
  

 

خدمات ريادة األعمال في العالقة بين المسؤولية االجتماعية   الدور المكمل لتعهيد

والتوجه الريادي المستدام لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 

 ومتناهية الصغر  

 إعداد

 د. حمدي جمعة عبد العزيز 

 مدرس بقسم إدارة األعمال 

جامعة حلوان -كلية التجارة وإدارة األعمال   
 

hamdyga_2006@yahoo.com 

 المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 جامعة دمياط  –كلية التجارة 

 2021يناير  -  الثالثالجزء  –العدد األول  -المجلد الثاني 

 : APAالتوثيق المقترح وفقاً لنظام 

خدمات ريادة األعمال في العالقة بين   (. الدور المكمل لتعهيد2021)  حمدي جمعة،  عبد العزيز

المسؤولية االجتماعية والتوجه الريادي المستدام لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  

الصغر.   والتجاريةومتناهية  المالية  والبحوث  للدراسات  العلمية  التجارة،  المجلة  جامعة ،  كلية 

 . 940 -901 ،3ج( 1)2، دمياط

 /https://cfdj.journals.ekb.egرابط المجلة:  

 

https://cfdj.journals.ekb.eg/


 
 
 

( 2021، يناير  3‘ج1، ع2المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية )م  

حمدي عبد العزيز د.   

 
 

902 
 

 ملخص البحث  

باإلضافة  ،  التعرف على تأثير المسئولية االجتماعية على التوجه الريادي المستداميهدف البحث إلى  

تحديد تأثير وأخيراً  ،  خدمات ريادة األعمال على التوجه الريادي المستدام  إلى تحديد تأثير تعهيد

المسؤولية االجتماعية على التوجه الريادي المستدام من خالل الدور المكمل لتعهيد خدمات ريادة 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باالعتماد على  وذلك  ،  األعمال بجهاز تنمية المشروعات 

العاملين    عينة )من  مفردة300قدرها  الدراسة    (  محل  للجهاز  الرئيسية  المراكز  على  موزعين 

 .بالقاهرة الكبرى

بشكل   لمسؤولية االجتماعيةتأثير معنوى لوجد  أنه ي  :لى مجموعة من النتائج أهمهاوتوصل البحث إ

من  لتوجه الريادى المستدام  على ا  (األخالقى،  البيئى،  االجتماعىإجمالى وبأبعادها بشكل فردى )

وفی ضوء تلك النتائج ،  تعهيد خدمات ريادة األعمال بالجهاز محل الدراسةل  خالل الدور المكمل

وتعزيز   دعم  فی  تسهم  أن  يمکن  التی  التوصيات  من  مجموعة  اقتراح  بالمسؤولية تم  االهتمام 

تعهيد خدمات ريادة  المكمل لالدور نعكاسها على التوجه الريادى المستدام من خالل تماعية وإاالج

 الدراسة.  حلمالجهاز باألعمال 

التوجه ،  ريادة األعمال،  المسؤولية االجتماعية،  تعهيد خدمات ريادة األعمال  :الكلمات االفتتاحية

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة، االستباقية التنافسية،  الريادى المستدام

 مقدمة  .1

والمشرررروعات الصرررغيرة في مصرررر أهمية لالقتصررراد القومي لتحقي   تمثل ريادة األعمال        

خاصررة في  ل زيادة حدة المنافسررة بين صررادرات الدول واالحتياج المتزايد ،  التنمية المسررتدامة

بتكار  فى ضروء التوجه الريادى من حيث اإلسرعياً للنهو  بتلك المشرروعات ،  لتوليد فرص العمل

براعتبرارهرا ،  مشررررروعرات على ال ردمرات اير المراليرةالمع زيرادة فرص حصررررول تلرك  ،  واإلبردا 

وخل  مزيد من فرص العمل ، المزيد من األيدي العاملة  هااسررررتيعاب  إلمكانيةمشررررروعات ريادية 

 .وهو ما يعكس مسؤوليتها االجتماعية

)الصررررندو     يُعد جهاز تنمية المشررررروعات المتوسررررطة والصررررغيرة ومتناهية الصررررغرإذ        

مسررررؤوليتره  هو الجهرة المعنيرة بتنميرة تلرك المشررررروعرات فى ضرررروء  االجتمراعى للتنميرة سررررابقراً(

االجتماعية والتى تعتبر من أولويات اسرتثماراته المجتمعية حيث تعكس الطبيعة العالمية والمحلية 

عمال ألعماله وتركز على المجاالت التي يستطيع فيها أن يصنع فرقاً متميزاً ومستداماً في بيئة األ

سررعياً منه لتحقي  التوجه الريادى المسررتدام )تحفيز المواطنين على الدخول إلى سررو  ،  المصرررية

ادة األعمرال والبحرث واإلبردا   ونشررررر وتشررررجيع ثقرافرة رير ،  العمرل من خالل هر ا المشررررروعرات

وذلرك عن طري  مبرا ررررر أو من خالل االتفراقيرات والعقود المبرمرة مع العرديرد من ،  بتكرار(واإل

 .ات المصرية التى تهتم بتوفير كافة ال دمات واألنشطة اللوجستية لتلك المشروعاتالشرك
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راتيجية تنظيمية تهدف إلى بمثابة اسرررت المشرررروعات  جهازتُعد المسرررؤولية االجتماعية لل ا        

تجراا األطراف ذوى المصررررلحرة تحقيقراً التنميرة    االلتزام المسررررتمر بالسررررلوكيرات بشرررركرل أخالقى

مثل الوضرررع االقتصرررادي ، عدد من العوامل  العتمادها على،  االقتصرررادية واالجتماعية والبيئية

وتعكس تلك  ،  والقوانين واللوائح والثقافة التنظيمية والسررررلوس ومسررررتوى المنافسررررة في السررررو 

المشرروعات من حيث تجن  م الفة لك تالمسرؤولية أياراً أخالقيات سرلوكيات العمل وخاصرة فى  

وأياراً تجن   ،  وتجن  األفعال التى قد تسرب  فى إضررار للمتعاملين بالمشرروعات، قوانين العمل

 .(313ص، 2008،  الجندى)المشروعات تلك   لصورةاألفعال السيئة 

تواجه عدة م اطر  ،  من ثم فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها صغيرة الحجم              

)العثور على و يفة أو العودة   والم اطر المهنية،  (نقص الموارد المالية)ومنها الم اطر المالية  

والم اطر العائلية واالجتماعية )تعر  رواد األعمال ،  إلى الو ائف القديمة إذا فشل المشرو (

ات اذ القرار بيد المالك / المديرين  فاالً عن وجود إدارة مركزية و  ،  (وعائالتهم لم اطر اجتماعية

أ،  األ  اص  أو مجموعة صغيرة جدًا من يمثل ذلك عائقاً  ل ا  ،  مام استمراريتها واستدامتهامما 

)باعتبارا    سعت التعهيد  خدمات  من  بعض  ألالستفادة  أداء  ال ارجي إلسناد  التشغيل  أ كال  حد 

التركيز على أعمالها الرئيسية( ،  بالنيابة عنها أعمالها لجهات خارجية مت صصة حتى تستطيع 

امتالكها   مع  المالية  واير  المالية  خدماته  تقدم  التى  الشركات  من  خارجية  بمصادر  واالستعانة 

    (Ingi et al. , 2019)للتكنولوجيا المتطورة التى تايف قيمة لتلك المشروعات 

لوفاء         أنه  جلياً  يتاح  الصغرتنمية  جهاز  كما  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة   المشروعات 

االجتماعية وأن تكون   الريادة ) ريطة  مستدامة    همشروعاتبالمسؤولية  ، االبتكاريةالتوجه نحو 

التنافسية،  الم اطرة  ،  االستقاللية نشوء ه ا    (االستباقية  الرئيسية وراء  األسباب  أحد  باعتبارها 

عدمه من  القبو،  المشروعات  على  والم اطرةوقدرتها  بالفشل  والعاملين  ،  ل  الموارد  وطل  

والبقاء في  ، (86ص، 2017، مصطفى & فتحي )وتقديم  يئا مبدعاً وجديداً ومبتكراً ، والمعدات

والشفافية واإلفصاح للمعلومات المالية   محيطها التنافسي مع االلتزام بالمبادئ والمعاييراالخالقية

Howson& Nicholas,  2009))  ،  الدور  وفى ضوء ما سب  يسعى البحث الحالى إلى دراسة

لتعهيد الريادي    المكمل  والتوجه  االجتماعية  المسؤولية  بين  العالقة  في  األعمال  ريادة  خدمات 

 . المستدام لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 مشكلة البحث . 2

فى    تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ساسى لجهازفى إطار الدور األ     

 ل دمات ريادة األعمال المتعهداالعديد من المؤسسات   اوفرما ت فى ضوءة يريادالنشطة األتنفيد 

الجمعية  ، نقابة المهندسين المصرية،  ركة  ل  مصر ، مصر - ILOمثل )منظمة العمل الدولية 

اللوجستية جنيهاً مصرياً(   7686682)  قدرها  بتكلفة  المصرية لشباب األعمال( بتقديم األنشطة 
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،  نتاج ومزج البويات إ)ما بين  الريادية  تلك المشروعات  تنوعت    كما،  2019/2020  عامخالل  

صالح السيارات وبعض وورش إ،  وإنتاج الطوب،  وإنتاج المنسوجات،  والمسابك،  المعادن  وطالء

متطلبات تلك    من توفير كافةولكن على الرام  ،  .).. الخ.الحدادة  –الورش الم تلفة من النجارة  

ساسى من التوعية والتعريف بعقد ندوات ولقاءات توعية بكافة  األالمشروعات وقيام الجهاز بدورا  

تاح  إ  ةيده عند تنفيذ تلك المشروعات الريا إال أن والتأهيل من خالل البرامج التدريبية  ،  المحافظات

ا  السلبية  العديد من  المحيطة والتى  لتأثيرات  البيئة  الم لفات بشكل اير  تشملعلى  الت لص من 

  زية من حر  الوقود وعمليات الطالء نبعاثات الغااالوتداول الكيماويات والمواد ال طرة مع  سليم 

العامة    استهالس مع   المراف   على  الاغط  في  والتسب   المسؤولية  الموارد  على  يؤثر  مما 

 . لجهاز محل الدراسة تجاا تلك المشروعات واستمرارها من عدمهاالجتماعية ل

بإ  لذا        الباحث  استطالعيةقام  المديرين ( مفردات من  10)  قوامهاعينة  على    جراء دراسة 

الدراسة  جهاز  الب  (1)العاملين   إدراكهممحل  وأبعادها    للتعرف على مدى  االجتماعية  بالمسؤولية 

االعمال التى   وإنعكاس ذلك على التوجه الريادى المستدام للجهاز فى ضوء خدمات ريادة،  الم تلفة

إ المصريةتُعهد  فى بيئة األعمال   أنهمها   أسفرت عن نتائج  أحيث  ،  ليهم من مؤسسات متعددة 

ولكن  ،  تحق  أهداف المجتمع  متنوعة ومتعددة  تنفي  برامج ريادية  فى  محل الدراسة  ر جهاز  ال

لتشجيع على ريادة األعمال البيئية  ل  أصحاب المشروعات الريادية  الزال هناس ضعف ثقافى لدى

 . فاالً عن تأثيرها البيئى السلبى على البيئة المحيطة، االتجاا نحو االقتصاد األخارو

الدراسة  و         موضوع  الجهاز  سجالت  بت صيص    المتعهدا  الشركاتقيام  أتضح  بفحص 

، تنفي  الندوات،  عالناتاإل،  مطبوعاتالموازنات لتوفير كافة متطلبات  المشروعات الريادية من  

مع إعدد خطط ترويجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية ،  تنفي  البرامج التدريبية،  ورش العمل

 ها مع الجهاز محل الدراسة بهدف توفير فرص عمل الئقة مستدامة للشباب  الصغر المتاح تنفي

وتعزيز ثقافة ريادة األعمال ودعم وتنمية مهارتهم ليصبحوا رواد أعمال ناجحين من خالل تلك  

(  13كما يتاح أن المشروعات المنف ا فى ضوء تلك الموازنات كانت إجمالى )،  البرامج التدريبية

،  عل  كرتون صغيرة،  تصنيع  ألواح خش  كونتر)ات  سبيل المثال مشروعمشروعاً منها على  

للعبوات بالستيك  للسياراتج ،  أاطية  الفرامل  هواء  طرد  ثلج،  هاز  يعكس  ،  (ألواح  ما  وهو 

 المسؤولية االجتماعية لتلك الشركات تجاا المجتمع. 

 
( من المديرين والعاملين بإدارة ريادة األعمال، وإدارة تطوير  10تم اجراء مقابلة   صية مع عينة مكونة من )  1

للجهاز الكائن بالمهندسين   الجيزة فى الفترة  –المنتجات، وإدارة تنمية األعمال، وإدارة التسوي ، بالمركز الرئيسى 

 ، كما أن نتائج تلك المقابلة متاحة لدي الباحث لمن يرا  االطال . 25/2/2020إلى  18/1/2020الزمنية من 
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االسو الدراسة  نتائج  البحث  تطالعية  فى ضوء  الرئيسي  يمكن صيااة مشكلة  التساؤل  في 

 : التالي

هل قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمسئوليته  "

   االجتماعية نحو دعم التوجه الريادي المستدام لتلك المشروعات؟ 

 هي: ، ويتفر  عن ه ا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية

المسئولية االجتماعية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  . ما أثر  2/1

 على التوجه الريادي المستدام للمشروعات التابعة له؟ 

. ما أثر تعهيد خدمات ريادة األعمال على التوجه الريادي المستدام للمشروعات المتوسطة  2/2

 والصغيرة ومتناهية الصغر؟

المسئولية االجتماعية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  أثر  . ما  2/3

 ؟من خالل الدور المكمل لتعهيد خدمات ريادة األعمالالتوجه الريادي المستدام على 

 أدبيات الدراسة وصياغة الفروض. 3

 . أدبيات الدراسة 3/1

 التوجه الريادى المستدام. على المسؤولية االجتماعية أثردراسات تتعلق ب . 3/1/1

،  هدت العقود األخيرة مرررررن القرن العشرين تطوراً في النظرة إلى أهداف منظمات األعمال     

ومن ه ا األهداف المسرررئولية اإلجتماعية للمنظمات التى تأخ  بعين اإلعتبار مصرررالح األطراف 

  ( Matjaž & Robert,2014)، لقراراتهاال ارجية( عند صرناعتها  –الداخلية  )ذوى المصرلحة  

عملية اختيارية تراعى  إلى أن المسؤولية االجتماعية هى  (Preeta &Vanita ,2010)وأ رار 

المنظمات من خاللها اعتبارات اجتماعية وبيئية واقتصرادية تجاا األطراف ذوى المصرلحة لصرنع 

ن والتعليمات التى لها  قراراتها واسررتراتيجياتها وسررياسرراتها وقيمها وثقافتها مع تطبي  كافة القواني

يتاررح أن المسررؤولية االجتماعية و، لتزام بالسررالمة والصررحة المهنية وحقو  العاملينعالقة باإل

تو يف مجهودات المنظمة للمسرراهمة بشرركل ايجابى إلى جان  دمج األبعاد االقتصررادية تسررعى ل

 واالجتماعية والبيئة فى أنشطتها حتى تتواك  مع أهداف التنمية المستدامة.

ببعض  وأشارت         تتعلق  التى  االجتماعية  أثر  الدراسات  العلى  المسؤولية  ريادى  التوجه 

التى أ ارت إلى جهود التنمية والتشجيع    (Satyendra  et al. ,2020)منها دراسة  المستدام  

وتوصلت إلى أنه  من المتوقع أن تشارس الشركات ،  للتوجه الريادى كنشاط للمسؤولية االجتماعية

التنمية من  مستدام  نمط  لتحقي   االبتكارات  من خالل  الريادى  التوجه  في  استباقية  أكثر  ، بشكل 

لتعزيز   المجتمع  يواجهها  التي  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  فهم  على  ذلك  ويعتمد 
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تدري  وبناء القدرات والتوجيه ألنشطة المسؤولية   التوجه الريادى من طرف المنظمات من خالل

للربط بين المسؤولية االجتماعية للشركات    ( Natália et al. ,2020دراسة )سعت  و،  االجتماعية

والقدرة  للقيمة  مصدر  أنه  على  إليه  يُنظر  حيث  المستدام  الريادى  التوجه  أبعاد  كأحد  واالبتكار 

لالبتكا يمكن  بموجبها  والتي  للشركاتالتنافسية  االجتماعية  المسؤولية  فوائد  يولد  أن  لكن ،  ر 

االبتكار فوائد من حيث  تولد  للشركات ال  االجتماعية  االجتماعية ،  المسؤولية  المسؤولية  أن  كما 

والعملية  االبتكار)المنتج  على  اإليجابي  تأثير  لها  والبيئية(  واالجتماعية  )االقتصادية  بأبعادها 

( لدمج  المسؤولية Antonella  & Stefania, 2020ت دراسة )كما سع،  واالبتكار التنظيمي(

( القيادةCSRاالجتماعية  المستدام من خالل  الريادى  التوجة  االبتكار  ،  ( مع  إلى  حيث توصلت 

االجتماعي  كأحد أبعاد التوجه الريادى ومن الصفات الرئيسية التي يج  أن يمتلكها القائد الفعال 

 تأثير بالغ األثر على المسؤولية االجتماعية  له، )رجل األعمال االجتماعي(

وربطها  إلى أهمية المسؤولية االجتماعية    األخرى  الدراسات السابقةبعض من  أ ارت  كما        

لتعرف على العالقة بين إدارة  هدفت ل   تىال  (Angeli ,2020)  ومنها  دراسةبمتغيرات أخرى  

والمسؤولية   األخالقية  )األبعاد  للشركات  المسؤولية  حيث  ،  (CSRاالجتماعية  أن  إلى  توصلت 

ل العملاالجتماعية  أخالقيات  من  جزء  هي  والمسؤولية ،  لشركات  العمل  أخالقيات  تعتبر  كما 

ً ،  االجتماعية مرتبطان ببعاها البعض التى سعت    (Myunghee et al. , 2020دراسة )  وأياا

ممارسات  ل تأثير  مدى  على  واألخالقية( لتعرف  واالقتصادية  )البيئية  االجتماعية  المسؤولية 

وتوصلت إلى عدم وجود تأثير مبا ر  ،  ( على العمالء وعالقتها بالعالمة التجاريةCSRللشركات )

 . للمسؤولية االجتماعية على تفايل العالمة التجارية للعمالء

دراسة     سعت  ألهمية    (Daudisa&Vevere ,2020)كما  الطالب  اتجاهات  لبيان 

االهتمام –أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية للشركات بأبعادها )االهتمام بالموارد البشرية  

وتوصلت ،  بكالوريوس والماجستيربالمجتمع( من خالل دمجها في المناهج الدراسية فى مرحلتى ال

أوإدراجها  ،  خالل )دورات قائمة ب اتها  الدراسة إلى استعداد الطالب لتدريس مثل ه ا المواد من

الدراسية( المواد  أ ارت دراسة  ،  فى  إلى أهمية العالقة األساسية بين    (Jawad,2020)وأيااً 

خالل توسيط المسؤولية ( من  CGP( وأداء الشركات ال اراء )TQMإدارة الجودة الشاملة )

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي  ،  ( على  ركات التصنيع بباكستانCSRاالجتماعية )

 Fard et)كما هدفت دراسة ، إلدارة الجودة الشاملة على أداء الشركات والمسؤولية االجتماعية

al. ,2019  ) لبيان التحديات التى تواجه الشركات االيرانية فى تنفي  المسؤولية االجتماعية بأبعادها

تُعد  ،  بيئية(ال–االجتماعية  –الخالقية  ا  -)االقتصادية االجتماعية  المسؤولية  أن  إلى  وتوصلت 

وأن أهم التحديات التى تواجه الشركات فى ذلك هو تواجد  ،  استراتيجية طويلة األجل في السو 

 .األخالقىوخاصة ببعدها  ة االجتماعية للشركات على األداءمستويات م تلفة من تأثير المسؤولي
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رة ارروء علررى المسؤولية االجتماعيرلإلى إلقرراء ا( أ ارت  2018،  بلبعأما دراسة ) 

البعد البيئى( وأهميررة تطبيرر    -البعد االنسانى  –   األخالقى  البعد  للشررركات المصرية بأبعادها )

آلياتها من خالل التوعية بارورة األخ  بعيرن االعتبار القيم األخالقية واالجتماعية والبيئية إلى  

اقتصرراد مسررتدام،  الربحيررةجان    ثررم  إلررى مؤسسررة مسررتدامة ومررن  للوصررول  من  ،  وذلررك 

التحليلرري  خالل الوصفرري  لحوكمررة  ،  المنهررج  الحديثررة  الرؤيررة  أن  إلى  الدراسة  توصلت 

بالشررركةظررور  الشررركات مررن من المرتبطررة  رج  هررو مررا نتر،  االهتمررام بأصحرراب المصالررح 

مفهرروم    للشركاتعنرره  االجتماعية  بالعمل،  المسؤولية  االجتماعي  االلتزام  حيث  وهرر ا ،  من 

، رارب بيرررن الشررركة والعمالءالمسؤولية تحقرر  لهررا العديررد مررن المزايررا والمنافررع ومنهررا: التقر

،  وتحسيرررن سررمعة الشررركة،  ررة والحفررا  علررى البيئ،  وزيررادة ثقررة المساهميرررن فرري الشررركة

أهررداف    ممررا يسرراعد فرري النهايررة علررى تحقيرر ،  وبالتالرري تحسيرررن األداء المالرري للشررركة

 . التنميررة المسررتدامة

إلى تحديد أثر المسؤولية االجتماعية (  Maxim & Olga,2017)هدفت دراسة  كما   

وتوصلت إلى تشابة رد  ،  للشركات على والء العمالء فى األسوا  الفنلندية من المكمالت الغ ائية

مبادرا مع  العمالء  للشركاتفعل  االجتماعية  المسؤولية  دراسة  اً  وأخير،  ت   &Alie)هدفت 

Bausys,2013)    بأبعادها للشركات  االجتماعية  المسؤولية  بين  العالقة  دراسة  االهتمام  )إلى 

االهتمام بالعميل( وأدائها المالى على عينة من الشركات –االهتمام بالتكاليف  –بالموارد البشرية  

وتوصلت الدراسة إلى أن نشاط المسؤولية االجتماعية للشركات ليس لديها أي ،  فى دول البلطي 

 . يرها على معدل العائد على األصولاألداء المالى على الرام من تأث ىتأثير عل

لما     إليه  ووفقاً  ومنها  أ ارت  الدراسات  )معظم                    ، Angeli, 2020)دراسة 

(Myunghee et al., 2020)( ،Daudisa& Vevere, 2020)( ،Jawad, 2020)( ،بلبع ،

)الصناعية  ،  (2018 بأنواعها  المؤسسات  في  االجتماعية  المسؤولية  أهمية   -الجامعات  -إلى 

والمتوسطة(   الصغيرة  السو   باعتبارهاالمشروعات  في  األجل  طويلة  نشر   استراتيجية   تساهم 

العمل فى  ،  أخالقيات  تتمثل  أبعادها  االجتماعى  وأن  المنظمرة    البعد  التزام  ضرورة  حيث  من 

بالنظر إلى )لمجتمع )الداخلى وال ارجى(  وذلك من خالل العالقات االجتماعية  بالمسرؤولية تجاا ا

،  والمشاريع ال دمية التي أقامتها للمجتمع،  المسائل اإلنسرانية والمشراريع التري تمتلكهرا المنظمرة

المطبقة في )مراجعة سياسات المنظمة    والعالقات مع العاملين،  )..الخ،  المنح الدراسية التي تقدمها

البعد  أما ، نوعية حياة العمل(، منح الصالحيات، التامين الصحي، اإلعالنات، المرتبرات واألجور

لها هو   البيئىالثانى  البيئية   البعد  السلبية على  اآلثار  للحد من  المنظمات  يتمثل فى سعى  وال ى 

بي توفير  الطبيعية واستدامتها بصورة مستمرة مع  الموارد  انتاجية نظيفة من والمحافظة على  ئة 

وآليات ،  وتفعيل منظومة إدارة الم لفات،  خالل زيادة درجة الوعي بأهمية الحفا  على الموارد

ال طرة   الم لفات  من  الحديثةمع  الت لص  التكنولوجية  البدائل  على   البعد  وأخيراً  ،  االعتماد 
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من خالل اعتماد المنظمات على مجموعة من المبادئ األخالقية لرسم السياسات وال طط    األخالقى

وذلك من منطل  أنها تنظيماً اجتماعياً  ،  التى تركز على ما يج  أن تقدمه لألطراف ذوى المصلحة

 تقع عليه مسؤولية مراعاة المنفعة العامه عند أداء نشاطها فى ضوء اإلتصال الفاعل )فهم  واقتنا 

، (وذلك الختبرار التطبيقات النموذجية للمعايير األخالقية)والتدري   ،  العاملين بالمعايير األخالقية(

األخالقي بالمعيار  االلتزام  لعدم  العقوبات  المعايير  ،  وفر   تنفي   على  الفعال  اإل راف  وأخيراً 

 تنفي ها.األخالقية للمساعدة على متابعة 

 .التوجة الريادي المستدام علىتعهيد خدمات ريادة األعمال  دراسات تتعلق بأثر. 3/1/2

التعهيد بصفه عامة         أو    إلى(  Umar &AbdulQadir, 2020) يشير  تقديم سلع  عملية 

و يمكن  ،  عبر وسيط  من األفراد أو المؤسسات خارج الشركة  (تكنولوجيا المعلومات )  خدمات  

مركزية  تعتبر  التي  األنشطة  )هي  األساسية  األنشطة  ؛  قسمين  إلى  بها  المتعهد  األنشطة  تقسيم 

اللوجيستيات مثل  المنظمة  والمبيعات(،  لعمليات  )هي ،  والتسوي   األساسية  اير  األنشطة  أما 

البشرية األنشطة التي ليست مركزية لعمليات المنظمة مثل األنشطة المالية والمحاسبية والموارد  

االستعانة بمصادر تعهيد ال دمات يشير إلى  أما  ،  (التدقي  الداخلي  ،والمشتريات وكشوف المرتبات

وهو نهج قديم تتبعه كثير  ، خارجية للقيام بال دمات العامة التي ال تدخل في صل  أعمال المنظمة

وهو ما يتيح  ،  م ال دماتمن المنظمات في العالم سعيًا وراء التكلفة األقل والكفاءة األعلى في تقدي

  تاركة لآلخرين تزويدها بال دمات. ،  لها أن تركز على األنشطة التي تتمتع فيها بميزة جوهرية

(Ingi et al., 2019). 

في إطار توجهات الدولة بأهمية تأهيل وتدري  الشباب للحصول على فرص عمل الئقة ل ا       

ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر وتدري  الشباب خاصة من خالل إقامة المشروعات بهدف نشر 

إقام المشورة،  وتطويرها تهاعلى  وتقديم  المالية،  والتوجيه  واير  المالية  ال دمات  ، وتقديم 

حيث يُعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ،  كاستراتيجية ل ل  فرص عمل

وذلك عن طري  مبا ر أو من ، المشروعات وريادة األعمالتلك الصغر هو الجهة المعنية بتنمية 

الريادية  األنشطة  متطلبات  كل  بتوفير  تتعهد  التى  المنظمات  من  العديد  جهود  تنسي   خالل 

الصغر ومتناهية  الصغيرة  الرئيسية   ،للمشروعات  الهيئة  هي  الدولية  العمل  منظمة  كانت  ولما 

والجهة الوسيطة بين الجهاز محل الدرسة والمنظمات المتعهدة ب دمات ريادة األعمال منها ) ركة 

حتى يستطيع الجهاز    ( ركة  يل المصرية  – ركة الفارج مصر لالسمنت    - مصر    ميثانكس 

داث فرص  تعزيز استدامة المشاريع من أجل استح باإلضافة الى، القيام بها على أكمل وجه ممكن

 .(3ص، 2019، جهاز تنمية المشروعات)العمل والمحافظة عليها 
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التوجه         األعمال على  تعهيد خدمات ريادة  بأثر  تتعلق  التى  الدراسات  وأشارت بعض 

المستدام   آث  التى    (Kunyoung & Boyoung, 2020منها دراسة )الريادى  لبيان  ر  سعت 

الش صي االبتكار  كفاءة  مثل  التصميم  ابتكار  القدرة و،  والتنظيمى،  كفاءات  على  التكنولوجي 

له،  التعهيدالتنافسية ل دمة   التكنولوجي  إلى أن كفاءة االبتكار واالبتكار  تأثير على  موتوصلت  ا 

التى   (Marfri& Aleksandre ,2020)وك لك دراسة  ،  ل دمة التعهيدتحسين القدرة التنافسية  

وتوصلت إلى دعم  ،  سعت لكيفية إدارة العالقة بين االبتكار والتعهيد ل دمات لتكنولوجيا المعلومات

كما  و  ،  مبادرة االبتكار  لنجاح تعهيد ال دمات من خالل التغيرات التنظيمية واإلدارية بالمنظمات

 Ingi et)دراسة  الدراسات السابقة إلى أهمية تعهيد خدمات ريادة األعمال ومنها بعض أ ارت 

al., 2019)  بيان أهمية  هدفت إلى    ىالت( التعهيد فى المشروعات الصغيرة والمتوسطةSMEs)  ،

ال دمات  فى  التعهيد  على  االعتماد  بشأن  استراتيجية  لديها  المشروعات  تلك  أن  إلى  وتوصلت 

 (Dibirov, 2016كما هدفت دراسة )،  وتحسين جودة ال دمة،  المقدمة  من منطل  ت فض التكلفة 

، (درجة النجاح  - االلتزام  –إلى أهمية حوكمة تعهيد خدمات ريادة األعمال بأبعادها )الثقة المتبادلة  

بمكان بالنسبة لإلدارة إلنشاء   األهميةوتوصلت الدراسة إلى أن تغيير تكنولوجيا إدارة البيانات من  

وتبنى ثقافة الريادة ،  استيعاب ثقافة التغيير التنظيمي  نماذج حوكمة فعاله لريادة األعمال للقدرة على

النمو أهداف  لتحقي   الشركاء  بين  الفرص  على  إيجا،  القائمة  على  وبيئة عمل  تساعد  تعزيز بية 

 . سلوكيات التغيير المحددة

إلى قياس االعتماد على    (Davari & Rezazadeh, 2015)هدفت دراسة  وأيااً  

مع تطوير أداة ،  التعهيد كاستراتيجية إلدارة أعمال تتسم بالكفاءة والفعالية في مجال ريادة األعمال

لقياس أداء المشروعات من خالل االستعانة بالتعهيد فى االتصاالت السلكية والالسلكية والسيارات 

أن الحجم المقترح لريادة األعمال يشمل   وتوصلت الدراسة إلى،  فى الشركات الصناعية اإليرانية

يؤثر    (العوامل التكنولوجية،  العوامل االقتصادية،  العوامل االستراتيجية)التعهيد بأبعادة الم تلفة  

 . على األداء الريادى

األعمال ومحافظ   (Dibirov, 2014)دراسة  كما سعت    بين ريادة  العالقة  بيان  إلى 

درجة النجاح( فى  ركات   -االلتزام  –األعمال من خالل استراتيجية التعهيد بأبعادا )الثقة المتبادلة  

الناج  مرحلة  في  والتطوير  للبحث  كبيرة  موارد  ت صص  والتي  االسترالية  األدوية  تصنيع 

وتحو تجديد  على  للعمل  والتنظيمي  نماذج التكنولوجي  إلى  الريادية  الحالية  األعمال  نماذج  يل 

الدراسة إلى أن الشركات التى لديها مشروعات وأفكار لمشروعات ريادية   ،  مستقبلية وتوصلت 

تسعى لالستعانه بمصادر خارجية )التعهيد( وصوالً لمنتجات وخدمات جديدة ستصل إلى السو   

باإلضافة إلى إلى التعرف ،  ولية االجتماعيةدورها فى المسؤ  فاالً عن،  وتؤمن عائدًا اقتصاديًا

الم تلفة   بأبعادا  التعهيد  مفهوم  تطبي   امكانية  المتبادلة )على  االلتزام( على صعيد ،  الثقة  درجة 

 )اسماعيلدراسة ال دمات الصحية الداعمة فى المستشفيات وتأثيرا على االبتكار فيها من خالل 

درجة االلتزام  ،  توصلت إلى وجود ارتباط ايجابى بين كال الثقة المتبادلةالتى  و،  (2014،  واخرون

 . على االبتكار فى ال دمات الصحيةلطرفى التعهيد ونجاح صناعة التعهيد فاالً عن تأثيرها 
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بادلة عالقة التعهيد بأبعادا )الثقة المت  (Murphy& Wu, 2012)دراسة  وأخيراً بينت   

بدرجة    -االلتزام  – بالصينالنجاح(  الريادية  وعدم  ،  المشروعات  الملكية  عدم  سمات  تعد  حيث 

وبالتالى فإن التعهيد هو ،  الريادية  الرئيسية للمشروعاتقدرتها على  راء الموارد من الحواجز  

مقترحات جديدة    ثالثسة إلى  وتوصلت الدرا،  جات تلك المشروعاتالطريقة المناسبة لتوفير احتيا

لل التعهيد  الريادية  لنجاح  التقليدية)  وهيمشروعات  اير  الموارد  المبيعات  ،  تبادل  بين  الفر  

 والروابط بين الموارد الداخلية والموارد ال ارجية(. ، والمشتريات

لما         ومنها  إليه  أ ارت  ووفقاً  الدراسات  )معظم  ،  (Ingi et al. , 2019دراسة 

(Davari& Rezazadeh, 2015)  ،(Dibirov, 2014)  ،(Murphy& Wu, 2012)  ، إلى

ال دمات   تعهيد  األعمالأن تطبي   لريادة  فعاله  نماذج حوكمة  إنشاء  ثقافة ،  ساهم فى  واستيعاب 

كما ،  وتبنى ثقافة الريادة القائمة على الفرص بين الشركاء لتحقي  أهداف النمو،  التغيير التنظيمي

والتى )بٌعد الثقة المتبادلة    عاد أولهاركزت تلك الدراسات على قياس تعهيد ال دمات من خالل عدة أب

تشير إلى الثقة الكامنه بين طرفى خدمات ريادة األعمال وهما المتعهد والجهاز ال ى ينقل له تلك  

وثانيها بٌعد ،  (ال دمات وذلك لتوفير االمكانيات والموارد التى تتناس  مع المشروعات الريادية

تشير إلى تحمل المتعهد بتكاليف خدمات وموارد المشروعات الريادية مع التوجه    والتى)االلتزام  

تعزيز الثقة من حيث  )  اإلر ادى في تطبي  خطة العمل للمشروعات( وثالثها بٌعد درجة النجاح

 . (المتبادلة ضماناً للتحسين المستمر لل دمات التعهيد

 المستدام التوجه الريادىدراسات تتعلق ب. 3/1/3

فكار ابتكارية تشكل قيمة للسو   لريادى المستدام إلى القدرة على إيجاد أيشير التوجه ا      

ا المركز  لي دم  الريادية  المشاريع  تبنى  مع  مستدامة   / للمنظمةبصورة مستمرة  وذلك ،  لتنافسى 

من   كارات البيئيةاالبترواد األعمال والشركات النا ئة هم الفاعلون الرئيسيون في تنفي   باعتبار  

 & Fichterالمشروعات الريادية ) من تنفي خالل دمج اعتبارات االستدامة في المراحل األولى 

Irina , 2020 .)   وأ ارت العديد من الدراسات السابقة إلى أهمية التوجه الريادى المستدام ومنها  

تحديد آثار التوجه الريادى المستدام  على خطة  التى هدفت إلى    (Fichter& Irina,2020)دراسة  

هم الفاعلون الرئيسيون في تنفي   باعتبارمع بيان أهمية رواد األعمال والشركات النا ئة  ،  العمل

دمج اعتبارات االستدامة في المراحل األولى باالبتكار البيئي والنهج الجديدة في اإلنتاج األنظف  

مشارس في خطة األعمال وهي أقدم    1000ألكثر من    من خالل اجراء مسح،  من مشرو  جديد

ألمانياوأكبر مسابق المشروعات ،  ة ل طة عمل عامة في  إلى أن تعزيز االستدامة في  وتوصلت 

الريادية له تأثير على تكامل االستدامة في نشاط بدء األعمال مما يساهم في تدعيم  اإلنتاج األنظف  

تأسيس وبدء التشغيل(  سيا  في المراحل المبكرة )المن خالل توفير رؤى جديدة حول عوامل ال

 . لمشرو  جديد
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إلى  تحديد محركات التوجه الريادى المستدام    (Abdulaziz, 2020)كما هدفت دراسة  

السعوديةل   2030  فى ضوء رؤية العربية  وإدراس  وك لك  ،  لمملكة  النسبية  أهميتها  التحق  من 

الطالب في كلية إدارة األعمال في المملكة العربية السعودية من خالل التركيز على ثالثة مستويات  

وأ هرت النتائج أن هناس ترابط بين المستويات الثالثة حيث أن الدوافع  ،  الثقافى والسياقى،  الفردى

Sulistyo& )وسعت أيااً دراسة،  المستداموجه الريادى  الثقافية والسياقية أكثر تأثيًرا على الت

2020 Ayuni,)    تحمل الم اطرة    -االستقاللية  – )االبتكار  لبيان تأثير التوجه الريادي بأبعادا -  

التنافسية الميزة    (االستباقية  تحقي   في  واألداء  االبتكار  قدرات  على  االجتماعي  المال  ورأس 

وأ هرت النتائج أن هناس تأثيًرا كبيًرا بين  ، التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلندونيسية

المال االجتماعي على قدرات االبتكار واألداء القدرة على  ،  اتجاا ريادة األعمال ورأس  أن  كما 

كما  .  فسية للشركات الصغيرة والمتوسطةتأثير كبير على تحسين األداء والميزة التنا  االبتكار لها 

  - االستقاللية  –)االبتكار  أهمية التوجه الريادي بأبعادا  عن  (  Kura et al. ,2020)دراسة    كشفت 

على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل مدخل    (االستباقية التنافسية  -تحمل الم اطرة  

الموارد على  الصغيرة ،  االعتماد  الشركات  على  الريادي  التوجه  تأثير  إلى  النتائج  وتوصلت 

التوجه الريادي والشركات ،  والمتوسطة العثور على كثافة تنافسية لت فيف العالقات بين  كما تم 

 .الصغيرة والمتوسطة

)أما   العالقة  ل سعت  (  Saadat, et al, 2020دراسة  االستدامةتحديد  دة وريا  بين 

( بأبعادها  المستدامة  االستباقيةاألعمال  الم اطر  -االجراءات  نية ،  االبتكار(  -تحمل  خالل  من 

وتشير النتائج إلى أن نية االستدامة  ،  (  ركة صغيرة384على )   وسيط بالتطبي  االستدامة كمتغير  

كما أن نية االستدامة من ،  قة بين سلوس االستدامة وريادة األعمال المستدامةتتوسط جزئيًا في العال

 . العوامل الهامة للتنبؤ بريادة األعمال المستدامة

 ( هدفت  التوجه  Sung & Joo, 2018كما  فى   األعمال  رواد  تأثير  من  التحق    )

،  وك لك التعرف على الفرص المتاحة فى ضوء ونية ريادة األعمال المستدامة،  الريادى المستدامة

وتوصلت إلى أن التوجه نحو االستدامة له عالقة إيجابية بالفرص الريادية وريادة األعمال المتعلقة 

 مع امكانية  التوازن بين االستدامة وريادة،  باالستدامة مع التأثير اإليجابي مع التوجه نحو االستدامة

المستدامة األعمال  ريادة  وتعزيز  حددت،  األعمال    ( Kraus et al., 2018)دراسة    وأيااً 

المستدام على المستوى الفردي ومستوى الشركة وعلى    سات اإلدارية نحو التوجه الريادىالممار

الفردي المستوى  على  أنه  إلى  السياقي توصلت  المستدامون،  المستوى  األعمال  رواد  إلى    يميل 

الش صية سماتهم  أو  قيمهم  من  استدامة  أكثر  بشكل  للعمل  إرادتهم  المستوى ،  ا تقا   على  أما 

يمكن استنتاج أن الثقافة الداخلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، على الرام من ذلك، التنظيمي

على  ،  اأخيرً و،  محددات تبني توجه ريادي مستدام  األهميةالحجم وإعادة تشكيل الموارد أمر بالغ  

ركز الباحثون على فهم أفال لكيفية قيام رواد األعمال بمساعدة المجتمع والبيئة ،  المستوى السياقي

 وكيف يمكنهم العمل كنماذج يحت ى بها. ، من خالل ريادة األعمال المستدامة
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لما         دراسةووفقاً  ومنها  الدراسات  معظم  إليه  ،  ( Fichter&Irina, 2020)أ ارت 

(2020 laziz,Abdu)( ،2020 Ayuni,&Sulistyo( )2020 ,.et al Kura)  ،(Saadat 

et al., 2020)  ، الصغيرة المشروعات  أداء  على  وتأثيرا  المستدام  الريادى  التوجه  أهمية  إلى 

من خالل عدة أبعاد  التوجه الريادى المستدام  على قياس  ،  ركزت تلك الدراساتكما  ،  والمتوسطة

 ً االبتكار )من حيث االستعداد لإلبدا  من خالل  ( أولها بُعد  Bolton&Lane, 2012)لنموذج    وفقا

المنتجات   في  والتطوير  البحث  عبر  التكنولوجية  الريادة  ك لك  جديدة  وخدمات  منتجات  إدخال 

ال ي يقوم به رواد األعمال أو فر     االستقاللية   بُعدوثانيها  ،  الجديدة( المستقل  العمل  )من حيث 

)من خالل السعى تحمل الم اطرة    بُعد  وثالثها  ،  عمل ريادية موجهة إلحداث مشروعات ريادية(

في   لمشاريع  أو ت صيص موارد كبيرة  االقترا   بالمغامرة مثل  تتسم  إجراءات جريئة  الت اذ 

التنافسيةاالست  بُعد   وأخيرا،  بيئات اير مؤكدة( على    باقية  للتفو   الشركة  )من حيث  دة جهود 

 .المنافسين(

 .  الفجوة البحثية 3/1/4

المسؤولية  إلهتمام بمتغيرات البحث الحالى )اتبين حداثة  يأدبيات الدراسة  بعد استعرا      

عدة    الباحث علىوقد استند  ،  التوجه الريادى المستدام(،  تعهيد خدمات ريادة األعمال،  االجتماعية

 : يليتبرز أوجه اإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة كما مساهمات 

الدراسة الحالية للربط  • البحث الحالى  سعت  المسؤولية االجتماعية   وهي  بين متغيرات 

مستقل( األعمال،  )كمتغير  ريادة  خدمات  وسيط(  وتعهيد  الريادى،  )كمتغير    والتوجه 

لتعرف على أهم األبعاد لكل متغير التى لها أثر معنوي  اوك لك  ،  )كمتغير تابع(  المستدام

 بينهم.  فيما وأيااً عالقة اإلرتباط

أتاح أنها أ ارت ،  من خالل العديد من الدراسات التى تم تجميعها فى متغيرات الدراسة

اال بُعد  أو  أخرى   بمتغيرات  االجتماعية  المسؤولية  متغير  ربط  الريادى  إلى  للتوجه  فقط  بتكار 

وأيااً ربط متغير تعهيد خدمات ريادة األعمال  بمتغيرات أخرى  ،  المستدام دون ربطه ببقية األبعاد

وك لك ربط التوجه الريادى ،  أو بُعد االبتكار فقط  للتوجه الريادى المستدام دون ربطه ببقية األبعاد

ومن ثم يتاح ،  اعية وتعهيد خدمات ريادة األعمالالمستدام بأبعاد أخرى ب الف المسؤولية االجتم

ندرة الدراسات التى سعت لربط أثر  المسؤولية االجتماعية علي التوجة الريادي المستدام من خالل  

 الدور المكمل لتعهيد ال دمات.

الدراسات تمت على مؤسسات خدمية منها وأخرى صناعية • الحالية  ،  بعض  والدراسة 

على   للتطبي   الصغر  سعت  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز 

 .باعتبارا الطرف ال ي يعهد إليه خدمات ريادة األعمال
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 :يليم تحديد الفجوا البحثيه كما  وفي ضوء ما سب  يت

 

 

 

 الدراسة الحالية  الفجوة البحثية  السابقة نتائج الدراسات 

أ هرت نتائج الدراسات السابقة ما  

 :يلي

المسؤولية االجتماعية تُعد استراتيجية    - 

 طويلة األجل في السو . 

تكون   -  تكاد  االجتماعية  المسؤولية 

نظر وجهة  من  أصحاب   منعدمة 

 المصلحة. 

المسؤولية   -  لحوكمة  الجيد  التطبي  

االجتماعية بالشركات يساهم فى تحسين  

 الصورة ال هنية للشركة. 

التعهيد استراتيجية إلدارة أعمال تتسم   - 

ريادة  مجال  في  والفعالية  بالكفاءة 

 األعمال.

مشروعات    -  لديها  التى  الشركات 

تسعى  ريادية  لمشروعات  وأفكار 

)ال خارجية  بمصادر  تعهيد( لالستعانه 

جديدة  وخدمات  لمنتجات  وصوالً 

 ستصل إلى السو . 

)االبتكار    -  بأبعادا  الريادي   –التوجه 

الم اطرة    - االستقاللية  - تحمل 

االستباقية التنافسية( له تأثير على أداء 

 الصغيرة والمتوسطة. المشروعات 

الدراسات   خالل  من 

والدراسة   السابقة 

الفجوة   تتمثل  الحالية 

 :البحثية

الدراسات في     ندرة 

السابقة بالبيئة المصرية  

بين  ربطت  التى 

االجتماعية  ال مسؤولية 

مع   مستقل(  )كمتغير 

الريادى   التوجه 

)كمتغير  المستدام 

خدمات  ،  تابع( وتعهيد 

ريادة األعمال )كمتغير  

 وسيط(. 

 
 

الدراسة   ه ا  في  الباحث  يتناول 

األعمال   ريادة  خدمات  تعهيد 

المسؤولية   بين  وسيط  كمتغير 

الريادى   والتوجه  االجتماعية 

على  التركيز  خالل  من    المستدام 

 : النقاط التالية

تحديد أبعاد تعهيد خدمات ريادة    - 

 األعمال بالجهاز محل الدراسة. 

المسؤولية   -  أبعاد  تحديد 

محل   بالجهاز  االجتماعية 

 الدراسة. 

الريادى    -  التوجه  أبعاد  تحديد 

 بالجهاز محل الدراسة. 

عن    -  الحالية  الدراسة  ت تلف 

الدراسات السابقة من حيث الهدف  

 . التطبي ومجال 

النتائج   -  خالل  من  الباحث  قيام 

والتوصيات التى تم التوصل إليها 

تنفي ية  عمل  خطة  بإعداد 

 للتوصيات. 

 الفجوة البحثية   (1 كل رقم )             من إعداد الباحث :المصدر

 

 

 الدراسة الحالية تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة و 
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 فروض ومتغيرات البحث . 3/2

( 2)رقم كما في الشكل  نموذج البحثتصور ضوء أدبيات الدراسة والدراسات السابقة يمكن  فى

   :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الباحث في ضوء النتائج المست لصة من الدراسات السابقة. :المصدر

 (2 كل )

 نموذج متغيرات البحث 

 

 

المسئولية 

 االجتماعية

 أبعادها:ب

 البعد االجتماعى

 البعد البيئى 

 البعد األخالقى 

الريادي التوجه 

 أبعاده:المستدام ب

 االبتكار

 االستقاللية

 تحمل المخاطرة

 التنافسيةاالستباقية 

تعهيد خدمات ريادة 

 :األعمال بأبعاده

 الثقة المتبادلة

 االلتزام 

 درجة النجاح
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 :يليكما فروض الوفي ضوء نموذج متغيرات البحث يمكن صياغة 

الصغيرة   :األول  الفرض  المشروعات  تنمية  لجهاز  االجتماعية  للمسئولية  معنوي  تأثير  يوجد 

   .التوجه الريادى المستداموالمتوسطة ومتناهية الصغر على 

لتعهيد  :الثانى  الفرض معنوي  تأثير  المشروعات   يوجد  تنمية  بجهاز  األعمال  ريادة  خدمات 

 . التوجه الريادى المستدامالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على 

المستدام من    :ثالثال  الفرض الريادي  التوجه  االجتماعية على  للمسؤولية  تأثير معنوي  ال يوجد 

المشروعات  تنمية  بجهاز  األعمال  ريادة  خدمات  لتعهيد  المكمل  الدور  خالل 

 .المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 أهداف البحث . 4 

 يسعى البحث لتحقي  األهداف التالية: 

تأثير  4/1 على  التعرف  والصغيرة .  المتوسطة  المشروعات  تنمية  لجهاز  االجتماعية  المسئولية 

 ومتناهية الصغر على التوجه الريادي المستدام للمشروعات التابعة له. 

للمشروعات 4/2 المستدام  الريادي  التوجه  على  األعمال  ريادة  خدمات  تعهيد  تأثير  تحديد   .

 المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المكمل  تأثي  . تحديد4/3 الدور  المستدام من خالل  الريادي  التوجه  االجتماعية على  المسؤولية  ر 

ومتناهية   والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  بجهاز  األعمال  ريادة  خدمات  لتعهيد 

 الصغر. 

التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى تفيد في تعظيم دور الجهاز لمسؤوليته .  4/4

ل تعهيد خدمات ريادة األعمال وانعكاسها على تحقي  التوجه الريادى  االجتماعية من خال

 المستدام.

 أهمية البحث   .5

االجتماعية   :العلمية  األهمية  .5/1 األعمال والمسؤولية  تعهيد خدمات ريادة  من  نظراً ألن كالً 

المستدام من الموضوعات التي ال تزال من المجاالت الحديثة نسبياً في   والتوجه الريادى 

األعمال إدارة  البحوث ،  مجال  من  اإلضافة  إلى  بحاجة  زال  ما  الموضو   ه ا  فإن 

ندرة الدراسات السابقة في    فاالً عن  ،  ية التي تثري اإلضافة للنظرية لهوالدراسات العرب

الباحث  - "    -حدود علم  البحث  العالقة بين متغيرات   المسؤولية االجتماعية التى تناولت 

المستقل() األعمال،  المتغير  ريادة  خدمات  المكمل  وتعهيد  الريادى ،  ()المتغير  التوجه 

 )المتغير التابع(. المستدام 



 
 
 

( 2021، يناير  3‘ج1، ع2المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية )م  

حمدي عبد العزيز د.   

 
 

916 
 

 :يليأهميتة العملية مما  مد البحث يست :العملية األهمية .5/2

إستهداف  - إلى  العملية  البحث  أهمية  والصغيرة   ترجع  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز 

الصغر   فىومتناهية  الرائد  لدورا  من    ه ا  القطا   به ا  للنهو   الالزمة  البرامج  وضع 

قدرات   تنمية  برامج  ذلك  ومن  فيها  باال تراس  المتعلقة  والشروط  والقواعد  المشروعات 

 وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات.، ومهارات الموارد البشرية

والتى   - والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  أهمية  حيث  من  العملية  أهميته  البحث  يستمد   كما 

في المشروعات    15,302و يفة منها    84,739  حواليخلقت عدداً من فرص العمل كانت  

 % 25في المشروعات متناهية الصغر. وطبقا للتقرير أياا مثلت النساء  69,437الصغيرة و

من نسبة المنتفعين من ه ا المشروعات وأياا وصلت ه ا المشروعات إلى محافظات مصر  

  ي معدل البطالة في صعيد مصر.واألكثر نسبة ف األكثر فقراً 

أنشطة   تنفي بدورا فى  الجهاز محل الدراسة    قياموأيااً يستمد البحث أهميته العملية من حيث    -

باالقرا    أو  الوسيطة  الجهات  خالل  من  مموله  صغيرة  لمشروعات  إما  األعمال  ريادة 

التوعية والتعريف بتلك المشروعات   من خالل ،  وك لك المشروعات متناهية الصغر،  المبا ر

ساهمت تلك المجهودات    المشورة حيثوتقديم التوجيه  ،  والتأهيل من خالل البرامج التدريبية

 : كما فى الجدول التالى متنوعةفى توفير فرص عمل 

 ( 1جدول رقم )

 2019/2020عدد المشروعات وفرص العمل خالل العام 

 فرص العمل   اجمالى العدد  البيان  

المشروعات الصغيرة من خالل  

 الجهات الوسيطة

12524 27700 

 21747 4025 االقراض المباشر

 357796 234525 المشروعات متناهية الصغر   

 . 5ص ، 2019، : تقرير إنجاز جهاز تنمية المشروعاتالمصدر*

العمليةوأخيراً    - أهميتة  الحالى  البحث  السعى  يستمد  المسؤولية    فى  أبعاد  االجتماعية  لتحديد 

تلك   وتعهيد بين  العالقة  درجة  واختبار  المستدام  الريادى  والتوجه  األعمال  ريادة  خدمات 

 المتغيرات بالجهاز محل الدراسة. 
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 منهج البحث .6

  الدراسة  محل   للظاهرة  الراهن   الوضع  تفسير  على  يقوم  ال ي  ،الوصفي  المنهج  على  ثالبح  اعتمد        

  كما   ،البيانات  تحليل  في  اإلحصائية  األسالي   واست دام  ،الظاهرة  و روف  األبعاد  وتحديد  والبحث

   :التالية العناصر خالل من البحث منهجية استعرا  للباحث يمكن

 البيانات ومصادر نوع تحديد .6/1

  ، الدراسة  محل  الجهاز  عن   الصادرة  والتقارير  سجالتال  من  الثانوية  البيانات  على  البحث  اعتمد       

  ،االلكترونى  والبريد  الش صية   المقابالتو  االستقصاء  أسلوب  خالل  من   األولية  البيانات  على   وك لك

 والمتوسطة   الصغيرة  المشروعات  تنمية  بجهاز  العاملين  من  البحث  مجتمع  مفردات  سؤال  تم  حيث

وإنعكاس  ، إدراكهم بالمسؤولية االجتماعية وأبعادها الم تلفةللتعرف على مدى ، ومتناهية الصغر

إليهم من  ذلك على التوجه الريادى المستدام للجهاز فى ضوء خدمات ريادة االعمال التى تُعهد 

 . مؤسسات متعددة فى بيئة األعمال المصرية

 البحث  وعينة مجتمع .6/2

تنميرة المشررررروعرات والر ين قردر عرددهم  العراملين بجهراز  جميع    يتمثرل مجتمع البحرث فى     

ى المراكز ف، (1/7/2020حتى  ،  وارد البشرية بالجهاز محل الدراسةالم  قطاع تنمية)  (1420)

وانتشرررررارهم  ونظراً لكبر عردد العراملين  ،  الرئيسرررريرة والمكراتر  األقليميرة برالمحرافظرات الم تلفرة

واختيار  القاهرة الكبرى  ببالمراكز الرئيسية  العاملين  قط على  تم االقتصار فبمحافظات الجمهورية 

السرتجابة الصرحيحة كما  حيث قدر عددهم ونسربة اوفقاً للجداول االحصرائية  عينة عشروائية بسريطة  

 : ( التالى2فى الجدول رقم )
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 ( 2جدول رقم )

 توزيع العينة االجمالية ونس  االستجابة 

 .: من إعداد الباحثالمصدر*

 البيانات جمع وأساليب طرق .6/3

فىلعاملين  ل  توجيهها  تم  استقصاء  قائمة  بإعداد  الباحث  قام           فقط  الرئيسية  القاهرة   بالمراكز 

 :يلي ما  االستمارة و ملت ،الكبرى للجهاز محل الدراسة

 عبارة. ( 11) وعددها االجتماعية بالمسؤولية تتعل  عبارات  :األول الجزء  -

 عبارة. (12)  وعددها األعمال ريادة خدمات بتعهيد تتعل  عبارات  :الثانى الجزء  -

 عبارة. (13) وعددها المستدام  الريادى بالتوجيه تتعل  عبارات الثالث: الجز  -

 حدود البحث .7

 :يليتتمثل حدود البحث فيما  

تعهيد خدمات ريادة األعمال كمتغير وسيط  : يقتصر موضو  البحث على  حدود موضوعية  .7/1

)البعد  بين المسؤولية االجتماعية بأبعادها  (  درجة النجاح  - االلتزام  –الثقة المتبادلة  )  بأبعادا

  – بأبعادا )االبتكار  والتوجه الريادى المستدام  ،  (األخالقىالبعد    - البعد البيئى  -االجتماعى

 . (االستباقية التنافسية -تحمل الم اطرة  - االستقاللية

عدد   عينةال العدد  فئات البحث 

االستجابات  

 الصحيحة 

نسبة 

االستجابات  

 الصحيحة 

 % 70 210 300 300 المركز الرئيسى بالمهندسين  

 % 100 15 15 15 فر  الرافعى بالمهندسين   

 % 80 20 25 25    النيل بالمهندسين واديفر  

 % 85.7 30 35 35 فر  محى الدين أبو العز بالمهندسين

اإلقليمى المعررار     المكترر   بررأر  

 بمدينة نصر 

25 25 25 100 % 

  300 400 400 اإلجمالى
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مكانية.  7/2 البحث على    :حدود  الكبرى العاملين  تم تطبي   القاهرة  فى  فقط  الرئيسية  بالمراكز 

 لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 . 2020/ 31/7حتى  1/10/2019من تم تطبي  البحث في الفترة الزمنية  :حدود زمنية .7/3

 الدراسة الميدانية  .8

أهداف   تحقي   في  است دامها  تم  التي  واألسالي   اإلحصائي  التحليل  الميدانية  الدراسة  تعكس 

بيان  لقياس ثبات وصد  محتوى است  Alpha cronbachكرونباخ    بدأ باختبار ألفاوت،  الدراسة

اإلحصاء التحليلي  ، ، من اإلحصاء الوصفيثم تحديد أسالي  التحليل اإلحصائي في كل ، الدراسة

( بيرسون  ارتباط  معامل  است دام  فى  العالقة ،  (Pearson  Correlationمتمثل  اتجاا  لقياس 

لقياس  ،  Simple  and multiple regressionوالمتعدد    تحليل االنحدار ال طى البسيط،  وقوتها

ة والتوجه الريادي  الدور المكمل لتعهيد خدمات ريادة األعمال في العالقة بين المسؤولية االجتماعي

 . المستدام لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 والصدق  لثباتا. معامالت 8/1

 :Alpha cronbach. معامل الفاكرونباخ"  8/1/1

اعتمدت الدراسة الحالية على أدوات القياس سابقة ال كر بهدف التعرف على مدى وضوحها وفهمها  

ت دمة فتم است دام  ومدى مصداقيتها فى قياس المتغيرات إال أنه بغر  التأكد من صد  األداة المس

من خالل   المسؤولية االجتماعية على التوجه الريادى المستداملفا كرونباخ ألبعاد  معامل الثبات أ

  ال ي( األمر  0.776بلغ )  العينة ال يحجم  الجمالي    تعهيد خدمات ريادة األعمالالدور المكمل ل

قدرت و،  (0.881حيث بلغ )،  يمثل الج ر التربيعي للثبات(  ال يأثرة على الصد  ال اتى )  انعكس 

)كم ا االجتماعية  مستقل(  لمسؤولية  قدرتعهيد،  (0.  798)برررر  تغير  األعمال   كما  ريادة    خدمات 

برررر   وسيط(  المستدام  قدروأخيراً  ،  ( .7170))كمتغير  الريادى  بررر   التوجه  تابع(  )كمتغير 

 Hair)األبعاد  تلك    علىاالعتماد    على( مما يعني القدرة  .70( وجميعها قيم أكبر من ).76050)

et al., 2010) ، كما تشير نتائج الجدول التالي: وذلك 
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 ( 3رقم )جدول 

 Alph cronbachباست دام معامل الفا كرومباخ معامل الثبات والصد  ال اتي 

  Spssبرنامج  ت: م رجاالمصدر*

 . اختبار الفروض 8/2

المشروعات   :األول  الفرض.  8/2/1 تنمية  لجهاز  االجتماعية  للمسئولية  معنوي  تأثير  يوجد 

والختبار ه ا الفر  تم  ،  الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التوجه الريادى المستدام

 : فى الجدول التالى كما البسيطنموذج االنحدار ال طي است دام 

 ( 4)جدول رقم 

 المسؤولية االجتماعية والتوجه الريادى المستدام بعد لتحديد معنوية نموذج االنحدار ال طي البسيط 

 المتغير المستقل

 المعلمات

 المقدرة 

i 

 قيمة "ت" 

 t. test 

 قيمة "ف" 

F. test 
معامل 

 التحديد 
2R القيمة 

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية

 % 58.3 **0.01 524.75 ** 0.01 10.261 0.993 الجزء الثابت  

بٌعد   إجمالي 

المسؤولية 

 االجتماعية

0.764 22.904 0.01 ** 

 

 (.   0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.  0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**  

 Spssم رجات برنامج  :المصدر*

(  %58.3( يفسر )المسؤولية االجتماعية)أن المتغير المستقل  يتاح من الجدول الساب   

( التابع  المتغير  في  الكلي  التغير  المستداممن  الريادى  ال طأ ،  (التوجه  إلى  يرجع  النسبة  وباقي 

من المفرو  إدراجها ضمن العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان  

أنه  ،  موذجالن المستقل    (t.test)باست دام اختيار  كما  المتغير  أن  ذو ،  (المسؤولية االجتماعية)نجد 

( وذلك 22.904حيث بلغت قيمة "ت" )،  (التوجه الريادى المستدامالمتغير التابع )تأثير معنوي على  

معامل  أبعاد الدراسة م

 الثبات 

معامل 

 الصدق 

 0.893 0.798 . المسؤولية االجتماعية

 0.878 0.771 .تعهيد خدمات ريادة األعمال

 0.872 0.7605 التوجه الريادى المستدام. 

 0.881 0.776 أبعاد الدراسة ككل. إجمالى
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تم است دام ،  النموذج ككلالختبار معنوية جودة توفي   كما أنه  ،  (0.01عند مستوى معنوية أقل من  )

( وهي ذات معنوية عند مستوى 524.75هي )  (F-test)وحيث أن قيمة إختبار  ،  (F-test)إختبار  

كما ،  التوجه الريادى المستداممما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على أبعاد  ،  (0.01أقل من )

 األول الفر     قبولومن ثم يتم  ،  (0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.764بلغ )أن معامل االرتباط  

يوجد تأثير معنوي للمسئولية االجتماعية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائل بأنه  

 . ومتناهية الصغر على التوجه الريادى المستدام

لتعهيد  :الثانىالفرض  .  8/2/2 معنوي  تأثير  تنمية   يوجد  بجهاز  األعمال  ريادة  خدمات 

والختبار ه ا ،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التوجه الريادى المستدام

 : فى الجدول التالى كما البسيطنموذج االنحدار ال طي الفر  تم است دام 

 ( 5جدول رقم )

 نموذج االنحدار ال طي البسيط لتحديد معنوية تعهيد خدمات ريادة األعمال والتوجه الريادى المستدام

 المتغير المستقل

 المعلمات

 المقدرة 

i 

 قيمة "ت" 

 t. test 

 قيمة "ف" 

F. test 
معامل 

 التحديد 

R2 القيمة 
مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية

 % 57.3 **0.01 503.663 ** 0.01 7.684 0.813 الجزء الثابت  

تعهيد   بُعد  إجمالي 

 خدمات ريادة األعمال
0.757 22.442 0.01 ** 

 

 (. 0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.     0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**

 Spssم رجات برنامج  :المصدر*

  

أن   الساب   الجدول  من  يفسر يتاح  األعمال(  ريادة  خدمات  )تعهيد  المستقل  المتغير 

( من التغير الكلي في المتغير التابع )التوجه الريادى المستدام(. وباقي النسبة يرجع إلى  57.3%)

ال طأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفرو  إدراجها  

النموذج أنه  ،  ضمن  اختيار  است داكما  )  (t.test)م  المستقل  المتغير  أن  تعهيد خدمات ريادة نجد 

حيث بلغت قيمة "ت" ،  (التوجه الريادى المستدامذو تأثير معنوي على المتغير التابع )،  (األعمال

الختبار معنوية جودة توفي  النموذج  و،  (0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )22.442)

( وهي ذات 503.663هي ) (F-test)وحيث أن قيمة إختبار ، (F-test)تم است دام إختبار ، ككل

التوجه مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على أبعاد  ،  (0.01معنوية عند مستوى أقل من )

يوجد تأثير معنوي لتعهيد خدمات    القائل بأنه    الثانىالفر     قبولومن ثم يتم  ،  الريادى المستدام

ريادة األعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التوجه الريادى  

 المستدام.
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التوجه الريادي المستدام  على  لمسؤولية االجتماعية  تأثير معنوي ل   الثالث: يوجد  ض. الفر8/2/3

المتوسطة  المشروعات  تنمية  بجهاز  األعمال  ريادة  خدمات  لتعهيد  المكمل  الدور  خالل  من 

 والصغيرة ومتناهية الصغر. 

است دام   تم  الفر   ه ا  على    اعتماداً   Stepwise Regression Analysisلقياس 

 : ( التالى3) فى الشكل رقمكما لقياس التأثيرات    (Baron & Kenny, 1986)نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3الشكل )

 Baron & Kenny))خطوات 

اختبار نتائج  التالى  الجدول  الرئيسى   Stepwise Regression Analysis ويوضح  للفر  

 :يليالثالث كما 
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 ( 6)جدول رقم 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد للفر  الرئيسى الثالث

 التوجه الريادى المستدام :المتغير التابع

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار 

 اختبار ت 

 T. test 

 القيمة
مستوى 

 المعنوية

 0.00 3.561 0.199 المسؤولية االجتماعية  

 0.00 12.261 0.513 تعهيد خدمات ريادة األعمال

المسؤولية االجتماعية بين ) التفاعل

 2.310- 0.092- ) األعمالتعهيد خدمات ريادة و
0.021 

 :المعنوية الكلية

 (Fقيمة ف المحسوبة )

 (sigالمعنوية )

142.754 

0.00 

 : القوة التفسيرية

 ( R2معامل التحديد )

 ( Rمعامل االرتباط )

0.532 

0.730 

 Spssم رجات برنامج  :المصدر*

 :يليما  الساب يتاح من الجدول 

 معنوية النموذج   •

ً  (Fأ ارت نتيجة اختبار )ف  حيث أن قيمة مستوى  ، إلى أن نموذج االنحدار المتعدد يعتبر معنويا

 . 0.05( أقل من sigالمعنوية )

 : القوة التفسيرية •

معامل   قيمة  )بلغت  النموذج ،  R2  )0.0532التحديد  فى  المتامنة  المستقلة  المتغيرات  أن  أي 

من التباين    % 53.2بينهما( تفسر   التفاعل،  خدمات ريادة األعمال  تعهيد،  المسؤولية االجتماعية)

وتشر   0.730(  Rكما بلغت قيمة معامل االرتباط )،  فى المتغير التابع )التوجه الريادى المستدام(

والمتغير    -مجتمعة    –إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغيرات المستقلة المتامنه فى النموذج  

 .التابع
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 متغيرات المستقلة  معنوية ال •

 : يلي( الختبار معنوية كل متغير على حده تبين ما  t. testت اختبار )بفحص نتائج 

حيث ، توجد عالقة معنوية بين المسؤولية االجتماعية والمتغير التابع )التوجه الريادى المستدام( -

االنحدار إلى أن العالقة  وتشير اإل ارة الموجبة لمعامل  ،  0.05أن قيمة مستوى المعنوية أقل من 

 . بين المتغيرين عالقة طردية

،  توجد عالقة معنوية بين تعهيد خدمات ريادة األعمال والمتغير التابع )التوجه الريادى المستدام(  -

وتشير اإل ارة الموجبة لمعامل االنحدار إلى أن  ،  0.05حيث أن قيمة مستوى المعنوية أقل من  

 .طردية العالقة بين المتغيرين عالقة

التفاعل    - األعمال خدمات ريادة    وتعهيداالجتماعية    )المسؤوليةتوجد عالقة معنوية بين متغير 

 . 0.05حيث أن قيمة مستوى المعنوية أقل من ، المتغير التابع )التوجه الريادى المستدام(و)

المسؤولية االجتماعية وتعهيد خدمات ريادة األعمال )متغير التفاعل  مما سب  يمكن االستنتاج أن  

ومن ثم فإن تعهيد خدمات ريادة األعمال  ،  )التوجه الريادى المستدام(  له تأثير معنوى المتغير التابع)

 يؤثر على العالقة بين المسؤولية االجتماعية والتوجه الريادى المستدام.

يوجد تأثير معنوي للمسؤولية  بأنه  القائل  الثالث للبحث    الفرض  قبوليتم    وفى ضوء ما سبق  

االجتماعية على التوجه الريادي المستدام من خالل الدور المكمل لتعهيد خدمات ريادة األعمال  

 بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بين المتغير المستقل  ذلك التأثير فقد تم اجراء االنحدار البسيط لتحليل العالقة    وللتعرف على طبيعة

مستويات  ) ثالثة  عند  وذلك  المستدام(  الريادى  )التوجه  التابع  والمتغير  االجتماعية(  المسؤولية 

 : فى الجدول التالى  تعهيد خدمات ريادة األعمال( كما)مرتفع( للمتغير المكمل  ،  متوسط،  من فض)
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 ( 7جدول رقم )

تحليل العالقة بين المسؤولية االجتماعية والتوجه الريادى المستدام وذلك عند مستويات لتعهيد 

 خدمات ريادة األعمال.

مستوى تعهيد خدمات ريادة   

 األعمال 

العالقة بين  

المسؤولية 

االجتماعية والتوجه 

 الريادى المستدام  

 )معامل االنحدار( 

 اختبار ت 

 T. test 

 القيمة
مستوى 

 المعنوية

 0.00 4.235 0.277 من فض 

 0.00 3.561 0.199 متوسط 

 0.063 1.863 0.121 مرتفع 

 Spssم رجات برنامج  :المصدر*

 :يليومن الجدول الساب  يتاح ما 

خدمات ريادة األعمال: توجد عالقة معنوية طردية   عند المستوى المن فض من تعهيد •

االنحدار  معامل  قيمة  وبلغت  المستدام  الريادى  والتوجه  االجتماعية  المسؤولية  بين 

0.277   

توجد عالقة معنوية طردية بين   :عند المستوى المتوسط من تعهيد خدمات ريادة األعمال •

معامل االنحدار أقل منها    أن قيمة  المسؤولية االجتماعية والتوجه الريادى المستدام إال

 عند المستوى المن فض.

بين  • معنوية  عالقة  توجد  ال  األعمال:  ريادة  خدمات  تعهيد  من  المرتفع  المستوى  عند 

 . المسؤولية االجتماعية والتوجه الريادى المستدام

وب لك يتاح أنه مع زيادة مستوى المتغير المكمل )تعهيد خدمات ريادة األعمال( يقل  •

الريادى تأث )التوجه  التابع  المتغير  على  االجتماعية(  )المسؤولية  المستقل  المتغير  ير 

 المستدام(.
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 النتائج والتوصيات مناقشة . 8/3

 النتائج  . مناقشة 8/3/1

   :توصل البحث للنتائج التالية

بمتوسط    األهميةالمرتبة األولى من حيث    يأتى فىالبيئى  بٌعد  الأن  راء مفردات العينة  وفقاً أل -أ

 وفى المرتبة األخيرة ، ( 3.41البعد االجتماعى بمتوسط حسابى )ويليها  ، (3.52حسابى )

اختلفت تلك النتائج مع ما توصلت إليه   حيث،  (3.31بمتوسط حسابى )   األخالقى  البعد  

 Fard)،  (Angeli ,2020دراسة )لترتي  أبعاد ومنها    األهميةبعض الدراسات من حيث  

et al. ,2019)    يحتل المرتبة األولى كأحد أبعاد   األخالقى  حيث أ ارت جميعها أن البعد

وقد يرجع ذلك إلى تنو  قطا  التطبي  بين الدراسة الحالية )القطا  ال دمى( والدراسات 

وصناعية)السابقة   خدمية  بين  ما  متنوعة  قطاعات  تناولت  أالبها  البنوس،  التى  ،  مثل 

المسؤ،  الصناعة(،  الجامعات أبعاد  حول  واالتجاهات  األراء  اختالف  ثم  ولية  ومن 

ويرجع ذلك إلى البيئة المصرية التى توفر الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة ،  االجتماعية

الصغر ومتناهية  المجال    والمتوسطة  ه ا  في  الجهاز  ات  ها  التي  اإلجراءات  من خالل 

والتى تأتى في إطار التنسي  بين م تلف الجهات المعنية بالدولة وجهود الحكومة المصرية  

هدفي للمواطنلتحقي   الكريمة  الحياة  توفير  وهما  رئيسيين  والحفا  ،  المصري ن 

الصغر على ومتناهية  الصغيرة  تجاوز  المشروعات  على  ومساعدتها  بالفعل  القائمة 

تنظيم   من خاللستمر الجهاز في تقديم خدماته الفنية والتدريبية  كما ي ،  األزمات الم تلفة

ت لمساعدتهم في معاودة  دورات تدريبية للسيدات من م تلف المحافظات عبر  بكة االنترن 

 .تشغيل مشروعاتهم وتعريفهم بآليات التسوي  اإلليكترونياالنتاج و 

بمتوسط  يأتى فى المرتبة األولى    بٌعد درجة النجاح  اراء مفردات العينة إلى أن  ك لك وفقاً أل  - ب

وفى المرتبة األخير  ،  (3.3بُعد الثقة المتبادلة بمتوسط حسابى )  ويليها،  (3.32حسابى )

وك لك ااتفقت تلك النتائج مع ما توصلت إليه بعض ،  (2.89بُعد االلتزام  بمتوسط حسابى )

حيث   من  )  األهميةالدراسات  دراسة  ومنها  أبعاد  ، (Ingi et al , 2019لترتي  

(Davari& Rezazadeh, 2015)  ،(Dibirov, 2014)  ،(Murphy& Wu, 2012   )

حيث أ ارت جميعها إلى أهمية أبعاد التعهيد وقد يرجع ذلك إلى تشابه قطا  التطبي  بين  

السابقة   والدراسات  ال دمى(  )القطا   الحالية  القطاعات )الدراسة  تناولت  أالبها  التى 

لعينة ومن ثم اتفقت أراء مفردات ا،  وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة(،  خدمية
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ويرجع ذلك إلى   مع ذات الدراسات السابقة من حيث أهمية تعهيد خدمات ريادة األعمال

توفير قاعدة عرياة من  من خالل  ،  سعى الجهاز محل الدراسة إلى دعم ُمحفزات األعمال

ميثناكس مصر وذلك من   –متعهدى خدمات ريادة األعمال مثل  ركة كوكاكوال مصر  

الموارد الالزمة لفك  فرات أفكارها  ن المشروعات الصغيرة منطل  عدم امتالس العديد م

 مع تقديم الدعم اإلدارى.، رجمتها إلى أعمال قابلة لالستمراراالبتكارية وت

االستباقية ،  تحمل الم اطرة  إلى أن بٌعدحس  أراء مفردات العينة  توصلت الدراسة  وأيضاً    - ج

ويليها  ،  (3.39)،  (3.39بمتوسط حسابى )  األهميةالمرتبة األولى حيث    فى  يأتيان  التنافسية

بمتوسط  االبتكارية    بُعد      وفى المرتبة األخيرة،  (3.11بمتوسط حسابى ) االستقاللية  بُعد  

وك لك اختلفت تلك النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات من حيث ،  (2.99حسابى )

 ,Sulistyo& Ayuni، ) (Fichter& Irina, 2020دراسة )لترتي  أبعاد ومنها    األهمية

التوجه ،  (2020 أبعاد  كأحد  األولى  المرتبة  تحتل  االبتكارية  أن  جميعها  أ ارت  حيث 

الريادى المستدام وقد يرجع ذلك إلى اختالف امكانيات البيئة التطبقية بين الدراسة الحالية  

  .والدراسات السابقة والتى طبقت على البيئة األلمانية واألندونسية والسعودية

قبول - د للباحث  البحث  تبين  التأثير   الثالثة  فرو   ذات  الجوهرية  العالقة  على  يؤكد  مما 

بين   من خالل  اإليجابية  المستدام  الريادى  والتوجه  االجتماعية  المكمل المسؤولية   الدور 

 محل الدراسة.  تعهيد خدمات ريادة األعمال بالجهازل
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 . التوصيات 8/3/2

 : تقديم التوصيات التاليةفي ضوء النتائج السابقة أمكن للباحث 

 . توصيات عامه  8/3/2/1

 : ( التالى8يمكن وضع خطة تنفيذية لبعض التوصيات كما فى الجدول رقم ) 

 

 ( 8جدول )

 خطة تنفيذية للتوصيات 
األنشطة الالزمة   التوصية

 لتحقيقها  

مسئولي مؤشرات النجاح

ة 

 التطبيق 

المدي 

الزمني 

 للتطبيق 

الدراسة  محل  الجهاز  قيام 

المسؤولية  بشمولية 

أهدافه   ضمن  االجتماعية 

مع   اإلستراتيجيةوسياساته  

 كل األطراف ذات المصلحة.

مفهرررررروم  نشرر   -

  الررمسررررررؤولرريررة

االجتمرراعيررة بين  

 .األفراد

تنظيم أنشررررطة  -

ترويجيرة لمفهوم  

 الررمسررررررؤولرريررة  

االجررتررمرراعرريررة  

لرلرمشررررروعررات 

الصرررررررغررريررررة  

 والمتوسطة.

 دعم والتزام اإلدارة العليا  

المستويات    - كافة  مشاركة 

 اإلدارية 

اإلدارة   -

الررعررلرريررا  

 بالجهاز

إدارة -

ريررررررادة 

 األأعمال

  

 مستمرة 

محل   الجهاز  قيام  ضرورة 

المتدربين   بمتابعة  الدراسة 

المشروعات   أصحاب 

الريادية دورياً ومعاونة كل  

مشروعه   إلقامة  منهم 

بالنواحي   واإلرشاد 

والقانونية   اإلجرائية 

خطة   تطبيق  في  والمعاونة 

من   والتأكد  العمل 

 صالحيتها. 

 

اسررت دام برامج -

التوجيرره   معتمرردة 

من خالل برامج 

الرمرردى   طرويرلررة 

)تسررررتغر  حتى  

عرام كرامرل( من 

مروجرهريرن   خرالل 

مرن   مرعرترمررديرن 

 خبراء الجهاز.

تقديم المشرررورة  -

خرررررالل  مرررررن 

التواصررررل من خالل البريرد  

،  ال ط السرراخن ،  اإللكتروني

facebook  ،  هرررررواتررررف

 المكات  اإلقليمية للجهاز 

 

إدارة -

ريررررررادة 

 األعمال 

إدارة -

 التدري 
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المكات  اإلقليمية  

واإلدارات الفنيرة  

 .المت صصة

والتنسيق   التيسير  ضرورة 

من   األعمال  رواد  إلقامة 

أصحاب المشروعات سواء  

بالتنسيق داخلياً أو بالتيسير  

الخارجية   الجهات  مع 

الخدمات   بتقديم  المتعهدة 

 المالية وغير المالية. 

 

بنراء قراعردة من -

الرمشرررررروعررات 

الريراديرة وأمرداد 

 المتعهدين بها  

لتلررك   - الترويج 

الرمشرررررروعررات 

الموارد  الترراجرره 

واالمرركررانرريررات  

 المطلوبه لها 

بررالمشررررروعررات  - التعريف 

 الصغيرة.

دراسررة السررو  والتسرروي    -

والتدري  على عمل دراسررة  

وعرلرىجرردوى     الرمشرررررو  

ادارة المشررررروعررات   كيفيررة 

 الصغيرة.

تشررجيع األفكار االبتكارية   -

عرلرى   والرعرمررل  واإلبررداعريررة 

 تحويلها إلى مشروعات

االدارة 

 العليا 

وإدارة  

ريررررررادة 

 األعمال

مرررركرررز 

ال ردمرات  

  المالية

 مستمرة 

 الباحث: من إعداد  المصدر*

 

 . توصيات خاصة لبحوث مستقبلية 8/3/2/2

يمكن  لبحوث مستقبلية  المجاالت التي قد تمثل أساساً    اقتراح بعضيمكن  ،  في ضوء نتائج البحث

 لعل من أهمها:  ، تطبيقها

الدراسة على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  تم إجراء ه ا •

ل ا يمكن إعادة إجراء نفس الدراسة على فرو  الجهاز  ،  بالمراكز الرئيسية بمحافظة القاهرة

 .بالمحافظات الم تلفة

ك لك يمكن إعادة إختبار نفس نموذج الدراسة ولكن في قطاعات أخري على سبيل المثال  •

 .تعلىم واالتصاالت والصحة والمنظمات الصناعيةقطا  ال

المسؤولية االجتماعية   • لتعهيد خدمات ريادة األعمال فى العالقة بين  الوسيط  الدور  اختبار 

 والتوجه الريادى المستدام.

البُعد االقتصادى والقانونى واالنسانى  فحص تأثير أبعاد خرى للمسؤولية االجتماعية   • مثل 

 . مستدامالتوجه الريادى العلى 
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 المالحق        

 استمارة االستقصاء

قائمة إستقصاء موجهة إلى السادة العاملين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة 

 والصغيرة ومتناهية الصغر  

 السيد الفاضل / السيدة الفاضله   

يأمل الباحث أن تكون اإلجابة على األسرئلة التى يتارمنها ه ا االسرتقصراء دقيقة حتى      

 تكون النتائج والتوصيات التى تتم على أساس ه ا القائمة على مستوي عالي من الدقة.

علماً بأن ، كما يرجوا الباحث بالتكرم بإجابة ه ا االسررررتقصرررراء من وحي آرائكم الفعلية  

  ة سوف تست دم ألارا  البحث العلمي فقطالبيانات الوارد
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وفي مقابل كل عبارة ،  تعكس المسؤولية االجتماعية  فيما يلي قائمة تضم بعض العبارات  :أوالً 
  برجاء مراعاة الدقة والموضوعية عند إختيار،  خيارات وفقاً لمقياس ليكرت ذو ال مس نقاط  خمس

( اير 2ورقم )،  ( إلى اير مواف  على اإلطال 1الرقم ال ي يعبر عن إجابتك حيث يشير الرقم )
برجاء وضع  ،  ( مواف  على اإلطال 5ورقم )،  ( مواف 4ورقم )،  متأكد  ( اير 3ورقم )،  مواف 

 دائرة على الرقم المعبر تعبيراً دقيقاً عن إجابتك.

 العبــــارات 

 درجة الموافقة 

غير 

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير 

 موافق 

غير 

 متأكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

 البعد االجتماعى 

تعتبر المسرررؤولية االجتماعية أحد األهداف االسرررتراتيجية   .1

        .التي يسعى الجهاز لتحقيقها

مبررادرات   .2 لرردعم  من ميزانيترره  الجهرراز جزء  ي صررررص 

        .المسؤولية االجتماعية

لأل رراف على  (وحدة –إدارة    –قطا   )ي صرص الجهاز  .3

        .برامج المسؤولية االجتماعية

بشركل دوري لتعزيز   (....-ورش عمل   –ندوات  )يتم عقد   .4

        .مفهوم المسؤولية االجتماعية ومستجداتها

 البعد البيئى

يهتم الجهراز بعمرل  ررررراكرات تعراون مع الجهرات البيئيرة   .5

        .بالمسؤولية االجتماعيةالمهتمة 

  .بشكل دوري  الممارسات البيئيةيقيم الجهاز  .6
     

العالقررات   .7 منرراخ عمررل يرردعم  الجهررازعلى توفير  يحرص 

        .اإليجابية بين العاملين

 يوفر الجهاز قدر مناس  للصحة والسالمة المهنية .8
     

 البيئةيهتم الجهاز باست دام موارد وتكنولوجيا متوافقة مع  .9
     

 البعد األخالقى 

يقوم الجهاز بنشررر تقرير دوري لتقييم ممارسرراته نحو  .10

        .المسؤولية االجتماعية

يحرص الجهاز على ضرورة تمثيل أصحاب المصالح   .11

      في مجلس إدارته 
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ً ث وفي مقابل كل ،  خدمات ريادة األعمال  تعكس تعهيد   : فيما يلي قائمة تضم بعض العباراتانيا

برجاء مراعاة الدقة والموضوعية عند  ،  خيارات وفقاً لمقياس ليكرت ذو ال مس نقاط  خمسعبارة  

ورقم ،  ( إلى اير مواف  على اإلطال 1إختيار الرقم ال ي يعبر عن إجابتك حيث يشير الرقم )

برجاء ،  ( مواف  على اإلطال 5رقم ) و،  ( مواف 4ورقم )،  متأكد  ( اير3ورقم ) ،  ( اير مواف 2)

 .المعبر تعبيراً دقيقاً عن إجابتكوضع دائرة على الرقم 

 العبــــارات 

 درجة الموافقة 

غير  

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير  

 موافق 

غير  

 متأكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

 الثقة المتبادلة 

يوفر المتعهد االمكانيات والموارد التى تتناسرر   .1

      مع المشروعات الريادية.

الترردريبيررة بمشررررراركررة الجهررات   .2 تطوير المواد 

      المت صصة.

يتم العمرل على ربط أنشررررطرة ريادة األعمرال مع  .3

      أنشطة الجهاز.

الجهراز برالسررررريرة الترامرة خالل    يلتزم مو فوا .4

 الريراديرة المعُهردالعمرل فى برامج المشررررروعرات  

 لها ال دمات.
     

األفراد   .5 مهررارات  تنميررة  الجهرراز على  يحرص 

العراملين فى المشررررروعرات الريراديرة المعُهرد لهرا 

 ال دمات.
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 العبــــارات 

 درجة الموافقة 

غير  

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير  

 موافق 

غير  

 متأكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

 االلتزام 

يتم مترابعرة المردربين دوريراً ومعراونرة كرل منهم  .6

للقيام بالتوجه االر ررادى في تطبي  خطة العمل 

 للمشروعات المعُهد لها ال دمات.
     

يتم تردرير  المر ررررحين من الجهراز وترأهيلهم   .7

      ليصبحوا مدربين وموجهين ومر دين لألعمال.

تكلفة تنفي  المشرررروعات   تتحمل الجهة المتعهدا .8

      .الريادية

يتم توزيع جزء من المطبوعات واالسرررطوانات   .9

 ً       لطبيعة المشرو  الريادى. المدمجة طبقا

 درجة النجاح 

التعهيررد   .10 بين طرفي  المتبررادلررة  الثقررة  تعزيز  يتم 

      ضماناً للتحسين المستمر لل دمة.

القرردرة على مواجهررة ومعررالجررة  .11 لررديررة  الجهرراز 

 لهرا،المشرررراكرل المفراجئرة التي يمكن ان يتعر   

 .لامان استمرار تقديم ال دمة
     

لردى الجهراز القردرة على مراقبرة أداء متعهردى   .12

 ً        .للتحسين المستمر ال دمات ضمانا
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وفي مقابل كل عبارة  ،  تعكس التوجه الريادى المستدام  اً: فيما يلي قائمة تضم بعض العباراتثالث 

برجاء مراعاة الدقة والموضوعية عند إختيار  ،  خيارات وفقاً لمقياس ليكرت ذو ال مس نقاط  خمس

( اير 2ورقم )،  ( إلى اير مواف  على اإلطال 1الرقم ال ي يعبر عن إجابتك حيث يشير الرقم )

برجاء وضع  ،  ( مواف  على اإلطال 5ورقم )،  مواف (  4ورقم )،  متأكد  ( اير 3ورقم )،  مواف 

 دائرة على الرقم المعبر تعبيراً دقيقاً عن إجابتك.

 العبــــارات 

 درجة الموافقة 

غير  

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير  

 موافق 

غير  

 متأكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

 االبتكارية  

فى تطوير  .1 االبتكررار  اعتمرراد  الجهرراز  يسررررعى 

      خدماته الريادية

العرراملريرن   .2 لجرمريرع  المشرررررراركررة  الجرهرراز  يتريرح 

بالمشررروعات الريادية فى تقديم ابتكار خدمات  

 مستحدثة. 
     

لتطوير  .3 الحررديثررة  لتكنولوجيررا  الجهرراز  يمتلررك 

      خدماته الريادية ومتابعتها.

يوفر الجهاز مشرررروعات ريادية ذات أنشرررطة   .4

      متنوعة. 

 االستقاللية 

يعمرل الجهراز بشرررركرل متكرامرل مع متعهردى  .5

      .ال دمات الريادية

من  .6 موارد مميزة  توفير  إلى  الجهرراز  يسررررعى 

      المتعهدين للمشروعات الريادية.
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 العبــــارات 

 درجة الموافقة 

غير  

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير  

 موافق 

غير  

 متأكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

متميزة فى تقديم خدماته  الجهاز أسرررالي يمتلك   .7

      لعمالئة.

 تحمل المخاطرة 

يحدد الجهاز اسررتراتيجيات فعالة لتعظيم إاتنام  .8

      الفرص فى المشروعات الريادية. 

تقررديم خرردمرراترره   .9 للرردخول فى  الجهرراز  يسررررعى 

لمشررررروعات ذات م راطر عالية أمالً فى عائد 

 مرتفع.
     

يلتزم الجهاز بتحديد اسرتراتيجيات للتحوط نحو  .10

      الم اطر البيئية.

 االستباقية التنافسية

يسرررعى الجهاز السرررتغالل الفرص المتاحة مع  .11

      المتعهدين.

الرمرترعرهررديرن   .12 عرن  لرلربرحررث  الرجرهرراز  يسرررررعرى 

      للمشروعات الريادية.

يسرررعى الجهاز لتحسرررين صرررورته ال هنية لدى  .13

      المستمر.ال دمات من خالل الدعم  متعهدى
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 Abstract 

The Research aims to identify the impact of social responsibility on 

sustainable entrepreneurship, and impact of entrepreneurship services 

outsourcing on sustainable entrepreneurship, finally the impact of social 

responsibility on sustainable entrepreneurship by Moderating 

entrepreneurship services of the Medium, Small, and Micro Enterprises 

(MSME), the researcher used a random sample (300) employee in in 

(MSME) Cairo. 

The Research reached a set of results, the most important of which are: 

There are statistically significant relationship between social responsibility 

in with its dimensions (social, environmental, and ethical) and the 

sustainable entrepreneurial orientation when mediating entrepreneurship 

services, finally, a set of recommendations were proposed that could 

contribute to supporting and enhancing interest in social and their 

reflection on the sustainable through the entrepreneurship services in 

(MSME). 

Key words: Entrepreneurship Services Outsourcing, Social 

Responsibility, Entrepreneurship, Entrepreneurial Orientation, 

Competitive proactive, small and medium enterprises. 


