of
(170) of entrepreneurs in small and medium enterprises. The study reached
many results, the most important of which was the diversity of obstacles
facing the entrepreneurs in small and medium enterprises, between
(financing - economic - marketing - administrative and organizational technical - legislative - human - as well as other obstacles). Despite these
obstacles, and through the field study, there is also a determination of the
owners of these projects to progress and move forward with the projects they
have done, whether commercial or industrial, or to provide services due to
their strong desire to achieve profit and financial independence and serve
themselves and their society.
Keywords: Obstacles, Entrepreneurs, Small, Medium, Egyptian.

ملخص البحث

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر املعوقات اليت تواجه رواد األعمال على القدرات
 وذلك من،احملورية املؤهلة لنمو املشروعات الصغرية واملتوسطة يف السوق املصري
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خالل دراسة تطبيقية على املستثمرين يف املشروعات الصغرية واملتوسطة ،ومتثلت أداة
الدراسة يف االستبانة اليت قام الباحث بتوزيعها على عينة عمدية قدرها ()170
مفردة من رواد االعمال ابملشروعات املتوسطة والصغرية ،ولقد توصلت الدراسة إىل
العديد من النتائج كان من أمهها تنوع املعوقات اليت تواجه رواد املشروعات الصغرية
واملتوسطة ما بني معوقات (متويلية – اقتصادية – تسويقية – إدارية وتنظيمية – فنية
– تشريعية – بشرية – جبانب معوقات أخرى) ،ورغم ذلك ومن خالل الدراسة
قدما فيما قاموا
امليدانية هناك إصرار من أصحاب تلك املشاريع على التقدم واملضي ً
به من مشروعات سواء جتارية أو صناعية أو خدمية لرغبتهم القوية يف حتقيق الربح
واالستقالل املايل وخدمة أنفسهم وجمتمعهم.
الكلمات املفتاحية :املعوقات ،رواد األعمال ،الصغرية ،املتوسطة ،املصري.
البلدان اجملاورة ،واالفتقار إىل املهارات اإلدارية
والتدريب ،واألسواق الفقرية ،واالفتقار إىل
املساعدة املالية ،والوصول إىل املواد اخلام وعدم
وجود البنية التحتية املناسبة (.)Tinarwo, 2016

مقدمة

إن منو رايدة األعمال يستلزم تطوير مهارات
العمل مثل االتصاالت والقدرة على حل
املشاكل ،ويف املقابل هناك من جيادل أبن منو
الشركات الصغرية واملتوسطة سيتطلب روح
املبادرة واملهارات اإلبداعية والقدرة على العمل
مع اآلخرين وطريقة جيدة إليصال املنتج للعمالء

وتعترب املشروعات الصغرية واملتوسطة يف
مجهورية مصر العربية أحد مصادر الدخل
الرئيسية اليت تساهم يف حتسني الوضع
االقتصادي واالجتماعي لدى املواطنني ،حيث
تعاين املشروعات الصغرية واملتوسطة بصفة
خاصة من جمموعة من املشاكل واملعوقات
(السياسية  -االقتصادية  -اإلدارية  -املالية)

( Abdul,

واليت ميكن تطويرها من خالل التدريب
.)2018
وابلنسبة للتحدايت جند أن املشروعات

عددا منها تتمثل يف قلة
الصغرية واملتوسطة تواجه ً
األسواق ،ونقص الدعم احلكومي ،ونقص رأس
املال ،ونقص املعرفة أبحدث التقنيات ،واملعاملة
غري العادلة من السلطات احمللية ،واملنافسة

اليت تواجه هذه املشروعات دون وجود جهة
حاضنة ذات فعالية سواء حكومية أو غري
حكومية حتمي وتساعد هذه املشاريع يف تقدمي
حلول هلذه املشاكل واملعوقات تساعدها على

الشديدة من الشركات القائمة اليت تستورد من
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النجاح ،وحتول بينها وبني حتقيق أهدافها من
وجهة نظر املستثمرين (العبادي.)2018 ،

 -3التعرف على عمر املشروع وأتثريه على
العالقة بني املعوقات اليت تواجه رواد

وبناءً على ذلك سوف يتناول الباحث
يف هذه الدراسة حتليل أثر املعوقات اليت تواجه
رواد األعمال على القدرات احملورية املؤهلة لنمو
املشروعات الصغرية واملتوسطة يف السوق

لنمو

أمهية الدراسة

أهداف الدراسة

تكمن أمهية الدراسة احلالية من الناحية النظرية
والتطبيقية ،وفيما يلى يعرض الباحث هلذه األمهية
من خالل النقاط التالية:

األعمال والقدرات احملورية
املشروعات الصغرية واملتوسطة.

املصري.

يسعى الباحث يف هذه الدراسة إىل حتقيق
األهداف التالية واليت تتفرع من اهلدف الرئيس
التايل وهو:

ومن هنا تظهر أمهية هذه الدراسة على
املستويني العلمي والتطبيقي كما يلي:

التعرف على املعوقات اليت تواجه رواد
األعمال ودراسة أتثريها على القدرات احملورية
املؤهلة لنمو املشروعات الصغرية واملتوسطة يف
السوق املصري.

األمهية العلمية

أتيت األمهية العلمية هلذه الدراسة من خالل:
أ .حماولة الباحث لتأصيل مفاهيم الدراسة
والتعرف على املعوقات من وجهة نظر
املستثمرين ورواد األعمال املعنيني
ابملشروعات الصغرية واملتوسطة ،وبيان
أثر رايدة األعمال عليها.

وينقسمم هممذا اهلمدف المرئيس إىل األهمداف
الفرعيممة والمميت أمكممن صممياغتها بعممد القيممام ابلدراسممة
االسممتطالعية املبدئيممة وحممق األدبيممات البحثيممة المميت
تناولت هذا املوضوع:
 -1التعرف على العالقة بني املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال والقدرات احملورية
لنمو املشروعات الصغرية واملتوسطة.

ب .إلقاء الضوء على االهتمام الكبري من
جانب احلكومة املصرية بوضع سياسة
رشيدة تعمل على االهتمام بتنمية
مهارات رواد األعمال ،وحماولة التعرف
على املعوقات اليت تواجههم؛ وذلك
حملاولة النهوض ابملشروعات الصغرية
واملتوسطة يف مصر ابعتبارها إحدى

 -2حتديد حجم املشروع وأتثريه على العالقة
بني املعوقات اليت تواجه رواد األعمال
والقدرات احملورية لنمو املشروعات
الصغرية واملتوسطة.
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الركائز األساسية اليت يعتمد عليها
االقتصاد املصري اآلن.

مسامهة نتائجها يف مساعدة املستثمرين للتعرف
على أهم املعوقات اليت تواجههم وضرورة السعي

ج .إلقاء الضوء على معوقات رايدة
األعمال اليت تؤثر على القيام
ابملشروعات الصغرية واملتوسطة يف ظل
الظروف الراهنة ،وربطها مبتغريات

لوضع حلول هلا ،وذلك من أجل حماولة النهوض
ابملشروعات الصغرية واملتوسطة.
 -1تسهم هذه الدراسة يف التعرف على
املعوقات الرئيسية اليت تواجه رواد

القدرات احملورية للنمو.
د .إظهار االهتمام الواضح من جانب
احلكومة املصرية ابملستثمرين يف

األعمال ومدى أتثريها على القدرات
احملورية املؤهلة لنمو املشروعات الصغرية
واملتوسطة.

املشروعات الصغرية واملتوسطة ،وذلك
يف ضوء اخلطة اإلسرتاتيجية التنموية
ورؤية مصر لعام 2030م ،ابعتبار
هؤالء املستثمرين الذين يوجهون

 -2املسامهة يف صياغة رؤية وإسرتاتيجية
تسعى لتوجيه هذه املشروعات الصغرية
واملتوسطة مبا حيقق تنمية اقتصادية
حقيقية للمجتمع املصري.

أنشطتهم وأعماهلم جتاه املشروعات
الصغرية واملتوسطة الثروة األساسية اليت
يعتمد عليها بناء أي جمتمع .ولذا جيب

 -3العمل على حل مشكلة البطالة والفقر
لدى اجملتمع املصري وتوفري الوظائف هلم
من خالل حتسن آليات النمو هلذه

إزالة املعوقات اليت قد تواجههم،
وتوجيههم مهنيًا ،ورعايتهم ،واالهتمام
هبم وتلبية حاجاهتم ،وذلك انطالقًا من
حرص املسؤولني االقتصاديني على

املشروعات الصغرية واملتوسطة.
 -4تعترب املشروعات الصغرية واملتوسطة من
اجملاالت اخلصبة لتطوير اإلبداعات
الرايدية واألفكار االبتكارية اجلدية لنمو

توجيه املستثمرين والعمل على استثمار
إمكانياهتم الرايدية وتوجيههم حنو
املشروعات الصغرية واملتوسطة وإعدادهم

املشروعات.
دافعا لفتح
 -5ميكن أن تشكل هذه الدراسة ً
اجملال أمام الباحثني إلجراء دراسات
وحبوث أخرى تثرى جماالت خمتلفة من
جوانب االهتمام جبوانب رايدة األعمال
املختلفة أثرها على الرؤية الرايدية يف

للمرحلة القادمة وربطهم بسوق العمل.
األمهية التطبيقية
أتيت األمهية التطبيقية هلذه الدراسة من مدى
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القيام ابملشروعات الصغرية واملتوسطة يف
مجهورية مصر العربية.

اآلخرون (األغا.)2009 ،
وميكن تعريف رايدة األعمال أبهنا

كل ما سبق ،دعا الباحث إىل ضرورة
القيام بدراسة هدفها ،وهو التعرف على املعوقات
اليت تواجه رواد األعمال ،والتعرف على مدى

النشاط الذي ينطوي على اكتشاف وتقييم
واستغالل الفرص املتاحة إلدخال سلع وخدمات
جديدة ،فهي ترتبط ارتباطًا وثي ًقا بطرق التنظيم،
واألسواق ،والعمليات ،واملواد اخلام ،ويتم ذلك

أتثريها على القدرات احملورية املؤهلة لنمو
املشروعات الصغرية واملتوسطة يف السوق املصري،
وذلك يف ضوء اهتمام الدولة واملسؤولني مبجال

من خالل تنظيم اجلهود اليت مل يكن هلا وجود يف
السابق.
أما رجل األعمال فهو الفرد الذي يكون

رايدة األعمال والعمل على وضع حلول جذرية
للمعوقات اليت قد تواجهها املشروعات الصغرية
واملتوسطة.

دائما يف حالة أتهب لفرص التجارة ،وهو
ً
صاحب املشروع القادر على حتديد املوردين،
والعمالء كوسيط يف العمل عندما تنشأ األرابح
من وظيفة الوسيط .والعوامل اليت متيز أصحاب

مصطلحات الدراسة

املشروعات هي االبتكار ،واالعرتاف ابلفرص،
والعملية ،والنمو يف األعمال التجارية ،وتوظيف
ممارسات اإلدارة االسرتاتيجية يف األعمال التجارية

 -1رايدة األعمال (:)Entrepreneurship

يعد رايدة األعمال تعريف معقد ينطوي على

(املرسي.)2014 ،
أيضا أبنه عملية تقوم على
ويعرف ً
املبادأة لبدء مشروع جديد يرتكز على مفهوم
اإلبداع واالبتكار عن طريق حتديد الفرص املتاحة

جمموعة من األنشطة ذات اخلصائص التقنية
والبشرية واإلدارية وخصائص رايدة األعمال،
ويتطلب أداؤها جمموعة متنوعة من املهارات.
وبصفة عامة ،تؤدي اجلهات املنفذة يف جمال رايدة
األعمال أدواراً إضافية يف جمال اإلدارة عندما
تضطلع أبنشطتها يف جمال رايدة األعمال
(النجار.)2010 ،

يف األسواق ،واستخدام املوارد املتاحة اليت ميكن
استغالهلا هبدف عمل جديد ،كما تعترب أداة
للمواجهة مع تنافسية جديدة على الساحة
وبسرعة فائقة للتغريات وتعترب من أهم القوى
احملركة لالقتصاد (الشريف.)2019 ،
أما التعريف اإلجرائي للباحث أن رايدة
األعمال هي قيام الشباب اجلامعي بتبين أفكار

كما ميكن تعريف رايدة األعمال أبهنا هي
القدرة على خلق وبناء األشياء أي املبادرة والبناء
والعمل إلجناز بناء املشروع والقدرة والبناء
والتحليل وموهبة اإلحساس ابلفرصة اليت ال يراها
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إبداعية جديدة تصلح ملشروعات ميكن من
خالهلا استغالل املوارد املتاحة يف تقدمي منتج

يف مجهورية مصر العربية وف ًقا لعدد العاملني،
فاملشروعات املتناهية الصغر تضم مخسة عاملني،

جديد خيدم السوق احمللي ،وميكنه املنافسة
واالستمرار لفرتات طويلة مع احلرص على البحث
عن كل ما هو جديد.

واملشروعات الصغرية تضم حىت (،)50
واملشروعات املتوسطة والكبرية تضم أكثر من
عامال (كردي.)2011 ،
(ً )50
وتشري املفوضية األوروبية أن املؤسسة

واملتوسطة

األوروبية اليت توظف ما ال يزيد عن ()6
أشخاص ،دون النظر لوضع املؤسسة ،وتعترب من
املشروعات الصغرية واملتوسطة ،وأيخذ التعريف

 -2املشروعات

الصغرية

(:)SME'S

ال يوجد تعريف حمدد مشرتك ملا يشكل

املطبق هنا ،مع ذلك ،يف االعتبار العالقات مع
املشروعات األخرى ،ويف بعض احلاالت ،جند أن
تلك العالقات وخاصة إذا كانت تؤدي لنشأة
روابط ملكية كبرية أو منح حق الوصول إىل املوارد

املشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر
بشكل عام ،حيث تشمل تعريفات البلدان
املتقدمة للمشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية
حجما،
الصغر بشكل عام املشروعات األكرب
ً
خبالف تعريف البلدان النامية للمشروعات
الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر ،ويف االحتاد
األورويب ،تعترب أي شركة لديها أقل من ()250

املالية أو غريها من املوارد ،فإن ذلك يعين أن
املؤسسة ليست مؤسسة صغرية أو متوسطة احلجم
(طشطوش.)2012 ،
أما التعريف اإلجرائي للباحث أن
املشروعات الصغرية فهي وحدات صغرية احلجم
سلعا وخدمات وتتألف من منتجني
تنتج وتوزع ً
مستقلني يعملون حلساهبم اخلاص يف املناطق

موظ ًفا يعتربون من املشروعات الصغرية واملتوسطة
واملتناهية الصغر ،ويف معظم البلدان األفريقية،
فالشركة اليت لديها أكثر من ( )100موظف هي
شركة كبرية (صقر.)2020 ،
وقد عرفت األمم املتحدة املشروعات
الصغرية أبهنا هي اليت توظف ما بني ()19-15
عامل ،وتوظف املتوسطة ما بني ()99-20

املتفرقة يف بيئة اجملتمع ،وبعضها يعتمد على العمل
عماال وحرفيني ومعظمها
داخل العائلة أو يستأجر ً
يعمل برأمسال اثبت صغري أو بدون رأمسال اثبت.

عامل ،يف حني توظف املشروعات الكبرية هبا
أكثر من ( )100عامل (زهية.)2008 ،
كما قام اجلهاز املركزي للتعبئة العامة

 -3الرؤية الرايدية
:)Orientation

واإلحصاء بتعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة
http://perdanajournal.com/

(Entrepreneurial

ميكن تعريف الرؤية الرايدية أبنه أداء األسلوب،
107

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 9. No. 1 - December Issue 2020
eISSN: 2600-9463

والقرار ،والعمل على تطبيق اسرتاتيجية أعمال
املؤسسة ،كما تعترب مبثابة روح رايدة األعمال اليت

منوذجي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة ،ويف
النطاق االكادميي ميكن إرجاع مفهوم العالمة

تظهرها املؤسسة؛ ومع ذلك ،تركز عملية الرؤية
الرايدية على كيفية أداء أصحاب العمل ملهامهم
الوظيفية يف املؤسسة ،وقد تطور بُعد القياس
للتوجه الرايدي من بُعد واحد إىل أبعاد متعددة،

التجارية إىل تسويق املنتجات ،حيث كان دور
العالمة التجارية وإدارة العالمة التجارية يف املقام
األول هو خلق التمايز والتفضيل ملنتج أو خدمة
يف ذهن العميل ،أما يف إطار العالمات التجارية
للمنتجات ،فهناك عدد من التعريفات املقبولة
عموما للعالمة التجارية ،حيث يُنظر إليها على
ً
أهنا "منتج أو خدمة ،واليت يرى العميل أن هلا

حيث ذكر "ميلر" ثالثة أبعاد لوصف الرؤية
الرايدية ،وهم :االبتكار ،واملبادرة ،واملخاطرة
(.)Zhai, 2018
وتشتمل الرؤية الرايدية على الثقافة
واالبتكار وأخذ املخاطر واالستباقية جتاه الفرص
املختلفة (عبد اجمليد.)2018 ،
كما يتم تعريف الرؤية الرايدية أبهنا صورة

"رمزا
مزااي مميزة تتجاوز السعر واألداء الوظيفي" أو ً
مييز بني منتجات وخدمات شركة من شركة
أخرى" (.)Ahonen, 2008
وميكن تعريف التوجه ابلعالمات التجارية

موجهة حنو املستقبل للمشروعات اجلديدة ،حيث
هتدف تلك الرؤية إىل حتفيز كل من رواد األعمال
وأتباعهم (املستثمرين واملوظفني املستقبليني) حنو

يف التسويق للمشروعات الصغرية واملتوسطة أبنه
حاجة رجل األعمال املستقبلي قبل أتسيس شركته
إىل تطوير فكرة عمل جتاري ،ووضع خطة عمل

Lazarowitz, 2010

وحتديد اسم الشركة ،وميكن تنفيذ مجيع هذه
األنشطة مع مراعاة العالمة التجارية املطلوبة
لتسهيل جهود بناء العالمة التجارية للمشروعات
يف املستقبل ،أما بعد أتسيس املشروع ،فيجب

والكفاءة الذاتية ،واليت توجه مجيعها االنتباه
واملوارد إىل املستقبل للعمل هبا يف املشروعات
الصغرية واملتوسطة.

إجراء مجيع أنشطة بناء العالمة التجارية احملددة يف
هذه الدراسة خالل مراحل التأسيس والبقاء
(.)Vidic and Vadnjal, 2013

هذا املستقبل املرغوب فيه (

.)Ruvio Rosenblatt and Hertz
وتعرف الرؤية الرايدية إجرائيًا أبنه إدراك
فردي مرتبط ارتباطًا وثي ًقا ابلنية ،وصياغة الفرصة،

 -4التوجه ابلعالمة التجارية

وميكن تعريف التوجه ابلعالمات التجارية
إجرائيًا أبنه هنج تتمحور حوله عمليات
املشروعات الصغرية واملتوسطة حول إنشاء هوية
العالمة التجارية وتطويرها ومحايتها يف تفاعل

(Brand

:)Orientation
جديدا بشكل
مفهوما
متثل العالمات التجارية
ً
ً
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مستمر مع العمالء املستهدفني هبدف حتقيق مزااي
تنافسية دائمة يف عامل العالمات التجارية اخلاصة

تلك العملية حتتاج إىل توجيه إداري واضح يشمل
اخلربات املهنية (.)Nakano and Muglia, 2020

ابملشروعات الصغرية واملتوسطة.

ومن بني العوامل الداخلية واخلارجية اليت
حتول دون القدرات االبتكارية على مستوى
املشروعات الصغرية واملتوسطة عدم كفاية
مشروعات رأس املال االستثماري لرعاية ابتكار

 -5التوجه

ابالبتكار

(Innovation

:)Orientation

جديد ،وعدم كفاية الوسائل املالية إلجراء
البحوث حول االبتكارات اجلديدة ،وعدم كفاية
املساعدة احلكومية ،وفقر مرافق البنية التحتية،

يعرف االبتكار أبنه تطوير املنتج أو ممارسة أفكار
جديدة ومفيدة لالستفادة منها لألفراد أو الفرق
أو املنظمات أو جمموعة واسعة من اجملتمع ،ومن

وصغر حجم الشركة والسوق (
.)Faloye, 2015
ويُعرف التوجه ابالبتكار إجرائيًا أبنه جانب
من قدرة املشروعات الصغرية واملتوسطة على

مث فهناك حاجة لتوضيح أن االبتكار ليست جمرد
أيضا
مسألة اخلروج بفكرة جديدة ،ولكن يتطلب ً
منتج ذو قيمة ،ويف هذه احلالة ال يقتصر املنتج

Nassar and

أيضا أن ينظر
على الشيء امللموس ،ولكن ميكن ً
إليها على أهنا عملية لزايدة اإلنتاج ،وخفض
التكاليف بطريقة مل يتم اختبارها يف ذلك السياق
احملدد (.)Vidic and Vadnjal, 2013

تقدمي منتجات أو خدمات مبتكرة ،حيث أهنا
تعمل على استمرار وبقاء املشروعات الصغرية
واملتوسطة املبنية على املزيد من االبتكارات،
والرحبية ،والتوسعات والتطور املستمر يف هذه
املشروعات.

ووف ًقا آلراء الباحثني املختلفة فإنه جيب
تضمني عدة نقاط يف عملية تصميم االبتكار
للمشروعات الصغرية واملتوسطة ،حيث أن عملية
االبتكار هي تقدم يف التعلم عندما يكون الناس
قد اكتسبوا ابلفعل الكفاءة والدافع لتطوير شيء
جديد ،كما أنه ال يوجد يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة تصميم رمسي لعملية االبتكار بسبب

ابعا -فروض الدراسة
رً

ندرة املوارد واإلدارة املنظمة ،بينما املشروعات
الصغرية واملتوسطة يف طريقها إىل االستفادة
الكاملة من التقنيات كداعم يف الوقت احلاضر ،ال

الفرضية الرئيسية األوىل :توجد عالقة ذات

حتقيقاً ألهداف الدراسة ،قام الباحث
بصياغة الفروض التالية:

داللة إحصائية بني معوقات منو املشروعات
الصغرية واملتوسطة والقدرات احملورية لنمو

تزال عملية تصميم االبتكار ضعيفة ،فال شك أن
http://perdanajournal.com/
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 .2حجم املشروع يؤثر على العالقة بني
معوقات منو املشروعات الصغرية

املشروعات الصغرية واملتوسطة

ويتفرع منها أربع فرضيات فرعية وهى:

واملتوسطة والتوجه ابالبتكار.
 .3حجم املشروع يؤثر على العالقة بني
معوقات منو املشروعات الصغرية
ابالتصاالت
والتوجه
واملتوسطة

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
معوقات منو املشروعات الصغرية
واملتوسطة والرؤية الرايدية .
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

التسويقية.
 .4حجم املشروع يؤثر على العالقة بني
معوقات منو املشروعات الصغرية

الصغرية

معوقات منو املشروعات
واملتوسطة والتوجه ابالبتكار.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

واملتوسطة والتوجه ابلعالمة التجارية.

معوقات منو املشروعات الصغرية
ابالتصاالت
والتوجه
واملتوسطة
التسويقية.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

الفرضية الرئيسية الثالثة :عمر املشروع يؤثر
على العالقة بني معوقات منو املشروعات

معوقات منو املشروعات الصغرية
واملتوسطة والتوجه ابلعالمة التجارية.

الصغرية واملتوسطة والقدرات احملورية لنمو
املشروعات الصغرية واملتوسطة
ويتفرع منها أربع فرضيات فرعية وهى:
 .1عمر املشروع يؤثر على العالقة بني
معوقات منو املشروعات الصغرية
واملتوسطة والرؤية الرايدية.

الفرضية الرئيسية الثانية :حجم املشروع يؤثر
على العالقة بني معوقات منو املشروعات
الصغرية واملتوسطة والقدرات احملورية لنمو

 .2عمر املشروع يؤثر على العالقة بني
معوقات منو املشروعات الصغرية
واملتوسطة والتوجه ابالبتكار .

املشروعات الصغرية واملتوسطة

ويتفرع منها أربع فرضيات فرعية وهى:
 .1حجم املشروع يؤثر على العالقة بني
معوقات منو املشروعات
واملتوسطة والرؤية الرايدية .
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 .4عمر املشروع يؤثر على العالقة بني
معوقات منو املشروعات الصغرية

من األفضل معاجلة احلواجز اإلدارية من خالل
هنج متعمق يستهدف جمموعات مؤسسات حمددة

واملتوسطة والتوجه ابلعالمة التجارية .

ويتم الرجوع إليها يف إطار إرشادات لصانعي
السياسة املسؤولني.

خامسا -الدراسات السابقة
ً

احملور الثاين :القدرات احملورية املؤهلة لنمو

احملور األول :املعوقات اليت تواجه رواد

املشروعات الصغرية واملتوسطة

األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة
أجرى

(2019

وينقسم هذا احملور طب ًقا لرتتيب األبعاد على
اآليت:

 )Rahman,دراسة هدفت إىل

حتديد التحدايت واحلواجز اليت يواجهها قطاع
الشركات الصغرية واملتوسطة يف بنجالديش،
واتبعت الدراسة تصميم البحث الكمي ،ومت
سحب عينة من مائيت وثالثة عشر جميبًا

أ.

الرؤية الرايدية

كال من ()Akinyemi and Adejumo, 2017
قام ً
إبجراء دراسة هدفت إىل حتليل مقارن خلصائص
الدوافع والتحدايت اليت تواجه املشاريع يف
أيضا على معرفة
االقتصادات الناشئة ،كما قامت ً
ما يواجه الرؤية الرايدية لرواد األعمال من شأنه أن

ابستخدام طريقة أخذ العينات العمدية ،وقد
توصلت النتائج إىل أن الشركات الصغرية
واملتوسطة هي العمود الفقري لالقتصاد النامي يف

مهما يف
بنجالديش ،ويلعب هذا القطاع ً
دورا ً
التنمية االجتماعية واالقتصادية لألمة.
وقدم ( Robert, Aristovnik and
 )Ravselj, 2018دراسة هدفت إىل تقدمي حتليل

جيعلهم مستعدين ويقللون من آاثر التحدايت،
ومت اختيار  1200عينة عمدية من اثنني من
االقتصادات الناشئة يف أفريقيا ،وتشري النتائج إىل
وجود اختالف كبري يف متوسط مستوى الدخل

شامل للحواجز اإلدارية الرئيسية اليت تواجه
الشركات الصغرية واملتوسطة يف سلوفينيا ،وتظهر
النتائج التجريبية املستندة إىل حتليل التباين

وعدد سنوات العمل ( F = 7.60؛ ،)p < 0.05
بينما يف جنوب إفريقيا ،ال يوجد فرق كبري يف
متوسط مستوى الدخل وعدد السنوات يف العمل

( )ANOVAبعد إجراء اختبارات خمصصة على
عينة من  925شركة صغرية ومتوسطة تتسم
ابالختالفات ،اختالفات يف جمموعات خمتلفة من
الشركات الصغرية واملتوسطة ،وابلتايل يظهر أنه

( F = 1.41؛  ،)p> 0.05ابإلضافة إىل أن
التحدايت مثل تزويد الطاقة ،ونقص التمويل،
والرعاية املنخفضة من شأهنا أن تعرقل ابستمرار
أنشطة رايدة األعمال وتزيد من معدالت الفشل
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يف رايدة األعمال إذا استمرت التحدايت.

الصغرية واملتوسطة ،ومت وضع جدول أعمال
البحوث املستقبلية ،وقد توصلت الدراسة لعدد

التوجه ابلعالمة التجارية

من النتائج من أمهها أنه عند الدخول يف االبتكار
املفتوح ،تواجه الشركات الصغرية واملتوسطة عوائق
تنشأ داخل الشركة مثل :الصغر ،والتكلفة
التنظيمية ؛ وعوائق من خارج الشركة :وهي

ب.

أجرى ) (Raphael et al, 2017دراسة هدفت
إىل تقدمي مراجعة لألدبيات املوجودة حول
العالمات التجارية مع الرتكيز على الشركات

العوائق املؤسسية.

الصغرية واملتوسطة .وقد قامت الدراسة مبراجعة
منهجية من خالل حتديد وتقييم منشورات
اجملالت مع الرتكيز على العالمات التجارية يف

د.

سياق الشركات الصغرية واملتوسطة ،ويعتمد
التصميم املنهجي للدراسة على األوراق املنشورة
خالل الفرتة .2014-2004
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج

هدفت دراسة ( )Gumuscu, 2017إىل مناقشة
قضية استخدام املشروعات الصغرية واملتوسطة
ألدوات االتصاالت التسويقية ،وذلك للحصول
على عمالء جدد أو االحتفاظ ابلعمالء احلاليني،

من أمهها إحراز تقدم كبري يف العالمات التجارية
يف الشركات الصغرية واملتوسطة ،ووجود العديد
من الثغرات يف القضااي واألدلة التجريبية ،وكذلك

فتواجه الشركات الصغرية واملتوسطة بعض
التحدايت يف تطبيق أدوات االتصال التسويقية
مثل القيود املالية ونقص اخلربة التسويقية.

يف الطرق النظرية واملنهجية ،كما تشري نتائج
الدراسة إىل خطوط حبث واعدة لكل من البحث
التجرييب والنظري.

وقد استخدم الباحث اسرتاتيجية البحث
النوعي مع املقابالت شبه املنظمة جلمع البياانت
هلذه الدراسة ،وذلك من أجل مجع البياانت ،وقد
اشتملت نتائج الدراسة على أن الرتويج عن طريق

ج.

استخداما ،وقد شكلت
االنرتنت هو أكثر الطرق
ً
األعباء املالية للتسويق بعض القيود ،وبناًء على
ذلك مل تستخدم املطاعم الصغرية احلجم أدوات

التوجه ابالبتكار

قام ) (Hitchen, 2016إبجراء دراسة هدفت إىل
حتليل األدب الذي ميتد على مدى عقد من

االتصال التسويقي وف ًقا الحتياجاهتا.

الزمان ،وقد مت إجراء مراجعة منهجية لألدبيات
املنشورة حول االبتكار املفتوح يف الشركات
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منوذج البحث

ويوضح الشكل ( )1النموذج املقرتح للعالقة بني متغريات البحث كما يلي:

اإلطار املفاهيمي املقرتح (من إعداد الباحث)
والنسب املئوية واالختبارات اإلحصائية كأداة من

منهجية البحث

أدوات التحليل ،وستعتمد الدراسة على أسلويب
اإلحصاء ( ،)SPSSو( )Amosلتحليل البياانت.

سوف يستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي
وهو املنهج القائم على حتديد ووصف احلقائق
املتعلقة ابملوقف الراهن وخيربان مبا هو موجود
حاليًا ،وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من

جمتمع البحث
يتكون جمتمع الدراسة من رواد ومديرو األعمال
املستثمرين يف املشروعات الصغرية واملتوسطة
مبحافظة االسكندرية من العاملني جبمعيات رجال

حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط ،وذلك
ملالئمة املنهج لطبيعة الدراسة.
كما مت االستعانة ابملنهج الكمي لدراسة
وحتليل البياانت ،حيث مت استخدام املعدالت
http://perdanajournal.com/
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يف املعوقات اليت تواجه رواد األعمال والتابعة،
والذي يتمثل يف القدرات احملورية املؤهلة لنمو

عينة الدراسة

قد مت استخدام أسلوب عينات كرة الثلج

" ،"Snowball samplesوتعتمد طريقة عينة
كرات الثلج على اختيار فرد معني ،وبناًء على ما
يقدمه هذا الفرد من معلومات هتم موضوع
الدراسة يقرر الباحث الشخص الثاين الذي

املشروعات الصغرية واملتوسطة ابإلضافة إىل املتغري
املؤثر ،والذي يتمثل يف عمر املشروع وحجم
املشروع.

سيقوم ابختياره الستكمال املعلومات املطلوبة،
وبناًء على ذلك تعرف تلك الطريقة بعينة كرات
الثلج وف ًقا للتأثري املتزايد من نقطة البداية مث

التحليل األوىل للبياانت
الغرض من التحليل األويل للبياانت هو التأكد
من مدى مالءمة بياانت الدراسة للطرق

التكثيف الذي يصل الكتمال العينة.

اإلحصائية اليت سوف تستخدمها الدراسة يف
اختبار فرضيات الدراسة.وللتأكد من ثبات
املقياس مت حساب االتساق الداخلي لألداة

حجم العينة
قام الباحث بتطبيق طريقة املسح الشامل حيث
قام بتوزيع االستبياانت على مجيع األفراد مبجتمع
الدراسة ،حيث بلغ إمجايل استمارات االستبيان
( )170استمارة وزعت على عينة الدراسة من

املستخدمة وصالحيتها من خالل اختبار معامل
كرونباخ ألفا Cronbanch Alpha؛ حيث
تراوحت درجات الثبات لكل فقرة من فقرات
املقياس ما بني ).)0.899 – 0.765

خالل مقابلة مفردات الدراسة داخل اجلمعيات
التالية (مجعيات رجال األعمال ابإلسكندرية –
مجعية شباب األعمال – مجعية مستثمري مدينة

وهذه النتيجة توضح أن االستبانة تتصف
بدرجة عالية من الثبات ،وأهنا صاحلة لالستخدام
يف البحث العلمي ،ابإلضافة إىل أنه مت حساب

برج العرب).

قيمة االلتواء التفرطح للبياانت واللذين يدالن
على التوزيع املعتدل والطبيعي للبياانت
املستخدمة ،وتشري النتائج إىل عدم وجود أي
احنرافات تذكر يف البياانت؛ حيث إن قيمة

أدوات البحث (وستشمل تصميم أداة القياس،
ومنهجية تطوير االستبانة)

االلتواء تراوحت ما بني (( ) 2±هندي(1995 ،
وهو املعيار املسموح به من قبل اإلحصائيني.

قام الباحث بتصميم وتطوير استبانة االستبيان
خصيصا لغرض البحث ،وذلك ابالعتماد على
ً
فرضيات الدراسة ومتغرياهتا املستقلة ،والذي يتمثل
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جدول ( )1يبني التوزيع الطبيعي للبياانت
احملور الرئيسى

املعوقات اليت تواجه
رواد األعمال يف
املشروعات الصغرية
واملتوسطة

األبعاد

معامل االتواء معامل التفرطح معامل كورنباخ ألفا
Skewness

Kurtosis

املعوقات التمويلية

-0.222

-0.615

0.811

املعوقات االقتصادية

-1.319

1.442

0.788

املعوقات التسويقية

-.808

-0.531

0.791

املعوقات االدارية

-.630

-0.001

0.802

املعوقات الفنية

-1.375

2.516

0.899

املعوقات التشريعية

-1.510

2.774

0.782

املعوقات البشرية

-0.991

0.832

0.791

املعوقات األخرى

-1.522

2.011

0.804

منو املشروعات
الصغرية واملتوسطة

الرؤية الرايدية

-1.561

0.765

1.385

لدى رواد األعمال
التوجه
ابلعالمة

-0.771

1.698

0.868

التجارية
التوجه
ابالبتكار

-1.841

3.892

0.820

التوجه
ابالتصاالت

0.288

التسويقية
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والشكل رقم )  )2يبني منحىن االلتواء والتفرطح لعنصر الرؤية الرايدية كمثال للتوزيع الطبيعي
للبياانت بيانيًا

شكل ( )2يبني منحىن التوزيع الطبيعي لعنصر
عدا حاالت بسيطة ،أي أن  ،0.05 < Pوالذي
يعين أن البياانت هلا توزيع اعتدايل ،وقد أكدت

الرؤية الرايدية

كما مت استخدام اختبار )كوملوغوروف -

نتيجة اختبار )شابريو -ويلك( على صالحية
البياانت ،وعدم أتثرها ابلعوامل اخلارجية ،مثل
أخطاء الصدفة )فرج هللا.)2017 ،

مسريونوف( للتحقق من جودة البياانت وصحتها،
وأظهرت النتائج أن االختبار غري دال إحصائيًا؛
حيث كانت النسبة الفائية أكرب من  ،0,05فيما

جدول ( ) 2يبني اختبار)كوملوغوروف -مسريونوف وشابريو-ويلك(
احملور
الرئيسى
املعوقات

األبعاد

مؤشر

مؤشر

كوملوغوروف

شابريو-

ومسريونوف

ويلك

0.216

0.921

0.211

0.867

0.226

0.880

املعوقات

اليت تواجه

التمويلية

رواد

املعوقات

األعمال يف االقتصادية
املشروعات
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املعوقات
116

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 9. No. 1 - December Issue 2020
eISSN: 2600-9463

الصغرية

التسويقية

واملتوسطة

املعوقات
االدارية
املعوقات
الفنية
املعوقات
التشريعية
املعوقات
البشرية
املعوقات
األخرى
الرؤية
الرايدية

منو
املشروعات
الصغرية
واملتوسطة
لدى رواد
األعمال

0.114

0.930

0.192

0.852

0.212

0.854

0.214

0.906

0.191

0.830

0.307

0.753

التوجه
ابلعالمة

0.251

0.855

التجارية
التوجه

0.298

ابالبتكار

0.742

التوجه
ابالتصاالت

0.189

0.935

التسويقية
أما ابلنسبة خلطية البياانت؛ فللتأكد من
عدم وجود مشكلة االزدواج اخلطي بني املتغريات
املستقلة أو التفسريية )املعوقات التمويلية،

املعوقات اإلدارية والتنظيمية ،املعوقات الفنية،
املعوقات التشريعية ،املعوقات البشرية ،املعوقات
األخرى( ؛ فقد مت ذلك ابستخدام معامل تضخم

املعوقات االقتصادية ،املعوقات التسويقية،

التباين ) (VIFوالذي جيب أال تزيد قيمته عن ()5
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وأظهرت النتائج أن مجيع قيم معامل تضخم
التباين أقل من ( )5حيث تراوحت ما بني

التباين املسموح  Toleranceما بني )- 0.131
 )0.688وال جيوز أن تكون أكرب من الواحد

( )4.056 - 1.419مما يدل على عدم وجود
التعدد اخلطي هلا ،كما تراوحت قيم اختبار

الصحيح )عبد املنعم.)2011 ،

جدول ( )3يبني أدلة ًاالرتباط الداخلي بني املتغريات
احملور الرئيسى

األبعاد

VIF

املعوقات التمويلية

2.014

Tolerance
0.496

املعوقات االقتصادية

3.823

0.262

املعوقات التسويقية

4.065

0.246

األعمال يف

املعوقات االدارية

3.627

0.131

املشروعات

املعوقات الفنية

3.134

0.319

املعوقات التشريعية

1.658

0.603

املعوقات البشرية

2.502

0.400

املعوقات األخرى

1.419

0.688

املعوقات اليت
تواجه رواد

الصغرية
واملتوسطة

استنادا إىل النتائج السابقة ميكن القول أن
و ً

التحليل العاملي التوكيدي

فضال عن
هناك توز ًيعا اعتداليًا للبياانت،
ً
صالحيتها ،مما يُربر استخدام اإلحصاء البارامرتية
يف هذه الدراسة.

منوذج القياس املتكامل (The measurement
)model

وفيما يلي منوذج القياس املتكامل ملتغريات

الدراسة شكل (:)3
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شكل ( )3يبني منوذج القياس املتكامل ملتغريات الدراسة
من خالل مقارنة التحليل العاملي
التوكيدي لكل متغري على حدة كما ورد سابقا،

العوامل جمتمعة يف وقت واحد وختتلف درجة
أتثريها من عامل آلخر؛ لذلك نالحظ اختالف

ومن خالل التحليل العاملي التوكيدي ملتغريات
الدراسة جمتمعة حسب النموذج السابق ،يتضح
أن هناك اختالف كبري يف قوة االرتباط بني

يف قوة االرتباط بني املتغريات ،وحسب رأي
) (Hair, 1998فإن االرتباط بني املتغريات األقل
من  0.3يكوف ضعيفا ،ويؤدي إىل إضعاف

متغريات الدراسة جمتمعة مع بعضها البعض عنها
يف املتغري الواحد ،وهذا يفسر أن الظواهر
االقتصادية واملالية يف اجملتمع تتأثر بعدد من

منوذج القياس ،وابلنسبة ملؤشرات جودة النموذج
السابق واليت يبينها اجلدول رقم (.)4

جدول رقم ( )4يبني مؤشرات حسن املطابقة لنموذج القياس املتكامل
مؤشرات حسن

القيمة النموذجية

القيمة احملسوبة

املطابقة

للمؤشر

للمؤشر

مؤشرمربع كاى

---

79.247

نعم

من 5 - 1

2.023

نعم

من 1 - 0.90

0.921

نعم

مؤشر مربع كاى
املعيارى )(cmindf
مؤشر حسن
املطابقة )(GFI
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مؤشر املطابقة

من 1 - 0.90

املقارن ((CFI

0.911

نعم

مؤشر جذر متوسط
مربع اخلطأ التقرييب

من 0.08 - 0.00

0,02

نعم

)(RMSEA
جاءت مؤشرات املالئمة بقيم جتاوزت احلد
األدىن املقرتح من قبل اإلحصائيني؛ حيث كانت
قيمة مؤشر مربع كاي ) (Chi-Squareاملعياري
تساوي ، (2.023 ).وهي قيمة أقل من ( )3مما

عالقة ذات داللة احصائية بني املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة والقدرات احملورية لنمو املشروعات
الصغرية واملتوسطة

يعين توافق منوذج القياس مع النموذج النظري
بشكل كبري ،وقيمة مؤشر حسن املطابقة )(GFI
 Goodness of Fit Indexتساوي )،)0.921

مبتابعة اجلدول ( )2يتضح صحة الفرضية حيث
أن العالقة بني املتغري املستقل املعوقات اليت تواجه
رواد األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة "
واملتغري التابع" القدرات احملورية لنمو املشروعات
الصغرية واملتوسطة كانت عالقة عكسية قوية
بلغت قيمتها ( ،)0.780-عند مستوى معنوية

ومؤشر املطابقة املقارن (CFI) Comparative Fit
أخريا وصلت قيمة مؤشر
 ،)0.911(Indexو ً
جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب Root Mean
)،Square Error of Approximation (RMSEA

أقل من ( ،)0.05ما يعىن أن العالقة دالة
احصائيًا وأن الزايدة يف املتغري املستقل تؤدى إىل
نقص يف املتغري التابع ،كما بلغت قيمة معامل

 )، 0.02مما يؤكد أن النموذج يطابق بياانت
الدراسة بدرجة كبرية ،وابلتايل يتم قبول النموذج،
وتدل قيم هذه املؤشرات على قوة العالقة بني

التحديد ( )0.608( )R2ما يعىن أن املتغري
املستقل يؤثر يف املتغري التابع بنسبة (،)%60.8
مما يثبت صحة الفرضية ،وابلتايل قبول الفرضية.

عوامل هذا املقياس (قندجلي.)2019 ،
فروض الدراسة
الفرضية الرئيسية األوىل

"𝑦→
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جدول( )5يبني املؤشرات اليت توضع طبيعة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة
R
square

.608

Sig.

t

.000

-18.400

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.781
.034

.000

52.828

-1.987

.108

-.780-

القدرات احملورية لنمو املشروعات الصغرية واملتوسطة

Model
)(Constant

املعوقات اليت تواجه رواد
األعمال

a. Dependent Variable:

ويتفرع منها أربع فرضيات فرعية وهى:

واملتوسطة" واملتغري التابع" الرؤية الرايدية" كانت

 .1الفرضية الفرعية األوىل ":"𝐻1-1: 𝑥→𝑦1

عالقة عكسية قوية بلغت قيمتها (،)0.877-
عند مستوى معنوية أقل من ( ،)0.05ما يعىن أن
العالقة دالة احصائيًا وأن الزايدة يف املتغري املستقل

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

تؤدى إىل نقص يف املتغري التابع ،كما بلغت قيمة
معامل التحديد ( )0.770( )R2ما يعىن أن
املتغري املستقل يؤثر يف املتغري التابع بنسبة
( ،)%77مما يثبت صحة الفرضية وابلتايل قبول

املعوقات اليت تواجه رواد األعمال يف
املشروعات الصغرية واملتوسطة والرؤية
الرايدية
مبتابعة اجلدول ( )6يتضح صحة الفرضية حيث
ان العالقة بني "املتغري املستقل "املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية

الفرضية.

جدول ( )6يبني املؤشرات اليت توضع طبيعة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة
R
square

Sig.
.000

.770

t
44.635
-26.995

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
3.119
.070
-6.043
.224
-.877

.000

الرؤية الرايدية
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 .2الفرضية الفرعية الثانية ": "𝐻1-2: 𝑥 →𝑦 2

التجارية" كانت عالقة عكسية قوية بلغت قيمتها
( ،)0.734-عند مستوى معنوية أقل من

املعوقات اليت تواجه رواد األعمال يف

( ،)0.05ما يعىن أن العالقة دالة احصائيًا وأن
الزايدة يف املتغري املستقل تؤدى إىل نقص يف
املتغري التابع ،كما بلغت قيمة معامل التحديد
( )0.539( )R2ما يعىن أن املتغري املستقل يؤثر

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

املشروعات الصغرية واملتوسطة والتوجه
ابلعالمة التجارية.
مبتابعة اجلدول ( )7يتضح صحة الفرضية حيث
أن العالقة بني املتغري املستقل" املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية

يف املتغري التابع بنسبة ( ،)%53.9مما يثبت صحة
الفرضية ،وابلتايل قبول الفرضية.

واملتوسطة" واملتغري التابع" التوجه ابلعالمة
جدول ( )7يبني املؤشرات اليت توضع طبيعة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة
R
square

Sig.
.000

.539

t
33.201
-15.958

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
2.224
.067
-3.424
.215
-.734

.000

التوجه ابلعالمة التجارية

)(Constant

املعوقات اليت تواجه رواد
األعمال
a. Dependent Variable:

واملتوسطة" واملتغري التابع "التوجه ابالبتكار"

 .3الفرضية الفرعية الثالثة "𝑦→ :"𝐻1- 3: 𝑥3

كانت عالقة عكسية ضعيفة بلغت قيمته (-
 ،)0.031عند مستوى معنوية أكرب من
( ،)0.05ما يعىن أن العالقة غري دالة احصائيًا
وأن الزايدة يف املتغري املستقل ال تؤدى ابلضرورة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
املعوقات اليت تواجه رواد األعمال يف
املشروعات الصغرية واملتوسطة والتوجه
ابالبتكار

إىل نقص يف املتغري التابع ،كما بلغت قيمة
معامل التحديد ( )0.001( )R2ما يعىن أن
املتغري املستقل يؤثر يف املتغري التابع بنسبة

مبتابعة اجلدول ( )8يتضح عدم صحة الفرضية
حيث ان العالقة بني املتغري املستقل "املعوقات
اليت تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
http://perdanajournal.com/
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رفض الفرضية.

( ،)%0.01مما يثبت عدم صحة الفرضية وابلتايل

جدول ( )8يبني املؤشرات اليت توضع طبيعة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة
R
square

t

Sig.
.000
.647

12.038
-.459

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.289
.107
-.157
.343
-.031

.001

Model
)(Constant

املعوقات اليت تواجه رواد
األعمال

التوجه ابالبتكار

a. Dependent Variable:

 .4الفرضية الفرعية الرابعة ":"𝐻1- 4: 𝑥 →𝑦4

التسويقية " كانت عالقة طردية ضعيفة بلغت
قيمتها ( ،)0.314عند مستوى معنوية أكرب من

املعوقات اليت تواجه رواد األعمال يف

( ،)0.05ما يعىن أن العالقة غري داله احصائيا
وأن الزايدة يف املتغري املستقل ال تؤدى ابلضرورة
إىل نقص يف املتغري التابع ،كما بلغت قيمة معامل
التحديد ( )0.001( )R2ما يعىن أن املتغري

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
املشروعات الصغرية واملتوسطة والتوجه
ابالتصاالت التسويقية

مبتابعة اجلدول ( )9يتضح عدم صحة الفرضية
حيث ان العالقة بني املتغري املستقل " املعوقات
اليت تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية

املستقل يؤثر يف املتغري التابع بنسبة (،)%0.01
مما يثبت عدم صحة الفرضية وابلتايل رفض
الفرضية.

واملتوسطة "واملتغري التابع " والتوجه ابالتصاالت

جدول ( )9يبني املؤشرات اليت توضع طبيعة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة
R
square

.001

Sig.

t

.000
.622

8.991
.494

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.882
.098
.155
.314
.033
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التوجه ابالتصاالت التسويقية
الفرضية الرئيسية الثانية

"𝑦→

الفرضية الفرعية الرابعة

𝑥  :"𝐻2:حجم

a. Dependent Variable:

"4: 𝑥 →𝑦4

-"𝐻2-

املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت

حجم املشروع يؤثر على العالقة بني معوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة والتوجه ابالتصاالت التسويقية.

الصغرية واملتوسطة

مبتابعة اجلدول ( )10يتضح عدم صحة
الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية حيث
يتضح ان حجم املشروع ال يؤثر على العالقة
بني املتغري املستقل" املعوقات اليت تواجه رواد

تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة والقدرات احملورية لنمو املشروعات
ويتفرع منها اربع فرضيات فرعية وهى:
الفرضية الفرعية األوىل

"1: 𝑥 →𝑦1

-"𝐻2-

حجم املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة والرؤية الرايدية .
الفرضية الفرعية الثانية

"𝐻2- 2: 𝑥 →𝑦2

األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة "
واملتغري التابع" القدرات احملورية لنمو املشروعات
الصغرية واملتوسطة " أببعاده األربعة (الرؤية

"-

الرايدية  -التوجه ابلعالمة التجارية  -التوجه
ابالبتكار  -التوجه ابالتصاالت التسويقية) حيث
أن مستوى معنوية أكرب من ( ،)0.05ما يعىن أن
العالقة غري داله احصائيا وأن العالقة بني املتغري

حجم املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية

واملتوسطة والتوجه ابلعالمة التجارية.
الفرضية الفرعية الثالثة

"3: 𝑥 →𝑦3

-"𝐻2-

املستقل واملتغري التابع ال تتأثر حبجم املشروع ،مما
يثبت عدم صحة الفرضيات وابلتايل رفض
الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية املذكورة.

حجم املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية

واملتوسطة والتوجه ابالبتكار.
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جدول ( )10يبني املؤشرات اليت توضع طبيعة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة
املتغري
املستقل

املتغري
الشرطي

املتغريات
التابعة

قيمة
احملسوبة

القدرات
احملورية لنمو
املشروعات

1.152

F

قيمة مستوى
الداللة

الداللة

النتيجة
رفض
الفرض

0.258

غري دال

الصغرية
واملتوسطة
معوقات منو
املشروعات
الصغرية
واملتوسطة

حجم
املشروع

الرؤية الرايدية

0.862

والتوجه
ابلعالمة

0.232

0.355

0.631

غري دال
غري دال

رفض
الفرض
رفض
الفرض

التجارية
التوجه
ابالبتكار
التوجه
ابالتصاالت

2.666

0.097

0.104

0.756

غري دال
غري دال

رفض
الفرض
رفض
الفرض

التسويقية
 :"𝐻3:عمر

املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت تواجه
رواد األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة
والرؤية الرايدية.

واملتوسطة والقدرات احملورية لنمو املشروعات

الفرضية الفرعية الثانية " "𝐻3- 2: 𝑥 →𝑦2عمر

الفرضية الرئيسية الثالثة

"𝑦→ 𝑥

املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية

املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت تواجه
رواد األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة

الصغرية واملتوسطة.
ويتفرع منها أربع فرضيات فرعية وهى:

والتوجه ابلعالمة التجارية.

الفرضية الفرعية األوىل ""𝐻3- 1: 𝑥 →𝑦1عمر
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الفرضية الفرعية الثالثة " "𝐻3- 3: 𝑥 →𝑦3عمر

أتثري لعمر املشروع على العالقة بني معوقات اليت
تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية

رواد األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة
والتوجه ابالبتكار.

واملتوسطة والتوجه ابلعالمة التجارية ،ما يعىن
رفض الفرضية.
أما الفرضيات الفرعية األوىل والثالثة
والرابعة واليت تفرتض أن عمر املشروع يؤثر على

املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت تواجه

الفرضية الفرعية الرابعة " "𝐻3- 4: 𝑥 →𝑦4عمر
املشروع يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت تواجه
رواد األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة
والتوجه ابالتصاالت التسويقية.
مبتابعة اجلدول ( )11يتضح عدم صحة

العالقة بني املتغري املستقل "املعوقات اليت تواجه
رواد األعمال يف املشروعات الصغرية واملتوسطة"
وبعض حماور املتغري التابع "القدرات احملورية لنمو
املشروعات الصغرية واملتوسطة املتمثلة يف (الرؤية
الرايدية  -التوجه ابالبتكار  -التوجه ابالتصاالت
التسويقية) حيث أن مستوى املعنوية هلا جاء أقل
من ( ،)0.05مما يعىن أن العالقة دالة احصائيا

الفرضية الرئيسية حيث يتضح أن عمر املشروع ال
يؤثر على العالقة بني املتغري املستقل "املعوقات
اليت تواجه رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة" واملتغري التابع "القدرات احملورية لنمو
املشروعات الصغرية واملتوسطة" حيث أن قيمة
مستوى الداللة أكرب من ( ،)0.05وكذلك احلال
ابلنسبة للفرضية الفرعية الثانية اليت تفرتض وجود

وأن العالقة بني املتغري املستقل واملتغريات التابعة
املذكورة تتأثر بعمر املشروع ،مما يثبت صحة هذه
الفرضيات وقبوهلا.

جدول( )11يبني املؤشرات اليت توضع طبيعة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة
املتغري
املستقل

املتغري
الشرطي

املعوقات
اليت تواجه
رواد

عمر

األعمال يف
املشروعات
الصغرية

املشروع

http://perdanajournal.com/

املتغريات
التابعة

قيمة
احملسوبة

القدرات
احملورية لنمو
املشروعات

0.028

F

قيمة مستوى
الداللة

0.866

الداللة

غري دال

رفض
الفرض

دال

قبول

الصغرية
واملتوسطة .
الرؤية الرايدية

45.377
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الفرض

واملتوسطة
والتوجه
ابلعالمة

.722

.397

دال

التجارية
التوجه
ابالبتكار
التوجه
ابالتصاالت

36.470

46.293

التسويقية

0.000

دال
دال

قبول
الفرض
قبول
الفرض

الصغرية واملتوسطة خاصة فيما يتعلق
ابجلوانب التسويقية واالجراءات االدارية

النتائج
 .1نسبة تركيز املبحوثني يف جمتمع الدراسة
على األبعاد اليت مت استخدامها يف قياس
وتقييم أثر املعوقات اليت تواجه رواد
املشروعات الصغرية واملتوسطة كانت

والتنظيمية اليت تتعامل هبا تلك
املؤسسات مع املشروعات الصغرية
واملتوسطة.
 .3تنوع املعوقات اليت تواجه رواد
املشروعات الصغرية واملتوسطة ما بني
معوقات (متويلية  -اقتصادية  -تسويقية
 -إدارية وتنظيمية  -فنية  -تشريعية -

مقبولة ،حيث حاز هذا اجلانب على
اهتمام كبري من املبحوثني ،ألنه ميس
مشروعاهتم بشكل مباشر على املستوى
املادي واملعنوي والزمىن أيضا سواء يف
الوضع احلايل أو يف املستقبل.
 .2مستوى تعامل اجلهات احلكومية املعنية
ابملشروعات الصغرية واملتوسطة مع

بشرية  -جبانب معوقات أخرى) ،ورغم
ذلك ومن خالل الدراسة امليدانية هناك
إصرار من أصحاب تلك املشاريع على
قدما فيما قاموا به من
التقدم واملضي ً
مشروعات سواء جتارية أو صناعية أو
خدمية لرغبتهم القوية يف حتقيق الربح
واالستقالل املايل وخدمة أنفسهم

املعوقات اليت تتناوهلا الدراسة مستوى
مقبول ،ولكن ليس ابلقدر الذى يسمح
هلذه املشروعات ابلنمو واالستمرار ،كما
كان حيلم أو يريد رواد املشروعات
http://perdanajournal.com/
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وجمتمعهم ،وابلتايل لديهم رغبة كبرية يف
تذليل تلك العقبات واملعوقات مبساعدة

رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة والتوجه ابالبتكار ،والفرضية

اجلهات املسئولة عن دعم مشروعاهتم،
وهنا تظهر الفجوة بني حجم الدعم
الذى يتطلع إليه أصحاب املشاريع وقدرة
تلك املؤسسات على تقدمي هذا الدعم.

الفرعية الرابعة واليت تنص على وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بني املعوقات
اليت تواجه رواد األعمال يف املشروعات
الصغرية واملتوسطة والتوجه ،ولكن بقياس

 .4اجتهت معظم اآلراء إىل وجود ضعف يف
سياسات تعامل اجلهات املعنية يف
االهتمام ابلتسويق للمشروعات الصغرية

تلك العالقة كانت النتيجة أهنا غري دالة
إحصائيًا ألن قيمة مستوى الداللة أكرب
من  ،P = 0.05وهذا يرجع إىل أن

واملتوسطة ،وعدم وصوهلا للمستوى
املطلوب خاصة وأن هذه املشروعات يف
طور النمو حتتاج للدعم يف عناصر منوها
االساسية ،وعلى رأسها التسويق

التوجه ابالبتكار والتوجه ابالتصاالت
التسويقية هي قدرات تتأثر بعوامل أخرى
غري املعوقات املذكورة .
 .6تبني من الدراسة أن حجم املشروع ال

واالدارة ،حىت تتمكن تلك املشروعات
من حتقيق أرابح تساعدها على النمو
واالنتقال من مرحلة إىل أخرى داخل

يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت
تواجه رواد املشروعات الصغرية واملتوسطة
والقدرات احملورية لنمو املشروعات

دورة حياة املشروع .
 .5وجود عالقة دالة احصائيًا بني عناصر
املتغري املستقل املتمثل يف املعوقات اليت
تواجه رواد املشروعات الصغرية واملتوسطة

الصغرية واملتوسطة أببعادها االربعة
(الرؤية الرايدية  -التوجه ابلعالمة
التجارية  -التوجه ابالبتكار  -التوجه
ابالتصاالت التسويقية) حيث جاءت

واملتغري التابع املتمثل يف القدرات احملورية
لنمو املشروعات الصغرية واملتوسطة وهى
عالقة عكسية تراوحت ما بني املتوسطة

العالقة بني املتغريات الثالثة عالقة غري
دالة احصائيًا ،مما يعىن أن هذه املعوقات
تواجه رواد األعمال بغض النظر عن

والقوية حتققت من خالهلا فروض
الدراسة ابستثناء الفرضية الفرعية الثالثة
واليت تنص على وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني املعوقات اليت تواجه

حجم مشروعاهتم سواء كانت صغرية أو
متوسطة فاملعوقات معوقات تواجه
اجلميع.
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 .7تبني من الدراسة أن عمر املشروع يؤثر
على العالقة بني املعوقات اليت تواجه

 .2ضرورة االهتمام ابلقدرات احملورية لنمو
املشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تتأثر

رواد األعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة والقدرات احملورية لنمو
املشروعات الصغرية املتمثلة يف (الرؤية
الرايدية  -التوجه ابالبتكار  -التوجه
ابالتصاالت التسويقية) ،حيث كانت
النتائج دالة احصائيًا ،لكن عمر املشروع
ال يؤثر على العالقة بني املعوقات اليت

ابملعوقات اليت تواجه رواد املشروعات
الصغرية واملتوسطة وخاصة الرؤية الرايدية
والتوجه ابلعالمة التجارية ابعتبارها من
أتثرا بتلك املعوقات.
القدرات احملورية االكثر ً

 .3جيب األخذ يف االعتبار عند وضع سياسات
لتنمية القدرات احملورية لنمو املشروعات
الصغرية واملتوسطة أن عمر املشروع يؤثر على

تواجه رواد األعمال يف املشروعات
الصغرية واملتوسطة والتوجه ابلعالمة
التجارية ألن النتيجة جاءت غري دالة
احصائيًا.

الرؤية الرايدية ،والتوجه ابالبتكار والتوجه
ابالتصاالت التسويقية خاصة يف ظل وجود
العديد من املعوقات اليت تواجه رواد االعمال
يف املشروعات الصغرية واملتوسطة ومن مث
جيب وضع عامل الزمن للمشروع قيد
االعتبار عند التخطيط للمشاريع القائمة او
املستقبلية .

 .8تشابك املعوقات اليت تواجه املشروعات
الصغرية واملتوسطة يصعب من التعامل
معها بشكل فردى ،ولكن جيب
مواجهتها بشكل شامل دقيق مركز
يراعى إمكانيات املشروعات الصغرية
واملتوسطة من انحية وإمكانيات اجلهة
املنوطة مبواجهة تلك املعوقات من انحية

 .4ضرورة توفري املوارد واالمكانيات املادية لرواد
األعمال الالزمة لتنفيذ املشروعات الصغرية
واملتوسطة خاصة يف بداية إقامة تلك
املشروعات.

أخرى.

 .5يضطر رواد االعمال أن يقللوا من انشطتهم
مبجرد التعرض خلسائر يف بداية تنفيذ
املشروعات الصغرية واملتوسطة ،لذلك جيب

التوصيات

توفري قدر من الدعم املادي هلم خالل تلك
املرحلة لتعويض اخلسائر على أن يكون هذا
الدعم مشروط بتحقيق حد أدىن من االنتاج
أو تشغيل العمالة أو بعض الضوابط اليت

 .1جيب االهتمام بتحديد املعوقات اليت تواجه
رواد االعمال يف املشروعات الصغرية
واملتوسطة وحتديد أبعادها حىت ميكن
مواجهتها بسياسات عملية فعالة.
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تثبت جدية صاحب املشروع يف استمرارية يف
العمل.

ضوء اقتصاد املعرفة .املؤمتر الدويل السابع
عشر لكلية التجارة .جامعة اإلسكندرية.

 .6التقليل من تكلفة االقرتاض والفوائد
والعموالت املفروضة على قروض املشروعات
الصغرية واملتوسطة ،مع وجود سياسات مالية
حكومية مشجعة لنجاح املشروعات الصغرية
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إنكار
: "فرداان.اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف
اجمللة العاملية يف البحوث األكادميية" لن تكون مسؤولة
عن أي خسارة أوضرر أومسؤولية أخرى بسبب استخدام
.مضمون هذه املقالة

133

http://perdanajournal.com/

Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities)
Vol. 9. No. 1 - December Issue 2020
eISSN: 2600-9463

1

