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(المجادلة(11 :
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إلى القدس الحبيب مهد الرسالات ووجهة الأنبياء.
إلى أرواح شـهـداء فــلسطـين الغـاليـة ،بــلا استثناء.
إلى الأسرى والمعتقلين في طريق معركة الحرية والكرامة.
إلى أساتذتي في قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر.
إلى والدي الغالي ووالدتي العزيزة أدامهما الله بصحة وعافية.
إلى من سهرت الليالي وساندتني ووقفت إلى جانبي  ...زوجتي العزيزة.
إلى من هم أهل الوفاء ومنبع الإخاء إخوتي وأخواتي.
إلى من يحن لهم الفؤاد في كل وقت أبنائي الأعزاء ليان .وليد .آدم.
إلى أصدقائي ورفقاء دربي الأعزاء الذين ساندوني في حياتي العملية والعلمية.

أهدي هذا العمل المتواضع

الباحث
حممد حسن خبيت

ب

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على الرسول المعلم ،سيدنا محمد صلى الله
(و َم ْن َشََََََ َََِ َماَي َما َر ْشَََََََِ لََن ََََََِْْ
عليه وس ل ل ل لللم ،امتلاه لزول الله ع و الزائ في كتابه الحكيم َ
}النم  {04:كان ه بد من تو يه أسل ل ل للمى كرات القل ل ل للكر والتزدير لمن أمذوا بيدي نحو تمام ذا العم
المتواضع حتى نهايته ،والذي أسأل الله أن ركتب لهم ولي أ ره ،وأن ينفع به.
واعترافاً لذوي الفض بفضلهم ،ولذوي العلم بعلمهم ،أتزدم بأسمى كرات القكر والتزدير والعرفان والمحبة

من الدكتور الْاضَََ ح مدمود مدمد ةَََ ِ المق للرى على ذه الرس للالة ،الذي أفاهني بعلمه ومعرفته،
فكان لي عوناً وس ل ل ل للنداً في التللب على العزبات التي وا هتني أتناو ه الس ل ل ل للتي وكذل

عداهي للرس ل ل ل للالة

البحلية ،فك القكر والتزدير له.

كما وأتزدم بج ي القكر والتزدير من األساتذة األفاض أعضاو لجنة المناققة الموقرين:
الدكتول  /سميِ مصطْى أبو مدللة على قبوله مناققة الرسالة كمناقش هاملي.
الدكتول  /عماد سعيد ل د على قبوله مناققة الرسالة كمناقش مال ي.
وك القل للكر والتزدير لى ك من علمني حرفاً أتناو ه السل للتي للما سل للتير ،متمللين في أس ل للاتذة الجامعة

الكرام ،وإمواني وأمواتي الطالب في الد الس ل ل للات العليا والذين أفرر وأتق ل ل للرى بمعرفتهم والد الس ل ل للة معهم
مالل فترة الما ستير.

الباحث
حممد حسن خبيت

ت

ملخص الدراسة
حاضنات األعمال ي واحدة من استراتيجيات تطوير ونجاح المقروعات الصليرة والمتوسطة التي تم
تنفيذ ا بالفع في كلير من البلدان من ا

الحصول على شركات ديدة مع مكونات مبتكرة ،وتهدى

ذه الدلاسة الى تزييم أتر حاضنات اهعمال في نجاح المقاليع الصليرة والمتوسطة في قطاع غ ة،
وقد اعتمدت الدلاسة على المنهجين الوصفي والتحلي الكمي لتزييم أتر اللالث حاضنات العاملة في
قطاع غ ة و ي حاضنة  PICTIو UCASTو BTIعلى نجاح المقاليع الصليرة والمتوسطة ،ولتحزيق
ذا اللرض ،قام الباحث بتصميم استبانة الكترونية تكونت من  9محاول تضم  37فزرة وزعت على
تالث اقسام لئيسية و ي  -استراتيجية حاضنات األعمال ،مدمات احتضان المقاليع ،الزدلة التنافسية
لحاضنات اهعمال ،-وقد بلغ حجم مجتمع الدلاسة  291مقروع لياهي ،وتم توزيع اهستبانات على
ميع مجتمع الدلاسة ،وقد تم استرهاه  66استبانة ،وبعد فحص اهستبانات ،تم استبعاه  7استبانات
نظ اًر لعدم تحزق القروط المطلوبة لإل ابة عليها ،لذا فإن عده اهستبانات الراضعة للدلاسة كانت 67
استبانة بنسبة استرهاه .%71.3
وبعد تفريغ اهستبانات تم تحلي البيانات باستردام البرنامج اهحصائي  ،SPSSوتوصلت الدلاسة الى
مجموعة من النتائج كان أ مها أن  %33من أفراه العينة يروا أن نجاح مقروعاتهم كان بسبب الفكرة
الرئيسية لها ،بينما أفاه  %55من أفراه العينة أن منظومة اهحتضان للمقاليع الرياهرة نا حة وفاعلة
في قطاع غ ة ،كما أظهرت النتائج حياه أفراه العينة حول مدمات (التموي – ما بعد التررج – التسويق)
التي تزدمها الحاضنات للمقاليع المحتضنة والمترر ة ضافة الى ذل فزد أظهرت الدلاسة أن ما نسبته
بناو على أولويات قومية
 %64من أفراه العينة غير موافزين على أن الحاضنات تزوم بامتيال المقاليع ً
وبناو على ذه النتائج فزد اوصت الدلاسة بمجموعة من التوصيات كان أ مها ضرولة ان
أو وطنية،
ً
تلعب الحكومة هول ام وبالز في هعم الحاضنات ماهراً وقانونياً ،كما أوصت الدلاسة بضرولة تنمية
مدمات الحاضنات المتعلزة بلردمات التسويق والتموي ومدمات ما بعد التررج من مالل توفير معلومات
حول السوق والمنافسين والبحث عن مصاهل تموي متنوعة ومتابعة المقروعات بعد التررج من
اهحتضان.

ث

Abstract
Business incubators are one of the strategies to develop and success of Small
and Medium Enterprises "SMEs" that have already been implemented in many
countries in order to acquire new companies with innovative components; so,
this study aims to evaluate the impact of business incubators on the success of
small and medium enterprises in Gaza Strip. The study adopted two descriptive
and quantitative analysis methods to evaluate the impact of the three incubators
operating in the Gaza Strip (PICTI, UCAST and BTI incubator) on the success
of small and medium enterprises. To achieve this purpose, the researcher
designed an online questionnaire that consisted of nine sections, with a number
of 73 items distributed in the following three main sections: (incubators
strategy, incubation services and competitiveness of business incubators) the
study community is 192 graduated projects and the questionnaires distributed
to all these projects. We retrieved 66 questionnaires, and after we examined the
questionnaires, three questionnaires excluded because they were not met the
conditions for answering them. Therefore, the number of questionnaires under
study was 63, with a recovery percentage of 32.8%.
After transferring the data from the questionnaires and analyzing them using
the statistical program (SPSS), the study found several results. The most
important of them were that 78% of the respondents see that the success of their
projects was because of the main idea of them projects, while 55% of
respondents said that the incubation system for projects is successful and
effective in Gaza Strip. The study also revealed the neutrality of the respondents
about the financial services, post-graduation services and marketing services
that provided by incubators for incubated projects. In addition, the study
showed that 60% of respondents do not agree that incubators choose projects
based on national or national priorities.
Based on these results, the study recommended several recommendations, the
most important of them that is the government should play an important and
prominent role in the system of incubation and work to support its material and
legal. The study also recommended the incubators to develop its services that
related with marketing, finance and post-graduation services by providing
information about the market and competitors, the search for various sources
of funding and follow-up of projects after graduation from incubation.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة
الم دث األول:

اإلطار العام للدراسة
الم دث الثايي:

الدراسات واألدبيات الِابقة والتعقيب عليها

1

مقدمَََََََََََََََة
شهد العالم مع بدارة الزرن الواحد والعقرين ملة من التليرات العالمية السريعة والمتالحزة والعميزة في كتال ا
وتو هاتها المستزبلية ،ذه التليرات هفعت بمترذي الز ارلات لى عاهة النظر في يكلية الزطاع المؤسساتي والذي
كان رعتمد بدل ة كبيرة على المؤسسات كبيرة الحجم ،وفتح المجال أمام مباهلة الزطاع الراص الذي تعتبر
المؤسسات الصليرة والمتوسطة الممل الرئيسي له ،لما لها من قدلة على التأقلم السريع مع التحوهت والتليرات
التي رقهد ا النقاط اهقتصاهي.
واستناهاً لى أن معظم المقاليع الصليرة والمتوسطة ذات لؤوس أموال منرفضة مصوصاً في الدول النامية ،وعاهة
ما يتم نقاؤ ا من قب أشراص ليست لديهم ذات الكفاوة التي يتحلى بها أصحاب المؤسسات والمقاليع الضرمة،
ضافة لى أن المقاليع الصليرة عاهة ما تتجه نحو توفير نفزات التأسيس من هلاسات دوى وتوظيف أشراص
أق كفاوة من موظفي المؤسسات الكبيرة ،أضف لى ذل حالة اهنفتاح اهقتصاهي والعولمة التجالية الزائمة منذ
تسعينيات الزرن الماضي ،واستجابة لمتطلبات التو ه نحو اقتصاه عالمي مفتوح ،وبم يد من التنافس والنمو والتزدم
تو هت العديد من هول العالم نحو نقاو حاضنات األعمال (و ي ح مة متكاملة من الردمات والتسهيالت وكليات
مبرتها وعالقاتها ألصحاب المقاليع
المساندة واهستقالة توفر ا -ولمرحلة محدوهة من ال من -مؤسسة قائمة لها ا
والرياهيين الذين يرغبون في البدو بإقامة مؤسسة صليرة بهدى ترفيف أعباو مرحلة اهنطالق) ،من أ
المقاليع الجديدة ومساندتها لموا هة التحدرات في مرحلة انطالقها ،واإلسهام في ملق فرص عم

هعم

ضافية لى

انب العم على توليد الدم ألصحاب المقاليع واإلسهام في تحزيق النمو ،بهدى حداث تنمية اقتصاهرة ،ومما
شجع أرضاً على قامة حاضنات األعمال و اهلتفاع الكبير في معدهت فق وانهيال المقروعات الصليرة
الجديدة في األعوام األولى لزيامها ،وقد أتبتت تجالب الحاضنات في هول العالم كفاوة ونجاح الحاضنات في لفع
نسب نجاح ذه المقروعات بقك كبير ،ذ تقير الدلاسات لى أن  %94من القركات والمقاليع التي أسست
هام الحاضنات استمر نقاطها بعد  7سنوات من نقائها ،حيث تزل الحاضنات مراطر فق األعمال الصليرة
(الدولي وصالح )1449 ،وتقير اإلحصائيات الصاهلة عن الجمعية الوطنية لحاضنات األعمال  "1"NBIAأن
عده الحاضنات شالى على بلوغ  3444حاضنة حول العالم  2154منها مو وه في الوهرات المتحدة األمريكية
عام  ،2012والذي قد ركون تضاعف في الفترة الحالية.
بناو على ما سبق فإن ذه الدلاسة تهدى لى تسليط الضوو على حاضنات قطاع غ ة اللالتة ،وسب تطوير ذه
ً
الحاضنات والوقوى على أ م المعيزات التي توا هها ،والرروج بتوصيات من شأنها تحسين أهاو حاضنات األعمال
والذي بدوله سوى ينعكس على أهاو المقروعات الصليرة والمتوسطة وضمان نجاحها لى ٍ
حد ما.

 NBIA .1هي منظمة غير ربحية تأسست عام  ،5891تتألف من مطوري الحاضنات ومديري الشركات والمستثمرين والمهتمين بالتنمية الاقتصادية
وتسعى لتعزيز نمو الأعمال وتثقيف مجتمع الأعمال والمستثمرين حول فوائد الحاضنات وتقدم المعلومات والتدريب على كيفية تشكيل وإدارة الحاضنات.

1

الم دث األول
اإلطار العام للدراسة
الكلمات المْتاحية:
حاضنات األعمال ،المقاليع الصليرة والمتوسطة ،لياهة األعمال ،الجمعية الوطنية لحاضنات األعمال ،الزدلة
التنافسية.
أوالً :م ِرات اختيار موضوع الدراسة:
تتمل أ م األسباب التي علت الباحث ررتال موضوع ذا البحث فيما يلي:
 .2الرغبة القرصية في البحث حول ذا الموضوع.
 .1حداتة الموضوع وأ ميته محلياً ،ماصة فيما يتعلق بالتنمية اهقتصاهرة.
 .7تالة انتباه ل ال األعمال والمستلمرين هام قطاع غ ة حول أ مية حاضنات األعمال في تموي وتنمية
المقاليع الرياهرة المربحة.
 .0البحث في الدول الذي تلعبه المقاليع الصليرة في التنمية اهقتصاهرة بقك عام ولزطاع غ ة بقك ماص.
 .5ازهراه حجم المبتكرين لالمتراعات الجديدة والتزنية هام الزطاع مع ضرولة و وه لعارة حاضنة لهم.
ثايياً :مشَلة الدراسة:
تتمل مقكلة الدلاسة الرئيسية في السؤال الرئيسي التالي:
إلى أي مدى تِاهم حاضَنات األعمال مي إيجاح المشاريع الصغيِ ؟
ولإل ابة على ذا السؤال سوى رزوم الباحث بالتطرق لى مجموعة من األسئلة الفرعية و ي:
 .2ما و الهدى من نقاو حاضنات األعمال؟
 .1ما و واقع و يكلة حاضنات األعمال والمقكالت التي توا هها؟
 .7ما و الدول الذي تلعبه حاضنات األعمال في هعم المقاليع الصليرة والمتوسطة؟
.0

للمقاليع التي تحتضنها الحاضنات أتر على اهقتصاه الفلسطيني؟

 .5ما ي أ م عوام نجاح حاضنات األعمال؟
2

ثالثاً :أهمية الدراسة:
تأتي أ مية ذه الدلاسة من الدول الذي تلعبة حاضنات األعمال في التنمية اهقتصاهرة في المجتمعات العربية
واللربية ،األمر الذي رجع البحث في ذا المجال مهمة علمية بامتياز ،وعليه رمكن تلريص أ مية ذه الدلاسة
في النزاط التالية:
 .2مسا مة حاضنات األعمال في تحزيق األ داى اهقتصاهرة الكلية المتمللة بتنوع النقاط اهقتصاهي،
وزياهة معدل نمو الدم المحلي اإل مالي ،ونقر التكنولو يا وتسويزها ،وملق فرص عم  ،وترفيض
مراطر فق المقروعات الصليرة في مرحلة بدو النقاط.
 .1تعد حاضنات األعمال من المواضيع الجديدة التي برزت على الساحة اهقتصاهرة ،والتي لم تلق
اه تمام الكافي من قب الدالسين والباحلين مصوصاً في الوطن العربي.
 .7تبرز أ ميتها من أ مية المقاليع الصليرة والتي تعتبر العصب المحرك هقتصاه الدول بدهً من
اهعتماه على المؤسسات الكبرى التي تتأتر بقك سريع بالتليرات المرتلفة.
 .0تبرز أ مية ذا الموضوع لما رملله من صعوبة في التطبيق والزياس.
رابعاً :أهداف الدراسة:
رعالج البحث الحالي أحد األفكال اهبتكالية في تحزيق التنمية اهقتصاهرة الزائمة على أساس تطوير وتنويع
األنقطة اهقتصاهرة ،التي تعد المقاليع الصليرة المحرك الرئيسي لها في الدول النامية ،لذا فإن أ داى ذه
الدلاسة تتضح من مالل النزاط التالية:
 .2تسليط الضوو على حاضنات األعمال وأ ميتها اهقتصاهرة.
 .1تسليط الضوو على الزطاعات اهقتصاهرة التي يتم احتضانها.
 .7قياس هول حاضنات األعمال في تزدرم المساعدات والعون للمقاليع الصليرة.
 .0المسا مة في توفير قاعدة معلومات علمية تساعد حاضنات األعمال هام قطاع غ ة.
.5

راو هلاسة كمية لزياس األتر التنموي لحاضنات األعمال.

 .6تزدرم توصيات ومزترحات ألصحاب المقاليع الصليرة من أ
األعمال.

3

اهستفاهة من مدمات حاضنات

خامِاً :مِضيات الدراسة:
الِْضية الِئيِة األولى :ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين عناصر
استراتيجية ومدمات احتضان المقاليع ومدى نجاح المقاليع الصليرة.
ويتِْع عَنها الِْضيات الِْعية التالية:
 .2ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين كلية امتيال المقاليع ومدى
نجاح المقاليع الصليرة.

 .1ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين عنصر بيئة اهحتضان ومدى
نجاح المقاليع الصليرة.
 .7ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين هول الحاضنات في هعم
البحث العلمي وتع ي لياهة األعمال والرياهة اه تماعية ومدى نجاح المقاليع الصليرة.
 .0ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين مدمات الترطيط ومدى نجاح
المقاليع الصليرة.
 .5ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين مدمات التدليب والتعليم
ومدى نجاح المقاليع الصليرة.
 .6ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين الردمات التمويلية ومدى
نجاح المقاليع الصليرة.
 .3ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين الردمات التسويزية ومدى
نجاح المقاليع الصليرة.
 .3ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين الردمات اإلهالية ومدى نجاح
المقاليع الصليرة.
 .9ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين مدمات ما بعد التررج ومدى
نجاح المقاليع الصليرة.
الِْضية الِئيِة الثايية :ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات
المبحوتين حول محاول الدلاسة تع ى لى الرصائص القرصية ألفراه العينة.

4

ويتِْع عَنها الِْضيات الِْعية التالية:
 .2ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير الجنس.
 .1ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير العم قب اهحتضان.
 .7ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير (

تزدم بالمقروع لى أكلر من حاضنة).

 .0ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير امتالك مقروع ماص قب اهحتضان.
 .5ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير فتح المقروع المحتضن بعد اهحتضان.
 .6ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير نوع الحاضنة.
 .3ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير المؤ

العلمي.

 .3ه تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α=0.05بين استجابات المبحوتين حول
محاول الدلاسة تع ى لى متلير المحافظة.
سادساً :حدود الدراسة:
 .2المكان :فلسطين  /قطاع غ ة.
 .1ال مان1446 :م1423-م.
سابعاً :مَنهجية الدراسة:
سوى رعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي للوصول لى أ داى ذه الدلاسة ،حيث سيعتمد
على المنهج الوصفي التحليلي إلبراز التطول التاليري لحاضنات األعمال ومصائصها وهول ا في التنمية
اهقتصاهرة وعالقتها بأهاو المقاليع الرياهرة ،بينما سيعتمد الباحث المنهج الكمي من مالل اهعتماه على
البيانات األولية التي سيتم معها عبر استبانة تالئم متطلبات ذه الدلاسة وتحزق أ دافها وامتبال فرضياتها
المذكولة سلفاً.
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الم دث الثايي
الدراسات واألدبيات الِابقة والتعقيب عليها
أوالً :الدراسات باللغة العِبية
 .8الِاكت (: 2005حاضَنات األعمال "تجِبة ملتقى سيدات األعمال والمهن األرديي".
دفت ذه الدلاسة لى تسليط الضوو على ملتزى سيدات األعمال والمهن األلهني واأل داى التي رسعى
لتحزيزها ،وقد اعتمدت الباحلة على المنهج الوصفي التحليلي أل م ما وله في الكتب والم ار ع العربية واأل نبية،
والنقرات الرسمية والدلاسات السابزة المتعلزة بهذا الموضوع ،فزد دى ذا المنهج لى وصف الحالة كما ي
على ألض الواقع ،وكانت عينة الدلاسة مكونة من  26مقروعاً محتضناً تملكه النساو.
وتوصلت الدلاسة لى أن من أ م أعمدة البناو في حاضنات األعمال و اهمتيال الدقيق لعصب الحاضنة
و و المدير الذي رزوم بالجمع بين المؤسسة والحاضنة ويربطها مع مؤسسات المجتمع كك  ،وأنه من الضرولي
مراعاة كلفة التقلي واإلهالة عند قامة الحاضنة ،ومن أ م النتائج أن مقروع الحاضنة ليس مقروعاً لبحياً
وإنما مقروع رزوم على تقجيع األعمال للمبتدئات ،وأنه من الضرولي للارات لفع الزدلة التنافسية للمقاليع.
 .7قاسم ( : 2007دور حاضَنات األعمال مي تَنمية القدرات التَنامِية للمشِوعات الصغيِ والمتوسطة.
دفت الدلاسة لى التعرى على التحدرات والفرص التي توا ه المقاليع الصليرة والمتوسطة في مصر ،والدول
الذي تزوم به حاضنات األعمال في تنمية الزدلات التنافسية لهذه المقاليع ،وقد اعتمد الباحث في هلاسته على
المنهج الوصفي التحليلي لدلاسة واقع المقروعات الصليرة والمتوسطة وحاضنات األعمال في مصر وغير ا
من الدول ،باإلضافة لى الر وع لمصاهل البيانات العربية والمصرية واأل نبية.
وتوصلت الدلاسة لى أن حاضنات األعمال تعتبر من الوسائ المهمة والمتطولة في عصرنا الحالي ،وذل
من مالل مسا متها الفعالة في الزضاو على المقكالت اهقتصاهرة التي توا ه تل المقاليع ،باإلضافة لى
بيان حا ة ذه المقاليع الصليرة والمتوسطة لى مطط واستراتيجيات واضحة ،وأوصت الدلاسة بضرولة و وه
مطط مستزبلية محدهة إلزالة ميع العوائق الداملية والرال ية التي توا ه تل المقاليع ،وضرولة تبني حاضنات
األعمال األساليب الحديلة والمبتكرة في تنمية الزدلات التنافسية للمقروعات الصليرة والمتوسطة وكذل و وب
استردام الحاضنات التكنولو ية في هعم تل

المقاليع والتي ترك على المهالات الحرفية المتمي ة عالمياً،

باإلضافة لى ضرولة لبط حاضنات األعمال وبراصة التكنولو ية بالمؤسسات العلمية ومراك البحوث العلمية.
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 .4المشِي ( : 2007دور حاضَنات األعمال واالبتكار التقَني مي تَنمية اإلبداع وتشجيع الم دعين.
دفت ذه الدلاسة لى بيان مفهوم الحاضنات وفكرة نقاو ا واأل داى التي تحززها ذه الحاضنات ،باإلضافة
لى بيان فوائد الحاضنات حسب الجهة المستفيدة سواو كانت القباب ،مراك األبحاث ،أو مؤسسات التعليم
العالي ،وكذل قامت بعرض بعض العوام التي تساعد على نجاح تل الحاضنات ،وقد اعتمد الباحث في
عملية مع البيانات على األهبيات السابزة والمجالت والكتب التي تتعلق بموضوع الحاضنة.
أوصت الدلاسة بضرولة توفير التموي للمنتسبين لمقاليع حاضنات األعمال حتى رستطيعوا الزيام بمقاليعهم
على أكم و ه ،والزيام بتقجيع وتنمية المهالات اإلبداعية القرصية في برامج حاضنات األعمال ،كذل
توفير مزر مناسب للمقروعات هام الحاضنة للتأكد من نجاح المقاليع المحتضنة ،باإلضافة لى السعي
الداعم لتوسيع قاعدة المعرفة واحتضان المرترعين والمباهلين ومريجي الجامعات الذين يبحلون عن فرص
للعم وذل من مالل تنمية لأس المال ضماناً لتحزيق التنمية المستدامة.
 .3الَِارية ( : 2007المشاريع الصغيِ والِياد .
دفت الدالسة إللزاو الضوو على الربط بين المقاليع الصليرة والرياهة والتعرى على المقاليع الصليرة بكونها
تقك ميداناً متطو اًل لتحسين المهالات والكفاوات اإلنتا ية والتسويزية؛ وانطالقاً من ذل ولما للرياهة من هول مهم
وبالز في تطوير أفكال ذه المقاليع وقدالتها بحيث تصبح مقاليع أعمال نا حة وتأمذ أبعاهاً وقدلات بحيث
ركون لها اهستم ارلية والدرمومة والتطول وكذل

نواة لمقاليع كبيرة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي،

ولتحزيق أ داى الدالسة فزد ل ع الباحث لى البيانات الرسمية المتعلزة بها وكذل مجموعة من الدالسات الميدانية
والنظرية وما كتب عن ذا الموضوع في المكتبات واأللشفة اإللكترونية من أ

توضيح العالقة ما بين المقاليع

الصليرة والرياهة.
ومن أ م النتائج التي تم التوص

ليها أن مقاليع األعمال الصليرة في األلهن ذات أ مية ولها هول في

اهقتصاه الوطني ونموه ،وأن القرص المال

للمقروع الصلير حتى ركون لياهراً هبد أن يتمتع بصفات

ومصائص وقدلات ومهالات معينة حتى تمكنه من الزدلة على هالة ذه المقاليع ،وأن أراً من المقاليع الصليرة
حتى تكون لياهرة هبد من و وه مراح ومطوات معينة لتمكنها من الزدلة على اهستمرال والبزاو والنجاح ،كما
أن المقاليع الصليرة هبد لها من اهستفاهة من التطول التكنولو ي واستردامه في

راوات اإلنتاج سواو

باستردام اإلنترنت أو غيره لتكون لياهرة.
وأوصت الدالسة بضرولة تحفي اإلنتاج المحلي وزياهة الطاقة اإلنتا ية الناتجة عن المقاليع الصليرة مما
رعم على تزليص المستولهات األ نبية ،وكذل تطوير المفهوم الرياهي لمل
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على

راو هلاسات الجدوى اهقتصاهرة والتزييم المالي للمقاليع الصليرة وتوفير عمليات الضمان لها أو عاهة

تنظيمها ما بين مالكي المقاليع حتى تصبح أكلر لياهرة ،والعم على تدليب وتأ ي مالكي المقاليع الصليرة
في األلهن على كافة النواحي اإلهالية والمالية ،وكيفية هالة ذه المقاليع حتى تكون أكلر لياهرة وتص
للنجاح ،وإعطاو فرص أكلر طموحاً لذوي األفكال اإلبداعية واهبتكالية من مالل توفير الدعم المالي الالزم لهم
بعد أن يتم هلاسة الجدوى اهقتصاهرة ألفكال م.
 .2الشيخ وآخِون ( : 2009ةاح ات األعمال الِيادرات مي األردن :سمات وخصائص.
دفت الدالسة للكقف عن الرصائص والسلوكيات الرياهرة التي تمتلكها الرياهرات األلهنيات ،من مالل هالسة
أتر الرلفية القرصية واه تماعية والوظيفية للرياهرات األلهنيات في الرصائص والسلوكيات الرياهرة التي
رمتلكنها ،وقد شملت الدالسة عينة من الرياهرات األلهنيات اللواتي رمتلكن مقاليع نا حة في مجاهت األعمال
المتنوعة ،ومن مرتلف مناطق المملكة ،حيث تم امتيال ن وفق مجموعة من المعايير ،وقد معت بيانات ذه
الدلاسة من مالل ( )71استبانة.
وتوصلت الدالسة لى أن الرياهرات األلهنيات رعكسن الكلير من صفات الرياهيين على نحو عام برصائصهم
السلوكية؛ فهن يتمتعن بدل ة عالية من اللزة بالنفس ،وحب اإلنجاز ،واهبتكال واإلبداع ،والمباهلة ،والزدلة على
بناو شبكة عالقات مع هات مرتلفة ،ضافة لى لغبتهن في اهستزاللية والزدلة على تحم المسؤولية ،وبينت
الدلاسة أرضاً أن الرياهرات األلهنيات رسعين بدل ة متوسطة لى وضع الرطط واغتنام الفرص ،ه أنهن رمتلكن
هل ة منرفضة من لوح المراطرة.
وقد ملصت الدالسة لى و وه تأتير ذي ههلة حصائية عند مستوى ( )P≥.05بين المستوى التعليمي ،وماصية
المباهلة لدى الرياهرات من حملة القهاهات العليا ،كما تو د فروق ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة
( )P≥.05بين سنوات الربرة وماصتي الترطيط ،وبناو شبكة العالقات للرياهرات األلهنيات ،وأمي اًر نال تأتير
ذو ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )P≥.05رع ى لعم الوالد على ماصية الزدلة على بناو شبكة العالقات،
وقد أوصى الباحث بضرولة اه تمام بنوعية البرامج التدليبية التي تزدمها الجهات المرتلفة للرياهرات ،التي
رجب أن تتماشى مع متطلباتهن ،ضافة لى ضرولة أن تعي الرياهرات أ مية عملية الترطيط في زياهة نجاح
مقروعهن ونموه ،ضافة لى أ مية اهطالع المستمر على أحدث المتليرات والتطو الت في بيئة األعمال في
نمو مقاليعهن وتوسعها ،وأ مية التمي بروح المراطرة في اكتقاى الفرص والمباهلة في تنفيذ ا؛ كما أوصى
الباحث بتكرال ذه الدلاسة وإ رائها على الرياهرات في قطاعات اقتصاهرة مرتلفة.
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 .2الوادي ( : 2010دور حاضَنات األعمال مي التَنمية االقتصادرة مع اإلشار للتجِبة األرديية.
دفت ذه الدلاسة لى التعرى على أ م األسس المنطزية هعتماه الحاضنات في الدول النامية وقد تم تزييم
أهائها من مالل سبعة أبعاه و ي :مصاهل التموي  ،الردمات التي تزدمها ،حرية الدمول والرروج ،هالة
الحاضنة ،هول الحكومة ،هول الجامعة ،وتزافة البيئة المؤسسية ،وقد اعتمدت الدلاسة على المنهج الوصفي
لزياس وتزييم أهاو الحاضنات في األلهن ،ولتحزيق ذا الهدى فزد تم امتيال عينة عقوائية من المقاليع التي
ترر ت من ذه الحاضنات وعده ا ( )27مقروعاً ،وتوصلت الدلاسة لى أن مستوى تزييم المقاليع للحاضنات
في األلهن كان متوسطاً بالنظر لى مجم المؤشرات ،وكما بينت الدلاسة بأن تزة المقاليع بدول الجامعة
كانت عالية ،ولكن تزتهم بدول اللزافة المؤسسية كان ضعيفاً ،وأوصت الدلاسة بمجموعة من التوصيات التي
تسهم في لفع كفاوة وأهاو الحاضنات في األلهن ومنها :ضرولة اه تمام بالحاضنات بجميع أنواعها في الدول
النامية لما لها من أتر رجابي على البعدين اهقتصاهي واه تماعي ،وكذل حث الجامعات الحكومية والراصة
على نقاو العديد من الحاضنات ومراك اإلبداع هام حرم الجامعة لترريج مقاليع بداعية للطالب ،باإلضافة
لى ضرولة تزدرم كافة أشكال الدعم الماهي والفني لهذه الحاضنات.
 .2العزام وموسى ( : 2010تأثيِ استخدام حاضَنات األعمال مي إيجاح المشاريع الِيادرة مي األردن.
دفت الدالسة لى التعرى على واقع حاضنات األعمال في األلهن ،وما تلعبه من هول مهم في هعم وتطوير
المقاليع الرياهرة الناشئة وإسهامها في نمو اهقتصاه الوطني والذي يتمل في تزدرم مدمات هالية وفنية
للمقاليع الرياهرة ،وما لدى حاضنات األعمال من هالات كفؤة ومؤ لة ،ولؤى واضحة في سياساتها تجاه
احتضان وقبول وتزييم تل

المقاليع ،ضافة لى ما تزوم به حاضنات األعمال في لعب هول وسيط لدى

الجهات المرتلفة (الحكومة ،والمؤسسات المالية والمصرفية ،والقركات والمصانع ،والجامعات ومراك البحث
العلمي) للحصول على هعم تل الجهات لصالح المقاليع الرياهرة ،وأتر ذل الدعم في نجاح المقاليع الرياهرة
من حيث قدلتها على تحزيق النمو ،وتوليد الدم وتوفير فرص عم .
وتمل مجتمع الدلاسة في حاضنات األعمال األلهنية ،والمقاليع الرياهرة التي ترر ت من تل الحاضنات،
والمقاليع المحتضنة ،ومقاليع لياهرة لم تدم حاضنات ،وعينتها المقاليع الرياهرة المحتضنة ،والمترر ة،
والتي يبلغ عده ا  69مقروعاً ،فزد شملت  69مدي اًر استجاب منها  58شرصاً.
وأظهرت الدالسة و وه أتر لعوام اإلسناه الردمية بأبعاهه (اإلهالية والفنية) في نجاح المقاليع الرياهرة من
حيث الزدلة على النمو ،والزدلة على توليد الدم  ،والزدلة على توفير فرص عم ؛ وو وه أتر ذي ههلة حصائية
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لعوام الرؤية بأبعاهه (الرؤية اهستراتيجية ،والزياهة اهستراتيجية ،واستراتيجية اهحتضان (قبول وتزييم) في
نجاح المقاليع الرياهرة من حيث الزدلة على النمو ،والزدلة على توليد الدم  ،والزدلة على توفير فرص عم .
ولزد مر ت الدالسة بالتوصيات لى الحا ة لدعم وتنظيم حاضنات األعمال هالياً ،وقانونياً ومالياً وغير ا
بهدى أن رصبح لديها الزدلات الكافية في تحزيق أ دافها لدعم وتطوير المقاليع الرياهرة في األلهن ،باإلضافة
لى نقاو معية لحاضنات األعمال في األلهن لتكون بملابة مظلة هاعمة لتل الحاضنات.
القواسمة ( : 2010واقع حاضَنات األعمال ودورها مي دعم المشاريع الصغيِ مي الضْة الغِبية.

.1

دفت ذه الدلاسة لى التعرى على الدول الذي تلعبه حاضنات األعمال في هعم مقاليع الصليرة من مالل
تزدرم العديد من الردمات التي تحتا ها تل المقاليع ،وقد قامت الباحلة باهعتماه على اهستبانة كأهاة لجمع
البيانات الالزمة ،واعتمدت أرضاً على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدلاسة من ميع العاملين في
حاضنات األعمال واألفراه المحتضنين في الضفة اللربية (الرلي  ،نابلس ،لام الله).
وانتهت الدلاسة بنتائج أ مها :أن المقاليع الصليرة في فلسطين تعاني من العديد من المقكالت مما رسبب لها
الفق في بدارة حياتها ،وأن حاضنات األعمال ه تسير بآلية عم علمية وه تساعد تل المقاليع على التللب
على مقكالتها ،وأن تل الحاضنات تزوم بتزدرم الزلي من الردمات وذل رعوه لى نزص الربرة ،وعدم توفر
اإلمكانيات الالزمة ،وقد كان مستوى الردمات المزدمة أتناو فترة اهحتضان أفض بكلير من الفترة بعد الرروج
من الحاضنة ،ومن أ م التوصيات التي توصلت ليها الدلاسة ما يلي:
-

ضرولة متابعة المستفيدين من الحاضنة بعد مرو هم من فترة اهحتضان ،وتزدرم المساعدة لهم حتى ولو
لفترة زمنية محدوهة.

 التركي على تزدرم الم يد من الردمات المالية والتسويزية سواو كان ذل في فترة اهحتضان أو بعد ا. -رجب اهستفاهة من التجالب السابزة لحاضنات األعمال في الدول المتزدمة واعتبال ذل

واً من تباهل

التعاون اهقتصاهي والتكنولو ي مع تل الدول.
 ضرولة التكام بين تل الحاضنات والمقاليع الصليرة بما رضمن تكام الربرات والجهد والمال لنجاحذه المقاليع.
 .4رسالن ويصِ ( : 2011واقع رياد األعمال الصغيِ والمتوسطة وس

تعزيزها مي االقتصاد الْلِطيَني.

دفت الدلاسة لى تقريص واقع لياهة األعمال الصليرة والمتوسطة في اهقتصاه الفلسطيني من مالل تقريص
أبرز المعوقات الماتلة أمامهما ،باعتبال ا نواة العم الرياهي الفلسطيني ،ووضع المزترحات الممكنة والهاهفة
لى تذلي

ذه المعوقات ،وبالتالي نمو ا وتطول ا في ضوو التجالب العالمية واإلقليمية في هعم المقروعات
11

الصليرة والمتوسطة وتقجيعها .استردم الباحلان في الدالسة منهجية التحلي الوصفي باهعتماه على البيانات
الرسمية الصاهلة عن الجهاز المرك ي لإلحصاو الفلسطيني وسلطة النزد الفلسطينية ،وملفات الدوائر المرتصة
لوازلة اهقتصاه الوطني الفلسطيني ،وكذل

من مالل اهطالع على الدالسات السابزة التي أ ار ا باحلون

فلسطينيون سابزاً.
وتوصلت الدالسة لى العديد من النتائج تفيد بمجملها بو وه العديد من المعيزات التي تعترض لياهة األعمال
الصليرة والمتوسطة ،في ضوئها قدم الباحلان عدهاً من التوصيات التي تسعى للمسا مة في حداث نزلة نوعية
للعم الرياهي الفلسطيني في حال تطبيزها.
 .81آل ميدان وسلمان ) :(2012دور حاضَنات األعمال مي تعزيز رياد المَنظمات.
دفت ذه الدلاسة لى بحث العالقة التفاعلية بين توفر الحاضنات كإحدى أ م مرتك ات البنية التحتية للرياهة،
وبين الفكر الرياهي الذي رعد العام األساسي لنقوو ونمو واستمرال الحاضنات ،حيث استندت الدلاسة لى
فرضية مفاه ا أن "توفر حاضنات األعمال رسا م في زياهة فرص نقاو مقروعات لياهرة ديدة".
ويتضمن ذا البحث مفهوم الرياهة والرياهي مع مصائصه وهوافعه ،كذل أنواع الرياهة ،ضافة لى مفهوم
وأنواع حاضنات األعمال وهول ا في هعم عملية لياهة المنظمات ،ومن تم التنمية اهقتصاهرة من مالل
استعراض عوام النجاح والمستل مات المطلوبة.
واستنتجت الدلاسة مجموعة من النتائج أ مها التالي:
 تمل حاضنات األعمال حدى المرتك ات األساسية لتأسيس ونمو ونجاح المقروعات الرياهرة ،مع أنهارمكن أن تحتضن ميع أنواع المنظمات ،ذ رمكن احتضان أنقطة المنظمة الجديدة والصليرة في بدارة
عمر ا أو المتوسطة مالل مراح نمو ا وكذل المنظمات الكبيرة التي تمر بمرحلة التد ول وترغب بإعاهة
نقاطها.
 تمل حاضنة األعمال برنامجاً تنموياً رساعد في تنويع النقاط اهقتصاهي وتكوين اللروات عن طريقتقجيع وهعم وتنمية األعمال الجديدة من مالل توفير بيئة عم مناسبة مالل السنوات األولى الحر ة
من عمر المقروع الرياهي ،تم تتحول بعد ا الحاضنة لى عالقة احتضان مع مباهل ديد ،وقد تتحول
لى منافس في السوق.
وبناو عليه أوصت الدلاسة بالتالي:
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-

ناك ضرولة هستردام المنظول اهستراتيجي في هلاسة عمليات احتضان المقروعات الرياهرة وفق اإلهالة
اهستراتيجية ،من مالل عملية تصميم وتنفيذ استراتيجية لياهة القركة وفي مزدمتها الرؤية واهبتكال ،وفرق
المراطرة الجديدة التي تنظم عم األفراه والتعويض الذي تزدمه القركة لتع ي األفعال الرياهرة.

 أ مية بناو تزافة للتفكير الرياهي تسا م فيها مرتلف أنواع حاضنات األعمال. -تأسيس معية وطنية لحاضنات األعمال رمكن أن رسا م بها ل ال األعمال من أ

تنظيم وتقجيع

صناعة الحاضنات هسيما في الزطاع الصناعي وال لاعي ومن مالل هعم اللرى التجالية والصناعية
ومنظمات المجتمع المحلي.
 .88الشَِي ( : 2012التجِبة الْلِطيَنية مي حاضَنات األعمال ودورها مي تَنمية أعمال جديد للش اب.
دفت ذه الدلاسة لى بيان أ مية وهول حاضنات األعمال كأهاة لتنمية اهقتصاه المحلي ،وذل من مالل
تقجيع فئة القباب ومريجي الجامعات على نقاو شركات صليرة ،حيث قام الباحث باهعتماه على أسلوب
البحث المكتبي في هلاسته ،واهستبانة ،وهلاسة الحالة أللبع حاضنات في فلسطين.
وقد توصلت الد السة لى أن تل الحاضنات توا ه معيزات وصعوبات كليرة أ مها عدم توعية القباب إلنقاو
أعمال حرة وعدم معرفتهم بالدول الذي تزوم به ذه الحاضنات ،باإلضافة لى نزص التموي الالزم ألنقطة
اهحتضان.
وأوصت الدلاسة لى ضرولة تكام الجهوه من أ

تنفيذ تزييم شام ألتر الحاضنات في نعاش وتنمية

اهقتصاه المحلي ،وضرولة التركي على المستوى اإلهالي في حاضنات األعمال الفلسطينية ،وكذل التركي
على تطوير قطاع تكنولو يا المعلومات واهتصاهت والو ازلات الحكومية التي تزوم على تنمية اهقتصاه الوطني
من مالل هعم وتقجيع اهستلمال في ذا الزطاع.
 .87الَنخالة ):(2012واقع حاضَنات األعمال ودورها مي دعم المشاريع الصغيِ للش اب مي قطاع غز .
دفت ذه الدلاسة لى التعرى على واقع حاضنات األعمال في قطاع غ ة ،وتحديد الدول الذي تلعبه في هعم
المقاليع الصليرة من مالل تزدرم العديد من الردمات التي تحتاج اليها ،واستردمت الدلاسة اهستبانة والمزابلة
كأهوات لجمع البيانات وتكون مجتمع الدلاسة من المؤسسات العاملة في مجال حاضنات األعمال من المسئولين
ومنسزي حاضنات األعمال في قطاع غ ة ،وامتصرت عينة الدلاسة على ممس مؤسسات من مؤسسات CHF
وبلغ غده المسئولين المقالكين في الدلاسة  17من المدلاو ومنسزي المقاليع والحاضنات.
وقد أظهرت النتائج أنه ه يو د حاضنات للمقاليع في قطاع غ ة سوى حاضنة األعمال والتكنولو يا في
الجامعة اإلسالمية وحاضنة بيكتي التي ي في بدارة عملها ،وأن المقاليع الصليرة في غ ة تعاني العديد من
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المقكالت والتي رمكن أن تسبب لها الفق في بدارة حياتها ،كما أن الحاضنات تسير وفق كلية غير علمية،
ضافة لى تدني مستوى الردمات التي تزدمها ،ويعوه ذل

لى نزص الربرة في ذا المجال وانرفاض

اإلمكانيات المو وهة لديها.
وأوصت الدلاسة بضرولة نقاو حاضنات للمقاليع في قطاع غ ة وضرولة تعاون الجامعة اإلسالمية مع الكلية
الجامعية إلنقاو حاضنة للمقاليع في الكلية الجامعية لضمان تكام الربرات والمال والجهد ،كما أوصت
بضرولة التركي على توفير الم يد من الردمات المالية والتسويزية أل ميتها للمقاليع سواو كان أتناو فترة
اهحتضان أو بعد ا ،ضافة لى اهستفاهة من التجالب السابزة إلقامة الحاضنات التكنولو ية في الدول
المتزدمة.
 .84بِهوم وحيدر ) :(2013دور حاضَنات األعمال مي دعم المشاريع الصغيِ والمتوسطة مي سوريا ،دراسة
تط يقية مي الِاح الِوري.
دفت ذه الدلاسة لى ضرولة توضيح وتحديد هول حاضنات األعمال في هعم المقاليع الصليرة والمتوسطة
في سولية ،وكذل توضيح مفهوم حاضنات األعمال والتعرى على مدى كفاوتها في تطوير المقاليع الصليرة
والمتوسطة ،باإلضافة لتزدرم مزترحات للزائمين على المقاليع الصليرة والمتوسطة لتطوير أهائهم في ظ
حاضنات األعمال ،حيث استردم الباحلان من أ

تحزيق أغراض البحث استبانة " كأهاة علمية " صممت

على أنموذج مزياس ليكرت الرماسي لجمع البيانات ذات العالقة بالبحث ،باإلضافة لبعض المزابالت المحدوهة.
وبناو على ذه الدلاسة توص الباحلان لى عدة نتائج مهمة أقرت بو وه عالقة رجابية بين حاضنات األعمال
ً
وأهاو المقاليع الصليرة والمتوسطة في سولية ،مما سمح لهما باستنتاج استنتا ات قابلة للتطبيق واهنتفاع بها
لتزدرم توصيات يروا أنها تسهم بكفاوة وفاعلية في تحسين أهاو ذه المقاليع في سولية ،ومن أ م ذه التوصيات
واهستنتا ات التالي:
 تكتسب المقروعات الصليرة والمتوسطة أ مية باللة في تحزيق التنمية اهقتصاهرة نظ اًر للرصائص الفرهرةالتي تمي ا مزالنة مع المقروعات الكبيرة مما رستدعي اه تمام الجدي بهذا الزطاع.
 أظهرت نتائج الدلاسة الميدانية أن ميع العالقات اهلتباطية هالة حصائية وعند مستويات رجابية بينالمتلير المستز و و حاضنات األعمال والمتليرات التابعة المدلوسة تؤكد الدول الفعال لحاضنات أعمال
المقروعات الصليرة والمتوسطة في عالقتها ألهاو أفض لتل المقروعات.
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 .83ةالح ( : 2013س

تِقية حاضَنات األعمال مي الجزائِ على ضوء التجارب العالمية.

دفت ذه الدلاسة لى كيفية ترقية حاضنات األعمال في الج ائر وكلية عملها نظ اًر لأل مية اهستراتيجية التي
تزوم بها في هعم وتقجيع المقاليع الرياهرة وتحويلها لى مقاليع واقعية ،ونظ اًر لما تزدمه من تسهيالت
ومساعدات هزمة حتى تصبح ذه المقاليع قاهلة على المنافسة واهستمرال وتحزيق التنمية اهقتصاهرة ،وقد
استردم الباحث في هلاسته المنهج التحليلي ،واهستبانة والمزابلة ،وتوصلت الدلاسة لى محدوهرة نجاح تل
الحاضنات في الج ائر نظ اًر لمحاولة استنساخ التجالب الدولية هون محاولة تكييفها مع الظروى اهقتصاهرة
للبلد ،وأن هعم الحكومة للحاضنات ما زال قليالً ،والطريزة المللى لترقية تل الحاضنات ي تزدرم الدعم المالي
وو وه بيئة مالئمة إلقامة المقروعات الصناعية واإلنتا ية الحديلة ،وبينت النتائج أرضاً أن حاضنات األعمال
ي أفض وسيلة لتنمية المقاليع وتر مة أفكال الرياهين لى مقاليع اقتصاهرة على ألض الواقع.
وأوصت الدلاسة لى ضرولة تحديد أ داى الحاضنة ،باإلضافة لى األمذ بعين اهعتبال تو هات السوق
ومتطلبات التنمية اهقتصاهرة تحسباً ألي عالض مستزبلي ،كما أوصت بضرولة اهستفاهة من التجالب السابزة
مع مراعاة تطبيزها في ذه الدول وتوفير المساعدات التكنولو ية للحاضنات الجديدة.
 .82مهدي ) :(2015أثِ حاضَنات المشِوعات مي تعزيز رياد األعمال بمديَنة عَنابة.
دفت ذه الدلاسة لى معرفة مدى تأتر المقاليع المحتضنة والمترر ة بردمات حاضنة المقروعات بمدينة
عنابة ،والتي تسعى من ماللها لتع ي لياهة األعمال ،وذل

من مالل التعرى على المرتك ات األساسية

للفلسفة التي تزوم عليها حاضنات المقروعات ،والسعي لى تحزيق الترابط والتمازج الفكري بين متليرات
الموضوع والتعرى على اتجا ات لواه األعمال في المقروعات المدلوسة  -المحتضنة والمترر ة -نحو
الردمات التي تزدمها الحاضنة وتسليط الضوو على مدى اتباع حاضنة المقروعات بمدينة عنابة لح مة
متكاملة من الردمات تؤتر من ماللها على لياهة األعمال.
وقد توصلت الدلاسة لى عده من اهستنتا ات أ مها :أن حاضنات المقروعات تهدى بقك أساسي لى
الترويج لروح الرياهة ،ومساندة المقاليع الرياهرة الصليرة على موا هة صعوبات مرحلة اهنطالق.
كما أوصت الدلاسة بمجموعة من التوصيات أ مها التأكيد على الردمات التي تزدمها حاضنة المقروعات
وتنميتها ،بلية تع ي ونقر لوح الرياهة لدى الزائمين على المقاليع المنتسبة لها.
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ثايي ًا :الدراسات باللغة اإليجليزية
The measurement of success in a business incubation : Voisey et.al, 2006( .8
( projectقياس مدى الَنجاح مي مشاريع حاضَنات األعمال .
دفت الدلاسة لى معرفة أتر نجاح مقروع حاضنات األعمال على المقالكين فيها ،وسعت لى بيان قدلة ذه
الحاضنات على تطوير وهعم النقاط التجالي ،وبينت مزدال مسا مة ذه الحاضنات على تطوير وهعم النقاط
التجالي ،وبينت مزدال مسا مة ذه الحاضنات في نجاح المقاليع ،وقد أ ريت ذه الدلاسة في بريطانيا.
وقد اعتمدت الدلاس ة على توظيف منهج هلاسة الحالة الفرهرة الذي رزيم ميع وانب العم عن بعد ،كما
استردمت مجموعة من األساليب الكمية والنوعية للحصول على كلاو أصحاب المقاليع الطموحين ،باإلضافة
لى مزالنة تزدم ونجاح ل ال األعمال مع المنهجية التي وضعتها برامج اهتحاه األولوبي ،أشالت نتائج ذه
الدلاسة لى ضرولة حصول ذه الحاضنات على هعم مستمر ،وأن يتم قياس مستوى النجاح الذي تحززه ذه
الحاضنات ،باإلضافة لى ضرولة توفير الدعم المالي لتل الحاضنات باعتبال ا

واً مهماً يدم في استراتيجية

التجديد اهقتصاهي.
) Incubator best practice :(Bergek & Norrman, 2008) .7أمض

ممارسات حاضَنات

المشاريع(.
دفت الدلاسة لى وضع طال ركون األساس لتحديد أفض نماذج الممالسات لحاضنات األعمال وكلية عملها
وتزييم أهائها ،بالنظر لى كمية األموال المستلمرة في عم الحاضنات وتحديد أفض نماذج ممالسات لذل .
تكمن مقكلة الدلاسة في نزطتين ،األولى :أنه على الرغم من أن الدالسات السابزة لموضوع اهحتضان نجحت
في وضع تحديد مؤشرات المرر ات المالئمة بدون أن تقم امتالفات األ داى بين الحاضنات في تفسيراتهم،
لذل

قاموا بزياس النتائج بدهً من التركي على األهاو ،والتي نتج عنها (من مالل الدلاسة) و وب

راو

مزالنات بين الحاضنات التي لها نفس الهدى مع امتيال مؤشرات المرر ات بعنارة لتتوافق مع ذه األ داى،
اللانية :تركي الحاضنات على المرر ات وإ مال فروقات أطر العم والدعم التي تعم عليها الحاضنات
موضوع الدلاسة.
وبناو على ذل طول الباحلان طا اًل لعملية اهحتضان رحوي تالتة مكونات :اهمتيال ،هعم األعمال ،وعمليات
التدم والتطوير ،حيث تم هلاسة النموذج على  16حاضنة سويدرة وتصنيفها بناو على معطيات اإلطال
المزترح ،حيث قدم اإلطال توصيفاً لنماذج اهحتضان لمرتلف الحاضنات مع همجها مع مؤشرات النجاح والتي
15

رمكن استردامها للتفريق بين النماذج المرتلفة والتي تحزق نفس الزدل من الفعالية ،ضافة لى تزدرم أهوات
لمرتلف عمليات اهحتضان مع وضع مؤشرات رمكن استردامها للتعريف بأفض الممالسات ،والتفريق بين
ٍ
متساو في تحزيق أ داى محدهة ،وفرقت الدلاسة بين عمليات اهمتيال التي
النماذج المرتلفة والتي لها أتر
ترتك على الفكرة الرياهرة وبين التي رمكن أن تكون عمالً تجالياً نا حاً ،كما لأت الدلاسة أن عمليات الدعم
ي عبالة عن سلسلة متصلة ،كذل عمليات التدم والتي تنوعت بين مرتلف األنظمة اهبتكالية.
وأظهرت الدلاسة (بناو على النموذج المزترح) أن  6من

مالي الحاضنات موضوع الدلاسة ترك في امتيال ا

للمستفيدين على الصفات الرياهرة و 7على األفكال و 3على م يج من الصفات الرياهرة وقوة الفكرة ،وقد أوصى
الباحلان واضعا السياسيات تحديد ٍ
أي من الحاضنات التي تحتاج لى الدعم أو عطاو التو يهات لمدلاو
الحاضنات ضمن استراتيجيات العم المتبعة من مالل الدلاسة.
CLUSTER ANALYSIS OF EXPRESSION OF :(Greblikaite & Daugeliene, 2009) .4
INNOVATIVE

EU

THE

IN

CHARACTERISTICS

ENTREPRENEURSHIP

PROJECTS FOR SME's AND KTU REGIONAL SCIENCE PARK.
(تدلي عَنقودي لصيغة مميزات العم الِيادي مي المشاريع االبتكارية األوروبية للشِكات الصغيِ ومتوسطة
الدجم وحدرقة العلوم اإلقليمية التابعة لجامعة ".("KTU
تبدأ مقكلة البحث في التعبير عن الرصائص الرياهرة ومصوصيتها في اهتحاه األولوبي في المقاليع المبتكرة
للمؤسسات الصليرة والمتوسطة وحدرزة  KTUللعلوم ،حيث رستند البحث لى تحلي مجموعة من مصائص
لياهة األعمال وتحلي مكونات المقاليع من مالل

راو مزابالت في امعة  KTUفي المجاهت اهقتصاهرة

واإلهالية ،واه تماعية ،واألنقطة المحيطة في المؤسسات الناشئة.
وتزوم مقكلة الدلاسة على كيفية تزييم التعبير على الصفات الرياهرة ،تناقش الدلاسة البحوث في المقاليع
الرياهرة لالتحاه األولوبي للمؤسسات الصليرة والمتوسطة في طال برنامج  )2006-2002( FP 6والتي
أو دت مجموعتين ،المجموعة األولى :ي مجموعة من الرصائص الرياهرة التي تعكس التو ه لى اإلنتاج،
والمجموعة اللانية :ي مجموعة من الرصائص الرياهرة التي تعكس التو ه لالبتكال.
وقد علر البحث على تالث مجموعات ،األولى تكت من الرصائص اإلهالية الحديلة ،اللانية مجموعة من
الرصائص الرياهرة التي تعكس التو ه لى تنمية المجتمع واهستجابة له ،أما اللاللة فمجموعة من الرصائص
الرياهرة تسعى لى أن تكون قاهلة على المنافسة ومسؤولة ا تماعياً ،وأوصى الباحث بالربط بين مصائص
مرتلفة للرياهين حيث رزدم فرصة يدة ألبحاث مستزبلية في التعبير عن لوح المباهلة.
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An Evaluation of Entrepreneurship Characteristics of :(Bulut & Sayin, 2010) .3
University Students: An Empirical Investigation from the Faculty of Economic
and Administrative Sciences in Adnan Menderes University.
)تقييم مميزات العم الِيادي لطل ة الجامعة :بدث تجِي ي من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية مي جامعة
”. “Adnan Menderes University
دى البحث لى هالسة الرصائص الرياهرة التي تؤتر على التو ه لرياهة األعمال لألفراه وصوهً لتحديد
القرصية الرياهرة لألعمال في تركيا؛ بهذا الصده ،قام الباحث بدالسة الرصائص القرصية لطالب الجامعات
من الرياهيين المحتملين ،من مالل

راو هالسة مزالنة حول كتال الرصائص القرصية للطالب المسجلين

في امعة " " Adnan Menderes Universityتركيا ،كلية اهقتصاه والعلوم اإلهالية على تو هات لياهة
األعمال الراصة بهم.
وقد أظهرت الدالسة أن الفئات العمرية للطالب تتراوح من  29لى  15وبالتالي فهم من القباب ،وأن ما رزرب
من نصف الطالب لديهم شرص لياهي في أسر م ،كما أن معظم الطالب لم يدلسوا أراً من المزرلات على
لياهة األعمال وبالمل  ،فإن معظم الطالب لم رز أر أي كتاب عن لياهة األعمال ،ضافة لى عدم و وه معلومات
كافية عن فرص لعارة األعمال الرياهرة التي تزدمها الحكومة ولم يتم عالم الطالب بما فيه الكفارة حول هعم
المؤسسات الراصة والعامة.
كما أظهرت الدالسة أن ناك عالقة بين قسم الطالب والمناطق التي ترغب في العم فيها ،كذل أكلر من
نصف الطالب الملتحزين في قسم اإلهالة والذين لديهم تو هات لياهرة رعيقون في المدن ،كما أن معظم الطالب
رعتزدون أنه رمكن أن ركون لها تأتير على األحداث التي تحدث من حولهم ،و ذا مؤشر على مصائص الزياهة
في ؤهو الطالب ،وأن معظمهم رعتزدون أن الحظ ليس له هول في سياق األحداث ،ضافة لى تعبير م عن
تصميمهم لتحزيق دى على الرغم من و وه عناصر صعبة ،كما أنهم اترذوا قرال م حول حياتهم المهنية،
و ذا و هلي على مصائص لياهة األعمال فيها ،وأنهم رصرون على الدفاع عن أفكال م الراصة ،معظم
الطالب ه رمتنعون عن كونهم مرتلفين  ،وقد ملصت الدلاسة لى الزول بأن ؤهو الطالب لديهم سمات لياهة
األعمال حيث أن معظم ذه األسئلة تلزت

ابات رجابية ،وقد أوصت الدلاسة بأنه على الرغم من أن الطالب

لديهم قدلات في لياهة األعمال ولكنهم أرضاً بحا ة لى الرعارة والتو يه الصحيح ،ويمكن تحزيق ذل من
مالل ت ويد م بالدولات والندوات لرواه األعمال ،وتزدرم التسهيالت التمويلية للراغبين منهم ببدو أعمالهم
الراصة.
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: AI-Mubaraki & Busler, 2011( .2

The Development of Entrepreneurial

( Companies through Business Incubator Programs.تَنمية الشِكات الِيادرة من خالل
بِامج حاضَنات األعمال .
دفت ذه الدلاسة لى تحديد نزاط الزوة والضعف والتهديد والفرص لحاضنات األعمال في الوهرات المتحدة
األمريكية والمملكة المتحدة ،واستردمت أسلوب تحلي النظم من مالل تحلي الدلاسات والتزالير المرتبطة
بحاضنة شركة ميرهند لتنمية التكنولو يا ( )TEDCPبأمريكا ،ومقروع امعة كوفنتري بالمملكة المتحدة
( .)CUEوتوصلت الدلاسة لى اآلتي:
 بالنسبة لقركة ميرهند ،فإن ناك نزاط قوة ترتبط بالتنمية اهقتصاهرة وفرص العم ؛ وتموي نز التكنولو ياالجديدة وبرامج التنمية؛ وقوة القبكات ،ومعلومات هلاسة الجدوى؛ واتساع البرامج الممولة مع الجامعات؛
والدعم الوطني؛ والتعاون الوتيق مع مكاتب الجامعة؛ والحصول على الجائ ة الوطنية لجوهة القركة الجديدة
عام 1443؛ وتموي البحوث ،أما الفرص فالتبطت باستهداى الوافدين وماصة في مدمات الطاقة وشركات
األمن؛ وإمكانات النمو في التزنية وتصميم نظم الكمبيوتر واهستقالات العلمية والتصنيع؛ وإمكانات النمو
لبرنامج  ACTLVATEلتحزيق تسويق التكنولو يا ،أما نزاط الضعف فالتبطت بعدم توظيف مديرين
مؤ لين ،عدم و وه استقالات مرتبطة بالمواله؛ وعدم و وه هلاسات دوى للقركات المحتضنة ،أما
التهديدات فزد التبطت بتأتير األزمات اهقتصاهرة الدولية.
-

أما بالنسبة لمقروع امعة كوفنتري فزد التبطت نزاط الزوة بالزدلة على تنمية المقاليع في مجال التنمية
اهقتصاهرة ؛ والزدلة على تقكي وتسريع التكنولو يا؛ وتحفي و ذب القركات الجديدة واهبتكال؛ وو وه
فريق لتطوير األعمال ذي مبرة؛ والتركي على استراتيجية طويلة المدى للجامعات والتحالفات اهستراتيجية
من أ

التدليس وهعم األفكال والبحوث من الجامعة والقركات الرائدة؛ والتعاون مع الصناعة؛ وو وه

الربرة ومعرفة المنح األولوبية والتموي ؛ وو وه شبكة عالقات؛ والجمع بين المعرفة العملية ونظريات
تدليس الطالب ،والبنية التحتية والمواله ،والحصول على الجائ ة ميدهندز لألعمال اإللكترونية عام ،1424
أما الفرص فالتبطت باهستمالات لتطوير الجامعة؛ والمسا مة في تطوير المنطزة ،هالة األعمال مع فريق
اهستلمال ،والمقاليع لدعم نمو المدينة؛ واكتساب سمعة يدة؛ والبحث ونز المعرفة ،أما نزاط الضعف
فالتبطت بنزص التموي  ،أما التهديدات فقملت مراطر الدعم الحكومي.
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University technology business incubators : helping : Patton & marlow,2011( .2
new entrepreneurial firms to learn to grow.
)حاضَنات األعمال التقَنية الجامعية ،مِاعد الشِكات الِيادرة على إرجاد طِق جديد للَنمو واإلبداع(.
دفت ذه الدلاسة لى التعرى على طريزة تعليم لياهة األعمال وذل من مالل حاضنات األعمال ،وقد أ ريت
الدلاسة في بريطانيا ،واعتمد الباحلان في هلاستهم على هلاسة الحالة لعده من الحاضنات.
وقد توصلت الدلاسة لى أن حاضنات األعمال تزوم بدعم ك ما و ديد من التكنولو يا واألفكال ،وأن
حاضنات األعمال الجامعية تزوم بتزدرم الدعم المهني والمقولة للمنتسبين ليها ،باإلضافة لى قدلة الحاضنات
على زياهة األعمال الرياهرة التي تسا م في موا هة األزمات اهقتصاهرة وتنمية اهقتصاه والحد من البطالة
من مالل توفير فرص عم  ،وكذل تسهم الحاضنات بتزدرم مجموعة من المواله التي تساعد المنتسبين ليها
في تعلم وسائ تسويزية وتكنولو ية حديلة.
وقد اوصت الدلاسة بضرولة و وه حاضنات األعمال باعتبال ا أهاة فعالة لبناو منهج تعليمي لياهي يدعم
ميع سب النمو في المستزب  ،وكذل

ضافة مي ة وقدلة تنافسية للقباب وتوفير فرص عم مناسبة ،وقد

أوضحت الدول الكبير الذي رزوم به مديرو الحاضنات في تسهي بيئة التعلم المناسبة ألصحاب األفكال
والمقاليع الجديدة.
:(Gertner, 2013) .2

Unpacking incubation: factors affecting incubation

processes and their effects on new venture creation.
)مهم االحتضان :العوام المؤثِ على عمليات االحتضان وتأثيِاتها على خلق مشِوع جديد(.
حاولت ذه الدلاسة تسليط الضوو على الكيفية التي تتم بها مراح اهحتضان ،من مالل اعتماه منهج يتضمن
تحلي أتر العملية من مالل األ داى والمواله وهعم الحاضنة والربرة والرلفية األكاهرمية للمقالكين ،حيث
سعى الباحث في ذه الدلاسة لى هلاسة عملية اهحتضان من مالل اإل ابة على ممسة أسئلة لئيسية ،أوهً:
كيف تتم مراح عملية اهحتضان ،تانياً :ما ي الفروقات بين عمليات اهحتضان المرتلفة ،تاللاً :كيف تؤتر
تو هات الحاضنة ومواله ا في عملية اهحتضان ،وأتر ا على نقاو المقاليع الرياهرة الجديدة ،لابعاً :أتر مبرة
الرياهين وملفياتهم ،مل (الربرة الرياهرة السابزة ،الربرة في التصنيع ،التعليم ،الرلفية العائلية) في قدلتهم على
البدو بمقروع ديد مالل اهحتضان ،مامساً :الكيفية والطريزة لتنفيذ العناصر الرئيسية لنظام اهبتكال اإلقليمي
( )RISوالتأتير المحتم في نقاو المقروع الجديد ،ذه األسئلة تم معالجتها من مالل مرحلتين اتبعهما
الباحث أوهً :همج األهبيات الرئيسية في اهحتضان ،ونز التكنولو يا ،وتعليم لياهة األعمال ولوح المباهلة لنظام
19

اهبتكال اإلقليمي لوضع هلاسة وتقكي اإلطال المفا يمي للدلاسة ،تانياً :تنفيذ تحلي عملي معمق للالتة أشكال
من عمليات اهحتضان (اإلقليمية ،حاضنات الطالب ،حاضنات الجامعات) ،وذل

باستردام مجموعة من

حاهت الدلاسة والمزابالت مع الفئات المعنية للوصول لى النتائج المطلوبة.
وأظهر التحلي التجريبي تسليط الضوو على أ مية هل ة مقالكة مديري الحاضنات في عمليات اهمتيال،
وأ مية استردام معايير مرتلفة لالمتيال للوصول لى الفئة المطلوبة بطريزة فعالة تسا م في تحسين احتماهت
نقاو مقروع ديد ،كذل أظهرت الدلاسة أن توافر المواله المطلوبة بكلرة رسا م بقك كبير في تحزيق أ داى
الحاضنة ،كذل أظهرت الدلاسة أن و وه الصفات الرياهرة مل تجربة المقاليع السابزة ،والربرة العملية والتعليم
والرلفية العائلية تؤتر رجابياً على الرياهين أتناو عملية اهحتضان وتسا م في زياهة احتمال نقاو مقروع ديد
نا ح ،وفيما يتعلق بنظام اهبتكال اإلقليمي تبين أن عناصر ا الرئيسية ،وتحديداً المنظمات والجهات الفاعلة
اإلقليمية واإلعداه اه تماعي واهقتصاهي واللزافي تلعب هو اًل في عملية اهحتضان ولها األتر في نقاو
المقاليع الرياهرة ،وو د أرضاً أن ناك امتالفات واضحة بين مرتلف عمليات اهحتضان ،حيث تم العلول
على ممسة نظم مقتزة ،كما قدمت الدلاسة شرحاً لمراح اهحتضان والتي تمل المسا مة الرئيسية في الدلاسة.
Entrepreneurial Characteristics in SMEs: A Rural, Remote :(Blanchard, 2013) .1
Rural and Urban Perspective of Lincolnshire Businesses.
)المميزات الِيادرة مي الشِكات الصغيِ ومتوسطة الدجم :مَنظور ريْي وريْي يائي وحضِي عن أعمال
.(Lincolnshire
الهدى العام للدالسة تزدرم مؤشر مركب ذي صلة بلالث مناطق محدهة من اهمتبال :اهبتكال ،واكتقاى
الفرص ،والمراطرة من مالل التركي على الهدى الرئيسي من ذا البحث -المقاليع الصليرة والمتوسطة في
المناطق الريفية ،ولزد اتبعت الدلاسة م ار عات األهبيات لل ( )100منطزة من الرصائص والسمات الرياهرة،
والتي شكلت أساس منهجية البحث حسب الموقع الجلرافي ،من مالل مع البيانات لمسح لل  3600من
القركات الصليرة والمتوسطة التي تزع في مزاطعة " "Lincolnshireشرق
نجلتر ولزد لك ت الدالسة على
ا
الرصائص الرياهرة المعروفة من قب لواه األعمال للمناطق الجلرافية من أ

تحديد ذا ما كان موقع معين

لدره أي تأتير على النقاط الرياهي ،وحدهت الدلاسة عناصر مرتلفة للسلوك الرياهي والعاهات التجالية لألعمال
الواقعة ضمن المناطق الريفية؛ ومع أن ذه النتائج تقير لى أن بعض المناطق تسيطر عليها نظرة معينة،
وتقير ذه النتائج أن بعض شركات األعمال تبدي مستوى من الزدلة الرياهرة ضمن األنقطة التجالية اليومية
واهستراتيجية؛ كما أشالت نتائج الدالسة أن ناك م يجاً من األعمال الجديدة التي رجري نقاؤ ا من قب
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المها رين لى انب أنقطة تجالية عريزة ،مع شالة الدهئ

لى أن األعمال الجديدة تزيد السلوك الرياهي

للمناطق ،كما أن بعض األشراص الذين رستردمون ذه األعمال ه ينظرون لى أنفسهم على أنهم لياهيون
لكنهم أصحاب أعمال صليرة ،حيث اعتبر الباحث ذل لأراً ملي اًر لال تمام ،حيث أن الناس الذين يبدؤون
بعم ويقللونه ومن تم ينمو ليسوا م األشراص الذين ينظر ليهم أنهم لواه أعمال.
Achieving Competitve Advantage In Insurance : Nasrollahniya et.al.2013( .4
Industry : The Impact Of Talent Management Strategies.
)تدقيق الميز التَنامِية مي ةَناعة التأمين :أثِ استِاتيجيات إدار المواهب(.
دفت ذه الدلاسة لى معرفة أتر هالة الموا ب على تحزيق الم ية التنافسية في صناعة التأمين وأ ريت
الدلاسة في الهند ،وقد اعتمدت ذه الدلاسة على التحلي النزدي للدلاسات السابزة المتعلزة بهذا الموضوع من
أ

وضع النتائج ذات العالقة في متناول لاسمي السياسات.

وقد استردم الباحث األساليب اإلحصائية مل امتبال ( ) T-test، F-testومعام اهنحدال البسيط ،وأظهرت
الدلاسة أن هالة الموا ب أمر حاسم في النجاح التنظيمي وبينت أرضاً لى أن صناعة التأمين رمكنها تحسين
أعمالها وتحزيق مي ة تنافسية.
(Sungur, 2015) .81

Business Incubators, Networking and Firm Survival:

( Evidence from Turkey.الش َات الخارجية لداضَنات األعمال وأداء الشِكات مي تِكيا .
الهدى من ذه الدلاسة و هلاسة تأتير أنقطة القبكات الرال ية لحاضنات األعمال على أهاو القركات
المستأ رة من مالل عدسات "مراك تطوير األعمال" في تركيا ،و ي نوع من برامج حاضنات األعمال التي
ترك بقك عام على شركات التكنولو يا الفائزة.
وتألفت عينة الدلاسة من  414شركة مستأ رة في  12مؤسسة تابعة لمرك تطوير األعمال التركي المعروى
ب ” “ISGEMsفي  10مزاطعات في تركيا .وتصنف أنقطة القبكات الرال ية على النحو التالي (1):شركات
مكافحة الحرائق )2( ،الجامعات )3( ،مزدمي الردمات الرال ية )4( ،النزابات التجالية و( )5المؤسسات
المالية.
وباستردام تحلي البزاو على قيد الحياة ” “survival estimatesتم عرض كتال مدمات القبكات المرتلفة
على معدهت البزاو على قيد الحياة للقركات التي اشتملت عليها عينة الدلاسة من مالل تزديرات البزاو على
قيد الحياة باستردام تحلي .Kaplan-Meier survival estimates
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وأظهرت نتائج الدلاسة أن مدمة القبكات الرال ية في حاضنات األعمال لها تأتير رجابي على بزاو القركات
على قيد الحياة ،في ميع فئات القبكات ،كما أظهرت النتائج أن القركات التي لديها عالقات مع الجهات
الفاعلة ذات الصلة لديها احتماهت البزاو على قيد الحياة أعلى من القركات التي ليس لديها أي نقاط من
أنقطة الربط القبكي.

ثالث ًا :التعقيب على الدراسات الِابقة
تعد الدلاسات واألهبيات السابزة من أ م الركائ العلمية التي رجب أن رعتمد عليها الباحث في كتابة بحله،
و ي تقك بالنسبة للباحث مصد اًل غنياً بالمعلومات واألفكال التي هبد من اهطالع عليها قب البدو بالبحث،
فالدلاسات واألهبيات السابزة تبلول مقكلة البحث الحالي وتحده أبعاهه كما أنها تلني البحث ببعض المسلمات
والفرضيات والنتائج التي قد توص لها باحلون سابزون ،و ذا بدوله رعم على امتصال الوقت والجهد وضمان
عدم تكرال النتائج في البحوث الالحزة باإلضافة لتحديد الفجوة العلمية الناقصة في البحوث السابزة ،وكذل
فإن الدلاسات السابزة تعين الباحث على تحديد األهوات التي سيستردمها في بحله وأسلوب مع المعلومات
ومدى نجاعة ذه األساليب واألهوات في ذا البحث ،حيث و د الباحث أن الدلاسات والبحوث السابزة لم
تتطرق لدلاسة حاضنات قطاع غ ة معاً ،باإلضافة ألنها لم تدلس مجموعة من المحاول المهمة في الحاضنات
بقك عام وفي قطاع غ ة بقك ماص وأ مها مدمات ما بعد التررج ،وكذل الزدلة التنافسية للحاضنات
وأفض الممالسات العالمية التي رجب أن تأمذ ا الحاضنات في الحسبان عند نقاو وإهالة الحاضنة.
كما ويتضح بقك

لي حداتة ميع الدلاسات السابزة وذل بسبب حداتة موضوع البحث والذي تدول فكرته

حول عالقة حاضنات األعمال بالمقاليع الصليرة ،حيث تقك هلاسة الساكت ( ،)2005أقدم هلاسة في
الدلاسات السابزة ،ويتضح من الدلاسات السابزة تركي ا في البحث حول تالث أفكال ومحدهات مرك ية و ي:
 .2أهمية ودور حاضَنات األعمال كأدا لتَنمية االقتصاد المدلي :ويتضح ذل

من هلاسة القكري

( ،)2012وهلاسة بر وم وحيدل ) ،(2013وهلاسة قاسم ( ،)2007وهلاسة الع ام وموسى (:)2010
وهلاسة الزواسمة (.)2010
 .1أهمية تِقية حاضَنات األعمال ذاتها والعم على تطويِها :ويتضح ذل من هلاسة صالح (،)2013
وهلاسة الواهي ( ،)2010وهلاسة ( ،)AI-Mubaraki & Busler, 2010وهلاسة (Gertner,
).2013
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 .7أهمية حاضَنات األعمال مي تَنمية اإلبداع وتشجيع الم دعين :ويتضح ذل في هلاسة القيخ وكمرون
( ،)2009وهلاسة لسالن ونصر ( ،)2011وهلاسة ).(Bulut & Sayin, 2010
من مالل المحدهات السابزة تتضح اإلضافة الحزيزية لهذه الدلاسة والتي ستزوم بالتركي على عدة محاول لم
تتطرق لها الدلاسات السابزة ومن أ مها الزدلة التنافسية للحاضنات ،وأفض الممالسات العالمية للحاضنات،
وشمول عينة الدلاسة لجميع المقاليع المحتضنة في قطاع غ ة ،وكذل هلاسة ميع الحاضنات العاملة في
الزطاع والمزدلة بلالث حاضنات و ي (الحاضنة الفلسطينية لتكنولو يا المعلومات واهتصاهت/بيكتي -حاضنة
األعمال والتكنولو يا -BTIحاضنة يوكاس التكنولو ية).
وعلى الرغم من امتالى البحث الحالي عن البحوث والدلاسات السابزة من حيث األ داى والمعالجة ،ه أن
البحث الحالي قد استفاه منها في عداه اإلطال النظري والتعرى على عوام نجاح الحاضنات ،وتحديد أفض
الممالسات التي رمكن أن تطبزها الحاضنات ،ووضع التصول المزترح إلهالة حاضنات األعمال الفلسطينية
بزطاع غ ة في ضوو أفض الممالسات العالمية.
باإلضافة لى تحديد أ م المحاول الرئيسية التي رمكن اهستفاهة منها في
بالبحث ،ويمكن تلريص أ م ذه الدلاسات في الجدول التالي:
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راو الدلاسة المسحية الراصة

جدول رقم (8.8
جدول يلخص أهم الدراسات العِبية الِابقة

م

الدراسة

حدود

الدراسة

عيَنة

الدراسة

المَنهجية

وأدوات جمع
ال يايات

المداور
فكرة نقاو
الحاضنة

ملخص الْقِات
ملكية الحاضنة ،عضوية أصحاب المقاليع
في الحاضنة ،لسوم اهحتضان ،نسبة الحاضنة

من ألباح المقاليع

هول المقاليع الصليرة في اهقتصاه ،هول

المقاليع في الحد من البطالة ،مستوى
هوافع هعم
وتطوير

المقاليع
الصليرة

الوصفي
 79استبانة

1

الزواسمة
()1424

العاملين في

فلسطين/

الحاضنات

الضفة
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اللربية

المدلاو

/ 1443

والعاملين

1424

في

المقاليع
13

التحليلي

واألمرى،
الحث على هعم المقاليع الصليرة ،الزدلة على

المسا مة في زياهة عده المقاليع ،لبط

العاملين في

المقاليع الجديدة بالسوق ،تطوير قطاع

الحاضنات

التكنولو يا ،تنمية المواله البقرية ،التقجيع

من و هة

على نقاو مقاليع ذات دوى اقتصاهرة،

أصحاب

أتناو وبعد

الكلي للمقاليع ،التقاب بين المقاليع الصليرة

اهقتصاهرة والسياسية.

من و هة نظر

المحتضنة "

نسبة المقاليع الصليرة لى

مالي العده

التكيف في المناطق الريفية ،العوام

اهستبانة

المقاليع

التكنولو ية للمقاليع،

المساعدة على ترطي المقكالت التي توا ه

أ داى نقاو المقاليع ،مساعدة
الحاضنة

أصحاب األفكال في تحوي أفكال م لى
مسا مات اقتصاهرة ،تهيئة الظروى لتوطين

اهحتضان"

المقروعات الصليرة،

التدليب والتطوير على عم األبحاث ،تأ ير

أماكن قامة المقاليع ،العائد على الردمات
المزدمة للمقاليع
مطة مرسومة لمسيرة العم  ،هالة يدة
عوام نجاح
الحاضنة

للحاضنة ،تنسيق الجوانب الفنية واإلهالية

والمالية ،وضع مطط لدعم المقاليع،

العم بمع ل عن الحكومة والمنظمات

الدولية ،توفير ٍ
مبان مجه ة للحاضنة ،عم
24

هلاسات تتناسب مع طبيعة المقروعات،

مكان الحاضنة قريب من الجامعات ومراك

البحوث ،تزيم أهاو الحاضنة باستمرال ،متابعة
المقاليع منذ البدارة وحتى اهستزالل،
التنسيق مع ميع الجهات التي تعم مع
الحاضنات.
توفير المعلومات للحصول على مدمالت
اإلنتاج ،المساعدة في

راوات التسجي ،

الضمان اه تماعي والتأمين،
المساعدة في ح المقكالت المحاسبية ،عداه
سجالت تجالية وإهالية ،توفير المعلومات

واإلحصاوات عن المؤسسات المنافسة،
الردمات
اإلهالية

المساعدة في التعرى على شروط السلع

المنتجة ،العون في مجال التنظيم واإلهالة،
المسا مة في عداه برامج الرقابة والتزييم،

توفير معلومات عن البحوث العلمية في مجال
المقروع ،توفير العمالة الالزمة ،تطوير برامج
لتطوير المقاليع الصليرة،
تزلي التكاليف الراصة بتوظيف الكواهل،

المساعدة في عداه يك تنظيمي للمقروع.
عداه هلاسات الجدوى ،استقالات فنية

مترصصة ،استقالات تسويزية ،استقالات
محاسبية ،استقالات تتعلق
ببرمجة العم وترطيطه ،استقالات حول
التوظيف ،استقالات حول براوة اهمتراع،
الردمات
اهستقالية

استقالات حول كلية نتاج بجوهة عالية،

استقالات حول الحصول على المساعدات
المالية ،استقالات تفيد حول هالة المقروع،
استقالات حول كلية الرقابة،

استقالات حول الحصول على وسائ اإلنتاج،

استقالات حول امتيال قنوات التسويق،
استقالات حول التعبئة والتلليف،
استقالات حول كلية التسعير.

25

تنظيم هولات تدليبية ،لبط العاملين بأحدث

تطولات اإلنتاج ،اه تمام بالصحة والسالمة،
التنسيق مع هات
مرتصة لالستفاهة من الربرات ،المساعدة في
مدمات

عداه توصيف مهني هقيق ،التقجيع على

تنمية المواله اإلبداع والمباهلة،
البقرية

تهيئة ظروى مالومة لألفكال الجديدة ،هعم
المهالات ،مطط وبرامج تدليبية ،تنمية مهالات

الموظفين،
تزيم مستمر لتحسين األهاو ،ملق قنوات

اتصال بين األفراه والبيئة المحيطة.

المساعدة للحصول على قروض مصرفية بأق
تكلفة ،توفير ضمانات للزروض ،اإلسهام في
التنسيق مع مؤسسات
التموي  ،تموي التوسعات اهستلمالية،

المساعدة في الحصول على التكلفة اهستلمالية

للمقروع ،المساعدة في
وضع تفاصي الموازنة ،المساعدة في الحصول
الردمات
المالية

على التجهي ات الرأسمالية ،تزدرم فرص البيع

التأ يري للمعدات،

تصميم الردمات التي تحافظ على اتباع أفض

طرق توفير المال ،توفير برامج لبناو لوابط مع
المستلمرين،
تزدرم مساعدات مالية مباشرة ،التعريف

بمصاهل التموي المالومة ،توفير تسهيالت
حول فرص القراكة،
توفير برامج قراض طويلة األ

 ،المساعدة

في تزلي التكاليف العامة.
تطوير لسالة تسويزية للمقروع ،توفير أبحاث

حول السوق ،تصميم استراتيجية طالق المنتج
الردمات
التسويزية

في السوق ،الترويج

على الصفحة اإللكترونية للحاضنة ،توفير
فرص ترويجية للمقروع من مالل المعالض،

وضع استراتيجيات ترطيط

وتنفيذ للمبيعات ،التعريف بفن اهتصال
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باآلمرين ،توفير معلومات عن أذواق

المستهلكين ،توفير األ ه ة الالزمة للتسويق،
المساعدة في الحصول على هعم للمنتج

الوطني ،تنظيم حمالت هعارة وترويج ،عزد
هولات ذات عالقة بالتسويق،
توفير معلومات عن األساليب الحديلة في

مجال التسويق ،تزدرم معلومات حول

المنافسين ،توفير بحوث حول النز والتوزيع،
المساعدة على رجاه أسواق ديدة ،تسهي
الحصول على لمص اهستيراه
توفير مكان للتر ين ،توفير مزر مناسب

للمقروع ،اهشتراك في معالض مترصصة،

توفير مكتبة معلوماتية
مر عية ،توفير مدمات الصيانة ،تسهي
الردمات
الفنية

األعمال الحكومية ،تزدرم التسهيالت المكتبة

للحصول على التجهي ات الرأسمالية،

توفير قاعات لال تماعات والمؤتمرات ،توفير
أ ه ة ومعدات قدرمة بدائية ،المساعدة في
اهعتماه على المواصفات الهندسية والفنية،

توفير مرتبرات حاسب كلي ،المساعدة في الره
على اهتصاهت ،توفير قاعات وموظفي
استزبال
توفير مدمات الحاسوب ومعالجة النصوص،
أعمال التصوير والطباعة ،أعمال التوتيق
والمحفوظات ،مدمات

الهاتف والفاكس ،مدمات اهستزبال

واهستفسال ،مدمات اإلنترنت ،عداه
مدمات

المستندات والنماذج الرسمية ،أعمال التر مة،

السكرتالية

التعريف بالبرامج المحاسبية ،عزد اه تماعات

والمعلومات

الراصة بموظفي المقروع ،استزبال وتنظيم
المراسالت ،توفير معلومات

حول مستويات األسعال ،توفير معلومات حول
المنافسين في مجاهت األسعال والمواصفات،
صدال المطويات الالزمة للمقروع،

تدليب العناصر اإلهالية الالزمة.
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المتلير
التابع

مدمات هالية

72
2

مهدي
()1425

الج ائر /
عنابة

1425

مقروعاً
لياهراً

محتضناً

المتلير المستز  /حاضنات المقروعات

مدمات استقالية

التحليلي

الوصفي
استبانة

تع ي لياهة
األعمال

ومترر اً

مدمات بقرية
مدمات مالية
مدمات تسويزية
مدمات فنية
مدمات السكرتالية

المتلير
التابع

/الزدلات

المتلير المستز  /حاضنات األعمال

التنافسية
حجم اإلنتاج لى الطلب ،اهستجابة لى
 14من

3

تيزاوي
1422

الج ائر
-1447
1424

المقروعات
المزاوهتية
المحتضنة
بوهرة

المرونة
الوصفي
التحليلي
استبانة

التليرات في لغبات السوق والمستهلكين،
استلالل المعدات واإلمكانات المتوفرة في

اإلنتاج.
معرفة أهاو
العم

هلال

نسبة التكنولو يا الالزمة لتحوي المعرفة،
مهالات وقدلات العاملين ،كفاوة العاملين في
الزدلة على ترفيض التكاليف.
اهعتماه على العنصر البقري الكفو وذوي

الربرة والقهاهات ،اهلت ام بمواعيد التسليم وفق

الجوهة

لغبات العمالو ،تزدرم مدمات ذات موتوقية
بالنسبة للمستهلكين ،وهة الردمات ،األمذ
بمزترحات مزتني الردمات.

نجاح
المقاليع /

4

الع ام

وموسى
1424

األلهن

1424

و53

مقروعاً

محتضناً

األعمال الرياهرة

متلير تابع

3
حاضنات

المتلير المستز  /عوام استردام حاضنات

مدمات هالية ،قياهة استراتيجية ،استراتيجية

الوصفي

اهحتضان

التحليلي

النمو

اهستبانة

مدمات فنية ،هعم الحكومة ،هعم المؤسسات
المالية ،هعم القركات والمصانع

ومترر اً

لؤية استراتيجية ،هعم الجامعات ومراك البحث
توليد الدم
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مدمات هالية ،قياهة استراتيجية ،استراتيجية
اهحتضان

مدمات فنية ،هعم الحكومة ،هعم المؤسسات

المالية ،هعم القركات والمصانع

لؤية استراتيجية ،هعم الجامعات ومراك البحث
مدمات هالية ،قياهة استراتيجية ،استراتيجية
توفير فرص
عم

اهحتضان
مدمات فنية ،هعم الحكومة ،هعم المؤسسات
المالية ،هعم القركات والمصانع
لؤية استراتيجية ،هعم الجامعات ومراك البحث
توفر حاضنات األعمال التموي الالزم بقروط

ميسرة

تزدم برامج تدليبية لر ال أعمال المقاليع
الصليرة والمتوسطة
تساعد في ترفيض تكاليف المقاليع
توفير قاعدة معلومات حول األسواق المستهدفة
تساعد في الوصول لى األسواق المرغوبة
عينة
5

بر وم

وحيدل
1427

سوليا
1427

استطالعية
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مقروعاً

الوصفي
التحليلي

اهستبانة

لياهراً

أهاو

المقاليع
الصليرة
والمتوسطة

تساعد في ترفيض مراطر األسواق
تمتل المقروعات الصليرة مرونة عالية في
اهستجابة لتليرات األسواق
لدى المقروعات الصليرة التزنيات التكنولو ية

الحديلة

رمتل الموظفون المهالات الالزمة
تسعى المقروعات هستزطاب المهالات الكفؤة
تتمي المقروعات باهستجابة السريعة لتزلبات

السوق

تلت م المقروعات بالجوهة في تزدرم منتجاتها
تمتل المقروعات الزدلة على استلالل
اإلمكانات والمعدات المتاحة

المحاول

 17من
6

النرالة

1421

قطاع
غة

1421

مدلاو

الوصفي

فكرة نقاو

ومنسزي

التحليلي

الحاضنة

اهستبانة

هوافع هعم

المقاليع
والحاضنات

المزابلة

وتطوير
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ملرص الفزرات
ملكية الحاضنة ،عضوية في الحاضنة ،لسوم
اهحتضان السنوي ،حصة من األلباح
للردمات

المقاليع الصليرة أحد أ م الركائ األساسية
في اهقتصاه الفلسطيني ،توفر المقاليع
الصليرة وظائف وتزل من البطالة ،تعم على

المقاليع
الصليرة

نتاج العديد من السلع للمجتمع ،تقك نسبة

كبيرة من

مالي المقاليع ،المقاليع الصليرة

ه تستطيع العم بمع ل عن األمرى

هعوة الكلير من الجهات والهيئات لدعم
المقاليع ،الزدلة على التكيف في المناطق
الريفية والنائية ،صعوبة نقاو مل

المقاليع

ذه

المسا مة في زياهة عده المقاليع ،لبط

المقاليع الجديدة بالسوق ،تنمية المواله

البقرية ،تقجيع قيام استلمالات ذات دوى
اقتصاهرة

مساعدة المقاليع على ترطي العزبات،

أ داى نقاو مساعدة ابتكال أصحاب األفكال واهبتكالات
حاضنات

على تحوي أفكال م لى منتجات قابلة

األعمال

للتسويق ،رجاه ظروى عم مناسبة من أ

توطين عم المقروعات الصليرة ،توفير بيئة
عمال مؤقتة من أ

قامة المقاليع ،تدليب

أصحاب األعمال ،الحصول على معدل عائد
مزاب الردمات المزدمة ألصحاب المقروع

المحتضن.

و وه مطة علمية وعملية ،و وه مدير كفو
وفعال ،تنسيق ميع الجوانب الفنية واإلهالية،
وضع الرطط الالزمة لدعم المقاليع
عوام نجاح
حاضنات
األعمال

العم بمع ل عن الحكومة والبنوك ،توفير

ٍ
مبان كبيرة ومجه ة لدى الحاضنة ،عداه

هلاسات ،و وه الحاضنات قريبة من الجامعات

ومواقع البحوث ،تزييم أعمال الحاضنة بقك
مستمر ،متابعة المقاليع المحتضنة منذ البدارة
وحتى اهستزالل ،العم على التنسيق مع كافة
الجهات التي تعم على هعم الحاضنة

متلير تابع

حاضنة
7

صالح
1427

الج ائر

غرهارة 25

1447

موظف

1427-

حاضنة

ولقلة 5

وصفي تحليلي
استبانة  +مزابلة

متلير مستز
عوام

أهاو يد
للردمات

سناه وهعم ،الدعم الحكومي،

المؤسسات الداعمة للمقاليع ،الجامعات

ومراك البحث العلمي ،عوام و هات أمرى
"اإلعالم والمجتمع"
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موظفين
حاضنة

نتائج تزالب
مليالتها

األغواط

األ نبية

 20موظف

عوام سناه وهعم ،الدعم الحكومي ،المؤسسات
الداعمة للمقاليع ،الجامعات ومراك

العلمي ،عوام

و هات

البحث

أمرى "اإلعالم

والمجتمع"
عوام سناه وهعم ،الدعم الحكومي ،المؤسسات

توفير فرص
عم

الداعمة للمقاليع ،الجامعات ومراك

العلمي ،عوام
والمجتمع"

31

و هات

البحث

أمرى "اإلعالم

الفصل الثاني
املشاريع الصغرية واملتوسطة
وريادة األعمال
الم دث األول:

المشاريع الصغيِ والمتوسطة
الم دث الثايي:

رياد األعمال
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مقدمة
مما ه ش فيه أن للمقروعات الصليرة أ مية كبيرة في ميع هول العالم ،وماصة الدول النامية ،مع األمذ
بعين اهعتبال التفاوت النسبي الكبير بين المقروعات الصليرة في الدول الصناعية المتزدمة والمقروعات
الصليرة في الدول النامية ،وذل

ذا ما قولنت من حيث حجم لأس المال واإلنتا ية والعمالة المستردمة ،ومع

ذل فإن المقروعات الصليرة في الدول النامية تحزق مجموعة من الفوائد واهمتيازات هقتصاهرات ذه الدول
أ مها توفير فرص العم  ،وتنوع الردمات المزدمة ،والتجاوب السريع مع المتليرات مع نسبة قليلة من المراطرة،
وكذل الزدلة على مواكبة التطول عبر المقاليع الرياهرة الرائدة ،وك ذل يؤكد أ مية المقروعات الصليرة
للدول النامية بما فيها فلسطين.
ومن المعلوم أن اهقتصاه الفلسطيني مر مالل السنوات الماضية بالعديد من التليرات والتطولات المرتلفة،
شملت مرتلف األنقطة اهقتصاهرة من حيث الزدلة التنافسية واإلنتا ية واهستيعابية ،وقد نقأت ذه التطولات
كمحصلة لمجموعة من العوام الذاتية المتعلزة باألهاو اإلهالي واإلنتا ي والزدلة الذاتية لألنقطة اهقتصاهرة،
ضافة للعوام الموضوعية التي أفرزتها السياسات اإلسرائيلية المتعاقبة والعالقات اهقتصاهرة الرال ية للسلطة
الفلسطينية ،باإلضافة لالنزسام الداملي الفلسطيني والذي كان له كبير األتر في تعلر نجاح العديد من المقاليع
الصليرة ،و نا تظهر أ مية حاضنات األعمال والتي تهدى بقك أساسي لى ترطي ك تل

العزبات

والمعيزات ،والعم على رجاه بدائ مناسبة من شأنها نجاح وملق المقاليع الصليرة الرائدة والمتمي ة ،وذل
من مالل مجموعة متكاملة من الردمات والربرات التي تزدمها ذه الحاضنات للمقاليع الصليرة.

33

الم دث األول
المشاريع الصغيِ والمتوسطة
أوال :تعِيف المشِوعات الصغيِ
تعتبر المقروعات الصليرة من أصعب المفا يم من حيث التعريف وأكلر ا تنوعاً وامتالفاً ،فهناك من الباحلين
والمؤسسات الدولية من رعرفها اسناهاً لى الجانب الوصفي ،وكمرين رعرفونها من حيث معيال ا الكمي ،ويزصد
بهما التالي( :عنتر وعليان.)2006 ،
التعِيْات الوةْية :ترك
السوق ،أو شك

ذه التعريفات على وصف مصائص المقروعات الصليرة من حيث هل ة تأتير ا في

هالتها وملكيته ،حيث يرى بعض الباحلين أن ذه النوعية من التعريفات ي األكلر مالئمة

لطبيعة ذه المقروعات الصليرة .وتضم وصفاً عاما يتمل في أن المقروع الصلير "منقاة شرصية مستزلة في
الملكية واإلهالة ،تعم في ظ سوق المنافسة الكاملة في بيئة محلية غالبا ،وبعناصر نتاج محصلة استردامها
محدوهة مزالنة بمليالتها في الصناعة.
التعِيْات الكمية :و ي التي تعتمد على معايير كمية في قياس كلمة "صليرة" فهي ذات صبلة محلية ترتلف من
هولة ألمرى ،و ذه المعايير ي:
 .1معيال عده العمال و و األكلر المعايير شيوعا.
 .2معيال لأس المال.

 .3معيال )حجم المبيعات( .

 .4معيال المستوى المستردم من التكنولو يا.

ومما سبق يتضح أن تعريف المقروعات الصليرة رأمذ في الحسبان المعايير الوصفية والكمية السابزة ،و ذا
بدولة يؤهي همتالى في تعريف المقاليع الصليرة بين الدول والمؤسسات الدولية ،حيث رعرفها البن الدولي
ومنظمة العم الدولية بأن المقاليع الصليرة والمتوسطة ي التي توظف أق من  50عام في الدول النامية
و 500عام في الدول المتزدمة ،بينما قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" "2بتعريف ذه
المنقآت على النحو التالي( :الصوص.)2010 ،

 . 2المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين :هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ،أنشأت نتيجة لدمج مهام
المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية باعتبارها المنظمة الرئيسية،
وتظم في عضويتها  21دولة عربية.
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 المشاريع الصغيِ جداً :رعم بها أق من  5عمال ،ولأس مالها المستلمر في األصول اللابتة أقمن  5000هوهل أمريكي ،باستلناو األلاضي واألبنية ولأس المال العام .
 المشاريع الصغيِ  :و ي التي رعم بها من  15 – 6عام  ،ولأسمالها المستلمر في األصول اللابتةأق من  15000هوهل أمريكي.
 المشاريع المتوسطة :و ي المقاليع التي توظف من 50-15عامالً وتستلمر في لأس المال اللابتمن  25000 – 15000هوهل أمريكي.
أما بالنسبة لدول نوب شرق كسيا أملال اندونيسيا ومالي يا والفلبين وسنلافولة وتايالند فإن تعريف المقاليع
الصليرة ررتلف فيما بينها وذل طبزاً للمعيال المستردم في التعريف أه و و عده العمال (المعيال الكمي) ،فعده
العمال في ندونيسيا رجب أن ركون أق م  19عام  ،مالي يا أق من  25عام  ،الفلبين أق من  99عام  ،سنلافولة
أق من  50عام أما تايالند أق من  5عمال ( واه ،2117 ،ص.)27
أما في كندا فتعرى معية البنوك الكندرة المؤسسات الصليرة والمتوسطة على أساس معيال عده العمال الموظفين،
فهي تعتبر أن المؤسسة الصليرة ي ك مؤسسة تنقط في مجال الصناعة وتوظف أق من  100عام وأق من
50عام في مجال الردمات ،وك مؤسسة توظف أق من  499عام

ي مؤسسة متوسطة ،وك مؤسسة

توظف أق من  5عمال ي مؤسسة صليرة داً (القبراوي ،)2115 ،أما بالنسبة للوهرات المتحدة األمريكية
فنجد أن هالة المؤسسات الصليرة األمريكية تحده لأس مال ذه المؤسسات بما ه يتجاوز  9مليون هوهل،
وعده العمال بما ه ي يد عن  251عام  .وفي المملكة المتحدة فيقترط أه ي يد حجم لأس مال ذه المنقآت
عن  2.2مليون نيه سترليني ،وأه ي يد عده العمال عن  51عام ( ليلي.)2111 ،
وفي ما ررص فلسطين فحتى ذه اللحظة ه يو د تعريف موحد مصدق عليه من مجلس الوزلاو الفلسطيني،
حيث يتم تعريف المقروعات الفلسطينية الصليرة والمتوسطة من قب الجهات الحكومية والمدنية المرتلفة
بحسب طبيعة عملها وعالقتها بهذه المقروعات ،فنالحظ أن و ازلة اهقتصاه الوطني ،واللرى التجالية تعرفها
ألغراض الترميص والحصول على العضوية استناهاً لى معيال حجم لأس المال المستلمر ،حيث تعتبر ذه
المؤسسات أن المقاليع الصليرة ي التي يبلغ لأس مالها المستلمر أق من  15111هينال ألهني ،والمقاليع
المتوسطة ي التي يبلغ لأس مالها المستلمر بين  51111-15111هينال ألهني ،والمقاليع الكبيرة التي يبلغ
لأس مالها المستلمر بين  151111-51111هينال ألهني ،فيما تعتبر أن المقاليع التي ي يد لأس مالها
المستلمر عن  151111هينال ألهني ي مقاليع كبيرة من الدل ة الممتازة (الصوص ،)2010 ،بينما رعرفها
الجهاز المرك ي لإلحصاو استناهاً لى عده العمال ،حيث رعتبر أن المقاليع الصليرة داً ي التي رعم بها
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من  4-1عمال ،والمقاليع الصليرة ي التي رعم بها  19-5عمال ،والمقاليع المتوسطة رعم بها -21
 49عام  ،بينما رصنف المقاليع الكبيرة على أنها ي تل المقروعات التي رعم بها أكلر من  51عام
(مليفة.)2119،
ومما سبق يالحظ الباحث أن ناك صعوبة في تحديد تعريف موحد للمنقآت الصليرة والمتوسطة على المستوى
الدولي وينسحب ذا أرضا على المستوى المحلي " اهقتصاه الفلسطيني" نظ اًر للتباين الواضح في تعريف ذه
المنقآت بين المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية .اه أننا رمكن أن نرلص بتعريف موحد ماص بطبيعة
وحجم ذه المنقآت في اهقتصاه الفلسطيني ،ذ رمكننا أن نعرى ذه المنقآت من مالل همج معيالي لأس
المال المستلمر وعده العمال استناهاً لى تعريف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على النحو التالي:
المقاليع متنا ية الصلر ي تل المقاليع التي رعم بها أق من  5عمال وه ي يد لأس مالها المستلمر في
األصول اللابتة عن  5111هوهل باستلناو األلاضي واألبنية ولأس المال العام  ،بينما المنقآت الصليرة ي
المنقآت التي رعم بها  19-5عام ويبلغ لأس مالها المستلمر ما هون  21111هوهل أمريكي ،وتعد المنقئة
متوسطة ذا كان رعم بها  49-21عام  ،ويبلغ لأس مالها المستلمر ما بين  71111-21111هوهل أمريكي.

ثاييا :أهمية المشاريع الصغيِ والمتوسطة
تعتبر المؤسسات الصليرة والمتوسطة أحد الموضوعات الهامة التي تقل بال مترذي الزرال لما تتمتع به من
أ مية وفعالية في هعم التنمية اهقتصاهرة الوطنية حيث تعتبر العموه الفزري لالقتصاه الوطني ومحركا أساسيا في
تنميته ،كما تع ز هوه التنوع في اإلنتاج والدم  ،وتسا م في تحسين مؤشرات التنمية اهقتصاهرة واه تماعية،
وإن ك اإلحصائيات الرسمية تلبت الدول اإلرجابي لهذا النوع من المؤسسات في توفير مناصب القل والمسا مة
في الترفيف من حدة البطالة ،حيث تعتبر هلاسة ( )1981 ،Birchفي الوهرات المتحدة األمريكية بملابة نزطة
اهنطالق لتحلي مسا مة المؤسسات الصليرة والمتوسطة في توفير مناصب العم والتوظيف ،حيث أظهرت
الدلاسة أن ما نسبته  %66من

مالي الوظائف في الوهرات المتحدة األمريكية مالل الفترة من 1976-1969

كان في المؤسسات التي توظف أق من  21عام  ،في حين أظهرت الدلاسة أن المؤسسات التي توظف -21
 51تسا م بنسبة  11.2من ا مالي الوظائف في تل الفترة ،ويوضح الجدول التالي ذه البيانات والنسب
بالتفصي :
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دول لقم ()2.1
صافي معدل الوظائف الجديدة نسبة الي حجم القركات في ال  USAمالل الفترة من .1976-1969

حجم القركة

ا مالي عده العاملين الجده في

النسبة المئوية من ا مالي

(نسبة لعده العاملين)

القركات

العمالة الجديدة المقللة

%66.1
4459.815
21-1
%11.2
759.519
51-21
%4.3
288.997
111-51
%5.2
353.211
511-111
%13.3
897.381
أكثر من 511
المجموع
%111
6758.913
المصدرBirch, David (1981): Who Produces the Jobs, the Public interest, Fall 1981 :

يتضح من الجدول السابق أن المؤسسات الصليرة والتي توظف أق من  21عام  ،سا مت بقك كبير في
ملق فرص عم

ديدة أكلر من المؤسسات والقركات الكبيرة بما رزالب  13ضعف عن المؤسسات التي

توظف  511-111عام  ،وبنحو  5أضعاى عن القركات التي توظف أكلر من  511عام  ،وذا رظهر
بقك

لي أ مية المؤسسات الصليرة والمتوسطة في تحسين مؤشرات التنمية اهقتصاهرة واه تماعية.

ثالث ًا :خصائص المشِوعات الصغيِ والمتوسطة
لغم عدم و وه تعريف متفق عليه للمقروعات الصليرة والمتوسطة ،ه أن ناك مجموعة من الرصائص
والسمات التي تتسم بها المنقآت الصليرة والمتوسطة وتكسبها طبيعة ماصة لغم تعده مجاهت النقاط وتنوع
النظم اإلنتا ية ويمكن

مال ذه الرصائص في النزاط التالية( :الصوص.)2010 ،

 .1بساطة الهيك التنظيمي ،حيث تكون اإلهالة مباشرة من قب صاحب المقروع.
 .2صلر حجم لأس المال ،وتعتمد على المدمرات القرصية والعائلية في التموي .
 .3قدلتها على التكيف مع متليرات السوق من حيث كمية اإلنتاج ونوعيتها.
 .4تدني قدلاتها الذاتية على التطول والتوسع نظ اًر إل مال وانب البحث والتطوير وعدم اهقتناع بأ ميتها
وضرولتها باإلضافة للمرونة والمزدلة على اهنتقال نظ اًر لزدلتها على التكيف مع مرتلف الظروى
من انب مما يؤهي لى تحزيق التوازن في العملية التنموية( .المحروق ومزابلة.)2116 ،
 .5رللب على أنقطتها طابع الفرهرة في مجاهت التسويق والترطيط واإلهالة.
 .6قوة العالقة بالمجتمع :وذل

نظ اًر الى الطبيعة القرصية التي يتم من ماللها التعام مع عمالو

المقاليع الصليرة والزدلة على معرفة أحوالهم القرصية ومقالكتهم لمناسباتهم (ال يدات)2111 ،
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 .7تعتمد على تكنولو يا بسيطة ومتواضعة.
 .8اهعتماه على استراتيجية التركي  ،والتي رزصد بها وضع المقروع ضمن كليات سوق محدهة ومناطق
لرافية معينة.
 .9تحتاج لحجم قلي من عده ومؤ الت العاملين لديها.
 .11تسا م بنسبة كبيرة من حجم العمالة الموظفة على مستوى اهقتصاه.
يتضح من السمات السابزة أن المنقآت الصليرة والمتوسطة تتسم برصائص تجعلها قاهلة على لفع كلافة
التقلي بمعنى نسبة العاملين لجملة لأس المال المستلمر ويعوه ذل الى بساطة مستل مات اإلنتاج والتقلي
مما ينعكس على تكلفة األ ول مزالنة بتكلفة استردام األصول وتعتبر ذه مي ة ضرولية من منظول التوظيف
ماصة في هول العالم اللالث التي عاهة ما تعاني من كلافة سكانية ومقكلة الفائض في عرض العمالة في
سوق العم وندلة نسبية في لأس المال ،لذل تعتبر استراتيجية اه تمام في تطوير وانجاح المقاليع الصليرة
من اهستراتيجيات النا حة في مكافحة معضلة التفاع نسب البطالة والتفاع معدهت الفزر ،وأرضا من
اهستراتيجيات الهامة للوصول الى تنمية ونمو اقتصاهي مستدام.

رابعاً :أهم المعيقات التي تواج المشاريع الصغيِ والمتوسطة
على الرغم من األ مية الباللة التي تتسم بها المقاليع الصليرة والمتوسطة في اقتصاهرات الدول بقك عام،
ه أنها كأي نقاط اقتصاهي توا ه مجموعة من المعيزات والتحدرات التي تحول هون تحزيق أ دافها بقك
مباشر ،وت هاه ذه المعيزات في الفترة الحديلة مصوصاً مع انتقال العولمة اهقتصاهرة والتي تسمح بتحرير
األسواق والتجالة الرال ية ،وبالتالي اهمال منتجات ومدمات تنافسية تنافس المنتجات والردمات المحلية ،و ذا
بدولة يؤهي الي زياهة العبو على المؤسسات الصليرة والمتوسطة من أ

مواكبة التطول السريع والمتالحق

في التكنلو يا والتزنيات الحديلة ،وعليه رمكن تلريص المعيزات والتحدرات التي توا ه ذه المنقآت في تالث
مجموعات لئيسية ي ( :ليلي.)2111 ،
 .1القيود والتددرات المتصلة بالدجم :حيث أن الحجم الصلير رعتبر قيد على المؤسسات الصليرة
والمتوسطة حينما تكون اقتصاهرات الحجم عامالً لئيسيا في أي مرحلة من مراح سلسلة الزيمة ،مما
رعيق أو رزل قدلتها على المنافسة ،كما أن صلر الحجم رعيق المقروع في األنقطة عالية المجازفة
حيث تتطول التزنية برطى سريعة وتعتمد على استلمالات ضرمة في البحث والتطوير ،رضاى الى
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ذل التكلفة العالية إلصدال شهاهات اهلت ام بمعايير اإلنتاج والعمليات الصناعية ،وبالتالي ي يد ذل
من صعوبة اندما ها في سالس الزيمة العالمية.
 .2القيود المتعلقة بأوج الخل التي تعتِي األسواق :ن تج ئة أسواق عناصر اإلنتاج و من أ م
السمات التي تتمي بها الدول النامية ،و ذا رضع المنقآت الصليرة والمتوسطة في م يد من التعزيد
عندما يتعلق األمر في الحصول على المدمالت والعمالة واهئتمان والتكنولو يا والمعلومات ،وذل
بسبب أن معظم الجهات المزدمة لهذا العناصر في الدول النامية تفض التعام مع عده قلي من
القركات الكبيرة بدهً من التعام مع عده كبير من المنقآت الصليرة والمتوسطة ،وي هاه مطر ذه
الزيوه في أن معظم المنقآت الصليرة ه تواكب التطول التزني والفني السريع ذ أن الكلير من الزائمين
على ذه المنقآت غير مطلعين على التزنية المنافسة في الدول األمرى ،كما أنهم رفتزرون لى التعليم
والمعرفة الالزمة لتنظيم ذه المنقآت بما يؤ لها للبحث حول احتيا اتها المستزبلية.
 .3القيود المتعلقة بتديز الِياسات ضد المشِوعات الصغيِ  :تمي العديد من السياسات الحكومية حتى
تل التي رز صد من بعضها مساندة المنقآت الصليرة والمتوسطة الي الحاق الضرل بها بقك غير
مباشر ،ومن أ م ذه السياسات سياسات اهستيراه والتصدير والضرائب وغير ا من السياسات التي
ت يد بقك غير متكافئ تكلفة المعامالت التجالية بالنسبة لهذه المنقآت ،وبالتالي تعرق نمو ا أو توفر
لها حواف مل الترفيض الضريبي والذي بدولة يؤهي الي لغبة ذه القركات في البزاو في نفس الحجم
اهقتصاهي وذل لالستفاهة من ذه الحواف  .ويضاى الى ذل أن بعض السياسات التي تو ه الى
منتجات معينة أهت الى تكبي المنافسة والتأمر في اهلتزاو التزني في قطاعات معينة وضعف في
تنوع اإلنتاج بقك عام.
كما ويجم (ال يدات )2111 ،أ م المعيزات الراصة بالمنقآت الصليرة في التالي(:عدم كفاوة اإلهالة،
المنافسة ،الديون الهالكة ،الكساه التجالي ،عدم كفارة لأس المال ،تليرات غير مالئمة في منطزة العم )

خامِاً :المشِوعات الصغيِ والمتوسطة مي ملِطين
تكمن أ مية المقاليع الصليرة والمتوسطة في فلسطين لما تزدمه من تلبية لرغبات األفراه والرياهيين في اهستزاللية
وتحزيق طموحاتهم ولفع مستوى المعيقة في ظ الحصال والتضييق المفروض على فلسطين بقك عام وقطاع
غ ة بقك ماص ،كما أنها تسا م في معالجة أ م المقكالت اه تماعية و ي البطالة ،وتعتبر ح استلنائي
لالستمرال في تحزيق األلباح وممالسة النقاط اهقتصاهي كنتيجة لحالة الروى والزلق السائد والمنتقر من
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اهستلمال في المقاليع الكبيرة مصوصاً في قطاع غ ة نتيجة للحروب المتتالية والحصال المفروض والضرائب
الم هو ة وغير ا من األسباب.
 .1خصائص المَنشآت الصغيِ والمتوسطة مي ملِطين
تمتاز المقاليع الصليرة والمتوسطة في فلسطين بمجموعة من الرصائص والسمات تتقابها في معظمها مع
الرصائص والسمات العامة للمقاليع الصليرة والمتوسطة في الدول النامية ،مع احتفاظها برصائص وسمات
ماصة تمي ا عن غير ا من الدول وذل

بسبب مصوصية اهقتصاه الفلسطيني ،ويمكن تلريص أ م

الرصائص الراصة بالمنقآت الصليرة والمتوسطة في فلسطين على النحو التالي( :الصوص.)2010 ،
أ -المقاليع التي توظف أق من  5عمال تقك نسبة  %91.5من

مالي المقاليع العاملة في اهقتصاه

الفلسطيني .و ذا رقير لى أن اهقتصاه الفلسطيني اقتصاه متنا ي الصلر ،كونه رعتمد على مقاليع
صليرة ومتوسطة.
ب -صعوبة توزيع المراطر للمقاليع الفلسطينية الصليرة وذل ألنها عاهة ما تنتج منتجاً واحداً فزط ،و ذا
يرفع من حساسيتها للتزلبات اهقتصاهرة.
ت -رقك العاملون من غير أ ر في المقاليع الصلير والمتنا ية الصلر نسبة  %32من مالي العاملين
في ذا الزطاع.
ث -تعتبر الملكية العائلية للمقاليع الصليرة ومتنا ية الصلر ي األكلر انتقا اًل ،حيث تص نسبتها لى
نحو  %67في المقاليع الصليرة والمتنا ية الصلر ،وتز

ذه النسبة في المقاليع المتوسطة وتص

لى  %37فزط.
ج -تعتمد المقاليع الصليرة والمتوسطة على المدمرات القرصية إلقامة المقروع ،وتلطية المصاليف
التقليلية وذل بما نسبته  %81من

مالي المقاليع.

ح %71 -من المقاليع الصليرة والمتوسطة تبيع منتجاتها مباشرة لى المستهل  ،و ذا رضعف من
ترابطاتها التجالية.
خ -رعم  %22من المقاليع الصناعية المتوسطة على أساس التعاقد من الباطن مع القركات الكبرى
في مجال نتاج الملبوسات والجلوه والمواه اللذائية.
ه -تقك المقاليع الصليرة والمتوسطة نسبة  %97من
الصناعات التحويلية ،و %99من
ذ %82 -من

مالي عده المقاليع الصناعية العاملة في قطاع

مالي عده المقاليع العاملة في الزطاع الصناعي كك .

مالي عده العاملين في الزطاع الصناعي يتم توظيفهم في المقاليع الصليرة والمتوسطة.
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ل -تعتبر الصناعات النسيجية ،والصناعات اللذائية ،وصناعة األتاث ،لكي ة المقاليع الصناعية الصليرة
والمتوسطة ،وتقك ما نسبته  %61من مجموع المقاليع العاملة في الزطاع الصناعي.
 .2تعداد المَنشئات الصغيِ مي ملِطين
بالنظر لى المقروعات الصليرة في فلسطين والتي ي في اللالب تابعة للزطاع الراص نجد أنها كانت
في العام  1421تبلغ  2724منقأة في قطاع غ ة مزالنة مع  1029منقأة في الضفة اللربية( .أطلس،
 ،1427ص ،)29أما المنقآت الفرهرة والتي تعتبر من أصلر المقاليع الصليرة فزد اوت في العام
 1421كما و موضح في الجدول التالي:
دول لقم ()1.1
تعداه المنقئات الفرهرة والعائلية في بعض المحافظات الفلسطينية في عام 1421

المحافظة

عدد المنشآت

غزة
في كل من محافظة الشمال والوسطى وخانيونس ورفح
الخليل
نابلس
رام الله والبيرة

 13318إلى 16413
 973إلى 4159
 13318إلى 16413
 13317إلى 11232
 11231إلى 7146

المصدل :اعداه الباحث باهعتماه على بيانات (أطلس ،1427 ،ص)14

ويمكن مالحظة العالقة الطرهرة بين حجم المحافظة وعده سكانها وبين عده المنقآت الفرهرة فيها وقد او
توزيع ذه المنقآت بنسبة  %77.6في قطاع غ ة و %66.0في الضفة اللربية ،وقد بلغ ا مالي عده ذه
المنقآت في فلسطين  217455توزعت على الضفة اللربية وقطاع غ ة بواقع  37524منقأة في الضفة
اللربية و 79505منقأة في قطاع غ ة.
 .3مِاهمة المَنشئات الصغيِ والمتوسطة مي االقتصاد الْلِطيَني
تعتبر المنقئات الصليرة ي العموه الفزري وعصب اهقتصاه الفلسطيني باعتباله اقتصاه صلير وسوق ضيق
وتقك

ذه المنقئات ما رزالب  %94من حجم اهقتصاه الفلسطيني موزعة على الزطاعات اهقتصاهرة

المرتلفة كما و موضح في الجدول التالي:
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دول لقم ()1.7
عده المنقئات الصليرة والمتوسطة في الزطاعات اهقتصاهرة حسب فئات حجم العمالة عام 1421
القطاع
االقتصادي

عدد
المنشئات

قطاع الصناعي
قطاع االنشاءات
قطاع الخدمات
التجارة الداخلية

18202
624
38256
74612
131694

اإلجمالي

فئات حجم العمالة
)(5-9
2874
152
3655
3291
9972

)(1-4
13909
322
32549
70429
117209

)(10-19
978
94
1255
652
2979

)(20-49
348
42
577
204
1171

50+
93
14
220
36
363

المصدل :عداه الباحث اعتماها على بينات مرك اإلحصاو الفلسطيني ،تعداه المنقآت عام  1421صفحات متعدهة

كما و مبين في الجدول ( )1.7فإن عده المنقآت الكلي في الزطاعات اهقتصاهرة المرتلفة بلغ 272690
منقأة في عام  1421باستلناو المنقآت العاملة في قطاعي التعليم وال لاعة ،وتقك المقاليع متنا ية الصلر
ما نسبته  %39من ا مالي عده المنقآت بواقع  223149منقأة في حين تقك المنقآت الصليرة %3.5
من ا مالي عده المنقآت بواقع  9931منقأة ،كما تقك المقروعات المتوسطة  %1.1من ا مالي ذه
المنقآت ،أي أن المنقآت الصليرة والمتوسطة تقك ما رزالب  %93من ا مالي المقاليع العاملة في قطاعات
الصناعة والردمات واهنقاوات والتجالة الرال ية ،مع اإلشالة الى انه لم يتم احتساب المقاليع حسب فئة
العمالة من  09- 14عام  ،فاذا ما تم احتساب ذه المقاليع مع المقاليع المتوسطة فان نسبة المقاليع
الصليرة والمتوسطة سوى تقك نسبة اكبر من  %99من ا مالي عده المقاليع العاملة في الزطاعات المذكولة
سلفاً ،و ذا رقير الى مدى مسا مة ذه المقاليع في التنمية والنمو اهقتصاهي وترى الدلاسة انه رستو ب سن
قوانين وتقريعات ديدة تسه وتيسير عمليات قامة مقاليع صليرة ومتوسطة ديدة تسا م في لفع الكفاوة
اهقتصاهرة والحد من مقكلة البطالة.
 .4مِاهمة المَنشآت الصغيِ والمتوسطة مي التوظيف
على الرغم من أن المقروع الصلير أو المتوسط ه رستوعب أكلر من  09عام كحد اعلى في معظم الدول،
اه أن زياهة عده ذه المقاليع متجمعة تقك نسبة توظيف ه بأس بها في توفير فرص العم وزياهة الطلب
على العمالة ،وهن ذه المقروعات عاهة ما تعم نسبة كبيرة منها في أسواق المنافسة التامة والتي رعتبر
الطلب على العمالة الما رة من ابرز سماتها مما يدعو الى تحسين وهة التعليم والتدليب من أ

صز

الربرات والمهالات الالزمة في الطالب لتهيئتهم للعم في السوق الفلسطيني حتى يالئموا متطلبات ذا السوق،
ويوضح الجدول التالي عده العاملين في المنقآت الصليرة والمتوسطة حسب المحافظة مالل عام .1421
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دول لقم ()1.0
عده العاملين في المنقآت الصليرة والمتوسطة حسب المحافظة مالل عام 1421

المدامظة

عدد العمال

لام الله والبيرة ونابلس والرلي وغ ة

 58278إلى 31311

نين

 31311إلى 19221

الزدس وبيت لحم وطولكرم

 19221إلى 11544

قلزيلية وشمال غ ة والوسطى ومانيونس

 11543إلى 5421

لفح وأليحا وسلفيت وطوباس

 5419إلى 3139

المصدل :الجدول من عداه الباحث باهعتماه على بيانات (أطلس ،1427 ،ص)71

قد اوت بيانات الكتاب اهحصائي السنوي الصاهل عن مرك اهحصاو الفلسطيني في العام  1421مطابزة
للبيانات السابزة مع م يد من التفصي حول المنقآت التي ه تندلج تحت بند المقروعات الصليرة و نا رقير
الباحث لى أنه عانى من نزص كبير في البيانات المتعلزة بالمقروعات الصليرة في فلسطين من المصاهل
الرسمية مما رعكس لبما عدم ا تمام من طرى الجهات الرسمية بأ مية المقروعات الصليرة والتي نهضت
باقتصاهات هول أمرى في العالم وحلت العديد من المقاك اهقتصاهرة المرتلفة كالبطالة وغير ا.
 .3.8مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التشغيل في قطاع غزة
باعتبال الحدوه المكانية لهذه الدلاسة تنحصر على حاضنات األعمال وهول ا في تنمية المقاليع الصليرة في
قطاع غ ة ،فإنه من الضرولي استعراض مسا مة ذه المقاليع في ح ابرز المقكالت اهقتصاهرة واه تماعية
التي رعاني منها قطاع غ ة ،والحديث نا عن مقكلة البطالة التي وصلت لمعدهت مرتفعة في الزطاع بسبب
اهحتالل الصهيوني وما رمالسه من سياسات التضييق والهدم الممنهج ،ويالحظ أن نسبة البطالة في أوساط
الرريجين مرتفعة دا حيث تقير بيانات مرك اإلحصاو الفلسطيني في الربع األول من عام  1423أن نسبة
بطالة الرريجين وصلت الى  ،%65و ذه نسبة تعد مرتفعة دا وتنعكس سلبا على تع ي اقتصاه الصموه
لدى القباب مما يتطلب اللجوو الى اهستراتيجيات اهكلر فعالية في الحد من ذه المقكلة اه و ي استراتيجية
المقروعات الصليرة والمتوسطة ،حيث يوضح القك التالي مدى مسا مة المقروعات الصليرة والمتوسطة
في توظيف العاملين في محافظات قطاع غ ة.
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شك لقم ()1.2
مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل في محافظات قطاع غزة خالل عام 2102
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المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات (أطلس ،2103 ،ص )33

يالحظ من القك السابق أن محافظة مدينة غ ة تحظى بنصيب األسد في التوظيفات التي توفر ا المقروعات
الصليرة والمتوسطة ،حيث بلغ عده المقتللين في المقاليع الصليرة والمتوسطة فيها ما رزالب  53133عام
بنسبة  %03.3من ا مالي عده المقتللين في ميع محافظات قطاع غ ة ،و ذا رعوه الى المرك اهستراتيجي
لمدينة غ ة من حيث البنية التحتية والردمات الحكومية والمدنية ضافة الى الردمات اللو ستية وقرب ذه
المحافظة من ميع المؤسسات والمراك الحكومية ،تم تأتي محافظة شمال غ ة في المرتبة اللانية من حيث
نسبة العاملين في المقاليع الصليرة والمتوسطة بنسبة  %25.3من ا مالي العاملين في محافظات قطاع غ ة
ومن تم محافظة مانيونس وهير البلح ولفح بنسبة  %25.2و %22.3و %9.5على التوالي ،ومن مالل
القك السابق نجد ان المقاليع الصليرة والمتوسطة عملت على توظيف ما رزالب  212957عام و و عده
رجع من ذه اهستراتيجية تلعب هول الرياهي في ح مقكلة البطالة ،حيث ان عده المنقآت الصليرة
والمتوسطة في ميع الزطاعات العاملة في قطاع غ ة عام  1421يبلغ  06533منقأة (مرك اإلحصاو
الفلسطيني ،تعداه المنقآت ،)1421 ،و ذه المنقآت توظف ما رزالب  212957موظف مما رعني ان متوسط
حا ة ذه المنقآت الى العمالة و  1.6عام لك منقأة و ذا رعني ان زياهة عده ذه المنقآت بمزدال
 %14سوى ركون مزدال ال ياهة فيها و  9725منقأة و ذه ال ياهة سوى تسا م بتوظيف عده ما رزالب
 10114عام لذا فأن الباحث رعتبر ان استراتيجية نجاح المقاليع الصليرة والمتوسطة والتي تعد حاضنات
اهعمال من ا م أهوات نجاح ذه اهستراتيجية كفيلة بالحد بقك كبير من مقكلة التوظيف اذا ما قامت ذه
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اهستراتيجية على تنويع النقاط اهقتصاهي لهذه المنقآت وتوفير الدعم والحمارة لها لضمان استمرال ا ونجاحها
في السوق وتذلي العزبات والمعيزات التي قد تو هها.
 .5المعيقات والتددرات التي تواج المشاريع الصغيِ والمتوسطة مي ملِطين
توا ه المقاليع الصليرة والمتوسطة في فلسطين كلير ا من الزطاعات ومحركات اهقتصاهي الفلسطيني
مجموعة من المعيزات التي تحد من قدلتها على النمو والتطول ،و ناك العديد من العوام التي تعيق نمو ذه
المقروعات و ذه العوام تنزسم لى قسمين :فهناك عوام على المستوى الكلي وأمرى عوام على المستوى
الج ئي ،مع اإلشالة الى هول اهحتالل اإلسرائيلي في تعطي الكلير من ذه المنقآت والحد من قدلتها على
التطول والنمو ،ويمكن

مال ذه العوام فيما يلي( :الصوص)1424 ،

 العوام الخارجية "على المِتوى الكلي"
أ .الموقع :حيث أن للموقع تأتير على نجاح المقروع ،وذل هعتبالات مرتلفة منها مدى توفر طرق
المواصالت ،المواه الرام ،شبكة الصرى الصحي ،واأليدي العاملة.
ب .التموي  :فبسبب اعتماه ا على المدمرات القرصية فإنها تفتزر لى مكانية حصولها على مصاهل
التموي  ،و ذا رزف عائزاً أمام تحسين أهائها مما يؤتر على التجالة الرال ية.
ت .اإلطار القايويي :بالرغم من التزدم المحرز في تطوير الزانون الفلسطيني فإنه لم يتم حتى اآلن تنظيم
قوانين ماصة بهذه المقاليع من أ

الرقي بها ،مع تحي قانون تقجيع اهستلمال لدعم اهستلمالات

الضرمة نسبيا وبالتالي رقجع اهستلمالات األ نبية أما ما يتعلق بمنح عفاوات ضريبية لفترات مرتلفة
فهو فزط للمقروعات الجديدة التي يتجاوز لأسمالها  244444هوهل و ذا على حساب اهستلمالات
ولؤوس األموال الصليرة المحلية (مكحول وعطياني )1440
ث .ضعف التَنِيق مع الجهات المايدة  :ناك الكلير من المساعدات التي يتم تزدرمها لهذه المقاليع،
لى أن بعض ذه الجهات ه ركون لديها لمام كافي باحتيا ات الزطاع مما يؤهي لى عدم قدلتها
على ح المقاك الملحة التي توا هها.
 العوام الداخلية" :على المِتوى الجزئي"
واضافة لى ما سبق ذكره من المعيزات والتحدرات الرال ية التي توا ه المقروعات الصليرة في فلسطين فإن
ناك أسباب أمرى مرتبطة بعوام هاملية لها عالقة بإهالة المقروع والترطيط له و وهة المنتج وغير ا من
العوام التي قد تكون السبب في فق أو تعلر ذه المقروعات في فلسطين ومنها:
45

أ .عدم أو ضعف عداه هلاسة دوى للمقروعات اهقتصاهرة قب القروع بتنفيذ ا ،األمر الذي رجعلها
في موقف تمويلي أو تسويزي أو نتا ي ضعيف وغير مالئم لمتطلبات السوق أو الظروى اهقتصاهرة
الداملية.
ب .محدوهرة لأس المال المستلمر وصلر حجم المقروعات في ظ التفاع التكاليف اإلهالية واإلنتا ية.
ت .زياهة مراطر اهستلمال ،بسبب محدوهرة تحم الرسائر في ظ تعلر األوضاع السياسية واهقتصاهرة
وعدم الزدلة على التنبؤ للمستزب .
ث .اهعتماه على الربرات المولوتة والعائلية بقك لئيسي في غالبية مراح المقروع.
ج .اهعتماه على العمالة الكليفة غير المؤ لة والتكنولو يا البسيطة والقائعة غالباً.
ح .المنافسة القديدة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستولهة وير ع ذل

لى الحرية شبه المطلزة

لالستيراه من السوق اإلسرائيلي وأحيانا باألساليب اللير مقروعة التي توا هها منتجات المقروعات
الصليرة مل اإلغراق والتهرب من الضرائب وتهريب المنتجات الفاسدة أو اللير مطابزة للمواصفات
لى األلاضي الفلسطينية من األلاضي اإلسرائيلية والمستوطنات.
خ .صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماه غالبية المقروعات على التموي الذاتي البسيط.
د .تواضع حجم اإلنتاج ومحدوهرة الطاقة اإلنتا ية المستللة وبالتالي عدم تحزيق ارة وفولات اقتصاهرة.
ذ .ضعف الرطط والرؤية المستزبلية للمالكين ،ضافة لضعف المعرفة ببرامج الجوهة والتنافسية والتسويق،
في ظ نمطية طبيعة وطريزة اإلنتاج.
ر .اهلتباط الوتيق بالسوق الداملية وضعف الصاهلات
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الم دث الثايي
رياد األعمال الصغيِ والمتوسطة
 .1يشأ وتطور رياد األعمال
الرياهة ظا رة قدرمة حديلة متجدهة تحم في طياتها معاني وإشالات تدل على المبدعين والمبتكرين ،حيث تعوه
ذول الرياهة لى نظرية احتكال الزلة ( ،)Oligopoly Theoryحيث لم ركن بمزدول الرياهي سوى حساب
ال مناسباً بقأنها ،واستمر ذا المفهوم حتى او اهقتصاهي
الكميات واألسعال للسلع التي سوى ينتجها ويترذ قر اً
كالل مالكس الذي نظر لى الرياهة باعتبال ا وكيالً للتلير اهقتصاهي والتزني ،واعتبر الرياهي مؤت اًر فاعالً في
المجتمع.
ولك اهقتصاهيون األوائ من المدلسة الكالسيكية على هلاسة عوام اإلنتاج اللالتة ،األلض والعم ولأس
المال ،وحاولوا توضيح هول العوام اللالتة في ملق اللروة ،حيث لأى الطبيعيون أن ال لاعة ي مصدل زياهة
اللروة ،بينما لأى كهم سميث وهرفيد ليكالهو ،وكالل مالكس( ،لواه المدلسة الكالسيكية) أن عنصر العم

و

مصدل زياهة اللروة أما أصحاب المدلسة النيوكالسيكية لأوا أن لأس المال و مصدل زياهة اللروة ،ه أن او
الفريد مالشال وأشال لى عنصر المنظم كعنصر من عناصر اإلنتاج وبالتالي فتح الباب أمام تطوير فكرة
المنظم من قب اقتصاهيين كمرين ،ومنذ ذل الوقت اعتبر المنظم العنصر الرابع من عناصر اإلنتاج (عبدالله
وكمرون.)2114 ،
ير ع مفهوم لياهة األعمال لى اهقتصاهي وزيف شومبيتر ،حيث عرى الرياهي على أنه القرص الذي لدره
اإللاهة والزدلة لتحوي أفكال ديدة لى ابتكالات نا حة ،وأن لياهة األعمال تتمحول في األساس على المراطرة
عند تطبيق الفكرة موضع التنفيذ ،واعتبر هول لياهة األعمال يتمحول في التالي( :مبالك ،2119 ،ص.)31
 نقاو أسواق ديدة. اكتقاى مصاهل ديدة. رجاه فرص عم حديلة. تحري المواله الرأسمالية. تصميم تكنولو يا ديدة ،منتجات ديدة.وقد تأترت الرياهة في بدايتها بالعلوم المرتبطة بها كعلم اهقتصاه ،واإلهالة ،وعلم النفس ،وعلم التسويق ،وعلم
اه تماع والتاليخ ،وغير ا .و ذا بدوله كان له كبير األتر على تباين تفسيراتها وتعده نظرياتها ،وعدم التوافق
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على مفهوم محده للرياهة ،حيث شهدت فترة اللمانينيات والتسعينيات انتقا اًل واسعاً لمفهوم الرياهة والذي م ج
بين تحزيق األلباح الناتجة عن العمليات التجالية وبين فكرة ابتكال أساليب ديدة وحديلة في العم .
 .2مْهوم رياد األعمال
تأترت الرياهة أتناو تطول ا بالمدالس الفكرية المرتلفة ،حيث كان لرواه المدلسة الكالسيكية نصيب وافر من
تفسير السلوك الرياهي ،حيث قام ليتقاله كانتيلون بإهمال مصطلح الرياهة لى النظرية اهقتصاهرة من مالل
اعتبال الرياهة ي تحم مراطر التفاع أو انرفاض األسعال مستزبالً ،أما بيوكليوا فكان أول من عرى الرياهي
بأنه القرص الذي يتحم المراطر ،ويعتبر ساي أول من أهم مصطلح الرياهي لى النظرية اهقتصاهرة،
بينما أشال فرانسيس ووكر لى أن الرياهة تتمل في الزدلات اإلهالية التي تمي الرياهي وتساعده في ني األلباح
)مبالك ،2119 ،ص  .)21وتعتبر لياهة األعمال كلمة فرنسية األص  ،تعني القرص الذي رقرع في نقاو
عم تجالي وفق أفكال مالقة مبدعة وطرق مبتكرة ترتك على المراطرة ولأس المال ،فالرياهي و (شرص
لدره اإللاهة والزدلة على تحوي فكرة ديدة أو امتراع ديد لى ابتكال نا ح اعتماهاً على قوى الرياهة في األسواق
والصناعات المرتلفة للحصول على منتجات ونماذج عم

ديدة تسهم في التطول الصناعي والنمو اهقتصاهي

على المدى الطوي (القميمري والمبيري  ،2111 ،ص.)25
وامتلف مفهوم لياهة األعمال حسب و هات نظر المدالس الفكرية المرتلفة ،ه أن ذه المفا يم تصب في
و ر واحد و و أن الرياهة ي الزدلة على ملق وبناو األشياو ،حيث عرى الدكتول لوبرت ي لتش ،أستاذ
التسويق المقالك في امعة وهرة كينت في الوهرات المتحدة األمريكية ،الرياهة على أنها عملية نقاو شيو
مرتلف في قيمته ،من مالل تكريس الوقت والجهد الكافيين وتحم
واه تماعية المصاحبة لذل

األعباو واألمطال المالية والنفسية

والحصول على المكافآت المالية والزناعة الناتجة عن نجاح المقروع (األغا،

 ،)2119في حين عرفها ( (Coulter,2001على أنها العملية أو الطريزة اإلبداعية المنظمة التي تستردم من قب
الفره أو التنظيم بهدى الوصول لى تحزيق قيمة مضافة وتطوير العم بما ينسجم مع حا ات ولغبات أصحاب
المصالح ،بينما رعرى المرصد العالمي لرياهة األعمال ) "3" (GEMبأنها :المباهلات الفرهرة أو الجماعية التي
تنتج سلعاً ومدمات للرض تحزيق األلباح ،وأن الرياهي و القرص الذي رزوم بإنقاو مقروع تجالي وتقليله
وتحم مراطرة بصرى النظر عن حجم المقروع (عبد الله وكمرون.)2114 ،
 3المِةد العالمي لِياد األعمال :و هلاسة عالمية تجرى من قب مجموعة من الباحلين والجامعات ،بدأت في عام  ،1999وتهدى لى
تحلي مستوى لياهة األعمال في مجموعة واسعة من البلدان ( 71بلد في تزرير .)2113
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من مالل ما سبق يالحظ الباحث أن معظم التعريفات تصب في تو ه واحد و أن (النمو و و ر الرياهة)
فالقيو الذي رمكن التأكيد عليه والذي يبرز أ مية الرياهة و الرلق واهبتكال والذي رقم بمعانيه كالً من ملق
اللروة ،ملق مقروع ،ملق اإلبداع ،ملق التليير ،ملق العمالة ،ملق الزيمة ،ملق النمو.
 .3أهمية رياد األعمال
تبرز أ مية لياهة األعمال في كونها وسيلة لتصحيح مسال المقروعات الصليرة والمتوسطة ،حيث ن غالبية ذه
المقروعات ه تزوى على الصموه والمنافسة ذا لم ركن ناك من رعم على تالفى التهديدات والبحث بقك هائم
ومستمر عن فرص للتوسع واهنتقال بطرق مبتكرة وحديلة ،وذل من أ

ضمان استمرال المقاليع وتحزيق

الربح ،ولذل تعتبر لياهة األعمال من الحزول المهمة في اقتصاهرات الدول الصناعية المتزدمة ومن الحزول الواعدة
في الدول النامية ،حيث تسهم المقروعات الرياهرة بمسا مة فاعلة في تطول التنمية اهقتصاهرة القاملة ،كما تعد
نواة بناو المنظمات الصليرة والمتوسطة.
وسعت العديد من األبحاث لى هلاسة أتر لياهة األعمال على النمو اهقتصاهي ،وأظهرت أن ناك شبه

ماع

على أ مية األنقطة الرياهرة وهول ا في زياهة النمو اهقتصاهي ،كما بينت هلاسات تطبيزية عديدة هل ة تأتير
الرياهة على النمو اهقتصاهي من مالل حداث زياهة في الناتج المحلي اإل مالي ومفض معدهت البطالة
وتوفير مصاهل هم

ديدة ،حيث بينت هلاسة لينولدز وكمرون ( ،)1999أن تلث اهمتالفات في معدهت

النمو اهقتصاهي بين الدول رمكن أن رع ى ه التماي ات في مستوى لياهة األعمال بينها ،كما وأكدت ذه
النتيجة هلاسة زامالاكيس وكمرون (  ،)2111التي هلست مصاهل النمو اهقتصاهي في  16هولة متزدمة،
حيث أظهرت أن نقاط لياهة األعمال رفسر نحو نصف اهمتالفات في نمو الناتج المحلي اإل مالي بين تل
الدول (عبد الله وكمرون .)2114 ،وبالتالي فإن ا تمام الدول برياهة األعمال او كنتيجة حتمية لدول الرياهة
في زياهة النمو اهقتصاهي وتحسين المؤشرات اهقتصاهرة الكلية ،فكلما زاه عده الرياهيين كانت اآلتال
اهقتصاهرة أفض .
 .4رياد األعمال مي ملِطين
بات البحث عن مجاهت توظيف ضافيلة وغير تزليديلة لأليدي العامللة ملن مالل تمكينهم ملن قاملة مقروعاتهم
الراصة مسلألة تسلتحق الجهلد واه تمام ،ويتضلح ملن بيانات سلطة النزد الفلسطينية حول مؤشر البطالة في
فلسطين للعام  2116أن ما نسبته  %26.9من الزوى العاملة مدل ة تحت بند عاط عن العم  ،كما وتقير
اإلحصاوات لى أن أكلر من  %61من مريجي الجامعات في قطاع غ ة عاطلون عن العم  ،مع العلم بأن
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الترصصات الجامعية من المفترض أن تأ

القباب لدمول معترك الريلاهة اهقتصاهرة والجامعية ،وأنهلم تمكنوا

ملن تطويلر مهالاتهم األساسية ،مل  :مهلالات اهتصال وتحليل المقكالت والزيلاهة ،بما رمكنهم من تأسليس
مقروعاتهم الراصة ذا ملا تلزوا التو يه والدعم المناسب .ومن نا ،فلإن ميال الرياهة رسلتحق اه تمام بالت امن مع
ميلالات التقللي األمرى كونله سيقلك مجاهً يدًا هستيعاب أ ل او مت ايدة من الرريجين والعاطلين عن العم .

 .4.1واقع رياد األعمال وخصائصها مي أوساط الش اب مي ملِطين
عاهة ما يوا ه القباب في أي بلد مجموعة من العوام السياسية واهقتصاهرة التي تحول هون تمكينهم من تحزيق
أ دافهم التي رصبون ليها ،ويعتبر انرراط القباب في المقروعات الرياهرة من أ م المؤشرات التي تزيس مستوى
ولرصوصية الحالة التي رعيقها اهقتصاه الفلسطيني وماصة القباب فزد

بناو على ذل
الرياهة في اهقتصاهً ،
أظهرت اإلحصاوات تواضع نسبة مقالكة القباب في الفئة العمرية ( 34 – 18سنة) في النقاطات الرياهرة في
فلسطين بين عامي  2111و 2112حيث تبين اإلحصاوات أن عده القباب في ذه الفئة المنررطين في نقاطات
لياهرة بلغ  134.7في عام  2112بمعدل محدوه في الرياهة بلغ  %11.8في حين كان ذا المعدل  %11.3عام
 2111و و ما رقير لى تواضع نسبة ال ياهة في معدل الرياهة" "4في أوساط القباب الفلسطيني وتعكس ذه النسبة
المتواضعة حالة اهقتصاه الفلسطيني الذي بدأ رقهد ت ار عاً ملموساً منذ عام  ،2111ويظهر ت ار ع مستويات الرياهة

في اهقتصاه الفلسطيني من مالل انرفاض عده المباهلات الرياهرة الناشئة للقباب في الفئة العمرية نفسها في عام
 2112والتي بللت  %19.8مزالنة بعده المباهلات الرياهرة الناشئة عام  2111والتي بللت  ،%26.3كما أن
اإلحصاوات تقير لى انرفاض نسبة الرياهيين في مرحلة النقوو المبكر من  %7.6عام  2111الى  %5.6عام
( 2112ماس ،مسح السكان الباللين  ،)2112- 2111ويوضح الجدول لقم ( )2.5تزديرات التلير في عده القباب
الرياهيين في الفئة العمرية ( )34 – 18ضافة الى معدل الرياهة" في المراح المرتلفة للمقروعات الرياهرة.
دول لقم ()1.5
نسبة الرياهيين القباب ( )34-18ومعدل الرياهة في المراح المرتلفة للمقروعات في عامي 2112- 2111

السنة

مجموع الرياديين الشباب
()34 - 18
عدد السكان

المشروعات الناشئة

المشروعات الحديثة

المشروعات القائمة

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

2010

1145161

117952

10.3

87032

7.6

21758

1.9

9161

0.8

2012

1247028

134679

10.8

69834

5.6

48634

3.9

16211

1.3

التغير %

8.9

14.2

4.9

-19.8

-26.3

123.5

105.3

77

62.5

المصدل :معهد أبحاث السياسات اهقتصاهرة الفلسطيني (ماس) ،مسح السكان الباللين لعامي 2112 – 2111

 . 4معدل الريادة يعبر عنه بعدد الرياديين إلى إجمالي عدد الأفراد في شريحة الشباب.
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وعلى الرغم من أن البيانات الوالهة في الجدول أعاله تقير كما أشرنا سابزاً لى تواضع نسبة وأعداه القباب
المنررطين في األعمال الرياهرة بين عامي  2111و 2112ه أن اإلحصاوات الوالهة في الجدول تقير لى
تليرات ذات مدلول رجابي في انرراط القباب في المراح الرياهرة اللالث ،حيث أن انرفاض نسبة الرياهيين
القباب في المقروعات الناشئة من  %7.6لى  %5.6بين عامي  2111و 2112رزابله التفاع ملحوظ ذو
مدلول رجابي في نسبة الرياهيين القباب المقالكين في المقروعات الحديلة والزائمة ،حيث تظهر المعطيات
ان نسبة الرياهيين القباب المقالكين في المقروعات الحديلة عام  2111بللت  %1.9والتفعت ذه النسبة
عام  2112حتى وصلت لى  ،3.9أما بالنسبة للمقروعات الزائمة فزد بللت نسبة القباب الرياهيين المنررطين
في ذه المقروعات التفعت من  %1.8عام  2111الى  %1.3عام  2112و ذه ال ياهة في نسبة الرياهيين
المقالكين في ذه المقروعات تعكس بوضوح تحسناً نسبياً في بنية مقروعات القباب الرياهرة وتقير لى زياهة
فرص ومعدهت اهستدامة.
 .4.2خصائص الِياديين الش اب مي ملِطين
ه ت و د بيانات متوفرة رمكن اهعتماه عليها في تحلي مصائص الرياهيين القباب في هولة فلسطين ،ه أن
العديد من الدلاسات تقير لى أنه رمكن اعتبال صاحب العم ومن رعم لدره أشراص لياهيون في بيئة
األعمال باعتبال م قاموا بإنقاو مقروعاتهم بأنفسهم ،والجدير بالذكر أن بعض الربراو رعتبرون أنه رجب أن
رستلنى من ذه العينة أولئ األشراص الذين ولتوا أعمالهم الراصة عن عائالتهم ،ه أن فريزاً أمر يرى بأن
استمرال ؤهو األشراص في األعمال الرياهرة واستمرال نقاطهم في السوق رجعلهم يندل ون تحت بند أصحاب
األعمال الرياهرة ،وتعتبر الدلاسات العلمية ذه المسوح ي المؤشر األكلر هقة وتوف اًر ،وللتميي بين مصائص
الرياهيين في فلسطين هبد من استعراض العوام الضابطة التي تؤتر في نسبة الرياهيين كالجنس والعمر
والمنطزة الجلرافية ومستوى التعليم و ذا بدوله رساعد لاسمي السياسات في فلسطين على لسم سياسات تقجع
وتحف لياهة األعمال في فلسطين.
أ .مشاركة الش اب مي األيشطة الِيادرة حِب العمِ والَنوع.
توص تزرير المرصد العام للرياهة العالمي عام  2112لى أن ناك امتالفات في كافة البلدان المقالكة في
المرصد فيما يتعلق بمستوى مقالكة الذكول واإلناث في األعمال الرياهرة ،ماصة في المقروعات ذات المراح
المبكرة ،ومما ه ش فيه أن العمر يلعب هو اًل محولياً في المقالكة في األعمال الرياهرة في ذه المرحلة حيث
ركون القباب في فئة ( )34–18في طول البحث عن مقروع أو عم مستدام ،بينما القباب في فئة (–35
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 )64عاهة ما ركونون رعملون في مرحلة المقروعات المستزرة بنسبة أعلى من مقالكة القباب األق عم اًر في
ذه المرحلة من مراح المقروعات الرياهرة.
شك لقم ()1.1
معدل انتقال الرياهيين في فلسطين حسب النوع اه تماعي والعمر والمرحلة الرياهرة في عام 2112

المصدل :مرصد الرياهة العالمي  ،2112معهد األبحاث السياسات اهقتصاهرة الفلسطينية (ماس) 2113

كما و موضح في القك السابق فإن ناك فجوة كبيرة بين الذكول واإلناث في مستويات المقالكة واهنرراط
في األعمال الرياهرة ،وتتضح ذه الفجوة بوضوح في الفئة العمرية ( )34-18حيث تتضاعف نسبة مقالكة
الذكول المقالكين في النقاطات الرياهرة في المرحلة المبكرة بما رزالب ألبعة أضعاى نسبة اإلناث المقالكات
في ذه األعمال وفي نفس المرحلة ،ذا وتقير البيانات الوالهة أعاله أن نسبة اإلناث المقالكات في األعمال
صفر و ذا رقير لى عدم مقالكة
الرياهرة في مرحلة المقروعات المستزرة للفئة العمرية ( )34-18بللت
اً
النساو المقالكات في ذه المرحلة مما رعكس التزاليد واللزافة السائدة التي ه تزب امتالك المرأة مقروعاً ماصاً
بها والسعي لحصر هول ا في األعمال المن لية ،وكما أشرنا سابزاً فأن العمر له هول في المقالكة في األعمال
الرياهرة حيث تقير البيانات لى تفوق نسبة مقالكة القباب في الفئة العمرية ( )64-35عن القباب في الفئة
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العمرية ( )34-18في كلتا المرحلتين الناشئة والمستزرة ه أن ذه الفجوة ت يد في مرحلة المقروعات المستزرة""5
لحساب الفئة العمرية ( )64-35و ذا ما أوضحناه سابزاً ،والذي رعوه لى أن ذه الفئة من القباب تكون قد
اكتسبت الربرات وو دت أعماهً هائمة لها في حين أن القباب في الفئة العمرية ( )34-18ركونون مزبلين
بقك حديث على سوق العم وبعضهم قد ركونون ه ي الون يتلزون التعليم الجامعي سواو في الدلاسات
المتوسطة أو الدلاسات العليا.
ب .مشاركة الش اب مي األيشطة الِيادرة حِب المَنطقة الجغِامية
ن قطاع غ ة الذي شهد تالتة اعتداوات كبرى متتالية مالل السنوات العقر األميرة يبدو أكلر تأت اًر من الناحية
ال نسبياً مالل تل الفترة ،ومن المؤكد أن التباين
اهقتصاهرة عن محافظات الضفة اللربية التي تقهد استزر اً
بين اتين المنطزتين يلزي بظالله على األعمال الرياهرة ومقالكة القباب فيها ،حيث رظهر القك التالي
التماي في مستويات مقالكة القباب في األنقطة الرياهرة حسب المنطزة الجلرافية مزالنة بين عامي 2111
و.2112
شك لقم ()1.7
معدل انرراط القباب في األنقطة الرياهرة حسب سنة المسح والمنطزة الجلرافية

معدل النشاط الريادي في فلسطين حسب سنة المسح والمنطقة
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الضفة الغربية

قطاع غزة

الضفة الغربية

قطاع غزة
2010

2012

المصدل :من عداه الباحث باهعتماه على بيانات مرصد الرياهة العالمي 2112

يتضح من القك السابق أن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غ ة عام  2119- 2118ألزت بظاللها على
األنقطة اهقتصاهرة واألنقطة الرياهرة ويظهر ذا لياً من مالل نسبة القباب المقالكين في األنقطة الرياهرة

 .5المشروعات المستقرة هي تلك المشروعات التي مضى على إنشاءها أكتر من  42شهراً ولازالت تعمل في السوق.
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عام  2111والتي بللت  %3.7فزط في حين أن ذه النسبة كانت أكبر من  %14في الضفة اللربية لنفس
العام ،ه أن بيانات عام  2112تظهر بأن قطاع غ ة بدأ يتعافى من كتال ذه الحرب حيث أن نسبة مقالكة
القباب في األنقطة الرياهرة التفعت بأكلر من  5هل ات مئوية ،حيث بللت نسبة المقالكة الرياهرة ما رزالب
 %9.5عام  ،2112في حين أن ذه النسبة انرفضت في الضفة اللربية من  %14عام  2111لى %11.2
عام  2112وقد ركون السبب الرئيسي في ذا اهنرفاض و التوسع اهستيطاني وسلب األلاضي الفلسطينية
ضافة لى الحوا
ذا المسح تم

والمعيزات اإلسرائيلية التي تقهد ا محافظات الضفة اللربية ،ومن الجدير بالذكر نا أن
راؤه قب الحرب اإلسرائيلية اللانية على قطاع غ ة في تقرين تاني  2112والذي قد يؤهي لى

التداهات سلبية على ذه النسبة في قطاع غ ة مالل السنوات الالحزة.
ت .مشاركة الش اب مي األيشطة الِيادرة حِب المِتوى التعليمي.
أظهرت المسوح التي أ ار ا مرصد الرياهة العالمي فروقات و رية في معدل مقالكة القباب (الذكول واإلناث)
في األنقطة الرياهرة تعوه لى مستوى التحصي العلمي ،حيث أظهرت المسوح لى و وه عالقة طرهرة بين
مستوى التحصي العلمي ونسبة المقالكة في األنقطة الرياهرة بحيث أنه كلما زاه التحصي العلمي زاهت نسبة
المقالكة في األنقطة الرياهرة باستلناو اإلناث في مستوى الدلاسات ،ويظهر الجدول التالي العالقة بين
التحصي العلمي ونسبة المقالكة في األنقطة الرياهرة في المرحلتين المبكرة والمقروعات المستزرة والمزالنة
بين الذكول واإلناث في كلتا المرحلتين.
دول لقم ()2.6
مقالكة القباب في األنقطة الرياهرة حسب المستوى التعليمي عام 2112
الذكور

اإلجمالي

االناث

التحصيل العلمي

المرحلة
المبكرة

المشروعات
المستقرة

المرحلة
المبكرة

المشروعات
المستقرة

المرحلة
المبكرة

المشروعات
المستقرة

ثانوية عامة فأقل

%12.7

%2.5

%3.6

%1.1

%8.4

%1.3

دبلوم متوسط
وبكالوريوس

%22.8

%2.6

%5.4

%1.1

%13.1

%1.2

دراسات عليا

%41.1

%16.7

%1.1

%1.1

%22.2

%11.1

المصدل :معهد أبحاث السياسات اهقتصاهرة الفلسطيني (ماس) ،مسح السكان الباللين (.)APS 2012

يتضح من الجدول السابق أن النقاط الرياهي لك من الذكول واإلناث ي يد بالتفاع المستوى التعليمي في كلتا
المرحلتين بالنسبة للمقاليع (المبكرة والمستزرة) ،حيث تقير النسب لى أن القباب ذوي المستوى التعليمي
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تانوية عامة بالنسبة للذكول واإلناث رقالكون بنسبة  %12.7و %3.6على التوالي في مرحلة المقروعات
المبكرة ،بينما ترتفع ذه النسبة في أوساط الذكول واإلناث المتحصلين على هبلوم متوسط وبكالوليوس لنفس
المرحلة من المقروعات حيث بللت تل النسبة  %22.8بالنسبة للقباب و 5.4بالنسبة لإلناث ،و ذا رقير
لى العالقة الطرهرة بين مستوى التعليم ونسب المقالكة الرياهرة باستلناو مقالكة اإلناث المتحصالت على
الدلاسات العليا.
ث .مشاركة الش اب مي األيشطة الِيادرة حِب الَنشاط االقتصادي.
تتنوع وتتعده األنقطة اهقتصاهرة هام أي اقتصاه ولك نقاط اقتصاهي متطلبات معينة من المهالات والربرات
والمؤ الت ،لذا فإن تو هات الرياهيين عاهة ما تتنوع حسب قدلاتهم ومهالاتهم ومؤ التهم التي رمتلكونها ويوضح
القك التالي توزيع أنقطة لياهة األعمال حسب النقاط اهقتصاهي.
شك لقم ()2.4
نسبة مقالكة القباب في األنقطة الرياهرة حسب النقاط اهقتصاهي عام 2112

توزيع االنشطة الريادية حسب النشاط االقتصادي
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المصدل :معهد أبحاث السياسات اهقتصاهرة الفلسطيني (ماس) ،مسح السكان الباللين (.)APS 2012

كما و مبين في القك ( )2.4نالحظ أن فئة الرياهيين كبال السن ( )64-35تقالك في األنقطة التحويلية
واألنقطة ال لاعية بنسبة أكبر من فئة الرياهيين صلال السن ( ،)34-18ويع ى ذا لى أن األنقطة التحويلية
وال لاعية تعد بملابة حرى يرتها كبال السن عن كباو م كما تحتاج ذه المهن لى مبرات سابزة ومهالات
متراكمة من أ

تزان عملها ،بينما نالحظ تفوق نسبة فئة القباب صلال السن في األنقطة اهستهالكية

ومدمات األ عمال و ذا رعكس لغبة القباب الفلسطيني في اهعتماه على التزنيات الحديلة وممالسة األنقطة
التي تتناسب مع مؤ التهم العلمية وتعطيهم وضعاً ا تماعياً أفض من األنقطة التزليدرة.
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 .4.3األثِ االقتصادي لِياد األعمال مي ملِطين
ن قياس األتر اهقتصاهي لرياهة األعمال رحتاج لى هلاسة مرصصة لزياس ذا اللرض حيث أنه ه رمكن
لمبحث واحد أن رحيط بك شالهة ووالهة في ذا المجال ،ه أن مقكلة البطالة ي من المقكالت الرئيسية التي
رعاني منها المجتمع الفلسطيني وماصة فيما يتعلق بالبطالة الهيكلية بسبب عدم مالئمة مرر ات التعليم العالي
لمتطلبات سوق العم  ،لذا فإن معدهت البطالة في فلسطين وماصة في قطاع غ ة تعد من المقكالت الرئيسية
التي تعكس حجم المقكالت اهقتصاهرة التي رعاني منها المجتمع الفلسطيني ،وفي القك التالي نستعرض نسبة
مقالكة الذكول واإلناث في الزوة العاملة كما ويوضح القك تطول معدهت البطالة مالل الفترة .2116 – 1991

شك لقم ()2.5
سوق العم في فلسطين (نسب المقالكة ونسبة المتعطلين عن العم ذكول وإناث) مالل الفترة 2116- 1991
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يوضح القك ( )2.5والذي رضم أكلر من شك

ملة من المتليرات الراصة بسوق العم الفلسطيني والتي

توضح نسب مقالكة اإلناث لى الذكول في قوة العم وعالقتها بإ مالي المقالكة في قوة العم كما و
موضح في القك  ،Aكما ويوضح القك  Bنسبة المقالكة في قوة العم ومعدل البطالة في فلسطين ،ضافة
لى ذل فإن القك  Cيوضح نسبة مقالكة الذكول في قوة العم ونسبة العاطلين عن العم من الذكول ،وفي
القك  Dنوضح نسبة مقالكة اإلناث في قوة العم ونسبة العاطالت عن العم من اإلناث ،وكما و مبين
في القك  Aنالحظ أن

مالي نسبة المقالكة في قوى العم شبه مستزرة وتنمو بقك بطيو ،كما أن

مالي

نسبة المقالكة في قوى العم تعد نسبة متواضعة حيث تزع ذه النسبة ما بين  %45 – 41مالل الفترة
 2116 – 1991بينما في نفس القك نالحظ أن نسبة اإلناث لى الذكول المقالكين في قوة العم تنمو بقك
مطره حيث نالحظ أن ذه النسبة كانت ه تتعدى  %13- 12في بدارة التسعينيات من الزرن الماضي في
حين أنها وصلت لى ما رزالب  %28في عام  2116وبالرغم من أن ذه النسبة تعد متواضعة ه أنها مزالنة
بنفس النسبة في التسعينيات تعكس تطول وتوسع مجاهت التعليم وتنوع النقاطات اهقتصاهرة ،ضافة لى
تلير العاهات والتزاليد ونظرة المجتمع الفلسطيني لى المرأة ،ذا من ناحية ،ومن ناحية أمرى فإن ترهي الوضع
اهقتصاهي وتعط الكلير من العاملين ماصة الذين كانوا رعملون في سرائي هفعهم لى محاولة رجاه عم
ل و اتهم ممن رحملن مؤ الت علمية.
أما في القك  Bفنالحظ أن مقكلة التفاع معدل البطالة في فلسطين بدأت منذ عام  2111أي مع بدارة
اهنتفاضة ال لانية والتي تم على أتر ا تعط الكلير من العاملين في سرائي  ،ضافة لى ترهي األوضاع
اهقتصاهرة والحصال اإلسرائيلي الذي رمنع همول الكلير من مدمالت اإلنتاج وغير ا من السلع بحجة
استردامها في أعمال تردم تطول المزاومة الفلسطينية ،ويالحظ من نفس القك أن معدهت البطالة كانت
مرتفعة ومتذبذبة مالل العزد الماضي و ذا رعكس فترات النمو والركوه ماصة في قطاع غ ة على تر الحروب
المتتابعة التي شنتها سرائي على قطاع غ ة مالل الفترة .2114 – 2118
في القكلين  Cو Dنوضح نسبة مقالكة الذكول واإلناث في الزوى العاملة على التوالي ومزالنتها بنسبة العاطلين
عن العم في ك منهم ،حيث نالحظ من القك  Cأن نسبة مقالكة الذكول في قوة العم مستزرة وتنحصر

بين  %71 – 67بينما في القك  Dنالحظ أن نسبة مقالكة اإلناث في الزوى العاملة ينمو بقك مطره

ماصة مالل الفترة التي تلت بدارة اهنتفاضة اللانية و ذا رعكس كما أشرنا سابزاً لغبة العاملين المتعطلين عن
العم في رجاه فرص عم ل و اتهم ،ضافة لى تلير نظرة المجتمع للمرأة وتطول التعليم وتنوع األنقطة

اهقتصاهرة ،و ذا رقير لى زياهة نسبة اإلناث الرياهرات في األنقطة اهقتصاهرة ،كما ويوضح القك  Dأن
معدل بطالة اإلناث مالل فترة التسعينيات كان أق من معدل بطالة الذكول مالل نفس الفترة في القك ،C
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بينما انعكست ذه النسبة ليصبح معدل بطالة اإلناث أكبر من معدل الذكول مالل العزد الماضي و ذا رعكس
زياهة نسبة اإلناث الباحلات عن العم والراغبات فيه ،بمعنى أن زياهة نسبة بطالة اإلناث من  %22عام

 1991لى ما رزالب  % 41عام  ،2114وزياهة نسبة مقالكة المرأة في قوة العم من  %11لى ما رزالب

 %21رعكس تطول نظرة المجتمع الفلسطيني تجاه المرأة من مالل زياهة نسبة النساو العامالت وزياهة نسبة

الرغبات في العم  ،وفي القك  Cنالحظ
النساو العاطالت عن العم مما رعني زياهة نسبة النساو الباحلات و ا
أن معدل بطالة الذكول منذ عام  2111ينحصر بين  25لى  %31في فلسطين ،مما رعني أن مقكلة عدم
توافر فرص عم من المقكالت الرئيسية التي رعاني منها المجتمع الفلسطيني مالل العزدين الماضيين والتي

تقير لى عدم توافر فرص عم  ،لذا فإن حاضنات األعمال تعد من اهستراتيجيات الفعالة في المسا مة في
توفير فرص عم من مالل مسا متها الفعالة في نجاح المقاليع الرياهرة التي بدول ا تعم على زياهة الطلب

على العمالة ،وفي الجدول التالي نستعرض مدى مسا مة لياهة األعمال في العم على ملق فرص عم في

عام  ،2112مع اإلشالة لى أن الباحث لم رجد بيانات محدتة حول ذا الموضوع ومع العلم أن مرك اإلحصاو

رزوم حالياً بإ راو التعداه العام للسكان والمنقأت ،حيث أعلن لئيس مرك اإلحصاو الفلسطيني ه .عال عوض
بتاليخ  2117/19/14انطالق مراح التعداه العام للسكان والمساكن والمنقأت  2117في فلسطين من مالل

اإل راوات الرسمية التي تمللت بصدول قرال من مجلس الوزلاو ،باعتباله مقروعاً وطنياً ،وبينت أن اهنتهاو
من مع البيانات سيكون قب نهارة شهر  ،2117/ 12فيما ستكون النتائج األولية في تاليخ .2118-2-25
دول لقم ()2.7
عده العاملين في األنقطة الرياهرة حسب مراح النقاط
مراحل النشاط االقتصادي

عدد الرياديين الموظفين ألنفسهم

عدد العاملين

اإلجمالي

األعمال الناشئة

131,699

51,639

183,338

األعمال الحديثة

80,719

223,676

304,395

األعمال القائمة

63,725

141,715

214,431

اإلجمالي

276,143

416,020

692,163

المصدل :معهد أبحاث السياسات اهقتصاهرة الفلسطيني  -ماس ( )2113مرصد الرياهة الفلسطيني  ،2112مرصد الرياهة العالمي.

يوضح الجدول ( )2.7أن

مالي عده الموظفين في األنقطة الرياهرة مالل عام  2112بلغ  692ألف و163

موظف و ذا لقماً ه بأس به باعتبال أن المقاليع الرياهرة توظف ما رفوق نصف مليون عام موزعين على
مراح األنقطة الرياهرة كالتالي %26.5 :منهم في األنقطة الرياهرة الناشئة و %44في األنقطة الرياهرة
الحديلة و %29.5في األنقطة الرياهرة الزائمة ،ومن ذه النسب رمكن أن نستنتج أن لياهة األعمال الحديلة
تستهدى ملق أكبر عده من الفرص باعتبال ا توظف أعداهاً أكبر من المقاليع الزائمة والناشئة ،و ذا بدوله
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رعكس اهستراتيجية النا حة التي يتو ب على لاسمي السياسة اهقتصاهرة في فلسطين العم بها و ي تع ي
هول حاضنات األعمال التي تسا م في تع ي لياهة األعمال والعم على نجاح المقاليع الرياهرة الجديدة.
 .4.4معيقات رياد األعمال مي ملِطين
لك بلد مصائصها الدرملرافية والجلرافية وقوانينها الراصة وسياساتها اهقتصاهرة التي ترى أنها تناسب
تطلعاتها التنموية ولك

ذه العوام

رجابيات وسلبيات تنعكس على أحالم القباب وتطلعاتهم في الوصول لى

أ دافهم وتحزيق مبتلا م ،ولرصوصية الحالة الفلسطينية فإن القباب الفلسطيني وماصة الرياهيون منهم
يوا هون ملة من المعيزات التي تحول هون تحزيق أ دافهم اهقتصاهرة واه تماعية وتعيق قدلتهم على فتح
مقاليعهم الراصة ،وتتعده ذه المعيزات وتتنوع من معيزات سياسية لى ا تماعية لى وتزافية  ...لخ ،ويمكن
تحديد أ م المعيزات التي توا ه لياهة األعمال في فلسطين في العوام التالية (عبدالله وامرون:)2114 ،
أ .العوام الِياسية
ن من أبرز العوام السياسية التي تعيق لياهة القباب في فلسطين و بال ش اهحتالل اإلسرائيلي الذي
رستهدى القباب وأحالمهم وطموحاتهم عبر العديد من اإل راوات الزمعية بحزهم ،كاهعتزال والترحي
واهعتداوات المتتالية التي شنها اهحتالل اإلسرائيلي على قطاع غ ة ضافة لى الحوا

والمعيزات التي تحد

ممالسة أعمالهم وإنجاز مصالحهم ،ويرى  %94من الربراو الوطنيين

من تحركات لياهيي األعمال من أ

أن القباب الباللين رعتبرون أن فرص العم والعيش مالج فلسطين أكلر اذبية ،كما يرى  %86منهم أن
الصراعات السياسية تقك الحا

األكبر أمام القباب إلنقاو مقروعاتهم وتطوير ا.

ب .العوام االجتماعية والثقامية
تقك العوام اه تماعية واللزافية عائزاً أمام القباب إلنقاو مقروعاتهم الراصة حيث أن فكرة الفق أمر
غير مزبول ،ومن المعيب في المجتمع الفلسطيني أن تفق سواو في مجال التعليم أو العم لذا فإن عام
المراطرة رعتبر عامالً مهماً تفرضه التزاليد العرفية واه تماعية ،ومن ناحية أمرى تحد نظرة المجتمع للمرأة
من قدلة العديد من الرياهرات على قامة مقروعاتهن الراصة حيث ه يتزب المجتمع الفلسطيني فكرة أن تزوم
المرأة بإنقاو مقروع وإهالته ه في مجاهت محدوهة داً.
ت .العوام القايويية والتشِيعية
ن المعيزات واإل راوات المعزدة المرتبطة بإنقاو مقروع ديد تحد من قدلة القباب على فتح مقروعاتهم
الراصة ،حيث رعتزد  %83من الربراو الفلسطينيين أن معظم الرياهيين تمت مساعدتهم من قب العائلة
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واألصدقاو للبدو واهنطالق في مقروعاتهم الراصة ،كما يرى الكلير من الربراو أنه ه تو د قوانين وتقريعات
هاعمة تقجع القباب على البدو في مقاليع ماصة بهم.
ث .التعليم وبِامج التدريب
يتمتع القاب بالرياهرة ذا ما كان يتصف بالمهالات والربرات ضافة لى المؤ الت التي تمكنه من الزيام
بمقروع ماص وإهالته ،و ذا رحتاج لى صز المعرفة ولبطها في سوق العم لدى القباب و ذا ما رفتزر ليه
نظام التعليم الفلسطيني ،وبالتالي فإن نظام التعليم الفلسطيني رفتزر لى تقجيع وتع ي الرياهة ،و ذا ما يدعو
لى تطوير وهة التعليم من مالل تسليح القباب بأ م المهالات التي تتطلبها الرياهة و نا تبرز أ مية حاضنات
اهعمال التي تعم على كساب الرياهيين مهالات وقدلات تجعلهم قاهلين على اهستمرال بمقاليعهم في السوق،
من مالل عزد ولش العم ولبط الرياهيين بالسوق والتدليب التزني والفني الذي تعتمد عليه الحاضنات في
كساب الرياهيين المهالات الالزمة لجعلهم قاهلين على هالة مقاليعهم الراصة.
ج .يقص الخ ِ والمعِمة
كما أشرنا في النزطة السابزة فإن أساليب التعليم وافتزاله لى العديد من عناصر الجوهة أهى لى نزص الربرة
العملية عند القباب ومعرفتهم بالسوق ،ذا وتعتبر الربرة السابزة والمعرفة بأحوال السوق والمنافسين من أ م
عوام النجاح في األنقطة التجالية وماصة المقروعات الحديلة التي تتطلب التمكين في السوق الذي يو د
فيه العديد من المنافسين ذوي الربرة والمعرفة.
ح .التموي
توفير لأس المال المطلوب و أحد أ م المقكالت التي توا ه القباب في قامة مقاليعهم الرياهرة في فلسطين،
حيث أن

اروات الحصول على قروض من البنوك ومؤسسات التموي المرتلفة ي

راوات معزدة وتحتاج

لى ضمانات ووقت ضافة لى أن نسب الفائدة في فلسطين على الزروض تعتبر مرتفعة مما رعرض ذه
المقروعات لى مسالة والتفاع معدهت المراطرة والتي بدول ا تحد من قدلة القباب على الملامرة بإنقاو
مقاليعهم الراصة.
خ .حواجز الِوق والمَنامِة
ن السوق الفلسطيني رعتمد بقك كبير على الوالهات سواو من السلع اهستهالكية أو المكملة ومدمالت اإلنتاج
وصلير و ذا بدوله يؤهي لى تزلي فرص نجاح القركات الصليرة والناشئة مما رحد من
اً
باعتباله سوقاً ضيزاً
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قدلة القباب على نقاو مقاليعهم الراصة في ظ منافسة المنتجات المستولهة وماصة المنتجات اإلس ارئيلية
التي تجتاح السوق الفلسطيني.
ضافة لى العوام السابزة فإن الباحث يرى أن ناك عامالً مهماً في عاقة لياهة القباب و و اهنزسام السياسي
الذي أفرز العديد من العوام واإل راوات والزوانين التي تعيق تحزيق الرياهيين أل دافهم ،ومن أ م ذه المعيزات
المرتبطة باهنزسام السياسي و اهزهواج الضريبي الذي أهى لى التفاع أسعال العديد من السلع ومستل مات
اإلنتاج ضافة لى

راوات الحصال اإلسرائيلي المقده على قطاع غ ة ،ومنع الكلير من القباب من السفر

والتنز هام المحافظات الفلسطينية المرتلفة.

الخالةة
تناول الفص اللاني للدلاسة المقاليع الصليرة ولياهة األعمال بمفهومهما العام ،حيث أظهرت الدلاسة أن
للمقاليع الصليرة هول مهم في التنمية اهقتصاهرة حيث تقك

ذه المقاليع ما نسبته  %91تزريباً من حجم

اهقتصاه الفلسطيني ،حيث تم استعراض أ مية المقاليع الصليرة وأ دافها ،وواقع ذه المقاليع في فلسطين
وماصة في قطاع غ ة الذي رعيش ظروفاً استلنائية ،والذي يتطلب أن تزوم الجهات المسئولة بإعداه برنامج
تنموي شام يرك عليه ،حيث تبين للباحث من مالل ذا الفص أنه لو تم انتهاج استراتيجية تعم على زياهة
المقاليع الصليرة والمتوسطة بمزدال  %21فزط  ،فإن ذل سيؤهي لى ملق أكلر من  24111فرصة عم .
أما على صعيد لياهة األعمال أرضاً قام الباحث باستعراض اإلطال النظري لها تم تم التعريج على واقع لياهة
األعمال في فلسطين ،والذي يتناول مصائص الرياهيين القباب في فلسطين ،وتبين أن ناك مجموعة من
المتليرات الضابطة رمكن على أساسها تصنيف الرياهيين القباب في فلسطين وتع ى ذه المتليرات لى العمر،
الجنس ،المستوى العلمي ،المنطزة الجلرافية ...لخ.
كما تناول الفص اللاني األتر اهقتصاهي لرياهة األعمال من مالل قياس أتر لياهة األعمال على معدهت
التوظيف ،وتبين أن األنقطة الرياهرة تعم على توظيف أكلر من  692ألف عام مالل عام  ،2112وعليه
فإن الباحث يرى أنه رجب على صناع الزرال التركي على سياسات من شأنها لفع كفاوة المقاليع الصليرة
والمتوسطة ،وتع ي

وهة التعليم العالي ومراك التدليب واهحتضان ،والذي بدوله سينعكس على التنمية

اهقتصاهرة.
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الفصل الثالث
حاضنات األعمال والقدرة التنافسية
يف ضوء أفضل املمارسات
الم دث األول:

حاضَنات األعمال والقدر التَنامِية
الم دث الثايي:

حاضَنات قطاع غز وأمض الممارسات العالمية للداضَنات
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مقدمة
رمر اقتصاه العالم اليوم بمرحلة انتزالية نحو هيناميكية اقتصاهرة ،ذات قواعد وممالسات مهنية احترافية ،و ذا
بدوله يدفع لى ضرولة تع ي اه تمام بحاضنات األعمال وكليات هالتها كأحد الحلول والمرتك ات األساسية
لتأسيس ونجاح المقروعات الرياهرة والصليرة والمتوسطة ،والتي تعتبر بملابة عصب اهقتصاه العالمي اليوم،
وكذل توفير البنية التحتية للرياهة المجتمعية ،وإن الديناميكية اهقتصاهرة سابزة الذكر هفعت بالعديد من الدول
لحث مراك العلم واإلبداع فيها وعلى لأسها الجامعات ومراك اإلبداع بضرولة مواكبة التطول والرياهة وتع ي
وتدعيم التنمية اهقتصاهرة من مالل تفعي

العالقات بين " المللث تالتي األبعاه" الحكومة ،والجامعة،

والصناعة ،على أساس علمي ممنهج ،ولذل هعت الحا ة لى رجاه نموذج ديد وكلية تنافسية للتعليم والتطوير
تم ج بين الربحية والرسالة المجتمعية للجامعات ومراك اإلبداع بصفة عامة.
ولهذا فإن الربط الوتيق بين الجامعات ومراك اإلبداع من هة وقطاعات اإلنتاج المرتلفة من هة أمرى عن
طريق حاضنات األعمال يلعب هو ًال كبي اًر في التنمية القاملة ،لما يؤهره ذا الربط من تطوير لإلنتاج ،وهعم

الزدلات التنافسية للجامعات ومراك اإلبداع على المستوى المحلي والدولي ،باإلضافة لى لفع الزدلات التزنية

للكواهل البقرية للجامعات ومراك اإلبداع ،وهعم البنى البحلية وزياهة المواله التمويلية لهذه المؤسسات مما
رمكنها من زياهة قدلاتها التكنولو ية وتأ ي كواهل ا لمواكبة التطولات التكنولو ية ،باإلضافة لى توفير التلذرة
ال ار عة من الزطاعات اإلنتا ية التي تساعد في تحديد األولويات البحلية التي تردم تطول اإلنتاج ،وتوفير
فرص استلمالية ،وتقليلية لمرر اتها النهائية وعلى لأسها البحث العلمي عن طريق الحاضنات.
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الم دث األول
حاضَنات األعمال والقدر التَنامِية
أوالً :حاضَنات األعمال " الواقع واآلماق"
 .8مْهوم حاضَنات األعمال
تعرى الجمعية الوطنية األمريكية  )7:1421( NBIAحضانة األعمال على أنها عملية هعم األعمال التجالية
(عن طريق توفير هالة التو يه والمساعدة التزنية واهستقالات المصممة لت ايد القركات القابة ،وتوفير مكانية
الوصول لى العمالو ،وتأ ير مساحة مناسبة ومرنة وعزوه اإلرجال ومدمات األعمال التجالية المقتركة ،ومعدات
الدعم التكنولو ي األساسية ،والردمات المساعدة في الحصول على التموي الالزم لنمو القركة) التي تسرع التطوير
النا ح لبدو القركات الوليدة من مالل توفير ل ال األعمال مع مجموعة من المواله والردمات المستهدفة ،و دفها
الرئيسي و نتاج القركات النا حة التي ستلاهل برنامج الحاضنة قب اكتفائها ماليًا واستزاللها ،ويكون لديها الزدلة
على ملق فرص العم وتسويق التكنولو يا الجديدة وتع ي اهقتصاهرات المحلية والوطنية.

كما تعرى حاضنات األعمال على أنها بيئة او طال متكام من المكان والتجهي ات والردمات والتسهيالت وكليات
المساندة واهستقالة والتنظيم مرصصة لمساعدة لواه األعمال في هالة وتنمية المنقأة الجديدة (اإلنتا ية أو
الردمية أو المترصصة في البحث والتطوير) ،ولعارة وهعم ذه المنقأة ،لمدة محدوهة بما ررفف عن ؤهو الرواه
المراطر المعتاهة ويوفر لهذه المنقآت فرصًا أكبر للنجاح ،وذل من مالل كيان قانوني مؤسس لهذا اللرض.

(عيدالوس وأحمد 1427 ،ص.)113

أما على الصعيد الفلسطيني فال يو د تعريف معتمد من الجامعات أو الو ازلات ذات القأن ،ه أن حاضنة الكلية
الجامعية للعلوم التطبيزية ( "6")UCASTIتعرفها على أنها حاضنة لبناو وهعم الرياهيين والرريجين الذين تتوافر
لديهم األفكال اإلبداعية والتطويرية الطموحة من مالل توفير الدعم اإلهالي والفني لها والذي رع ز نهضة مقاليعهم
حتى تنمو وتستمر لى أن تتحول لى مقاليع تجالية نا حة رمكن تسويزها محلياً أو قليمياً.

ويرى الباحث أن حاضنة األعمال ي :مؤسسة مستزلة ذات كيان قانوني ماص ،تمل بيئة أو طا اًل متكامالً من

المكان والتجهي ات والردمات وكليات المساندة واهستقالة والتنظيم ،مرصصة لمساعدة لواه األعمال (ل ال أعمال
– طالب) في هالة وتنمية المنقآت الجديدة ،وتقجيع األفكال اإلبداعية وتحويلها لى منتجات وصناعات قاهلة
على التسويق والمنافسة الوطنية واإلقليمية والدولية.

 . 6حاضنة الكلية الجامعية للعلوم التطبيزية ( ،)UCASTIعلى الموقع اهلكتروني  ./http://ucasti.psتاليخ ال يالة 1423/24/47
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 .7يشأ حاضَنات األعمال

رع ى تاليخ الحاضنات لى منتصف الزرن العقرين في الوهرات المتحدة األمريكية ،فنتيجة لاللتفاع السريع في
معدهت البطالة والركوه الناتجين عن انهيال الصناعات التزليدرة ،كان من المسلم به أن تكون ناك است ارتيجيات
ديدة للمساعدة في تجديد الزطاعات والمناطق والمجتمعات المحلية ،وموا هة األزمة (القبراوي،)1445 ،
وتعوه بدارات ظهول حاضنات األعمال في وهرة نيويولك األمريكية عام  2959متمللة بما رعرى بل ل ( :مرك
صناعات باتافيا) ،وتبعتها في ذل هول اهتحاه األولوبي والتي أقامت أول حاضنة أعمال في أولوبا عام
( 2936التميمي )55 :1443 ،كما ظهرت فكرة الحاضنات لدى الدول العربية مع منتصف التسعينات بمساعدة
اهتحاه األولوبي والبن الدولي ،حيث لعبت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية هو اًل مهماً ماصة في هول
العالم اللالث وهول أولوبا القرقية بعد سزوط اهتحاه السوفيتي ،بينما تأمر ظهول الحاضنات في الصين ه

أنها كانت أسرع انتقا اًل حتى أصبحت الصين تمل المرك اللاني بعد الوهرات المتحدة األمريكية من حيث
عده الحاضنات (حجي.)1421 ،

وعلى الرغم من أن التطول في الحاضنات كان بطيئاً ه أنه نتيجة ل ياهة الرعارة من مالل الحكومات في

موا هة البطالة فزد أظهرت السنوات العقرين األميرة زياهة عده الحاضنات وانتقال ا في العالم ،وفي السنوات
األميرة ،اتجهت معظم هول العالم لى فكرة الحاضنات الجامعية لتنقيط الصناعة الزائمة على اقتصاه المعرفة،

ولهذا تقير التزديرات لى ت ايد في أعداه الحاضنات في ميع أنحاو العالم ،حيث بللت ( )3544حاضنة
بمعدل نمو ( )%77سنوياً ،ترتبط منها بالجامعات ( )1544حاضنة (عيدالوس وأحمد 1427،ص.)119
 .4أيواع حاضَنات األعمال
تعد حاضنات األعمال من أ م أنواع الدعم التي يتم تصميمها لمساندة أصحاب األفكال الرياهرة واهبتكالية،
وذل من أ

قامة مق ل ل ل ل ل للروعات ديدة ،ومن أ م ذه األنواع (عطال: 1443 ،الدولي ،صل ل ل ل ل ل للالح :1449

حجي:)1421 ،
أ -حضََََاية المشََََاريع العامة " غير التكنولو ية" :و ي الحاض ل للنة التي تهتم وتتعام مع المق ل للاليع ذات

الترصل ل ل لص ل ل للات والمجاهت المرتلفة بمرتلف أنواعها ،كالمجاهت اإلنتا ية والص ل ل للناعية والردمية هون
تحديد مسللتوى تكنولو ي لهذه المقللروعات ،وترك

ال لاعية أو الصناعية الهندسية وذل من أ

ب -حاضََََََنات تكَنولوجية :تعم

ذه الحاضللنات على ذب المقللاليع ذات األعمال

النهوض باألسواق اإلقليمية بالدل ة األولى.

ذه الحاض ل ل للنات تحت لعارة مراك مترصل ل ل لص ل ل للة في التكنولو يا ،وتزوم

بتوفير ميع كليات العم الالزمة من أ

التكنولو ية لى بدارة عزد اللمانينات ،وتمل

تق ل ل ل ل للجيع اهبتكال واإلبداع ،وير ع تاليخ ذه الحاض ل ل ل ل للنات
ذه الحاض ل ل ل ل للنات وحدات الدعم العلمي والتكنولو ي التي
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تزللام هام ل الجللامعللات ومراك األبحللاث ،وتهللدى لى اهسل ل ل ل ل ل للتفللاهة من األبحللاث العلميللة واهبتكللالات
التكنولو يلة وتحويلهلا لى مقل ل ل ل ل ل للاليع نا حة ،وذل من مالل اهعتماه على ما يتم توفيره من مل

الجامعات كالبنية األساسية ،ومعام وولش وأ ه ة حديلة ،باإلضافة لى أعضاو يئة التدليس لخ.

ت -حاضَنات األعمال الدولية :ترك

ذه

ذه الحاضنات على التعاون المالي والدولي والتكنولو ي وذل بهدى

تسل للهي همول القل للركات األ نبية لى ذه الدول من ناحية أو المسل للا مة في تطوير وتأ ي الق ل لركات

الزومية من ناحية أمرى وتوسيع مدا ا لى األسواق الرال ية.

ومن هلة أمرى فلإن الكلير من البلاحلين والمؤلفين امتلفوا في تحللديلد أنواع حلاض ل ل ل ل ل ل لنلات األعملال ،فمنهم من
نسبها لهدى الحاضنة ومنهم من نسبها لطبيعة مجال عملها وكمرون بحسب الردمات المزدمة من الحاضنة،
والجدول التالي يوضح ذه التصنيفات المرتلفة.
دول لقم ()7.2

التصنيفات المتعددة للحاضنات
الهدف

م

العنوان

.2

الإقليمية

استثمار الطاقات البشرية أو شريحة محددة من المجتمع

.1

الصناعية

تبادل التسهيلات والتركيز على الدعم التقني والمعرفة

.7

القطاع المتخصص

خدمة قطاع متخصص مثل البرمجيات والصناعات الهندسية

.0

التقنية

خدمة تصاميم متقدمة لمنتجات جديدة غير تقليدية مع أجهزة متقدمة

.5

البحثية

تطوير أبحاث وأفكار أكاديمية

.6

الافتراضية

خدمة قطاعات مختلفة باعتماد شبكة المعلومات

.2

حاضنة المشروع

.1

مسرّعات المشاريع

.7

مداخل المشاريع

م

العنوان

مستوى التكنولوجيا

.2

حاضنة المشروعات العامة
أو المختلطة
حاضنات التنمية الاقتصادية
(المتخصصة)

تكنولوجيا بسيطة في تقديم
الخدمات أو التصنيع الخفيف
تكنولوجيا متنوعة ترتبط
بالدولة

.7

حاضنات التكنولوجيا

تكنولوجيا متقدمة

أولاً .بحسب الهدف

ثانياً .بحسب الخدمات المقدمة
خدمات شاملة (بنية تحتية ،تقنيات اتصالات ،موارد بشرية ،رأس المال).
تسريع عملية الشروع أو البدء بتشغيل أي مشروع أعمال جديد (خدمات استشارية،
الحصول على التمويل ،إطلاق المشروع بأسرع وقت).
تأسيس شبكات المقاولين والمستشارين بالإضافة إلى المستثمرين.

ثالثاً .بحسب طبيعة المجال

.1

المصدل:

واهي ،وكمرون (.)1422
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الجهة






المشروعات ذات المعرفة والمعلومات.
الصناعات الحرفية المميّز
مشاريع تشغيل
مشاريع إعادة هيكلة الصناعة
المراكز البحثية/الجامعات/المراكز المعلوماتية

 .3أهداف وأهمية حاضَنات األعمال
تبرز أ مية حاضنات األعمال لكونها تهدى لى موا هة التحدرات الهائلة التي توا هها البلدان بسبب فق
المقاليع الصليرة ومصوصاً في البلدان النامية والتي تعتبر فلسطين حدا ا ،وذل باستردام حلول تكنولو ية
ومعرفية مبتكرة ،وقد توسعت شبكة حاضنات األعمال العالمية في مجال تكنولو يا المعلومات لى ما رزرب

من  744حاضنة في أكلر من  35بلداً نامياً ،وساعدت  14444مؤسسة تكنولو ية ،وأو دت أكلر من
 114444وظيفة ،وتم طالق تالتة فرق عم

ديدة للتصدي لتحدرات المرأة والقباب ومقاليع تكنولو يا

المعلومات واهتصاهت ذات النمو المرتفع ،و رى توسيع لنطاق مجموعة أهوات تنظيم تكنولو يا المعلومات
واهتصاهت لتقم نموذ اً مزترحاً رعرى باسم "الوصول القام " ،وتعم الحاضنات إلنقاو مقاليع وأفكال

مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة حزاً للعالم.(World Bank ,nfoDev,2009( .

كما أن ناك أ دافاً كليرة ولاو نقاو حاضنات األعمال ،والتي من شأنها نجاح فكرة الحاضنات المتمللة في

هعم وحمارة المقاليع الصليرة والمتوسطة وكذل تنمية اهقتصاه المحلي والعالمي وتطوير الزدلات البقرية،

ومن أ م ذه األ داى (ال يدانين ،1449 ،ص :)14
أ -توفير بيئة أعمال مناس للبة لنمو األعمال الجديدة في المراح األولى من عمر ا وتق للجيع لوح المباهلة
ومساعدة المقروعات الصليرة في موا هة المعيزات التي قد توا ههم في مرحلة البدو.

ب -المساعدة في التوفيق والتنسيق بين المؤسسات التمويلية المرتلفة وأصحاب األفكال الرائدة المحتضنة.
ت -تزلي التكلفة اإلرجالية على الرياهيين والمباهلين الجده.

ث -تجميع أفكال وإبداعات القل ل للباب الواعدين ومسل ل للاعدتهم في تحويلها لى مقل ل للروعات اسل ل للتلمالية وهعم
المهالات واإلبداعات لدى أصحاب المقاليع الصليرة وتنمية المهالات العملية واإلهالية للمنتسبين.

ج -تحوي البحوث والدلاسات لى مقاليع حزيزية ومنتجات رمكن تسويزها.

ح -تزدرم مقاليع قوية للمجتمع في المستزب قاهلة على اهستمرال والتطول.

خ -تحزيق مبدأ التنمية اه تماعية من مالل التنمية اهقتصاهرة ألفراه المجتمع.
ه -توفير كليات الدعم المناسلل ل للبة لهذه الفئة الطموحة من مالل شل ل ل للبكة من المرتص ل ل للين والمسلل ل للتقل ل ل للالين
والمرشدين في كافة المجاهت اإلهالية والفنية والمعلوماتية.

ذ -المساعدة على نز وتطوير التزنية وتوسيع مجال قطاع المنقآت الصليرة والمتوسطة.

ل -تنمية البيئة المحلية من مالل التقجيع على قامة مقروعات استلمالية صليرة ذات م ارا تنافسية.

ز -هعم العالقات التكاملية والتقابكية بين المنقآت الصليرة والمتوسطة فيما بينها من ناحية وبينها وبين
المقروعات الكبيرة من ناحية أمرى من مالل الحاضنة.

س -تزدرم ح مة متكاملة من الردمات مل ( :قياس وضبط الجوهة ،قاعدة بيانات هالية وفنية وتجالية.)..
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 .2موائد حاضَنات األعمال
مما ه ش ل ل ل ل ل فيه أن فوائد حاضل ل ل ل للنات األعمال كليرة ومتنوعة ،و ي بملابة فوائد مقل ل ل ل للتركة بين مجموعة من
العناصل للر أ مها الرياهيين ومراك األبحاث والجامعات وكذل الدولة الراعية للحاضل للنات ،وتتضل للح ذه الفوائد
كالتالي( :الرضرا: 1440 ،حجي)1421،
أ -بالَنَََِ ة للشَََ اب :تمنح فرص النجاح لمقل للاليعهم ،وتع ز اللزة بالنفس من مالل المزدلة على قامة
وإهالة المقل ل للاليع وتحسل ل للين المهالات الفنية واإلهالية ،وتسل ل للهي عملية اهتصل ل للاهت وتوفير المعلومات

والمعدات البسيطة للعم وكذل المكان باإلضافة لى تزدرم التموي المطلوب إلقامة المقروع.

ب -بالَنَِ ة للدولة :الحاضللنات تسللا م في نمو هم الدولة وتع ز برامج التنمية المسللتدامة ،وتسللاعد في
تجنب فق األسواق وكساه ا كما تروج للتطوير والتنمية اإلقليمية وتوفر فرص عم .

ت -بالَنَِ ة للجامعات ومِاكز األبداث العلمية :تسلهم في التواص الدائم بين الجامعات ومراك التدليب

ومراك البحث العلمي ومرتلف األنق للطة التنموية لمعرفة أ م المق للكالت وطرق حلولها ،وتس للاعد في
تس ل للويق اهمتراعات التي من ش ل للأنها أن تعم على لفع عجلة النمو بق ل للتى مجاهته من ناحية وعلى

زياهة كفاوة األفراه من ناحية أمرى ،وتنمي لدى طلبة الد الس للات العليا المزدلة على اهس للتردام األمل
لكفاواتهم وتقجع مباهلاتهم.

ث -بالَنََََََِ ة ل(عمال (األيشََََََطة  :تطول فرص زياهة اهمتراعات والبراوات العلمية وتنمي اهقتصلل ل ل للاه
المعرفي والملكية الفكرية.
 .2يموذج إيْودرف ( 7114لداضَنات األعمال
ناك مجموعة واسعة من النماذج المتعلزة بحاضنات األعمال وكلية عملها ،وقد وصلت ذه النماذج الى 14
نموذ اً والملحق لقم ( )2يوضل ل ل ل للح ذه النماذج بقل ل ل ل للك عام ،وسل ل ل ل لليزوم الباحث بالتركي على نموج نفوهرف

( ،)1449وذل لما لهذا النموذج من أ مية ،حيث أنه يربط بين حاض ل ل ل ل للنات األعمال وهولة حياة المق ل ل ل ل للاليع
الصليرة والمتوسطة.
يموذج إيْودرف ("7" 7114
ن من أ م ممي ات نموذج نفوهرف و الربط بين مراح حض ل للانة األعمال وهولة حياة المق ل للاليع ويس ل للتهدى
ذا النموذج حاضنات األعمال الكالسيكية ،والتي تحتوي على:
 -حاضنات األعمال التي لديها مواله محدوهة (الناس والمال).

 - 7أنفوديف :هو تقرير سنوي يصدره البنك الدولي حول برامج التنمية خاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات وحاضنات الأعمال.
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 حاض ل ل ل ل ل للنات األعمال المزيدة من قب الجهات الراعية لها (الحكومة ،أو مس ل ل ل ل ل للتلمري الزطاع الراص)وتعمل وفزلاً لأل لداى التي تم تعيينهلا ،ويحلدث لذا ذا كلانلت لذه الحلاضل ل ل ل ل ل للنات تعتمد على التموي
وليس لديها مصاهل هم مستزلة لتكون قابلة لالستدامة الذاتية.
-

حاض للنات األعمال ض للمن "النظام اإلركولو ي لالبتكالات التزليدرة" و ذا النظام لدره الزوانين التالية:

 9من أص ل  24رفقلللون ،أي يتم امتيال األفض ل من األفض ل ومن تم اهسللتلمال " امتيال سللياس لة

الفائ ين" بسبب قلة المواله.

ونالحظ أن حاض ل للنات قطاع غ ة اللالتة تكاه تتقلل للابه وتق ل للترك في كونها محدوهة (المواله المالية والبق ل ل لرية)
باإلضللافة لكونها مزيدة من قب المانحين ،وبالعوهة للحاضللنات الكالسلليكية في النموذج ولكي تكون حاضللنات
نلا حلة رجب أن تعم على تحزيق التوازن بين األطراى الرال ية والداملية ،لذل فهي تسل ل ل ل ل ل للاعد أعداهاً قليلة
بسل ل ل ل ل للبب نزص المواله المالية ،و ذا ينتهي عاهة بتطبيق مرحلة حضل ل ل ل ل للانة األعمال فزط (وليس مرحلة ما قب

الحضل ل ل ل للانة أو مرحلة ما بعد الحضل ل ل ل للانة) ،ويزترح نموذج نفوهرف ( )1449كيفية لبط هولة حياة المقل ل ل ل للاليع
والحاض للنات ،حيث رمر ل ال األعمال والرياهيون المحتض للنون بألبع مراح  :الفكرة ،بدو التق لللي  ،التوس ل لع،
النضللج ،باإلضللافة ألن النموذج يوضللح الحاضللنة كأهاة لتنمية المقللاليع الصللليرة والمتوسللطة من مالل تالث
مراح لئيس ل ل للية كما و موض ل ل للح في الق ل ل للك لقم ( ،)7.2ولم يد من التوض ل ل لليح رعم النموذج على تفس ل ل للير
المراح التالية:
أ .اإل ي َات :لذه ي المرحللة األولى حيلث تأتي األفكال الرياهرة وتعتبر ذه المرحلة األكلر مطولة في
المق للروع بس للبب و وه هل ة عالية من عدم اليزين ،باإلض للافة لنزص المعرفة والزدلات وما لى ذل ،
لهذا رعتبر ذا و الج و األكلر صل ل للعوبة لر ال األعمال وحاضل ل للنات األعمال ،وينبلي أن رسل ل للتلمر

الوقت والجهد بقك كبير في ذه المرحلة.

ب .مِحلة ما ق

الدضَََاية :الهدى الرئيسل للي من ذه المرحلة و لبط الرياهيين مع الفكرة ،وتعتبر ذه

المرحلة األكلر تكلفة ،فعده قلي

داً من الحاضل ل ل ل للنات رمكن أن تفع

ذا النوع من النقل ل ل ل للاط ،حيث

وكلير مللا ركون ذل ل مطلوب لاً في
رمكنهم الحصل ل ل ل ل ل للول على الللدعم العللام أو لأس المللال المرللاطر بلله،
اً

صل ل ل ل للناعات اهبتكال ذات التكنولو يا الفائزة والحاضل ل ل ل للنات المرتبطة التباطاً وتيزاً بالجامعات ،ويعتزد

مؤلفو النموذج أن ذا اهبتكال رأتي من الحا ة.

ت .الدضََاية :بعد مروج الفكرة لى الرطة بمقللالكة الفريق وبدو العمليات يبدأ التوسللع والتوسللع حيث ه
ت ال المراطر مرتفعة ،واهس ل للتلمالات نا مكلفة وه ت ال ه تجلب أي لبح ،وتس ل للاعد الحاض ل للنات نا
في البحث عن نموذج األعمال ،وتزدرم المس ل للاعدة التجالية ،وبناو الفريق ،وتوفير المواله ،والوص ل للول
لى القبكات ،ومصاهل لأس المال.

ث .بعد الدضََاية " :في ذه المرحلة القللركات المربحة فزط ي التي تحص ل على المرافق" وه يو د في
األساس حا ة للتدم من قب الحاضنة ،ولكن التجربة تبين أن الحاضنات ه ت ال تساعد القركات.
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فعلى سل للبي الملال ،تواص ل ل العديد من القل للركات اسل للتئجال مسل للاحات في الحاضل للنات ،و ذه العالقة

رمكن أن تكون اس ل ل ل للتراتيجية وناض ل ل ل للجة بين الحاض ل ل ل للنات والق ل ل ل للركات النا حة مما يؤهي لمس ل ل ل للاعدة

الحاضنات في برامجها األمرى وهعمها.

القك لقم ()7.2

المصدلWorld Bank (2009): Business Incubation Models – InfoDev Process Model_2009 (Part 15 of 20) :
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 .2دور حاضَنات األعمال مي تقلي مخاطِ االستثمار

يرى أصل ل ل للحاب لؤوس األموال الملامرون الذين رعتبرون فاعالً وهاعماً لئيسل ل ل للياً للحاضل ل ل للنات أن من أفض ل ل ل ل

الوس ل للائ لتنويع المحافظ اهس ل للتلمالية المحفوفة بالمراطر و اهس ل للتلمال في حاض ل للنات األعمال والمق ل للاليع

الناشللئة ،في حين أن لواه األعمال ررتالون حاضللنات األعمال من أ
الرياهرة وتنميتها ،والذين قد رزومون بدفع أموال من أ

البدو في نقللاو وتصللميم مقللاليعهم

الحصل ل للول على مسل ل للاعدة الحاض ل ل للنة كأهاة فاعلة في

كبير من أ
الحد من المراطر ،وبالتالي توا ه الحاضل للنات تحدراً اً

اسل للتلمال أموال أص ل للحاب لؤوس األموال

الملامرين عبر هالة مراطر اهستلمال ،فضالً عن مراطر تنظيم واحتضان المقاليع الرياهرة.
شك لقم ()7.1
هل ة مراطر اهستلمال مزالنة بمراح اهحتضان

وهل ة الرطر تعتمد على مرحلة هولة المق للروع وبالتالي على مرحلة اهحتض للان ،ونالحظ من الق للك ()7.1
أنه في مرحلة بدو التقلي ركون ناك التفاع للرطر ،كما أن ناك العديد من العوام التي تؤتر على هل ة
مطر المقروع الجديد وبالتالي احتمال النجاح في المراح المبكرة و صلير داً ،ويكون ذا و السبب في

أن ل ال األعمال في مرحلة مبكرة لديهم الم يد من المق ل ل ل ل للكالت بالمزالنة مع ل ال األعمال الزدامى أو ذوي
الربرة ،وبالتالي فإن مطر الرس ل ل للالة اهس ل ل للتلمالية حوالي  ،٪66و و أمر مرتفع داً بالنس ل ل للبة للمس ل ل للتلمر في
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المقروع .أما من حيث لواه األعمال فيعتبر عدم كفارة لأس المال من أ م المراطر المرتبطة ببزاو المقروع،
وفي الواقع فإن عدم كفارة لأس المال تعتبر من المقكالت المو وهة في ميع أنحاو العالم.
ولكن م للا يلير اه تم للام و أن منحنى هل للة المر للاطرة "واهي الموت" في الم ارحلل المبكرة ه رمكن لر للال
األعمال العاهيين التللب على المقل للكالت لوحد م ،فزط ل ال األعمال المتبرعون والمنح الحكومية وبرامج ما
قب الحض للانة م أولئ الذين رس للاعدون أص للحاب المق للاليع للتللب على المق للكالت في المراح األولى من
تطوير المقل للروع ،وعاهة ما تفض ل ل حاضل للنات األعمال التزليدرة هعم لواه األعمال في مرحلة مبكرة بعد وقت
قلي من انتهاو نموذج األعمال ومطة األعمال الراصل ل للة بهم ،ويمكن أن نسل ل للتنتج من القل ل للك في الصل ل للحفة
السابزة ما يلي:
 فرص نجاح شركة ناشئة تعتمد على العديد من العوام  ،و ي متدنية لللارة في المراح المبكرة. تزصد الحاضنات من قب الرعاة والمستلمرين كأهوات للحد من المراطر ،والتي تدير كالً من مراطراهستلمال ،فضالً عن المراطر الرياهرة.

 ويبين النموذج أن الم يد من عدم اليزين يؤهي للزض للاو على الم يد من فرص بدو التق لللي  ،وبالتاليفإن صللاحب المقللروع بحا ة للدعم في وقت سللابق من اهحتضللان ،وتعتبر ذه أفضل فرصلة للبزاو
على قيد الحياة بالنسلللبة له ،و ذا و السلللبب في أن حاضل للنات األعمال رجب أن تحول تركي ا نحو

مراح ما قب الحضانة.

 ناه اًل ما تدعم الحاضلللنات لواه األعمال منذ بدارة المسل للعى ،ولذل فإن قلة قليلة دا من الحاضل للناتتوفر الدعم قب الحض ل للانة ألنها مكلفة وه رمكن تحزيق الدم منها من مالل نماذج األعمال الحالية

للحاضنات.

ثايي ًا :حاضَنات األعمال والقدر التَنامِية
رعيش العالم اليوم مرحلة ديدة تليرت فيها أمول كليرة عما كان س للائداً في س للنوات قليلة ماض للية ،فباإلض للافة
لى التليرات على الصلعيد السلياسي ،نقأت أوضاع اقتصاهرة ديدة تدول حول مفا يم تحرير التجالة الدولية

وتأكيد أ مية هول الزطاع الراص والتحول نحو اقتص ل ل ل للاهرات الس ل ل ل للوق في كلير من هول العالم ،كما أن على
الص ل ل ل ل للعيد التزني والعلمي ش ل ل ل ل للهد العالم تحوهت ائلة أنتجت واقعاً ديداً ظا اًر للجميع رزوم على التواصل ل ل ل ل ل

واهتصللال اللحظي من مالل األقمال الصللناعية واإلنترنت ،كما أن العالم رعيش اآلن عصل اًر سللمي في مرحلة
"بعص ل للر المعلوم ل للات" تم أطلق عليه عصر ما بعد الصناعة ،وأمي اًر رطلق عليه البعض عصر المعرفة ،وفي
ميع األحوال وبلض النظر عن التسللمية فإن سللمات ومالمح ذا العصللر وكلياته ومعاييره ترتلف ذلياً عن

ك ما سبزه ،وتفرض بالتالي على ك من رعاصره ضرولة األمذ بالمفا يم واآلليات الجديدة والمتجدهة.
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وقد كان أمطر كتال العص للر الجديد بروز التنافس للية كحزيزة أس للاس للية تحده نجاح أو فقل ل المؤسل لس للات بدل ة
غير مس للبوقة ،ومن نا أص للبحت المؤسل لس للة في موقف رحتم عليها العم الجاه والمس للتمر هكتس للاب المي ات
التنافس للية إلمكان تحس للين موقعها في األسل لواق أو حتى مجره المحافظة عليه في موا هة ض لللوط المنافس للين
الحاليين والمحتملين.
 .8مْهوم القدر التَنامِية

رعتبر مفهوم الزدلة التنافسية تولة حزيزية على المستوى العلمي واألكاهرمي ،فمن الناحية األكاهرمية لم رعد ينظر

لإلهالة كهم هاملي ،ب أصبح ينظر ليها على أنها عملية هيناميكية تهدى لى معالجة العديد من الهموم الداملية
والرال ية لتحزق التفوق المستمر للمؤسسة و علها تحظى بالتمي عن غير ا من المؤسسات.
وتعرى الزدلة التنافسية بأنها المهالة أو التزنية المتمي ة التي تتيح الفرصة للمنظمة بإنتاج قيم ومنافع مرتلفة تتفوق
على ما رزدمه المنافسون لل بائن ،ومما يؤكد تمي ا وامتالفها عن المنافسين ي و هة نظر ال بائن الذين يتزبلون
بناو على حجم المنافع والزيم التي سيحصلون عليها شريطة أن تكون متمي ة ومتفوقة على
ذا اهمتالى والتمي ً ،
ما رزدمه لهم المنافسون اآلمرون ( ،)Mintzberg,1987كما رمكن تعريفها أرضاً بأنها رجاه مي ة منفرهة تجع

المؤسسة فريدة ومتمي ة عن المنافسين اآلمرين (.)Heizer and Render, 1999

وتتحزق الزدلة التنافسية عندما تكون القركة قاهلة على نجاز نقاطاتها المرتلفة بكلفة أق وفعالية عالية عن
المنافسين اآلمرين ،وذل

من مالل اهستردام السليم لمصاهل وأبعاه المي ة التنافسية ،باإلضافة لى استردام

مبراتها في نجاز نقاطاتها بقك رحزق قيمة أكبر للفره مزالنة مع غيره من المنافسين (سليمان ،)1440 ،ويعرفها
(بندقجي )1446 ،على أنها مجموعة اإل راوات واهبتكالات وكافة الفعاليات اإلهالية والتسويزية واإلنتا ية التي
تمالسها المنظمات من أ

الحصول على شريحة أكبر وأكلر اتساعاً في األسواق التي تهتم بها ،وتعتبر التنافسية

من طبيعة نظم األعمال منذ بدارة نقأتها ،فالمنظمات أو األفراه رميلون لى المنافسة عندما رستقعرون الرطر من
و وه منافسين كمرين لهم في نفس المجال.

 .7أبعاد القدرات التَنامِية

رمكن للمنظمات أن تمل الزدلات التنافسية وذل من مالل اكتقاى طرق ديدة للمنافسة في قطاع الردمات

الذي تنتمي ليه مع رصال ذل

لى السوق ،وفيما يلي أ م أبعاه الزدلات التنافسية والتي تم تناول معظمها في

الدلاسة الكمية لهذه الدلاسة( .مصاونة ،1420 ،ص.)10
أ .اإلبداع
يؤهي اإلبداع واهبتكال لى اهنتزال بالزدلة التنافسية لى أحسن حال وماصة عندما تفق بزية المنظمات من
اكتقاى طرق ديدة للمنافسة ،أو عندما تعج

ذه المنظمات عن التكيف واهستجابة للتحوهت البيئية المرتلفة،
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ومن األمول التي رمكن أن تحزق ذه الزدلة ي و وه تزنيات ديدة حديلة وكذل ضرولة التجديد والتحديث
بالوسائ المستردمة.
ب .المِوية
تعد المرونة ي األساس لتحزيق الزدلة التنافسية للمؤسسة ،وذل من مالل اهستجابة السريعة للمتليرات التي
قد تحدث وكيفية التعام معها ،والمرونة تعني قدلة المؤسسة على تليير العمليات من طريزة لى أمرى بما
يتالوم مع الوضع ،فيمكن أن ركون التلير في أهاو العمليات ،أو في طريزة ووقت ذه العمليات.
ت .الجود :
تعد الجوهة من الزدلات التنافسية المهمة والتي تقير لى أهاو األشياو بصولة صحيحة تتالوم مع اهحتيا ات
الضرولية للفره ،لذل يتو ب اه تمام بهذا البعد لما له من هول كبير في استم ارلية النجاح والبزاو وتحزيق
الزدلة التنافسية ،باإلضافة لى ضرولة استزطاب أفراه ذوي مهالات ومبرات من أ

ضمان تحزيق أعلى

مستويات من الجوهة ،مما رجعلها قاهلة على التمي عن غير ا من المنافسين.
ث .التكلْة:
تعتبر التكلفة من األبعاه الرئيسية التي من ماللها رمكن تحزيق الزدلة التنافسية ،فالمؤسسات التي تسعى لى
الحصول على أكبر حصة سوقية كأساس لنجاحها وبروز ا ي التي تزوم بتزدرم مدمات بسعر أق من أسعال
منافسيها ،ولتحزيق التنافسية وبأق التكاليف رجب أن تزوم المؤسسة باستردام الوسائ اإلنتا ية المتاحة بطريزة
مللى ،وأن ركون ناك انب من المساعدة من قب المدلاو في هعم استراتيجية المؤسسة ،واألمذ بعين اهعتبال
الجانب التمويلي لتحزيق أفض الردمات وبتكاليف أق  ،مما رجعلها قاهلة على تحزيق الزدلة التنافسية بطريزة
تمي ا عن غير ا من المنافسين.
 .4االستِاتيجيات التَنامِية الِئيِة
تتبع القركات والمؤسسات مجموعة من اهستراتيجيات التنافسية ،وللوقوى على اهستراتيجيات التنافسية بمرتلف
أنواعها نالحظ التالي ( :بتس ولي)1443 ،
أ .تَنامِية التكلْة أو الِعِ

الزدلات التنافسية ي تعبير عن مجموعة من المهالات والتمي التزني واإلهالي المتمل بتزدرم مدمات أفض
لألفراه وبأق التكاليف ،مما رجع

ذه المؤسسة تتمي على غير ا من المنافسين.

ب .التَنامِية الَنوعية التميزية
ن أ م معيال في تزييم الزدلات التنافسية و مدى فعالية وقدلة المؤسسات في تزدرم مدمات لألفراه ،وإنتاج قيم
ومنافع ألفراه ا تكون متمي ة عن غير ا من المؤسسات ،مما يلعب هو اًل كبي اًر في حقد عده أكبر من األفراه
وتفوقها على المنافسين.
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ت .التَنامِية التقَنية والتكَنولوجية
تعتمد معظم المؤسسات على التكنولو يا لتحزيق قدلة تنافسية ،وذل لضمان بزاو ا في عالم األعمال ،وألن
ذه التكنولو يا تتلير بقك ملحوظ ،فيجب على ذه المؤسسات مواكبة ذه التطولات من مالل تطوير طرق
ديدة للمنافسة واهستفاهة من ك التزنيات الحديلة لحمارة نفسها من المنافسين.
 .3عَناةِ القدر التَنامِية

تدتوي القدر التَنامِية على العَناةِ التالية
أ .المدخالت (ال يئة الداخلية للمَنظمة
تتمل

ذه المدمالت بالمواله المالية والمهالات والزدلات للمواله البقرية التي تتوافر في ذه المنظمة ،باإلضافة

لى الربرات التي تمكنها من نقاو قاعدة معرفية متكاملة تجعلها قاهلة على ملق وتطوير منتجات تؤ لها
للتنافس مع اآلمرين ،وبالتالي تحزيق الزدلة التنافسية ،ومن األمللة على ذل شركة مالك وسبنسر ( & Mark
 )spncerالبريطانية ،ذ أنها استطاعت تحزيق قدلة تنافسية وذل من مالل تزدرم مدمات ممي ة ل بائنها ،وبناو
عالقات قوية و يدة معهم مالل فترة طويلة من ال من ،فأصبحت ذه الردمات والعالقات الجيدة من أ م وأقوى
المصاهل لتحزيق قدلة تنافسية ضد المنافسين (عكروش.)1440 ،
ب .العمليات
و ي مجموعة األنقطة التي تزوم بها المنظمة لتحوي المدمالت لى مرر ات وتزدرمها لى األفراه للرض
التفوق على اآلمرين ،وإن تحزيق الزدلة التنافسية مرتبط بالزدلة على المحافظة على مستوى أهاو العاملين عن
طريق لفع مستوى الربرة والتعليم ،فمع مرول الوقت ي هاه التعليم والتدليب لدى األفراه العاملين ،مما يؤهي لى
زياهة في مستوى اإلنتاج واهلتزاو بمستوى العمليات هام المنظمة ،ويسهم أرضاً في مفض التكلفة وتحزيق

أبعاه الزدلة التنافسية (البكري.)1443 ،

ت .المخِجات (ال يئة الخارجية للمَنظمة :
رمل مرك المنظمة عنص اًر من عناصر الزدلة التنافسية التي قد رمي ا عن غير ا من المنافسين اآلمرين،

وتعتمد المنظمة على الفرص المتوافرة في البيئة الرال ية ،وكيفية اهستلالل األمل لها من أ

تحزيق التمي

في األسواق ،باإلضافة لى عوام بيئية مال ية تسا م في تحزيق الزدلة التنافسية منها تقريعات الحكومة
والتسهيالت التي تزدمها لى المنافسين الجده مل اإلعفاو الضريبي (البكري.)1443 ،
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 .2العالقة بين حاضَنات األعمال والقدرات التَنامِية
أصبحت حاضنات األعمال من األهوات المهمة والمتطولة في عالمنا المعاصر ،والتلي تسلتطيع المسا مة
الفعالة في الزضاو على المقكالت اهقتصاهرة واه تماعية المو هة للمقروعات الصلليرة والمتوسطة في ك
هول العالم ماصة في البلدان النامية ،كما أنها توفر وحدات نتا ية وإهالية ذات تجهي ات ماصلة مالئملة
لفترات ه ت يد عن فترة اهحتضان.
وتتأتر الصناعات الصليرة والمتوسطة بعده من التحدرات التي تؤهي الى صلعوبة وضع استراتيجية واضحة
نظ اًر لعدم و وه مطط مستزبلية محدهة وتحدرات هالية ،تنظيميلة ،ماليلة ،بقرية ،مهنية ،وتحدرات تنافسية،

حيث تلعب حاضنات األعمال هو اًل ه رستهان به في تنمية الزدلات التنافسية للمقروعات الصلليرة والمتوسطة

بما ركف  -ذا أمذ صانعوا مطط التنمية الصناعية وبراصة عللى مسلتوى المقلروعات الصليرة والمتوسطة-

الوصول لى نمط حديث في التنافسية من مالل احتضان ولعايلة ذوي األفكلال اإلبداعية والمقروعات ذات
النمو السريع ،وتزدرم مدمات أساسية مقتركة لدعم المباهلين وتسهي فترة البدو في قامة المقروعات على
أسس ومعايير متطولة ،من مالل توفير الملواله الماليلة المناسلبة لطبيعة ذه المقروعات وتزدرم الدعم المالي
واهستقالات الفنية المترصصة والمسلاعدات التسلويزية ،وملق صول ذ نية للنجاح وبيئة أعمال مالئمة هام
الحاضنة بالزدل الذي تؤسس فيه شبكة من الربرة والمعرفة حول الحاضنة ،ولتفعي هول الحاضنات في تنمية
الزدلات التنافسية للمقروعات الصليرة والمتوسطة ينبلي أن تزوم بالتالي( :التيزاوي)1444 ،
 توفير اهستراتيجيات المتطولة والعناصر البقرية الزاهلة على احتضان األفكال والترطليط طويل المدى. -التركي على احتضان المقروعات الجديدة والمقروعات في مرحلة النمو ،والتأكد من احتيا ات تل

المقروعات لبرنامج اهحتضان ومدى مالئمة ذه اهحتيا لات للرلدمات والبنية األساسية للحاضنة.

 التزييم المستمر لبرنامج الحاضنات ومن تم ضمان التطوير المستمر وحسن األهاو. اهستعانة بمراك الربرة العالمية المترصصة لتسويق مدمات تل المقروعات.-

امت ال اإل راوات الحكومية والروتينية من مالل شلبكة المعلوملات واهتصلاهت المترصصلة

واهستفاهة المللى من برامج الحكومة.

 توفير التكام بين المقروعات الصليرة والمتوسطة «صناعات ملذرة» والمقروعات الكبيلرة ملن ماللتزدرم مستل مات اإلنتاج وتنويعها.

 ملق فرص تدليبية لترريج هفعات من العمالة الما رة والكفاوات اإلهالية التنظيمية المناسلبة.-

تزدرم قاعدة بيانات مناسبة لالطالع على األفكال الجديدة والمتطولة للمقروعات ومراعاة عدم تكرال ا

بالزدل الذي ينعكس رجاباً على نتا يتها.

 تزدرم تسهيالت بنكية للمقروعات المحتضنة.76

 تزدرم الحواف للمقروعات المتمي ة بالحاضنة واستردام مراك للفحص والجلوهة لتزلدرم منتجلات مالئمة-

لظروى الطلب العالمي.

تبني حاضنات األعمال األسلوب الحديث في تنميلة الزلدلات التنافسلية للمقلروعات الصلليرة

والمتوسطة.

 استردام الحاضنات التكنولو ية في هعم المقروعات الصليرة والمتوسلطة ذات الترصصلات التليترك

على المهالات الحرفية المتمي ة عالميلاً ،ولبلط حاضلنات األعملال وبراصلة التكنولو يلة

بالمؤسسات العلمية ومراك البحوث العالمية بما يوفر قدلات تنافسية أكلر لهذه الصناعات.
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الم دث الثايي
حاضَنات قطاع غز وأمض الممارسات العالمية للداضَنات
حاضَنات قطاع غز :
رعم في قطاع غ ة تالث حاضنات أعمال و ي ( )BICTI, BTI, UCASTومن مالل ال يالات التي أ ار ا
الباحث مع المدلاو والعاملين في الحاضنات تبين له أن للحاضنات اللالث لؤى متقابهة ن لم تكن لؤية واحدة
و دى واحد كما أن لها استراتيجيات عم متقابهة ،ضافة لى ذل فإن الموقع والمكان والمساحة للحاضنات
اللالث تتقابه لى حد ما و ذا ما أكده الميلاق الراص بهذه الحاضنات (الملحق لقم .)1
وتعم الحاضنات على تحوي األفكال اإلبداعية المتعلزة بالتزنية والتكنولو يا لى مقاليع صليرة قابلة للحياة
والمنافسة في السوق الفلسطيني واهقليمي و و الهدى األسمى لمعظم الحاضنات الدولية ،فالحاضنة تعم كما
أشرنا في الفصول السابزة على امتيال فكرة لياهرة وإبداعية ومن تم العم على احتضان ذه الفكرة وتزدرم

الدعم الماهي والفكري واللو ستي واهستقالي  ....لخ لى صاحب ذه الفكرة من مالل احتضانه من ِقب

الحاضنة لفترة معينة وتذلي العزبات التي قد توا هه ،ومن تم تزوم الحاضنة بترريج ذا المقروع ومتابعته في
السوق في ظ ما رعرى بردمات ما بعد التررج.
وعلى الرغم من األ مية الباللة التي تلعبها حاضنات الزطاع في المجال الرياهي وهقتصاهي لى أن أتر ا
التنموي ه ي ال ضئي نسبياً ويتضح ذل من مالل عده المقاليع الرياهرة واهقتصاهرة التي تم ترريجها من
ذه الحاضنات والذي ه يتجاوز  291مقروع حتى تاليخ عداه ذه الدلاسة.

وتجدل اإلشالة لى أن معظم حاضنات الزطاع تعاني من العديد من الصعاب والمعيزات التي تزف حائالً أمام
تطوير ا وتحديلها ،ومن أ م ذه المعيزات اهحتالل الصهيوني وما رفرضه من سياسات اهغالق والحصال
باإلضافة لنزص اإلمكانات الماهرة والربرات البقرية.
وللوقوى على حاضنات قطاع غ ة اللالتة قد قام الباحث بإعداه دول للمزالنة بين الحاضنات من أكلر من
انب أ مها عده المقاليع المحتضنة و هات التموي وأ م الردمات التي تزدمها الحاضنات حيث تم اهعتماه
على البيانات التي تم ت ويد الباحث بها من مالل الحاضنات باإلضافة لالعتماه على البيانات المنقولة عبر
المواقع والنقرات الرسمية لهذه الحاضنات.
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دول لقم ()7.1
دول للمزالنة بين حاضنات قطاع غ ة اللالتة (.)BICTI, BTI, UCAST
م

البيان

.2

الجهة الراعية

.1

تاليخ اإلنقاو

.7

مكان اهنقاو

.0

فروع أمرى

.5

لسالة الحاضنة

حاضنة BTI

حاضنة BICTI
تأسست بمباهلة من أصحاب
القركات التكنولو ية في

الجامعة اإلسالمية

اتحاه شركات أنظمة

حاضنة UCAST
الكلية الجامعية للعلوم
التطبيزية

المعلومات الفلسطينية (بيتا)
1440

1446

1422

غ ة/محافظة غ ة/قرب

غ ة /محافظة غ ة/

غ ة /محافظة غ ة /مبنى

الضفة اللربية

ه يو د

ه يو د

الجامعة اإلسالمية

مجمع القفاو الطبي

الكلية الجامعية/ت الهواو
تطوير نظام بيئي ناض للج

تهدى حاضل ل ل ل للنة األعمال ومتكللام ل يللدعم نق ل ل ل ل ل ل للاو

وال لت لك لنللولللو لي ل ل للا ل لت لم لك ليللن ش للركات ديدة مبتكرة في
الق ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل للاب ال لري ل ل للاهيل لي للن مل لج ل ل للال الل لتل لكل لن للول للو ل لي ل ل للا

لهللام وتسل ل ل ل ل ل للهي ل وهعم لواه
األعمل للال الفلسل ل ل ل ل ل للطينيين في
مل ل لج ل ل للاهت تل ل لكل ل لن ل للول ل للو ل ل لي ل ل للا

أصلل ل ل ل ل ل ل ل لح ل ل للاب األفل ل لك ل ل للال بللاإلض ل ل ل ل ل ل للافللة لتوفير بيئللة
اإلبداعية والرياهرة الناشئة تكنولو يل ل للة حيويل ل للة على
عبر تز للدرم مجموع للة من صعيد األفراه والمؤسسات

الردمات األس ل للاس ل للية مل

تدعم المقل للاليع واألبحاث

ذوي الربرة والل للد الرل للة وتزل للدرم اللت لمللويل ل ل ل  ،الللتقل ل ل ل ل ل ل لب ليل ل ل ل

التكنولو يللا وتوظيفهللا في

المعلومات واهتص ل ل للاهت من اهحتض ل ل ل ل ل ل للان ،التللدليللب ،التطبيزي ل للة وص ل ل ل ل ل ل لن ل للاع ل للة
التمويل ل ل األولي في طريزهم واللتللو لي ل ل لله ،والللتسل ل ل ل ل ل للويللق ملدملة الزطاعات التنموية

لى تأس ل لليس وإهالة ش ل للركاتهم والتق ل ل للبي  .ينتج عن ذه بما يلبي متطلبات التنمية
المق ل ل ل للاليع توليد عده من المستدامة.
المس ل ل ل ل ل ل لت ل للدام ل للة ذات الطموح
اللوظ ل ل للائلف وتلحلزليلق أتر قامة العالقات والقراكات
العالمي.
رجابي ممي على صعيد ل ل ل للدعللم وتلطللويللر قلط ل ل للاع
الق ل ل ل ل للباب وعلى ص ل ل ل ل للعيد الل لتل لكل لن للول للو ل لي ل ل للا ولي ل ل للاهة
المجتمع واهقتصاه بقك
عام.

األعمال.

تلوفير فرص تقل ل ل ل ل ل للليل ل ل ل

للرريجين والقباب.
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تمكين وهعم القباب الناشئين
فللي م لج ل ل للاهت ت لك لنللولللو لي ل ل للا
المعلوم ل للات واهتصل ل ل ل ل ل ل ل للاهت

أن تكون الحاضل ل ل ل ل للنة ي

ليص ل ل ل ل ل للبحوا نا حين ،ليحززوا المؤسسة الرائدة في مجال

.6

الرؤية

.3

الهدى

الرماو والنمو اهقتصاهي في هعم وتمكين الق ل ل ل ل ل ل لب ل للاب

فلس ل ل ل ل للطين .وس ل ل ل ل لليتم التعرى والمقل ل ل ل ل ل ل ل ل للاليع الريل ل للاهرل ل للة
عللللى بليلكلتللي ب ل ل للاعلتلب ل ل للال ل ل للا الناشئة.

الصل للدالة والتمي في هعم
اإلب للداع ولي للاهة األعم للال،

وصل للوهً لتحسل للين المقل للهد
اهقتص ل ل للاهي والتكنولو ي

الفلسطيني.

الحاضللنة األولى في المنطزة
القرق األوسط.
منظمة غير لبحية

منظمة غير لبحية

أ-

الت ل للدلي ل للب اإلهالي
والفني

أ-

ب -مل للدمل للات التو يل لله

مدمات السكرتاليا

واإللشل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاه

ب -م ل ل للدم ل ل للات ال ل لم ل ل ارفل للق
األساسية

.3

مدمات اهحتضان/
وحدات اهحتضان

وال ل ل ل ل ل لرل ل ل ل ل للدمل ل ل ل ل للات
اهستقالية

ت -مدمات األعمال

ت -اهحتض للان والدعم

ث -التموي

الفني واللو ستي

ج -التقبي

ث -الدعم المالي

ح -ال لت لع للللم والللوصل ل ل ل ل ل للول

ج -مدمات التس ل ل ل للويق

للمعرفة

اإلل ل ل ل لك ل ل ل لتل ل ل للرونل ل ل للي
والتقبي

منظمة غير لبحية
أ-

اهحتضان وتسريع

اهعمال.

ب -اهلشل ل ل ل ل للاه اإلهالي
والتزني.
ت -التسويق والتقبي .
ث -الدعم الزانوني.

ج -اهسللتلمال وتطوير
اهعمال.

ح -اهبداع واهبتكال.
خ -نز ل ل ل التكنولو يل ل للا
والعم عن بعد.

ه -الطاقة المتجدهة

(البن اإلسللالمي للتنمية /أوكسل ل ل ل ل ل للفام /وكالة التنمية
 Zoomaal/mowgli/ebn/مؤسل لس للة التعاون /برنامج الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدول ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ليل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
.9

هات التموي

أوكس ل ل ل ل ل ل ل ل لف ل ل للام /م ل لجل ل لم ل للوع ل ل للة
اهتصل ل ل ل ل للاهت الفلسل ل ل ل ل للطينية/
usaid/anima/wamde

األمم المتح للدة اإلنملللائي/
و ازلة الرلال يلة الهولنلدرة/

اللدانملالكيلة(هانيدا) /البن

اإلسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للالم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي

للتنمية/الصللندوق الكويتي

مؤس ل ل ل ل ل ل لسل ل ل ل ل ل للة س ل ل ل ل ل ل لبللالك /للتنمي ل للة اهقتص ل ل ل ل ل ل ل ل للاهرلل للة
81

الص للندوق العربي لإلنماو العربي ل للة /معي ل للة الرحم ل للة
اهقتص للاهي واه تماعي /لإلغاتة والتنمية

اهتحلاه األولوبي /وكللالللة
التنمي للة البلجيكي للة /يئ للة
األع ل ل لم ل ل للال ال ل ل لر ل ل لي ل ل لري ل ل للة
(بريط ل ل للاني ل ل للا) /مجموع ل ل للة
البن الدولي).
.24

عده المقاليع
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أمض الممارسات العالمية لتأسيس وإدار حاضَنات االعمال:
أن الوصول لهدى تزدرم الردمات المطلوبة من الحاضنة بالقك األمل يتطلب معايير وإ راوات وتصاميم
على الحاضنة أن تتبعها من أ

أن تتالوم معايير نقاو ومدمات الحاضنة مع الهدى النهائي لهذه الحاضنة،

و ذه المعايير تعرى هولياً بمصطلح أفض الممالسات .Best Practices

ذا المصطلح مقتق من أفض الممالسات العالمية للمؤسسات الجامعية و ي طريزة أو تزنية ،تستردم

كمعايير تقريعية ل امية للمؤسسات الجامعية عند

رائها التحسينات والتطويرات المنقوهة التي تسعى ليها في

كافة أبعاه المنظومة التعليمية واإلهالية ( .)English & Bogan, 1449, 21-27وبالنسبة ألفض
الممالسات للحاضنات فهي عملية تكون أفض في تزدرم نتيجة معينة أكلر من أرة عملية أمرى ،ويمكن أن
تفهم بطريزتين مرتلفتين ما :فاعلية  /األهاو (أي ما ذا كان يتم الزيام باألشياو السليمة) ،والكفاوة (أي ما أذا
كان يتم الزيام باألمول بقك صحيح) (عيدالوس واحمد ،)1427 ،وعليه فإن أفض الممالسات ي أفض
التدابير والسياسات واهستراتيجيات التنظيمية التي تتبنا ا بعض الهيئات والجامعات الدولية لضمان وهة
ونجاح هالة الحاضنات فيما يتعلق بإ راوات ما قب

عملية اهحتضان ،وعمليات اهحتضان(المدمالت

والعمليات والمرر ات) وما بعد اهحتضان ،والتي تعد معيا اًل أساسياً آلليات الممالسات المتمي ة للحاضنات

الجامعية.

مِاح تأسيس حاضَنة األعمال (English & Bogan, 7114, 87-84
ترتلف الحاضنات من هولة ألمرى اعتماهاً على الظروى المحلية واللزافية ومجموعة الردمات األمرى المتاحة

لتطوير األعمال ،ولذل فإنه قب القروع في تصميم الحاضنة ،رحتاج أصحاب األعمال لى أمذ أ دافهم في
اهعتبال ،وأن تكون لديهم فكرة عن أي نوع من حاضنات األعمال ي المناسبة لتحزيق أ دافهم ،و ذا قد يؤتر
على بؤلة ا تمام الحاضنة ،أو رمل السبب في التركي على نوع حاضنة األعمال في المزام األول ،وعلى الرغم
من امتالى مقالكة الحاضنات في الرصائص العامة ،ه أن النموذج األفض

و الذي يتكيف مع المباهئ

العامة والممالسة الجيدة بصفة عامة.
 .8مِحلة التخطيط:
و نا ه رزصد بالترطيط فزط للكيفية التي سيتم بها نقاو الحاضنة واحتيا اتها ومتطلبات العم بها وإنما
الترطيط لى المدى البعيد بحيث رقم الترطيط للمرحلة التمهيدرة ومرحلة بناو وتأسيس الحاضنة وضمان
استمرال الحاضنة في ظ التحدرات التي قد توا هها ،ولهذا فإن الترطيط للتأسيس المناسب للحاضنة وفزاً
لإلمكانيات المحلية والوطنية ومتطلبات ل ال األعمال ،والسوق أمر في غارة األ مية لضمان نجاح الحاضنة،
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والذي رستو ب الت اماً طوي األ

من أصحاب المصلحة ،الذين لن رجدوا مف اًر من التللب على العديد من

التحدرات طوال فترة اهحتضان ،ويتطلب الترطيط الفعال للحاضنة عدهاً من التدابير ،لع من أ مها ما يلي:
)(Schiopu et al, 2015

أ .العمليات التدضيِية :وتقم المسح اهستطالعي لمواقع مرتالة ،وأمذ كلاو اهستقاليين المحليين
ذوي الدلارة بالظروى المحلية ،وتحديد هقيق للرعاة التجاليين المسئولين عن التنفيذ المحلي ،وح
الزضارا المتعلزة بدلاسات الجدوى ،وتحلي المباهلات من شركات التنفيذ المحلي ،وح الزضارا المتعلزة
بدلاسات الجدوى ،وتحلي المباهلات من القركاو المحتملين ،وتحديد الروابط مع الجامعات ،وشبكات
مدمات الدعم ،وتوفير مساحة بناو مناسبة وتزدير التدفزات النزدرة المالية ،والت ام الوكاهت الحكومية.
ب .تَنْيذ العملية :وتقم  :مرك هالة قوي مع المجموعات اهستقالية ،ومرك قانوني مناسب للحاضنة،
واهمتيال الدقيق والتدليب في الدام والرالج واأل ر المناسب للمديرين ،وفحص األعمال الفنية
وإمكانيات السوق ،والنفزات الرأسمالية الحتمية المرتبطة بتجديد المبنى واألتاث ،وحملة ترويجية لحقد
هعم المجتمع ،والمساعدة التزنية الدولية هستكمال المهالات المحلية.
ت .بدء العمليات األولية :و ذا يتطلب مكانيات للحصول على تسهيالت األسهم واهئتمان من قب
المستأ رين ،وإشراك الزطاع الراص ،وبرامج التحسين المستمر للمهالات اإلهالية لموظف الحاضنة
والمقالكين ،وتباهل المعلومات واهتصال مع المقاليع المتوسطة والصليرة.
ث .استدامة عمليات الداضَنة :وتحتاج لى السعي اهستباقي للفرص التجالية ،وطرق مبتكرة ل ياهة
الدم  ،وإ راو تزييم موضوعي لتجربة الحاضنة ،وغير ا.
مما سبق يتضح أن عملية الترطيط لحاضنة األعمال رجب أن تقم مطة وهلاسة شاملة لجميع المراح
التأسيسية والتصميمية وكذل أتناو تزدرم الردمات وإعداه مرطط للتللب على ميع العزبات التي قد توا ه
ذه الحاضنة.
 .7مِحلة تأسيس حاضَنة األعمال
ويزصد بتأسيس حاضنة األعمال (المرحلة التمهيدرة) ،أي اإلعداه والتجهي إلنقاو حاضنة األعمال من مالل
معرفة احتيا ات السوق ومن مالل هلاسات وأبحاث مسبزة والتعرى على مصاهل التموي وغير ا ،وتتمل تل
المرحلة في تحلي احتيا ات القركات الصليرة والمتوسطة كرطوة أساسية في تحديد المناسب من نوعية
حاضنات األعمال كي يتم العم عليها تحزيزاً لأل داى الموضوعة ،ومن أ

تأسيس الحاضنة بالقك األمل

رجب أن نراعي مطوتين مهمتين و ما –:عداه هلاسة الجدوى ،ولفع الوعي بأ مية حاضنة األعمال (IDISC,

):2012J: 1
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أ .إعداد دراسة جدوى
الهدى من عداه هلاسة الجدوى و التوص

لى توافق اآللاو بين الزاهة المدنيين والمنظمات الرئيسية فيما

يتعلق بمعرفة نوع الحاضنة التي تردم احتيا ات مجتمعهم بصولة أفض  ،من مالل رجاه أفض طريزة لتوليد
وسائ مبتكرة للتللب على العزبات والمراطر المتوقعة ضافة لى المسا مة في التلزيف المجتمعي بصولة
كبيرة ،ومن أ

عداه هلاسة تالئم احتيا ات المجتمع ويمكن من ماللها تحديد النوعية التي رمكن أن تكون

حاضنة مناسبة للقركات (أصحاب المصلحة) فإنه يتو ب مراعات اهلت ام بالممالسات التالية (UNESCO,
):2000, 5
بناو على اللزافة المحلية وتأمين توافق في اآللاو بين
 تصميم نظام احتضان في طال األولويات الوطنيةً ،
أصحاب المصلحة في ك مطوة.
 استناه تصميم مدمات الدعم على اهحتيا ات الحزيزية للمقاليع وإضافة قيمة لى عملياتها.
 اهلت ام بواقعية التوقعات المالية ولكن مع اهعتراى بأن الحاضنة نفسها ي مقروع ه ررلو من المراطر،
وفي الوقت نفسه ،رجب أن تصبح الحاضنة مكتفية ذاتياً بعد الدعم األولي.

 في العملية التحضيرية ،رجب عطاو الفرصة لالستقاليين المحليين إلبراز تجالبهم ومبراتهم ،على أن
تستكم من قب امتيال المدمالت الرال ية.
أما فيما يتعلق بالمواضيع والمجاهت التي رجب أن تقتم عليها هلاسة الجدوى ،فإن ناك عدهاً من الممالسات

الدولية المتعالى عليها والتي ذا ما تم اهلت ام بها فإن هلاسة الجدوى ستكون فعالة وتلطي ميع المجاهت
ذات العالقة بطبيعة عم

ذه العالقة ومن أ م ذه الممالسات ما يلي ):(Schiopu et al, 2015

 السوق :حيث يتو ب تحديد احتيا ات لياهة األعمال في المنطزة لدى العمالو المحتملين في الوقت ال ار نوالمستزب .
 تحديد بؤلة ا تمام الحاضنة :وتحده بتحلي احتيا ات المنطزة واإلمكانيات. -تحديد أصحاب المصلحة :وتتم من مالل

راو مزابالت مع ل ال األعمال والحكومة والزاهة في المجتمع.

 تحديد المرافق والردمات وفق متطلبات العمالو. تحديد مؤسسات التعليم والبحث والبنية التحتية. الجدوى المالية :وتقم المدى الزصير والمتوسط والطوي بما في ذل تكاليف اإلنقاو والتعرى على هعمالجهات المعنية للمحافظة على توفر األموال المناسبة.
 -تحديد المنافع والمبرلات والم ارا المرتبطة بتنفيذ الحاضنة.
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ب .رمع الوعي بأهمية حاضَنات األعمال
ن و وه ندوات تعريفية مستمرة للرعاة وألصحاب المصالح والرياهيين للتعريف بعملية اهحتضان وأ ميتها أمر
بالغ األ مية لنجاح عملية اهحتضان ،وليس اللرض منها الترويج للحاضنة فزط ،وإنما لتزدرم معلومات
موضوعية وعملية لرصائص ومقكالت وإمكانيات ومسئوليات الحاضنة ،وكذل مسئوليات الرعاة الرئيسيين
مل الحكومة والجامعات واألنظمة المصرفية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات المحلية.
 .4مِحلة تصميم حاضَنة األعمال
رعتمد تصميم الحاضنة على مجموعة من الرطوات)lDlSC,2012H:1-3( :
أ .تدديد الوضع القايويي:
تحديد الوضع الزانوني و قرال استراتيجي ،ومرونة الحاضنة سوى تعتمد على ذا الزرال ،وعلى الوضع

الزانوني للحاضنة أوهً ،تحديد ما ذا كانت وحدة مستزلة (مع يكلها الزانوني الراص) أو ذا كان سيتم
توصيلها لى مؤسسة قائمة ( امعة أو شركة أو مرك أبحاث ،لخ.).

ب .تدديد موقع ومِاحة وبَنية م َنى الداضَنة:
رجب عند امتيال موقع الحاضنة األمذ في اهعتبال بؤلة ا تمامها والرصائص المحدهة للمنطزة المعنية ،مع
معالجة مجموعة من الزضارا منها)lDlSC,2012H:6-7( :
 -ال َنية التدتية :يتم

راو تزييم ما ذا كان يتوفر في موقع الحاضنة البنية التحتية الكافية لتوليد وتطوير

القركات ،و ذا رقم مدمات نظم النز ومدمات الصرى الصحي والكهرباو واهتصاهت ،ألن و وه

نزص في البنية التحتية قد رزل من عده القركات المهتمة بدعم الحاضنة.

 المِوية :مقروع الحاضنة رجب أن رأمذ في اهعتبال ليس فزط الطلب الحالي ،ولكن أرضاً نماو الردماتوالمرافق مستزبالً.

 بؤر االهتمام :تؤتر أنقطة القركات المحتضنة بقك مباشر على مكان الحاضنة ،فالحاضنة الزائمة علىالتكنولو يا بحا ة لى أن تكون قريبة أو هام الجامعة لتقجيع التفاع بين ل ال األعمال واألكاهرميين
والطالب.

 خطة المديَنة :وذل لوضع الحاضنة ضمن استراتيجية نمو المدينة اعتماهاً على بؤلة ا تمام الحاضنة،فملالً :تكون الحاضنات اه تماعية في المناطق المحرومة ا تماعياً.
كما وضعت اليونسكو ) )UNESCO, 2000, 42مجموعة من أفض الممالسات التي رجب األمذ بها في
تحديد موقع مناسب للحاضنة مع توفير بنية تحتية يدة ،تمللت في:

 رجب أن رستند امتيال الموقع على اهعتبالات التجالية والهندسية والبيئية.
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 أتناو اهتصال مع قواعد المعرفة مل الجامعات ومرتبرات البحوث الفنية ،رجب توافر التسهيالت التجالية
واللزافية والترفيهية في المنطزة المجاولة بصول كبيرة.

 توافر المرافق والتسهيالت المالية لتحفي العم التفاعلي واإلبداعي ،مث :
 توافر مساحة مرنة وفعالة – حوالي ( )1444مت اًر مربعاً (مع النص على التوسع) ،ومن الناحية الملاليةينبلي أن ركون تالتة ألباع المساحة قابلة للتأ ير.
 -و وه تصميم رسمح باهنتقال والتداول والتفاع بين المستأ رين.

 و وه تكنولو يا ماصة مرتبطة بمالمح الحاضنة مل اهتصال باإلنترنت ،والتحمي والتر ين ،مع امتيالمعدات مقتركة.

 ظهول كفاوة متزالبة لك من المبنى والموظفين لجذب ومدمة المبدعين. .3مِحلة إدار حاضَنة األعمال:
تتم معالجة هالة الحاضنة من مالل تزسيمها لى تالث عمليات لئيسية (المدمالت– العمليات– المرر ات (،
وك مرحلة من ذه المراح تتطلب مجموعة من الممالسات الالزم الزيام بها على أكم و ه وتسا م في
الوصول لأل داى المنقوهة )(European Commissions, 2002: 13

 .3.8المدخالتInputs :
ومرحلة المدمالت تقتم على مجموعة من أفض الممالسات العالمية التي تتعلق بالرؤية والرسالة والمباهئ
واأل داى العامة للحاضنة من ناحية ومن ناحية ،أمرى تتعلق بالوتائق والعزوه التي تنقأ بين الحاضنات
وأصحاب المصالح ضافة الى التموي الالزم والمقالكين في الحاضنة ،و نا سيتم التركي على لؤية وأ داى
ومباهئ الحاضنات والتموي والمقالكين والتي رمكن توضيحها كالتالي:
أ .رؤية ورسالة الداضَنة:
تمل لؤية الحاضنة طموحها في تحزيق العالمية ،وتحزيق اإلبداع واهبتكال ،وتمل الرسالة اآلليات التي رمكن
أن تستردمها لتحزيق ذه الرؤية ،ولذل تكون لؤية الحاضنة ي " لتكون في الزمة في احتضان األعمال
اإلبداعية" ،ويجب أن تهدى لؤية الحاضنة لى تحفي ولعارة أصحاب المقاليع الجدرة ،وهمج مكانيات
الحاضنة واهلتزاو في سالس الزيمة ،وتطوير حاضنة األعمال لتصبح منظمة تعليم وإعداه الرياهيين:37( .
)Chayabutra 1443
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ب .م ادئ الداضَنة:
أما بالنسبة لمباهئ الحاضنة فإنه تو د تالتة مباهئ لحاضنات األعمال النا حة تتمل في :تركي طاقة ومواله
الحاضنة على القركات النامية ،وإهالة الحاضنة واألعمال التجالية ،أي التزلي من المواله التي تنفق على
النفزات العامة ،وتطوير اهستدامة الذاتية وكفاوة العملية التجالية ،وتطوير مجموعة من الردمات والبرامج التي
رمكن أن تستهدى القركات اعتماهاً على احتيا اتهم ومرحلة التنمية)IDISC, 2008 :9( .
ت .أهداف الداضَنة:
ترتلف أ داى الحاضنات تبعاً لنوع الحاضنة وبؤلة ا تمامها والمجتمع المحيط والقركات وأصحاب المصلحة

الذين تزدم لهم الردمات ،فملالً :تتمل أ داى الحاضنات في أولوبا في :ملق فرص العم واللروة ،والدعم
للقركات الصليرة التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية ،ونز التكنولو يا ،وتع ي الروابط بين الجامعات والمؤسسات

البحلية ومجتمع األعمال ،وتطوير المجتمعات الصناعية ،وتزييم المراطر للقركة ،أما بالنسبة أل داى
الحاضنات بقك عام فتوضح األبحاث واألهبيات عدهاً من األ داى المهمة لهذا الحاضنات ،تتمل في نقاو
الردمات الضرولية والمواله والتسهيالت للقركات الجديدة ،وهعم تطوير اهقتصاه المحلي ،وملق فرص عم

ذات وهة عالية من مالل نقاو شركات نا حة وهائمة ،وتع ي لوح المباهلة في الجامعات وهعم ابتكالات
القباب فراهى ومجموعات ،والربط بين أفكال الطالب وحاضنة األعمال الجامعية ،وتسويق التكنولو يا ،وتنمية
لوح لياهة األعمال ،وتحزيق المسئولية المدنية ،وتوفير مصاهل ديدة للتموي (.)Davis 1449 :5

ث .التموي
نظ اًر أل مية التموي في نجاح الحاضنات ،فزد ا تمت مرتلف الهيئات والمؤسسات بوضع أفض الممالسات

العالمية لتوفير مصاهل التموي للحاضنة ،فزد وضعت الجمعية الزومية للحاضنات )(NBIA, 2012, 13
بعض الممالسات المرتبطة بالتموي و ي:
 ترتك مطط ومي انية الحاضنة على اهفتراضات الواقعية والتوقعات بعيدة المدى.
 تتم م ار عة مي انيات الحاضنة في ك شهر طبزاً لإليراهات والنفزات الفعلية.
 تكون الحاضنة ممولة ذاتياً أو لديها مريطة لتحزيق اهكتفاو الذاتي.
 لدى الحاضنة لسوم مناسبة للردمة أو األماكن المزدمة.

 يتم تدقيق السجالت المالية للحاضنة سنوياً من قب م ار ع حسابات مستز أو طرى تالث مستز .
 رمتل هاعمو ولعاة الحاضنات الزدلة على ضمان استم ارلية عملياتها وفعالياتها.
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 تجمع الحاضنة المبالغ المستحزة من عمالئها ،ويكون لديها كليات للتعام مع بطيئ الدفع أو عدمه،
وتستردم ذه اآلليات باستمرال.
أما بالنسبة لمصاهل ألس المال ،فإن أ م ذه المصاهل ي( :اإليراهات من المستأ رين والعمالو اآلمرين،
اإليراهات من المقالكة في نجاح العمي عن طريق مواقع األسهم الصليرة ،أو اتفاقات المالك على

مالي

المبيعات ،ومصاهل الدم في ذه الطريزة التي رمكن أن تحافظ على العمليات في المستزب  ،التموي الجالي
من الحكومة والمانحين ،استقالات وتدليبات الحضانة).
وبالنسبة لألطراى المرتلفة المساعدة في تموي وتقلي الحاضنة فتتمل في (عيدالوس وأحمد:)1427 ،
 أطِاف التموي  :مل و ازلة المالية ،وصندوق التطوير والتقلي  ،واللرفة التجالية ،حيث رمكنهم التبرعباألموال الالزمة ذا تم تكليفهم لتموي البنية التحتية للحاضنة ،ويمكن أن توفر الزروض لألعضاو وفزاً

إل راوات معينة ومحدهة.

 أطِاف الدعم الَْني :رمكن للجمعيات المهنية المسا مة في تزدرم المقاليع التي رجري النظر فيها من قبالحاضنة ،وعالوة على ذل رمكن لجامعة فيالهلفيا تزدرم الدعم التزني واإلهالي وهعم مدمات الحاضنة من
مالل المواله المتاحة في مجاهت التكنولو يا واإلهالة.
 أطِاف التِويق :قد تكون القركات الكبيرة المحتملة سوقاً لمنتجات الحاضنة ،حيث تكون ذه المنتجاتبديالً للمنتجات والمعدات المستولهة من الرالج.

 أطِاف التَنِيق :و ي غرى التجالة والصناعة ،واللجنة العامة لالستلمال ،وو ازلة التجالة والصناعة ،والتيتحده الرسم البياني لالستلمال في المقاليع ،من أ

تدعيم كليات نجاح عمليات الحاضنة.

ج .أةداب المصلدة والمشاركون مي الداضَنة وأدوارهم:
رجب أن تمتل

الحاضنة أصحاب مصلحة كافين (الداعمون والرعاة) لدعم عملياتها ،وضمان استدامتها،

والمقالكة في تطوير القركات والعمالو المحتضنين ،و م(Davis, 2009: 22) :
 أصحاب األعمال والصناعات المحلية والزطاع الراص.
 صناهيق اهستلمال :لجمع األموال وفزاً أل داى الحاضنة.

 البنوك :تسا م في المقالكة في فهم احتيا ات القركات الصليرة والمتوسطة ،فضالً عن توفير التموي
للقركات التي تسعى للتوسع ،وتزدرم اهئتمان لى الحاضنة نفسها في أوقات الحا ة.
 الجامعات :و ي تعد حليفاً استراتيجياً في توفير البحث والموظفين الجده لى القركات المبتدئة.
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 .3.7إدار عمليات الداضَنة
وتتطلب ذه العملية مجموعة من اإل راوات المرتبطة بأفض الممالسات العالمية والتي تقتم على:
 .3.7.8التَنقيب عن المشِوعات والعمالء
رجب أن تكون عملية اهمتيال متوافزة مع بيئة اهعمال الداملية والرال ية للحاضنة ،وأتناو ذه العملية يتم
امتيال القركات التي تسهم في تحسين المؤشرات المستردمة في تزييم أهاو الحاضنات ،لذا تمر عملية اهمتيال
بالرطوات التالية:
أ .وضع معايير وكليات همتيال المقروعات والعمالو.
و نا وضعت ) (NBIA, 2012, 13مجموعة من المعايير همتيال العمالو تمللت فيما يلي:
 تنفذ الحاضنة عمليات فحص وتطبيق فعالة لتحديد القركات التي رمكن أن تساعد الحاضنة في تحزيقمهامها.
 ترتال الحاضنة بنجاح أصحاب المقاليع الداعمين أل دافها ،وذوي المقولة وتباهل المعلومات ،والمسا مةبفعالية في ملق و رجابي لدعم تنظيم المقاليع هام الحاضنة.
 تحده عملية اهمتيال احتيا ات العمالو المحتملة ،وتقير لى كيفية استفاهة القركة من مدمات الحاضنة. تضمن هالة الحاضنة (مالل عملية اهمتيال) الت ام ك شركة بتوفير اإليراهات ،واهستلمالات والعمالة،وغير ا من البيانات الالزمة طوال فترة الحضانة مدة ه تز عن ممس سنوات.
ب .إجِاءات اختيار المشِوعات والعمالء:
وتمر عملية امتيال المقاليع والعمالو بعدة مراح و ي كالتالي (عيدالوس واحمد:)1427 ،
-

اإلعالن عن مسابزة مطة األعمال والتي رجب أن تقتم على مجموعة من اإل راوات مل تحديد
الجهات الراعية ،صياغة لوائح ،النقر واإلعالن للتعريف باهستراتيجيات ،بناو الزدلات وتو يه األطراى
المعنية ،عملية م و اهستمالة والزبول.

 تزييم العمالو والمقروعات :ينبلي أن تستند عملية تزييم العمالو المحتملين في ميع مراح عملية التطبيقعلى لسالة وأ داى الحاضنة ،وتكون متوافزة مع التزنيات التي تدعمها الحاضنة ويراعى في ذه العملية:
 oرجب أن ركون نتاج األعمال ذات الصلة بالتكنولو يا المزدم رمكن تسويزه في غضون تالث
سنوات.
 oرجب أن رظهر مزدم الطلب الزدلة على هفع رجالات الحاضنة في المراح المبكرة لألعمال.
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 oرجب أن ركون لمزدم الطلب فريق هالي محترى رزتنع به المدير التنفيذي ،من مالل قدلته
على التعام مع الجوانب التزنية للعم واستعداهه لتزب النصيحة من المجلس اهستقالي
للحاضنة.
 oرجب أن ركون مزدم الطلب قاه اًل على توفير منافع اقتصاهرة للمنطزة ( نقاو وظائف وفرص).
 oاعتماه تزييم الحاضنة إلمكانية نجاح المقروعات كج و من عملية الفحص للطلبات المزدمة
ويكمن ذا التزييم في :كليات امتيال العمي  ،واهستعداه لتزب المقولة المهنية ،والمقالكة في
هعم مقروعات الحاضنة بصفة أساسية.
 اتراذ الزرال باحتضان المقروعات أو لفضها ويتم ذل عبر مجموعة من أفض الممالسات منها :ينبليمقالكة األعمال الجديدة المبتدئة في البرامج اهستقالية والدولات التعليمية ،ويتم تزييمهم في نهارة فترة ما
قب الحضانة ،فإذا كان لديهم ما ركفي من المؤ الت رمكنهم الدمول لى فترة الحضانة ،وإه فإنه ينبلي

أن تظ فترة ما قب الحضانة ،وإذا لم ركن لدى مدير الحاضنة لضى ٍ
كاى عنهم ،عليهم ترك الحاضنة.
ً
 .3.7.7إدار خدمات الداضَنة )(Schiopu et al, 2015

ترتلف الردمات التي تزدم من حاضنة لى أمرى فملالً :حاضنات األعمال وفزاً إلهالة التنمية اهقتصاهرة

األمريكية توفر العديد من الردمات المعتمدة على نوعية البرنامج ،وأنواع العمالو التي تردمهم ،والمساعدة في
األعمال التجالية األمرى ،ومن ذه الردمات :الردمات الزانونية العامة ،والمساعدة في التسويق ،والمساعدة
في المحاسبة أو اإلهالة المالية وأنقطة الربط القبكي بين العمالو وبرنامج الحاضنة ،وإنترنت عالي السرعة
ومرافق ومعدات مترصصة ،ولوابط مع مواله التعليم العالي ،وهعم المواله البقرية والتسويق ،والردمات
اللو ستية – توزيع الدعم أو التدليب ،والحصول على لأس المال اهستلمالي للمستلمرين ،ومحاسبي صندوق
اهستلمال ،والمساعدة في الحصول على الزروض المصرفية التجالية ،والمساعدة في تسويق التكنولو يا والروابط
مع القركاو اهستراتيجيين ،والمساعدة في التمات التنظيمي ،المساعدة في ممالسات التصنيع والعمليات
والتكنولو يا ،والمساعدة في تصميم المنتجات ،وبرامج شاملة لتدليب األعمال ،وبرامج محو األمية اهقتصاهرة
وغير ا.
 .3.7.4اإلدار المالية للداضَنة
فيما يتعلق باإلهالة المالية للحاضنة فزد وضعت اليونسكو  )2000:67-68( UNESCOمجموعة من أفض
الممالسات لتأمين األموال للحاضنة تمللت في:
 -ضمان أن ركون التموي ولأس المال متاحاً منذ بدارة الحاضنة.

 ضمان التحكم في مصروفات التقلي بينما يتم توسيع اإليراهات من الردمات واإلرجالات ،للمضي قدماًلنضوج العمليات للمستأ رين.

91

 و وه هالة لديها معلومات كمنة عن اهئتمان والمنح ومصاهل التموي األمرى. و وه هالة لديها الزدلة على مساعدة المستأ رين في عداه مطة عم واستراتيجية مالية مناسبة. و وه هالة لديها الزدلة على تطوير لأس مال للحاضنة للحصول على ائتمانات تجالية منقأة لفترة صليرة. .3.7.3إدار عمليات الجود مي الداضَنة (IDISC,2012O:12-13
وتتم عمليات هالة الجوهة من مالل مجموعة من الممالسات الوا ب اتباعها على النحو التالي:
 تحزيق لضى العمي  :ويتعين على مديري الحاضنة تحديد وقياس احتيا ات القركات العميلة ولبطها معالتحسينات ،فهو يتطلب تحزيق التوازن بين كمية مدمات الدعم المتاحة حالياً والطريزة التي يتم بها تسليم

مدمات الدعم.

 فهم توقعات العمالو :عند قياس توقعات العمي رجب أن رأمذ مديرو الحاضنة في اهعتبال عدة قضارامل

اللزافة والهياك

اه تماعية السائدة ،والظروى التنافسية الحالية ،والوضع اهقتصاهي المحلي،

والجوانب الزانونية والتنظيمية.
 هالة اهبتكال :ويتطلب اهبتكال في مدمة العمالو اإلبداع ومعرفة ما رمكن أن رصب في مصلحة القركةالعميلة ،وينبلي هائماً وضع ميال موظفي الحاضنة في العم على أساس فهمهم هحتيا ات اإلنسان،
وترتبط معظم منتجات ومدمات الحاضنة بالحا ات النفسية ،وينبلي تزييم أنقطة الحاضنة وتقم تزييم

األتر النفسي من مدمات الدعم على أصحاب المقاليع.
 شراك الموظفين :رجب أن ركون لدى موظفيها المعالى والربرات للمسا مة ،وينبلي شراك فريق الحاضنةفي برنامج ضمان الجوهة هون استلناو ،وتمكين الموظفين من مالل اه تمام باإلبداع والتكام وتفاني
موظفي الحاضنة ،وينبلي تزاسم الز ارلات بين الفريق ،األمر الذي يؤهي لى م يد من الزياهة التعاونية من
قب

هالة التسلس الهرمي.

 .3.4إدار عملية التخِج:
تتمل أفض الممالسات في عملية التررج والرعارة ما يلي:
أ .سياسات ومعاييِ التخِج ):(NBIA 2012: 25 – 26
 تحديد الوقت الذي ستتررج فيه القركة المحتضنة.
 اهتفاق مع أصحاب المقاليع فيما يتعلق برروج شركاتهم لسمياً من الحاضنة.
 يبدأ المسئولون ك عمليات تررج الحاضنة.

 اعتماه وإنقاو وتسجي متوسط زمني لحاضنة القركة (في الب ارزي متوسط فترة الحاضنة  74شه اًر،
وفي يرلندا  77شه اًر ،وفي رطاليا  03شه اًر ،وفي فرنسا وبلجيكا من  34 – 64شه اًر).
91

 وضع وتعميم سياسة التررج التي اعتمدتها الحاضنة.
 متابعة وتزييم أهاو المقاليع المحتضنة على أساس معايير موضوعية.
 وضع أ داى يتم التوص

ليها بواسطة المقروعات تحت ك معيال.

 تعريض القركات تدليجياً لظروى السوق ،وذل ب ياهة التكاليف أو مفض الدعم.

 وضع عدة معايير واضحة وهقيزة لهذا اللرض ،حيث يتم تحديد تررج القركة من مالل :متابعة نظام
تزييم أهاو القركة ،والرؤية الموضوعة من قب مدير الحاضنة ،مليرات اإلطال ال مني التي تلطي فترة
احتضان القركة.
ب .ما بعد التخِج(IDLSC, 2012L: 9-12) :
تحتفظ الحاضنة باتصال منتظم مع مر يها.
رجب أن تكون مدة مرحلة ما بعد الحضانة محدهة سلفاً ،ففي بعض الحاهت ،قد ترغب الحاضنة في تزدرم

مدمة مستمرة وهعم للقركة المترر ة لتوطيد ا في السوق ،لهذا السبب ،فإن مرحلة ما بعد الحضانة تكون

فترة زمنية تم اهتفاق عليها على و ه التحديد من قب الطرفين ،وفي حاهت أمرى ،رمكن تحديد مرحلة ما بعد
الحضانة من الحاضنة نفسها لتأمين ترتيب اإلنتا ية المحلية التي تحافظ على التفاع مع القركات التي تررج
بالفع  ،ويمكن لإلنتا ية المحلية أن تزدم م ارا للحاضنة عند تررج القركة من مالل المحافظة على التفاع
الزوي مع الحاضنة وشركائها ،على سبي الملال ،اهتصال بعد الحضانة مع شركات تكنولو يا النانو والتكنولو يا
الحيوية ،وذل بسبب حا تها لمواصلة اهتصال مع مراك البحوث.
تزدم الحاضنات ميع أنواع الردمات التي تتطلبها المقروعات المحتضنة وبعد اهحتضان ،والتي تقم :
الردمات اهستقالية :مل هلاسات الجدوى اهقتصاهرة للمقروعات وتنفيذ استقالات الجوهة القاملة ،ومدمات
تنمية المواله البقرية ،والردمات اإلهالية :ومنها قامة القركات والردمات المحاسبية وإعداه الفواتير وتأ ير
المعدات ،ومدمات السكرتالية ،والردمات المترصصة :ومنها استقالات تطوير المنتجات ،والتعبئة والتلليف
والتسعيرة وإهالة المنتج ومدمات تسويزية وغير ذل  ،والردمات التمويلية :مل المساعدة في الحصول على
التموي من مالل شركات التموي أو البرامج الحكومية ،والردمات العامة :مل األمن وأماكن التدليب والحاسب
اآللي وتوفير المكاتب وأماكن التر ين ونظام وكلية للعالقات العامة.
الددائق التكَنولوجية ح الصَناعية :وتعتبر ذه تطو اًل طبيعياً للقركات المترر ة مؤم اًر ،وبالتالي رمكن لفريق

هالة الحاضنة أن ركون له هول في ملق  /تع ي حدرزة التكنولو ية  /الصناعة ،الذي رمكن أن ركون المكان

الطبيعي لبعض القركات.
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رةد األداء :الحاضنة بحا ة لى الحصول على معلومات كمية عن نجاح القركات المترر ة ،ويجب على
فريق اإلهالة تنفيذ نظام مراقبة القركة المترر ة ،ويكون ذا مستزالً عما ذا كانت القركة تقالك  /ه تقالك
في مرحلة ما بعد الحضانة.

الخالةة
تناول الفص اللالث مفهوم حاضنات األعمال وأ ميتها وفوائد ا وكذل تم التطرق لميلاق حاضنات األعمال
في قطاع غ ة وذل من مالل دول مزالنة .حيث يتضح من الفص أن حاضنات األعمال تلعب هو اًل مهماً
ولئيسياً في تنمية وإنجاح المقاليع الصليرة والمتوسطة وأن ما نسبته  %94من المقاليع التي ه يتم احتضانها
توا ه مراطر الفق واإلغالق ،وتزوم فكرة الحاضنات على تزدرم الدعم الالزم والردمات المهمة لألفكال
الرياهرة والمقاليع الناشئة من أ

تزلي المراطر التي توا هها وبالتالي رجد أصحاب ذه المقاليع والرياهيون

من رمد يد العون لهم .ومن مالل الفص تم توضيح نموذج أنفوهرف  1449والذي رعم على الربط بين
مراح حضانة األعمال وهولة حياة المقاليع ويوضح أ مية الحاضنة للمقاليع الرياهرة ،كما تم التعريج على
نموذج يوضح هل ة مراطر اهستلمال مزالنة بمراح اهحتضان والذي يؤكد على أن للحاضنات بمراحلها
المرتلفة (قب اهحتضان – أتناو اهحتضان-بعد اهحتضان) هول مهم في تزلي مراطر اهستلمال وتقجيع
أصحاب لؤوس األموال على اهستلمال في حاضنات األعمال ،وفي نهارة الفص تم استعراض أفض
الممالسات العالمية لتأسيس وإهالة حاضنات األعمال والتي تعتبر بملابة مرشد ومو ه لمديري ومالكي حاضنات
األعمال الزائمين والراغبين بفتح وإنقاو حاضنات أعمال ديدة.
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الفصل الرابع
صدق وثبات االستبانة
وحتليل بيانات الدراسة ومناقشتها
الم دث األول:

ةدق وث ات االست اية
الم دث الثايي:

تدلي بيايات الدراسة ومَناقشتها
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مقدمة:
ن الهدى الرئيسي لهذه الدلاسة و التعرى على حاضنات األعمال وهول ا في نجاح المقاليع الصليرة في
قطاع غ ة من مالل تطبيق الدلاسة على حاضنات قطاع غ ة في الفترة من  ،1423 – 1446و ي كما أسلفنا
سابزاً تالث حاضنات (حاضنة الجامعة اإلسالمية  ،BTIوحاضنة بيكتي ،BICTIوحاضنة الكلية الجامعية
للعلوم التطبيزية يوكاس  )UCASTIحيث تم نقاو وتصميم استبانة تستهدى المقاليع المترر ة من الحاضنات
أعاله مالل الفترة المذكولة سابزا ،حيث قام الباحث كما و موضح في الفص األول بدلاسة مجموعة من
اهستبانات للوصول الى القك النهائي لالستبانة الراصة بالدلاسة من مالل تحديد أ م المحاول والفزرات التي
اعتمدتها الدلاسات السابزة ،ومن تم تم تحكيمها من مجموعة من المرتصين في الجانب اهقتصاهي واهحصائي
والرياضي وكذل مدلاو حاضنات اهعمال ،وقد و د الباحث صعوبة في الوصول والتواص مع مجموعة من
الرياهيين بسبب سفر م للرالج وبعد أماكن سكنا م هام الزطاع ،مما اضطره الى عاهة تصميم اهستبانة بقك
الكتروني وتوزيعها على عينة مسحية لمجتمع الدلاسة والمتكون من  291مقروع متررج من اهحتضان حتى
تاليخ  ،1423/9وسيوضح الفص الحالي القق التحليلي واهحصائي من مالل تحديد حجم العينة وعده
المقا دات وامتبالات صدق وتبات اهستبانة واألساليب اإلحصائية المستردمة في البحث ،وا راو التحلي
الكمي وامتبال فرضيات الدلاسة التي رمكن من ماللها الوقوى على هول حاضنات اهعمال في تنمية وانجاح
المقاليع الصليرة في قطاع غ ة .وقام الباحث بتفريغ وتحلي اهستبانة من مالل برنامج التحلي اإلحصائي
) ،(Statistical Package for Social Sciences -SPSSوحيث أن بيانات الدلاسة تتبع التوزيع
الطبيعي فزد تم استردام اهمتبالات اإلحصائية المعلمية ،وتم استردام األهوات اإلحصائية التالية:
 .2النسب المئوية ،والتك ارلات ،والمتوسط الحسابي النسبي من أ

معرفة تكرال فئات متلير معين ،وإفاهة

الباحث في وصف عينة الدلاسة.
 .1امتبال "معام ألفا كرونباخ" ،لمعرفة تبات فزرات اهستبانة.
 .7معام التباط "بيرسون" ،لزياس هل ة اهلتباط همتبال صدق اهستبانة ،كما رستردم ذا اهمتبال
لدلاسة العالقة بين المتليرات في حالة البيانات المعلمية.
 .0امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات أي محول
من محاول اهستبانة قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه.
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الم دث األول
ةدق وث ات االست اية
أوالً :أسلوب الدراسة
استردم الباحث المنهج الوصفي والتحلي الكمي ،والذي رحاول أن رصف ويزيم حاضَنات األعمال
ودورها مي إيجاح المشاريع الصغيِ مي قطاع غز  ،أمالً في التوص لى تعميمات ذات معنى ي يد بها لصيد
المعرفة عن الموضوع.
وقد استخدم ال احث مصدرين أساسيين لجمع المعلومات:
 .8المصادر األولية
لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدلاسة ،لجأ الباحث لى مع البيانات األولية من مالل اهستبانة
كأهاة لئيسية للبحث ،صممت مصيصاً لهذا اللرض – ملحق لقم ( ،- )7ووزعت بقك اإللكتروني
على ( )291مقروع محتضن منتهي من عملية اهحتضان حتى تاليخ توزيع اهستبانة

( .)|1423/9/25باإلضافة إل راو عده من المزابالت مع مدلاو الحاضنات والربراو في مجال
اهحتضان ،وتحلي المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها بهدى الوصول ألفض مستويات
التحلي .
 .1المصادر الثايوية

حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطال النظري للدلاسة لى مصاهل البيانات اللانوية ،والتي تتمل في
الكتب ،والم ار ع العربية واأل نبية ذات العالقة ،والدوليات والمزاهت والتزالير ،واألبحاث ،والدلاسات

السابزة ،التي تناولت موضوع الدلاسة ،وتحلي محتوى العديد من منقولات الحاضنات اهلكترونية
والمطبوعة ،باإلضافة للبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المرتلفة ،من أ

تراو الدلاسة بالقك

المطلوب.
ثايياً :مجتمع وعيَنة الدراسة
يتكون مجتمع الدلاسة من ميع المقاليع التي أتمت اهحتضان في حاضنات قطاع غ ة حتى تاليخ
البحث ،وقد بلغ حجم مجتمع الدلاسة ( )291مقروع لياهي ،ولجمع المعلومات ،فزد تم استردام اسلوب العينة
المسحية ،حيث تم توزيع اهستبانات على ميع مجتمع الدلاسة ،وقد تم استرهاه ( )66استبانة ،وبعد فحص
اهستبانات ،تم استبعاه ( )7استبانات نظ اًر لعدم تحزق القروط المطلوبة لإل ابة على اهستبيان ،وبذل ركون
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عده اهستبانات الراضعة للدلاسة ( )67استبانة ،أي بنسبة استرهاه ( ،)%71.3ولعدم استرهاه

ميع

اهستبانات الموزعة على المبحوتين قد تم اعتبال عينة الدلاسة عينة عقوائية اشتملت على  67مقروع موزعة
كالتالي:
 .2حاضنة  11 :BTIمقروع من أص  93مقروع ،بنسبة استرهاه (.)%11.6
 .1حاضنة  26 :BICTIمقروع من أص  53مقروع ،بنسبة استرهاه (.)%13.5

 .7حاضنة  15 :UCASTIمقروع من أص  73مقروع بنسبة استرهاه (.)%63.5
ثالثاً :أدا الدراسة

تم عداه استبانة حول حاضنات األعمال وهول ا في نجاح المقاليع الصليرة في قطاع غ ة بدلاسة

حالة حاضنات قطاع غ ة في الفترة من  ،1423 – 1446وتتكون اهستبانة من ألبع أقسام لئيسة و ي:
 .2القِم األول :يتكون من البيانات القرصية لعينة الدلاسة ،ويتكون من ( )3فزرات.

 .1القِم الثايي :و و عبالة عن مجاهت الدلاسة المتعلزة باستراتيجية حاضنات األعمال ،و ي تالتة
محاول ،وتتكون من ( )23فزرة ،و ذه المحاول كالتالي:

أ .كلية امتيال المقاليع ،ويتكون من ( )5فزرات.

ب .بيئة اهحتضان ،ويتكون من ( )3فزرات.

ج .هول الحاضنات في هعم البحث العلمي وتع ي لياهة األعمال والرياهة اه تماعية ،ويتكون من ()5
فزرات.

 .7القِم الثالث :و و عبالة عن مجاهت الدلاسة المتعلزة بردمات احتضان المقاليع ،و ي ستة محاول،
وتتكون من ( )77فزرة ،و ذه المحاول كالتالي:

أ .مدمات الترطيط ،ويتكون من ( )6فزرات.

ب .مدمات التدليب والتعليم ،ويتكون من ( )6فزرات.
ج .الردمات التمويلية ،ويتكون من ( )5فزرات.

ه .الردمات التسويزية ،ويتكون من ( )6فزرات.
ه .الردمات اإلهالية ،ويتكون من ( )0فزرات.

و .مدمات ما بعد التررج ،ويتكون من ( )6فزرات.

 .0القِم الِابع :و و عبالة عن مجاهت الدلاسة المتعلزة بالزدلة التنافسية للحاضنة ،و ي تالتة محاول،
وتتكون من ( )27فزرة ،و ذه المحاول كالتالي:

أ .التكلفة ،ويتكون من ( )5فزرات.

ب .الجوهة ،ويتكون من ( )5فزرات.

ج .اإلبداع ،ويتكون من ( )7فزرات.
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وقد تم استردام مزياس ليكرت الرماسي ،لزياس استجابات المبحوتين لفزرات اهستبانة ،حيث امتال الباحث
الدل ة ( )5لموافق بقدة ،والدل ة ( )2للير الموافق أبداً ،كما و موضح في الجدول (.)0.2
جدول (3.8
جدول يوضح مقياس ليَِت

التصَنيف

موامق بشد

موامق

غيِ متأكد (مدايد

غيِ موامق

الدرجة

5

0

7

1

ه أتفق أبداً
2

رابعاً :ةدق االست اية
رزصد بصدق اهستبانة و أن تزيس أسئلة اهستبانة ما وضعت لزياسه ،وقد قام الباحث بالتأكد من صدق
اهستبانة بطريزتين:
 .8رأي المدَمين
عرض الباحث اهستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )24مترصصين في اهقتصاه ،واإلهالة
واإلحصاو ،ومدلاو الحاضنات ،وأسماو المحكمين بالملحق لقم ( ،)0وقد استجاب الباحث أللاو المحكمين وقام
بإ راو ما يل م من حذى وتعدي في ضوو المزترحات المزدمة.
 .7ةدق المقياس
 .7.8ةدق االتِاق الداخلي:
رزصد بصدق اهتساق الداملي مدى اتساق ك فزرة من فزرات اهستبانة مع المحول الذي تنتمي لية
ذه الفزرة ،وقد قام الباحث بحساب اهتساق الداملي لالستبانة وذل من مالل حساب معامالت اهلتباط بين
ك فزرة من فزرات محاول اهستبانة والدل ة الكلية للمحول نفسه.
يوضح الجدول لقم ( )0.1معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول األول " آلية اختيار المشاريع"
والدل ة الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.512و( ،)4.671و ي هالة
عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
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جدول (3.7
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور األول " آلية اختيار المشاريع " والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

.2

فترات زمنية محدهة لفتح باب احتضان المقاليع.

**4.521

0.000

.1
.7

بناو على أولويات قومية أو وطنية.
مجاهت " أفكال" مقاليع محدهة ً

**4.571

0.000

عده العاملين في المقروع.

**4.558

0.000

.0

نهاو المقروع ضمن ال من المحده لالحتضان.

**4.522

0.000

.5

عده مقاليع محده لك مرحلة احتضان.

**4.632

0.000

الْقِ

م.

**اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

يوضح الجدول لقم ( )0.7معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول اللاني " بيئة االحتضان" والدل ة
الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.076و( ،)4.392و ي هالة عند
مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.4
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الثايي " بيئة االحتضان" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

.2

توفير المرشدين المالئمين لتطوير قدلات ومهالات العاملين والرياهيين.

**4.747

0.000

.1

توفير الفترة الكافية المرصصة لعملية اهحتضان الراصة بك مقروع.

**4.582

0.000

.7

توفير بيئة تسه التعلم من مالل العم الجماعي والمحاكاة للزرناو.

**4.791

0.000

**4.788

0.000
0.000
0.000

الْقِ

م.

لالرت اط

.0

توفير بيئة احتضان مالئمة لك

.5

العم على همج األفكال المرتلفة للمقاليع للرروج بفكرة ديدة.

**4.642

.6

أه ركون مكانها الجلرافي معيزاً للمقروع المحتضن.

**4.567

.3

توفير أماكن احتضان مريحة ومناسبة من حيث (األتاث – اإلنالة – الموقع –

المحتضن.

مقروع بحسب حا ة وطبيعة المقروع

**4.436

المساحة .)....

(sig.

0.000

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

يوضح الجدول لقم ( )0.0معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول اللالث " دور الداضَنات مي دعم
ال دث العلمي وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية" والدل ة الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت
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اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.523و( ،)4.357و ي هالة عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر
ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.3
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الثالث " دور الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد األعمال
والِياد االجتماعية" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

.2

توفير المعلومات من البحوث العلمية في مرتلف الترصصات.

**4.518

0.000

.1

عزد ولش عم مع لواه األعمال لالستفاهة من تجالبهم ومبراتهم.

**4.718

0.000

.7

عزد هولات في البرامج والتزنيات الحديلة لتع ي الرياهة اه تماعية.

**4.691

0.000

.0

مساعدة لواه األعمال في توليد أفكال ديدة والعم على تنفيذ ا.

**4.853

0.000

.5

تدليب لواه األعمال على لبط المقاليع ببرامج تموي واستلمال مرتلفة.

**4.763

0.000

الْقِ

م.

لالرت اط

(sig.

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

يوضح الجدول لقم ( )0.5معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول الرابع " خدمات التخطيط" والدل ة
الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.659و( ،)4.352و ي هالة عند
مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.2
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الِابع " خدمات التخطيط" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

.2

تنمية الكفاوة الترطيطية لدى منتسبي الحاضنة وفق المنهجية العلمية.

**4.724

0.000

.1

تر مة اللارات المراه بلوغها لى أ داى واضحة ومحدهة وقابلة للزياس.

**4.751

0.000

.7

عداه مطط العم األولية للمقروع لتسهي تنفيذه.

**4.659

0.000

**4.751

0.000

.5

المساعدة في عداه هلاسات الجدوى اهقتصاهرة.

**4.694

0.000

.6

كساب المنتسب فكرة التوسع في المقروع بعد التررج من الحاضنة.

**4.688

0.000

م.

.0

الْقِ

كساب المنتسب للحاضنة مهالات عمليات اتراذ الزرال (ح المقكالت-التنبؤ-
اهستدامة.)...

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01
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يوضح الجدول لقم ( )0.6معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول الرامس " خدمات التدريب والتعليم"
والدل ة الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.641و( ،)4.346و ي هالة
عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.2
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الخامس " خدمات التدريب والتعليم" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

.2

معالى هالية تنمي مهالاتهم واتجا اتهم نحو مقاليعهم.

**4.602

0.000

.1

برامج تدليبية تسا م في تيسير وتسهي العم هام الحاضنة.

**4.733

0.000

.7

التدليب المستمر بعد اهنتهاو من ك مرحلة من مراح المقروع.

**4.806

0.000

.0

عزد هولات تدليبية للمنتسبين لكيفية تسويق المنتج منذ بدو المقروع.

**4.757

0.000

**4.777

0.000

**4.676

0.000

م.

.5
.6

الْقِ

السمات الرياهرة كاهحترافية والمرونة واللزة بالنفس بما رسا م في نجاح
المقروع.
تدليب أصحاب المقاليع على عداه الموازنات والرطط المالية للمقاليع.

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

يوضح الجدول لقم ( )0.3معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول الساهس " الخدمات التمويلية"
والدل ة الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.147و( ،)4.392و ي هالة
عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.2
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الِادس " الخدمات التمويلية" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

.2

توفير الدعم المالي المطلوب إلقامة المقروع.

**4.791

0.000

.1

توزيع المرصصات المالية حسب مراح تنفيذ المقروع.

**4.780

0.000

.7

عداه موازنة مسبزة تحده التموي المطلوب إلقامة المقروع واهتفاق عليها.

**4.711

0.000

.0

عزد اتفاق على الحصول على نسبة محدهة من ألباح المقروع بعد التررج.

0.203

0.000

.5

تزدرم هعم مالي طالئ في حال احتياج المقروع للدعم غير المتفق عليه مسبزاً.

**4.712

0.000

م.

الْقِ

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01
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يوضح الجدول لقم ( )0.3معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول السابع " الخدمات التِويقية" والدل ة
الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.503و( ،)4.319و ي هالة عند
مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.1
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الِابع " الخدمات التِويقية" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

**4.719

0.000

**4.618

0.000

.7

توفير معلومات حول أذواق المستهلكين.

**4.767

0.000

.0

توفير معلومات حول المنافسين في السوق.

**4.777

0.000

.5

المساعدة على رجاه أسواق ديدة محلية وهولية.

**4.724

0.000

**4.767

0.000

م.

.2
.1

.6

الْقِ
عداه الدلاسات التسويزية أتناو فترة اهحتضان.
الترويج للمنتج على الصفحة اإللكترونية للحاضنات ومن مالل المعالض
والوسائ األمرى.

عزد ولش عم تلزيفية للمجتمع المحلي حول المنتج الجديد قب طرحه في

األسواق بفترة زمنية محدهة.

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

يوضح الجدول لقم ( )0.9معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول اللامن " الخدمات اإلدارية" والدل ة
الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.361و( ،)4.392و ي هالة عند
مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.4
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الثامن " الخدمات اإلدارية" والدرجة الكلية للمدور
م.

.2
.1
.7
.0

الْقِ
عداه (تحلي نظام) متكام للجانب اإلهالي والمحاسبي والرقابي حسب حا ة
المقروع.
عداه السجالت التجالية واإلهالية وح المقكالت المحاسبية.
تزدرم العون في الوظائف اإلهالية (الترطيط ،التنظيم ،التوظيف ،التو يه،
الرقابة).
المساعدة في عداه يك تنظيمي للمقروع وتحديد المهام والمسؤوليات والعالقات.

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01
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معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

**4.891

0.000

**4.847

0.000

**4.781

0.000

**4.762

0.000

يوضح الجدول لقم ( )0.24معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول التاسع " خدمات ما بعد التخِج"
والدل ة الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.645و( ،)4.395و ي هالة عند
مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.81
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور التاسع " خدمات ما بعد التخِج" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

**4.605

0.000

.1

المساعدة في تزييم أهاو المقروع بعد التررج.

**4.743

0.000

.7

المساعدة المالية في حالة الحا ة لذل .

**4.790

0.000

**4.895

0.000

.5

تزدرم مدمات التقبي مع الجهات المرتلفة.

**4.756

0.000

.6

توفير معلومات عن العمالة المالئمة لطبيعة عم المقروع.

**4.831

0.000

م.

.2

.0

الْقِ

لالرت اط

المساعدة في الحصول على الرصومات واإلعفاوات وفترات السماح الضريبي
الراصة بالمقاليع على الصعيد الحكومي والمدني.

المساعدة في تمام مطط التوسع مل (فتح مط نتاج ديد ،اهنتزال لى أسواق
ديدة ،توسيع عمليات الترويج واإلعالن  ...لخ).

(sig.

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

يوضح الجدول لقم ( )0.22معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول العاشر " التكلْة" والدل ة الكلية
للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.661و( ،)4.333و ي هالة عند مستوى معنوية
( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.88
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور العاشِ " التكلْة" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

.2

فتح قنوات تموي متجدهة وفعالة.

**4.826

0.000

.1

توفير المواله المتاحة بصولة اقتصاهرة ولشيدة.

**4.878

0.000

**4.767

0.000

**4.662

0.000

**4.687

0.000

م.

.7
.0
.5

الْقِ

استردام البحث والتطوير لتحديث عملياتها اإلنتا ية للوصول لى األ داى بأق
تكلفة.
مفض التكاليف المباشرة إلقامة المقاليع باستمرال.
الحصول على العروض المناسبة في مجاهت تردم عم المقروع أتناو فترة

اهحتضان (كعروض شراو األ ه ة ،عروض الترويج والتسويق)...

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01
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يوضح الجدول لقم ( )0.21معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول الحاهي عقر " الجود " والدل ة
الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.377و( ،)4.303و ي هالة عند
مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.87
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الدادي عشِ " الجود " والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

.2

استردام أساليب متنوعة لتحسين وهة المقاليع.

**4.848

0.000

.1

استردام وسائ متعدهة للرقابة على وهة المقاليع.

**4.821

0.000

.7

استردام مواصفات ومزاييس محدهة ومعتمده.

**4.777

0.000

.0

استزطاب المرشدين والمترصصين ذوي المهالة والربرات السابزة.

**4.733

0.000

.5

تزييم أهاو المقاليع بقك مستمر لتالفي األمطاو.

**4.757

0.000

م.

الْقِ

لالرت اط

(sig.

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

يوضح الجدول لقم ( )0.27معام اهلتباط بين ك فزرة من فزرات المحول اللاني عقر " اإلبداع" والدل ة
الكلية للمحول ،والذي يبين أن معامالت اهلتباط المبينة تتراوح بين ( )4.361و( ،)4.332و ي هالة عند
مستوى معنوية ( ،)α=0.01وبذل رعتبر ذا المحول صاهقاً لما وضع لزياسه.
جدول (3.84
معام ارت اط بيِسون بين ك مقِ من مقِات المدور الثايي عشِ " اإلبداع" والدرجة الكلية للمدور
معام بيِسون

القيمة االحتمالية

لالرت اط

(sig.

.2

مساعدة لياهيي األعمال في تحوي أفكال م لى مقاليع قابلة للتطبيق.

**4.762

0.000

.1

تزدرم مقاليع لالحتضان ديدة ويصعب تزدرمها من قب الحاضنات األمرى.

**4.817

0.000

.7

ضمان امتالك العاملين للمهالات المتعدهة التي تجعلهم قاهلين على التمي في أهائهم.

**4.881

0.000

م.

الْقِ

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01
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 .7.7الصدق ال َنائي:
رعتبر الصدق البنائي أحد مزاييس صدق األهاة الذي رزيس مدى تحزق األ داى التي تريد األهاة
الوصول ليها ،ويبين مدى التباط ك محول من محاول الدلاسة بالدل ة الكلية لفزرات اهستبانة.
يبين دول ( )0.20أن ميع معامالت اهلتباط في ميع محاول اهستبانة هالة حصائياً عند مستوى
معنوية ( ،)α=0.01وبذل تعتبر ميع محاول اهستبانة صاهقة لما وضعت لزياسه.
جدول (3.83
معام ارت اط بيِسون بين ك مدور من مداور الدراسة والدرجة الكلية لالست اية
معام بيِسون لالرت اط

القيمة االحتمالية (sig.

.2

آلية اختيار المشاريع

**4.379

0.000

.1

بيئة االحتضان

**4.799

0.000

**4.735

0.000

.0

خدمات التخطيط

**4.615

0.000

.5

خدمات التدريب والتعليم

**4.745

0.000

.6

الخدمات التمويلية

**4.581

0.000

.3

الخدمات التِويقية

**4.680

0.000

.3

الخدمات اإلدارية

**4.673

0.000

.9

خدمات ما بعد التخِج

**4.780

0.000

 .24التكلْة

**4.816

0.000

 .22الجود

**4.871

0.000

 .21اإلبداع

**4.815

0.000

م.

.7

المدور

دور الداضَََنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد
األعمال والِياد االجتماعية

اهلتباط هال حصائياً عند مستوى ههلة ()α=0.01

ويتضح من نتائج اهمتبالات اإلحصائية السابزة أن اهتساق الداملي لجميع فزرات اهستبانة مع
محاول ا هال حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.01و و ما رقير لى معنوية الفزرات ،وكذل يتضح أن
اهمتبالات اهحصائية المتعلزة بالصدق البنائي لالستبيان هال حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.01و و
ما رقير ارضاً لى معنوية صدق اهستبانة من مالل معنوية المحاول واهستبانة كك  ،و ذا رعكس وهة
اهستبانة من الناحية اإلحصائية وقابليتها للتحلي .
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خامِاً :ث ات االست اية
رزصد بلبات اهستبانة أن تعطي ذه اهستبانة نفس النتيجة لو تم عاهة توزيع اهستبانة أكلر من مرة
تحت نفس الظروى والقروط ،أو بعبالة أمرى أن تبات اهستبانة رعني اهستزرال في نتائجها وعدم تليير ذه
النتائج بقك كبير فيما لو تم عاهة توزيعها على أفراه العينة عدة مرات مالل فترة زمنية معينة.
وقد تحزق الباحث من تبات استبانة الدلاسة من مالل طريزة "معام ألفا كرونباخ" ،حيث يبين الجدول ()0.25
قيم معام ألفا كرونباخ لك محول من محاول اهستبانة والتي كانت تتراوح بين ( )4.075و( ،)4.359كما
كانت قيمة معام ألف كرونباخ لك فزرات اهستبانة مرتفعة وتساوي ( ،)4.953وبقك عام فإن الحكم على
اللبات رعتمد على مزدال معام اهلتباط الناتج من التحلي اهحصائي .وكلير من الباحلين رعتبرون أن معام
اهلتباط الكلي الذي يتجاوز  4.3كفيالً بالمي حيال تبات األهاة المستردمة .وبهذا ركون الباحث قد تأكد من
جدول (3.82
معام ألْا كِوي اخ لقياس ث ات االست اية
عدد الْقِات

معام ألْا كِوي اخ

م.
.2

آلية اختيار المشاريع

5

4.075

.1

بيئة االحتضان

3

4.337

5

4.376

.0

خدمات التخطيط

6

4.391

.5

خدمات التدريب والتعليم

6

4.314

.6

الخدمات التمويلية

5

4.613

.3

الخدمات التِويقية

6

4.313

.3

الخدمات اإلدارية

0

4.304

.9

خدمات ما بعد التخِج

6

4.359

.24

التكلْة

5

4.311

.22

الجود

5

4.300

.21

اإلبداع

7

4.351

.27

جميع مقِات االست اية

67

4.953

.7

المدور

دور الداضََََََََنات مي دعم ال دث العلمي
وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية
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الم دث الثايي
تدلي بيايات الدراسة ومَناقشتها
مقدمة:
رستعرض ذا المبحث الوصف اإلحصائي لعينة الدلاسة وفق الرصائص والسمات القرصية لمجتمع
الدلاسة ،وذل بناو على

ابات الزسم األول من اهستبانة (المعلومات الضابطة) ،تم رستعرض ذا المبحث

نتائج استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ك
محول من محاول اهستبانة تساوي هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ترتلف عنها امتالفاً و ريا.
أوالً :اخت ار التوزيع الط يعي
تم استردام امتبال "كولومجروى – سميرنوى" لمعرفة ذا ما كانت بيانات الدلاسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ه،
وقد تم استردام امتبال " كولومجروى – سميرنوى" تحديداً ألن عده اهستبانات رساوي ( )67استبانة و ي
أكلر من (.)54
يوضح الجدول ( )0.26أن قيمة ) sig. (p-valueلجميع محاول اهستبانة أكبر من ( )4.45و ذا رعني أن
بيانات الدلاسة تتبع التوزيع الطبيعي ،وبالتالي رجب استردام اهمتبالات اإلحصائية المعلمية في تحلي بيانات
الدلاسة.
جدول رقم (3.82

يتائج اخت ار التوزيع الط يعي كولومجِوف – سميِيوف
المدور

عدد الْقِات

)Sig. (p-value

ميع المحاول

67

4.144

 .8الوةف اإلحصائي لعيَنة الدراسة:
بناو
فيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدلاسة وفق الرصائص والسمات القرصية ألفراه عينة الدلاسة وذل
ً
على ابات الزسم األول (المعلومات الضابطة) ،من اهستبانة.
.8.8

توزيع أمِاد العيَنة حِب الجَنس.
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شَ رقم (3.18

جدول رقم (3.82

توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ الجَنس

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

الجَنس
ذكر

44

61.9

أنلى

73

38.1

المجموع

24

100.0

يبين الجدول ( )0.23أن الذكول رمللون ما نسبته ( )%62.9من عينة الدلاسة ،في حين أن اإلناث تمل ما
نسبته ( )%73.2من عينة الدلاسة ،و ذا يدل على أن نسبة الرياهيين أكبر من نسبة الرياهرات بفالق ()17.3
و ذه نسبة مرتفعة ،وقد رع ى ذل للعديد من األسباب أ مها أن أفكال الرياهيين القباب المزدمة للحاضنات
كانت أكلر اقناعاً لمدلاو ولجان الحاضنات وبالتالي تم قبول مقاليعهم وتزدرمها على المقاليع الراصة باإلناث
باإلضافة لو وه أسباب ا تماعية والتي تقك عائق أمام اإلناث في المجتماعات العربية بقك عام.
وبعد مزالنة ذه النتيجة بالدلاسات السابزة و د الباحث أنها تتفق مع العديد من الدلاسات السابزة أ مها هلاسة
(صالح  )1427والتي أظه ار أن نسبة الذكول تساوي ( ،)63.6بينما نسبة اإلناث تساوي ( ،)71.0في حين
أنها امتلفت مع هلاسة (النرالة )1425 ،وهلاسة (مهدي )1425 ،والتي أظهرت تزالب كبير في توزيع عينة
الدلاسة حسب متلير الجنس.
 .8.7توزيع أمِاد العيَنة حِب متغيِ المدامظة
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جدول رقم (3.81
توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ المدامظة

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

المدامظة

م.
.2

شمال غ ة

7

11.1

.1

غة

43

68.3

.7

الوسطى

5

7.9

.0

مانيونس

4

6.3

.5

لفح

4

6.3

المجموع

24

811.1

يبين الجدول ( )0.23أن ( )%63.7من أفراه العينة رزطنون في محافظة غ ة ،وتنرفض ذه النسبة بقك
ملفت كلما ابتعدنا عن محافظة غ ة (من الناحية الجلرافية) فنجد أن محافظات القمال نسبتها ( ،)22.2بينما
المحافظات الوسطى ( ،)3.9وتتقابه نسبة محافظتي مانيونس ولفح بما رعاهل(  ،)6.7ويعتزد الباحث أن
السبب في امتالى النسب بقكلها الكبير رع ى لو وه حاضنات الزطاع اللالتة في محافظة غ ة ،وكذل لما
تملله محافظة غ ة من مرك تزافي وا تماعي و لرافي مزالنة بمحافظات الزطاع ،باإلضافة لألوضاع
اهقتصاهرة الصعبة والتي قد تكون عائق أمام الرياهيين من المحافظات األمرى ل ياهة تكاليف النز
والمواصالت.
 .8.4توزيع أمِاد العيَنة حِب متغيِ المؤه العلمي
شَ رقم (3.17
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جدول رقم (3.84
توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ المؤه العلمي

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

المؤه العلمي

م.
.2

هبلوم

5

7.9

.1

بكالوليوس

48

76.2

.7

ما ستير

9

14.3

.0

هكتولاه

1

1.6

المجموع

24

811.1

يبين الجدول ( )0.29أن ( )%36.1من أفراه العينة م من حملة شهاهة البكالوليوس ،بينما ما نسبته ()20.7
م من حملة الما ستير ،ونجد أن حملة الدبلوم نسبتهم منرفضة دا و ي ( ،)3.9ويتبعها في ذل حملة
الدكتولاه بنسبة ( ،)2.6مع األمذ بعين اهعتبال أن ذه البيانات ه تعني النسب أعاله وقت همول الرياهيين
للحاضنة فزد ركون ناك من الرياهيين من أكم هلاسته بعد اهنتهاو من اهحتضان ،وعليه رجد الباحث أن
النسب أعاله تدل على كفاوة الرياهيين بقك عام والتفاع نسبة تحصيلهم العلمي ،وقد رع ى عدم التفاع نسبة
حملة الما ستير والدكتولاه بسبب أن معظم حملة ذه القهاهات العليا م حاصلين في األغلب على عم
وظيفي وليس لديهم الحا ة إلنقاو مقاليع ديدة ،ومن ناحية أمرى فإن حملة القهاهات العليا تكون مستوياتهم
الرياهرة مرتفعة وبالتالي ه رحتا ون للتو ه للحاضنات .ويعتزد الباحث بأن السبب هلتفاع نسبة حملة
البكالوليوس و أن ذه الفئة ذات كفاوة عالية وطموح في بناو مقروعات قتصاهرة على أسس علمية
وتكنولو يا متزدمة مصوصاً بعد اهنتهاو من هلاسة البكالوليوس واقبالهم للبحث عن فرصة عم  ،بينما رعتبر
حملة الدبلومات بقك عام من أصحاب المهن الحرفية و ذا سبب انرفاض نسبتهم أعاله .وقد اتفزت ذه

الدلاسة بقك كبير مع هلاسة (مهدي ،)1425 ،وهلاسة (صالح ،)1427 ،وهلاسة (النرالة )1425 ،والتي
أظهرت أن نسبة حملة شهاهة البكالوليوس على التوالي ي ( )63.9و ( )31.0وبمتوسط ( )33.6لدلاسة
(النرالة.)1425،
 .8.3توزيع أمِاد العيَنة حِب متغيِ العم ق

االحتضان

جدول رقم (3.71

توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ العم ق

م.

العم ق

االحتضان

االحتضان

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

.2

رعم

36

57.1

.1

ه رعم

27

42.9

المجموع

24

811.1

111

يبين الجدول ( )0.14أن ( )%53.2من أفراه العينة رعملون قب اهحتضان ،و ذا مؤشر مهم على أن
حاضنات اهعمال ي بملابة نزطة هستكمال المقاليع والعم على تطوير ا وكذل لتطوير الرياهيين أنفسهم،
وعند مزالنة ذه النسب بالنسبة في سابعاً أهناه والمتعلزة بتوزيع العينة بحسب

تمتل مقروعاً ماصاً قب

اهحتضان ،نجد أن ( )65.2ه رمتلكون مقروعاً ماصاً قب اهحتضان أي أن معظم العاملين قب اهحتضان

كانوا رعملون لدى مؤسسات امرى ،ويعوه التفاع نسبة الذين رعملون قب اهحتضان الى عدة عوام أ مها:
 -لغبتهم في امتالك مقاليع ماصة.

 و وه فكرة لياهرة لديهم قد تكون وليدة العم قب اهحتضان. -الرغبة في زياهة الدم .

وبعد الر وع للدلاسات السابزة و د الباحث أن الدلاسات لم تتناول ذه النزطة على الرغم من أ ميتها.
 .8.2توزيع أمِاد العيَنة حِب اسم الداضَنة.
جدول رقم (3.78

توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ اسم الداضَنة

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

الداضَنة

م.
.2

بيكتي

16

25.4

.1

الجامعة اإلسالمية

22

34.9

.7

الكلية الجامعية

25

39.7

المجموع

24

811.1

يبين الجدول ( )0.12أن النسب أعاله تعبر عن توزيع عينة الدلاسة حسب اسم الحاضنة التي قامت باحتضان
المقروع ،مع اإلشالة لى أن النسب ه تقير لى عده المقاليع المحتضنة في الحاضنة وإنما كما أشرنا سابزاً
فإنه تم توزيع اهستبانة على ميع المقاليع المحتضنة الكترونياً لللالث حاضنات و ذه النسب تعبر عما تم
استرهاهه من اهستبانات الموزعة ،بما رعني أنه ه عالقة للباحث في تحديد ذه النسب.
 .8.2توزيع أمِاد العيَنة حِب متغيِ ه قدمت مشِوعك ألكثِ من حاضَنة
شَ رقم (3.14
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جدول رقم (3.77
توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ ه قدمت مشِوعك ألكثِ من حاضَنة

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

م.

ه قدمت مشِوعك ألكثِ من حاضَنة

.2

نعم

84

41.2

.1

ه

34

24.3

المجموع

27

811.1

يبين الجدول ( )0.11أن ( )%69.0من أفراه العينة لم رزدموا مقروعهم ألكلر من حاضنة و ذه نسبة يدة
داً حيث أنها تقير اه أن المقاليع التي يتم احتضانها من أول مره ي مقاليع لياهرة وذات كفاوة وه تحتاج

للتو ه لحاضنات أمرى هحتضانها ،مما رقير لى أن معايير قبول المقاليع لالحتضان في الحاضنات اللالتة
متقابهة الى حد ما.
 .8.2توزيع أمِاد العيَنة حِب متغيِ ه تمتلك مشِوعاً خاةاً ق

االحتضان

جدول رقم (3.74

توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ ه تمتلك مشِوعاً خاةاً ق

م.

ه تمتلك مشِوعاً خاةاً ق

االحتضان

االحتضان

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

77

34.9
65.1
811.1

.2

نعم

.1

ه

38

المجموع

24

يبين الجدول ( )0.17أن ( )%65.2تزريباً من أفراه العينة ه رملكون مقروعاً ماصاً قب اهحتضان ،و ذا

رقير الى أن الحاضنات تعم على احتضان المقاليع الجديدة والرياهرة وغير الزائمة سابزاً ،وبالتالي يتحزق
دى التنمية الرياهرة والتنوع اهقتصاهي مما ي يد فرص الطلب على العمالة.

 .8.1توزيع أمِاد العيَنة حِب متغيِ ه قمت بْتح مشِوعك المدتضن بعد االيتهاء من االحتضان؟
شَ رقم (3.13
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جدول رقم (3.73
توزيع عيَنة الدراسة حِب متغيِ ه قمت بْتح مشِوعك المدتضن بعد االيتهاء من االحتضان

التكِار

الَنِ ة المئوية (%

متح مشِوعك المدتضن بعد االحتضان

م.
.2

نعم

74

46.0

.1

ه

43

54.0

المجموع

24

811.1

يبين الجدول ( )0.10أن ( )%50تزريباً من أفراه العينة لم بزوموا بفتح مقاليعهم التي تم احتضانها ،وقد
رعوه ذا الى سببين لئيسيين ما:

 الحاضنة :قد تكون فترة احتضان المقاليع هام الحاضنات غير كافية ،وكذل الردمات المزدمة،باإلضافة لدعم ومتابعة الحاضنة للمقاليع بعد التررج من اهحتضان وتزدرم الدعم اهزم لها لكي

تستمر في العم .

 عوام مال ية :قد تع ى الى الوضع ال ار ن الذي رمر به قطاع غ ة منذ عام  1446وحتى اآلن،وما شهده من لكوه اقتصاهي وحروب متتالية وكذل صعوبة في الحصول على البضائع ومعدات
العم نتيجة الحصال والتضييق واهزهواج الضريبي.

 .7تدلي ال يايات:
تم استردام امتبال ( )Tلعينة واحدة ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان المتوسط الحسابي لدل ة
اهسل للتجابة على ك فزرة من فزرات محاول ذه الد السل للة قد وصل لللت لى هل ة الموافزة المتوسل للطة (المحايد)
و ي ( )7أم ترتلف عنها امتالفاً و رياً ،فإذا كانت ( )sig. p-valueأكبر من مستوى الدهلة ()α=0.05
فإن كلاو أفراه عينة الد السل ل للة تزترب من هل ة الحياه و ي ( ،)7أما ذا كانت ( )sig. p-valueأصل ل لللر من

مسللتوى الدهلة ( )α=0.05فإن متوسللط هل ة اإل ابة ترتلف عن هل ة الحياه ،وفي ذه الحالة رمكن تحديد
ذا ما كان متوسل ل ل للط هل ة اإل ابة ي يد أو ينزص عن هل ة الحياه ،وذل من مالل شل ل ل للالة قيمة امتبال ()T
فإذا كانت اإلشل ل ل للالة مو بة فمعناه أن المتوسل ل ل للط الحسل ل ل للابي لدل ة اإل ابة ي يد عند هل ة الحياه ( )7والعكس
ص ل ل ل للحيح ،كما تم ترتيب فزرات ك محول حس ل ل ل للب هل ة الموافزة بطريزة تنازلية ،حيث رمل الترتيب لقم ()2
الفزرة التي حصلت على أعلى هل ة موافزة.
 .7.8تدلي بيايات المدور األول :آلية اختيار المشاريع
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.15
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جدول رقم (3.72
المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور آلية اختيار المشاريع
الْقِ

م.

المتوسط

الدِابي

المتوسط

القيمة

الدِابي

االحتمالية

الَنِ ي

قيمة t
الِت ة

(sig.

.2

فترات زمنية محدهة لفتح باب احتضان المقاليع.

3.74

74.80

4.000

5.538

2

.1

بناو على أولويات
مجاهت " أفكال" مقاليع محدهة ً
قومية أو وطنية.

2.98

59.60

4.916

-.106

5

.7

عده العاملين في المقروع.

3.22

64.40

4.099

1.673

4

.0

نهاو المقروع ضمن ال من المحده لالحتضان.

3.26

65.20

4.099

1.674

3

.5

عده مقاليع محده لك مرحلة احتضان.

3.95

79.00

4.000

7.071

1

3.43

68.60

4.000

5.42

جميع مقِات المدور
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.15والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة حول فزرات المحول األول " كلية
امتيال المقاليع " رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )5رساوي ( )7.95والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%39والزيمة اهحتمالية
( )sig.تساوي ( ،)4.444لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا
يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي
تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على أنه يو د عده مقاليع محده لك
مرحلة احتضان ،وينسحب ذا على الفزرة لقم (.)2
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )1رساوي ( )1.93والوزن النسبي لها ( ،)%59.6والزيمة اهحتمالية
( ).sigتساوي ( )4.916و ي أكبر من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة غير هالة حصائياً عند
مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة أق من هل ة الموافزة
المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك عدم موافزة من قب أفراه العينة على أن
كلية امتيال المقاليع يتم بناو على أولويات قومية أو وطنية.
 أما ما يتعلق بالفزرة ( )7والفزرة ( ،)0فهما غير هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05بينما
المتوسط الحسابي لهاتين الفزرتين فهو رزترب من هل ة الحياه ،مما رقير الى حياه لأي أفراه العينة
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حول معيالي عده العاملين وال من المحده لالحتضان في كلية امتيال المقاليع المحتضنة ،ويزد رفسر
ذل بأن حاضنات األعمال تهتم باألفكال الرياهرة وبعده محده لالحتضان مالل ك فترة زمنية أكلر
من النظر الى معايير زمن اهحتضان وعده العاملين في المقروع واألولويات الوطنية والزومية
للمقاليع.
 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول األول " كلية امتيال المقاليع" رساوي ( )7.07والوزن النسبي
لها رساوي ( ،)%63.6والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.444لذل تعتبر فزرات ذا المحول
هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
فزرات ذا المحول بالمجم .
 .7.7تدلي بيايات المدور الثايي :بيئة االحتضان
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.16
جدول رقم (3.72

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور بيئة االحتضان
م.
.2
.1
.7
.0
.5

الْقِ
توفير المرشدين المالئمين لتطوير قدلات ومهالات
العاملين والرياهيين.
توفير الفترة الكافية المرصصة لعملية اهحتضان
الراصة بك مقروع.
توفير بيئة تسه التعلم من مالل العم الجماعي
والمحاكاة للزرناو.
توفير بيئة احتضان مالئمة لك مقروع بحسب حا ة
وطبيعة المقروع المحتضن.
العم على همج األفكال المرتلفة للمقاليع للرروج
بفكرة ديدة.

.6

أه ركون مكانها الجلرافي معيزاً للمقروع المحتضن.

.3

توفير أماكن احتضان مريحة ومناسبة من حيث
(األتاث – اإلنالة – الموقع – المساحة .)....

جميع مقِات المدور

المتوسط

الدِابي

المتوسط

القيمة

الدِابي

االحتمالية

الَنِ ي

قيمة t
الِت ة

(sig.

3.70

74.00

0.000

4.620

3

3.52

70.40

0.000

3.813

6

3.75

75.00

0.000

6.126

2

3.60

72.00

0.000

4.746

5

2.83

56.60

0.207

-1.277

7

3.66

73.20

0.000

5.758

4

4.06

81.20

0.000

10.385

1

3.59

32.34

4.000

7.000

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05
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من النتائج المبينة في الجدول ( )0.16والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول اللاني " بيئة
االحتضان " رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )3رساوي ( )0.46والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%32.1والزيمة اهحتمالية
( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً عند مستوى
ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة الموافزة
المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على أنه يتم توفير
أماكن احتضان مريحة ومناسبة من حيث (األتاث – اإلنالة – الموقع – المساحة .) ....

 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )5رساوي ( )1.37والوزن النسبي لها ( ،)%56.6والزيمة اهحتمالية
( ).sigتساوي ( )4.143و ي أكبر من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة غير هالة حصائياً عند
مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة أق من هل ة الموافزة
المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك عدم موافزة من قب أفراه العينة على أن
الحاضنات تزوم بدمج األفكال المرتلفة للمقاليع للرروج بأفكال ديدة ،مما رقر لى أن الحاضنات
تتعام مع ك مقروع على حدى وه تزوم بالربط بين المقاليع وقد رع ى ذل لعدم و وه المترصصين
الزاهلين على الربط والدمج بين أفكال المقاليع المرتلفة والتي قد تنتج فكرة أفض من فكرة المقاليع
منفرهة .و ذا ما أشال له مدير مكتب حاضنة بيكتي في قطاع غ ة ،األستاذ /عبد الله الطهرواي ،8في
مزابلة شرصية حول حاضنات اهعمال وأ م المعيزات المو وهة ،حيث صرح بأن نزص الربراو
والمرتصين في مجال عم الحاضنات و أكبر معيق لعم الحاضنات في قطاع غ ة.
 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول اللاني " بيئة اهحتضان" رساوي ( )7.59والوزن النسبي لها
رساوي ( ،)%32.34والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.444لذل تعتبر فزرات ذا المحول هالة
حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على فزرات
ذا المحول ،و ذا رقير الى أن حاضنات األعمال في قطاع غ ة تسعى لتوفر بيئة احتضان مناسبة
و يدة للمقاليع الرياهرة والذي ظهر بقك

لي أتناو زيالة ميدانية قام بها الباحث في شهر 1423/3

للحاضنات اللالتة وو د بيئة احتضان مناسبة من حيث المكان والمظهر الرال ي.
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 .7.4تدلي بيايات المدور الثالث :دور الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد األعمال
والِياد االجتماعية

تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا
المحول قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول
جدول رقم (3.72

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور دور الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد األعمال
والِياد االجتماعية

م.

المتوسط

الْقِ

الدِابي

المتوسط

الدِابي
الَنِ ي

القيمة

االحتمالية

قيمة t

(sig.

الِت ة

.2

توفير المعلومات من البحوث العلمية في مرتلف الترصصات.

2.83

56.60

0.194

-1.313

5

.1

عزد ولش عم مع لواه األعمال لالستفاهة من تجالبهم ومبراتهم.

4.17

83.40

0.000

12.764

1

.7

عزد هولات في البرامج والتزنيات الحديلة لتع ي الرياهة اه تماعية.

3.89

77.80

0.000

8.986

2

.0

مساعدة لواه األعمال في توليد أفكال ديدة والعم على تنفيذ ا.

3.50

70.00

0.000

4.559

4

.5

تدليب الرواه على لبط المقاليع ببرامج تموي واستلمال مرتلفة.

3.52

70.40

0.000

4.038

3

3.58

32.64

0.000

7.399

جميع مقِات المدور
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.13والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول اللالث "دور
الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية" رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )2رساوي ( )0.23والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%37.04والزيمة
اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً
عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة
الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
أنه يتم عزد ولش عم مع لواه األعمال لإلستفاهة من تجالبهم ومبراتهم ،مما رقير الى ا تمام
الحاضنات بجلب أصحاب الربرة والتجربة واألكاهرميين المترصصين في عم المقروعات الصليرة
والرياهة اه تماعية واهقتصاه الفلسطيني.
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )2رساوي ( )1.37والوزن النسبي لها ( ،)%56.6والزيمة اهحتمالية
( ).sigتساوي ( )4.290و ي أكبر من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة غير هالة حصائياً عند
مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة أق من هل ة الموافزة
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المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك عدم موافزة من قب أفراه العينة على أن الحاضنات
توفر المعلومات من البحوث العلمية في مرتلف الترصصات ،ويع ى ذا لعدم و وه مكتبات هام الحاضنات
توفر الم ار ع والدوليات المترصصة في مجال المقاليع الصليرة واهقتصاهرات النامية مصوصاً في الللات
األ نبية وعلى لأسها الللة اإلنجلي ية والتي تعتبر للة العلم الحديث ،مما رعكس عدم توفر وتحديث المعلومات
والبيانات اهقتصاهرة والرياهرة بالقك المطلوب من الحاضنات.
 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول اللالث " هول الحاضنات في هعم البحث العلمي وتع ي لياهة األعمال
والرياهة اه تماعية " رساوي ( )7.53والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%32.64والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي
( ،)4.444لذل تعتبر فزرات ذا المحول هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك
موافزة من قب أفراه العينة على فزرات ذا المحول ،مما رقر الى أن حاضنات األعمال لها هول ام في هعم
البحث العلمي وتع ي لياهة اهعمال المجتمعية ،وكذل تنمية قدلات الرياهيين الجده من مالل نز الربرات
والمهالات عبر ولش العم واللزاوات واه تماعات بين الرياهيين وذوي العالقة ،مما ينعكس على التنمية
المجتمعية بقك عام والتنمية اهقتصاهرة بقك ماص.

 .7.3تدلي بيايات المدور الِابع :خدمات التخطيط
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.13
جدول رقم (3.71
المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور خدمات التخطيط

م.

الْقِ

المتوسط
الدِابي

المتوسط

القيمة

الدِابي

االحتمالية

الَنِ ي

(sig.

قيمة t

الِت ة

.2

تنمية الكفاوة الترطيطية لدى منتسبي الحاضنة وفق المنهجية العلمية.

3.81

76.20

4.000

8.984

4

.1

تر مة اللارات المراه بلوغها لى أ داى واضحة ومحدهة وقابلة للزياس.

3.76

75.20

4.000

8.000

5

.7

عداه مطط العم األولية للمقروع لتسهي تنفيذه.

4.08

81.60

4.000

16.555

1

.0

كساب المنتسب للحاضنة مهالات عمليات اتراذ الزرال (ح

3.84

76.80

4.000

8.713

2

.5

المساعدة في عداه هلاسات الجدوى اهقتصاهرة.

3.83

76.60

4.000

7.218

3

.6

كساب المنتسب فكرة التوسع في المقروع بعد التررج من الحاضنة.

3.75

75.00

4.000

6.126

6

3.84

36.34

4.000

12.192

المقكالت-التنبؤ-اهستدامة.)...

جميع مقِات المدور
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05
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من النتائج المبينة في الجدول ( )0.13والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول الرابع " خدمات
التخطيط" رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )7رساوي ( )0.43والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%32.64والزيمة
اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً
عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة
الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
أن حاضنات األعمال تزوم بإعداه مطط عم أولية للمقاليع لتسهي تنفيذ ا ،و ذه النسبة متوقعة
وذل ألن عداه مطة العم تعتبر شرط أساسي رجب أن يلت م به ك مقروع من أ

قبول اهحتضان،

ومن تم تزوم الحاضنة عبر مرتصيها بتطوير ذه الرطة بما يالئم طبيعة عم المقروع ،والذي بدولة
رسا م في نجاح المقروع وانتزاله من مرحلة الى مرحلة أمرى عبر ذه الرطة.
 ويالحظ من الجدول السابق أن ميع الفزرات هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على
أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرات قد زاه عن هل ة الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي (،)7
و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على ميع فزرات ذا المحول.
 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول الرابع " مدمات الترطيط " رساوي ( )7.30والوزن النسبي لها
رساوي ( ،)%36.34والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.444لذل تعتبر فزرات ذا المحول هالة
حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على فزرات ذا
المحول ،مما رقر الى أن الحاضنات توفر مدمات ترطيط عالية المستوى فيما يتعلق بتنمية الكفاوة
الترطيطية وتر مة اللارات المراه بلوغها الى ا داى واكساب الرياهيين مهالات عالية في ح المقكالت
والتنبؤ واهستدامة ،ضافة الى أن الحاضنات توفر المساعدة في اعداه هلاسة الجدوى اهقتصاهرة والتي
لها هول كبير في نجاح المقاليع ،مما رعكس الدول المحولي الذي تلعبه حاضنات األعمال في نجاح
المقاليع الصليرة والتنمية اهقتصاهرة.

 .7.2تدلي بيايات المدور الخامس :خدمات التدريب والتعليم
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.19
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جدول رقم (3.74
المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور خدمات التدريب والتعليم
م.

المتوسط

الْقِ

الدِابي

المتوسط

القيمة

الدِابي االحتمالية

قيمة t

الِت ة
3

الَنِ ي

(sig.

.2

معالى هالية تنمي مهالاتهم واتجا اتهم نحو مقاليعهم.

3.95

79.00

.0004

9.640

.1

برامج تدليبية تسا م في تيسير وتسهي العم هام الحاضنة.

4.02

80.40

.0004

9.761

2

.7

التدليب المستمر بعد اهنتهاو من ك مرحلة من مراح المقروع.

3.34

66.80

0.008

2.740

6

.0

عزد هولات تدليبية للمنتسبين لكيفية تسويق المنتج بدو المقروع.

3.84

76.80

.0004

6.750

4

.5

السمات الرياهرة كاهحترافية والمرونة واللزة بالنفس بما رسا م في

3.79

75.80

.0004

6.722

5

4.03

80.60

.0004

10.307

1

3.83

76.60

.0004

10.188

.6

نجاح المقروع.
تدليب أصحاب المقاليع على عداه الموازنات والرطط المالية
للمقاليع.

جميع مقِات المدور
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.19والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول الرامس " خدمات
التدريب والتعليم" رمكن استرالص ما يلي:
 يالحظ من الجدول السابق أن ميع الفزرات هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على
أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرات قد زاه عن هل ة الموافزة المتوسطة (الحياه) ،و ذا رعني أن ناك
موافزة من قب أفراه العينة على ميع فزرات ذا المحول ،والوزن النسبي لها رزع ما بين ( )%66الى
( ،)%34و ذا رعكس مدى لضى المبحوتين عن المحول المتعلق بردمات التدليب والتعليم والذي رعكسه
المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول الذي بلغ ( )7.37والوزن النسبي له رساوي ( ،)%36.64والزيمة
اهحتمالية ( ).sigتساوي ( )4.444و ي أق من ( ،)α=0.05مما رقير الى معنوية فزرات ذا المحول،
وتعكس ذه النسب والنتائج وهة التدليب والتعليم التي تزدمها الحاضنات والتي تر ع الى أن فكرة
اهحتضان تزوم على التدليب والتعليم لتنمية مهالات الرياهيين في مرتلف المجاهت ،مما يؤهي الى تنمية
لواه اهعمال من الناحية التعليمية والتدليبية والذي يؤهي ل ياهة نسبة نجاح المقاليع ب ومواكبتها للتطول
السريع الذي رمر به العالم ،و ذا كله رصب في تطوير وتنمية اهقتصاه الفلسطيني.
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 .7.2تدلي بيايات المدور الِادس :الخدمات التمويلية
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.74
جدول رقم (3.41

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور الخدمات التمويلية
م.

المتوسط

الْقِ

الدِابي

المتوسط

القيمة

الدِابي

االحتمالية

الَنِ ي

قيمة t

(sig.

الِت ة

.2

توفير الدعم المالي المطلوب إلقامة المقروع.

3.41

68.20

0.008

2.730

2

.1

توزيع المرصصات المالية حسب مراح تنفيذ المقروع.

3.38

67.60

0.012

2.585

3

.7

عداه موازنة مسبزة تحده التموي المطلوب إلقامة المقروع

3.79

75.80

0.000

6.479

1

2.84

56.80

0.296

-1.055

4

2.51

50.20

0.001

-3.401

5

3.18

63.60

0.047

2.028

.0
.5

واهتفاق عليها.
عزد اتفاق على الحصول على نسبة محدهة من ألباح
المقروع بعد التررج.
تزدرم هعم مالي طالئ في حال احتياج المقروع للدعم غير
المتفق عليه مسبزاً.

جميع مقِات المدور

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.74والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول الساهس "
الخدمات التمويلية" رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )7رساوي ( )7.39والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%35.34والزيمة
اهحتمالية ( )sig.تساوي ( ،)4.444لذل

تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً عند مستوى ههلة

( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة الموافزة المتوسطة
(الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على أنه يو د اعداه
موازنات مسبزة تحده التموي المطلوب إلقامة المقروع واهتفاق عليه بين الحاضنة وصاحب المقروع
المحتضن ،و ذا رقر الى و وه سزف للتموي متبع من قب حاضنات اهعمال ،والذي قد يؤهي الى
لفض العديد من المقاليع الرياهرة الهامة بسبب التفاع احتيا اتها المالية ،أما من الناحية التنظيمية
فإن ذل ركون بملابة ناظم بين الحاضنة والمقروع المحتضن ،ه أن الفزرة لقم ( )2و ي توفير الدعم
المالي المطلوب إلقامة المقروع ،وبرغم أنها تحظى بموافزة المبحوتين اهن أن نسبة الموافزة انرفضت
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لتص الى ( )%63.14و ذا قد رفسر بأن الحاضنات قد ه تلت م بجميع ما يتم اهتفاق عليه في مطط
التموي ألسباب ماصة بها و ذا ما تؤكده الفزرة لقم ( )1والتي تعبر عن قيام الحاضنات بصرى
المرصصات المالية بحسب مراح متتالية وليس كدفعة واحدة والتي حظية بنسبة موافزة ()%63.64
و ي قريبة من نسبة الفزرة لقم (.)2
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )5رساوي ( )1.52والوزن النسبي لها ( ،)%54.14والزيمة اهحتمالية
( ).sigتساوي ( )4.442و ي أق من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً عند مستوى
ههلة ( ،)α=0.05وعلى الرغم من أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة أق من هل ة الموافزة
المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7ه أن ذه الفزرة لها أتر معنوي على محول مدمات التموي ،
مما رقير الى أ مية تزدرم هعم مالي طالئ برالى المتفق عليه ،لذا يرى الباحث بأنه يتو ب على
الحاضنات تزدرم هعم مالي طالئ للمقروعات التي ترى أنها بحا ة اليه ،أما الفزرة لقم ( )0فإن
المتوسط الحسابي لها رساوي ( )1.30والوزن النسبي لها ( ،)%56.34والزيمة اهحتمالية ().sig
تساوي ( )4.196و ي أكبر من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة غير هالة حصائياً عند مستوى
ههلة ( ،)α=0.05وعلى الرغم من عدم معنويتها ه أنها تقير ه عدم موافزة أفراه العينة على أن
الحاضنات تتفق مع أصحاب المقاليع على نسبة محدهة من ألباح المقروع بعد التررج ،وما يؤكد
ذل المزابلة التي أ ار ا الباحث مع مدير حاضنة الكلية الجامعية للعلوم التطبيزية (يوكاس) ،الدكتول/
سعيد ال بدة بتاليخ  ،1423/3حيث أشال لى أن المقاليع المحتضنة ما قب  1426لم يتم اهتفاق
معهم على نسبة من األلباح ،أما المقاليع المحتضنة بعد عام  1426فزد تم اهتفاق معهم على نسبة
من األلباح وذل من أ

تنظيم عملية التزدرم للحاضنات.

 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول الساهس " الردمات التمويلية " رساوي ( )7.23والوزن النسبي
لها رساوي ( ،)%67.64والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.403لذل تعتبر فزرات ذا المحول
هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
فزرات ذا المحول بالمجم  ،ه أن المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول قريب داً من متوسط
هل ة الحياه ( ،)7و ذا رعكس حياه لأي المبحوتين حول مدمات التموي التي تزدمها الحاضنات وعليه
يتو ب على الحاضنات تطوير ذه الردمات والبحث عن مصاهل تموي متنوعة ومتجدهة من شأنها
تلبية متطلبات نجاح المقاليع الصليرة.
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 .7.2تدلي بيايات المدور الِابع :الخدمات التِويقية
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.72
جدول رقم (3.48

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور الخدمات التِويقية
م.

المتوسط

الْقِ

الدِابي

.2

عداه الدلاسات التسويزية أتناو فترة اهحتضان.

.1

الترويج للمنتج على الصفحة اإللكترونية للحاضنات ومن

المتوسط

القيمة

الدِابي

االحتمالية

الَنِ ي

قيمة t

(sig.

الِت ة

3.52

70.40

0.000

4.467

2

3.71

74.20

0.000

6.027

1

.7

توفير معلومات حول أذواق المستهلكين.

3.02

60.40

0.902

0.123

5

.0

توفير معلومات حول المنافسين في السوق.

2.87

57.40

0.314

-1.016

6

.5

المساعدة على رجاه أسواق ديدة محلية وهولية.

3.20

64.00

0.141

1.492

4

3.27

65.40

0.043

2.069

3

3.26

65.20

0.005

2.894

.6

مالل المعالض والوسائ األمرى.

عزد ولش عم

تلزيفية للمجتمع المحلي حول المنتج

الجديد قب طرحه في األسواق بفترة زمنية محدهة.

جميع مقِات المدور
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.72والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول السابع " الخدمات
التِويقية " رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )2رساوي ( )7.32والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%30.14والزيمة
اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً
عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة
الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
أنه يتم الترويج للمنتج على الصفحة اهلكترونية للحاضنات ،ومن مالل المعالض والوسائ األمرى،
مما رعطي حاف

رجابي للرياهيين ويرفع نسبة مبيعات المقروع بعد التررج.

 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )0رساوي ( )1.33والوزن النسبي لها ( ،)%53.04والزيمة اهحتمالية
( ).sigتساوي ( )4.720و ي أكبر من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة غير هالة حصائياً عند
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مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة أق من هل ة الموافزة
المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك عدم موافزة من قب أفراه العينة على أن الحاضنات
توفر المعلومات حول المنافسين في السوق ،مما يؤتر على الرطط التسويزية المعدة من قب المقاليع الرياهرة
والذي بدولة قد ركون له أتر سلبي على تسويق المنتج بعد قامة المقروع لعدم اهطالع على حجم ونوع
المنافسة المو وهة في السوق.
 أما ما يتعلق بالفزرة لقم ( )7ولقم ( )0فنجد أنهما قريبين دًا من هل ة الحياه ( )7مما رقير الى تدني
الردمات المتعلزة بتوفير بيانات ومعلومات حول أذواق المستهلكين والمساعدة على أسواق ديدة محلية وهولية
من قب الحاضنات ،و ذا قد رعيق نجاح المقاليع من حيث أمكانية تسويق منتجاتها .مما قد رجبر بعض ذه
المقاليع على اهغالق لعدم توافر معلومات حول السوق.
 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول السابع " مدمات التسويق " رساوي ( )7.16والوزن النسبي لها رساوي
( ،)%65.14والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.445لذل تعتبر فزرات ذا المحول هالة حصائي ًا عند
مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على فزرات ذا المحول ،مما رقر
الى أن حاضنات األعمال تزدم مدمات تسويزية تحظى بموافزة نسبة متوسطة تزريباً من أفراه العينة ،مما
رستو ب على الحاضنات تطوير الردمات التسويزية التي تزدمها للمقروعات من مالل توفير معلومات كافية
ديدة لمنتجاتهم وكذل

حول المنافسين في األسواق ومحاولة رجاه أسواق

توفير معلومات حول اذواق

المستهلكين وتو هاتهم ،مما رسا م في بزاو المقروع على قيد الحياة.

 .7.1تدلي بيايات المدور الثامن :الخدمات اإلدارية
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.71
جدول رقم (3.47
المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور الخدمات اإلدارية

م.
.2

المتوسط

الْقِ
عداه (تحلي

نظام) متكام

الدِابي

للجانب اإلهالي والمحاسبي

والرقابي حسب حا ة المقروع.

.1

عداه السجالت التجالية واإلهالية وح المقكالت المحاسبية.

.7

تزدرم العون في الوظائف اإلهالية (الترطيط ،التنظيم،
التوظيف ،التو يه ،الرقابة).
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المتوسط

القيمة

الدِابي

االحتمالية

الَنِ ي

قيمة t
الِت ة

(sig.

3.18

63.60

0.213

1.259

3

2.98

59.60

0.901

-.125

4

3.49

69.80

0.000

4.451

1

.0

المساعدة في عداه يك تنظيمي للمقروع وتحديد المهام

والمسؤوليات والعالقات.

جميع مقِات المدور

3.44

68.80

0.000

3.869

3.27

65.40

0.009

2.691

2

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.71والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول اللامن " الخدمات
اإلدارية " رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )7رساوي ( )7.09والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%69.34والزيمة
اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً
عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة
الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
أنه يتم تزدرم العون في الوظائف اإلهالية المتعلزة بالترطيط والتنظيم والتوظيف والتو يه والرقابة ،حيث
ابدى ما رزالب من ( )%34من المبحوتين موافزتهم على وهة ذه الردمات اإلهالية التي تزدمها
الحاضنات.
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )1رساوي ( )1.93والوزن النسبي لها ( ،)%59.64والزيمة اهحتمالية
( ).sigتساوي ( )4.942و ي أكبر من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة غير هالة حصائياً عند
مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة أق من هل ة الموافزة
المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك عدم موافزة من قب أفراه العينة على أن
الحاضنات تزدم العون في عداه السجالت التجالية واإلهالية وح المقكالت المحاسبية التي قد
توا هها المقروعات المحتضنة ،وقد رعوه ذا لكون الحاضنات ه تتوسع في تزدرم الردمات التجالية
مصوصا المتعلزة بإ راوات الترمص والتسجي وكذل الردمات المحاسبية والتي تحتاج لمحاسبين
مرتصين ،وقد ه يؤتر ذل

على المقروع أتناو فترة اهحتضان لكن وبال ش

سيوا ه المقروع

صعوبات بعد اهحتضان في الحصول على التراميص وفي تمام اإل راوات التجالية والمحاسبية
الراصة بالمقروع.
 أما ما يتعلق بالفزرة لقم ( )2فنجد أنها قريبة داً من هل ة الحياه ( ،)7مما رقير الى و وه قصول
من قب الحاضنات في اعداه تحلي نظام متكام للجوانب اإلهالية والمحاسبية والرقابية.
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 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول اللامن " الردمات اههالية " رساوي ( )7.13والوزن النسبي
لها رساوي ( ،)%65.04والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.449لذل تعتبر فزرات ذا المحول
هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
فزرات ذا المحول ،مما رقر الى أن حاضنات األعمال تزدم مدمات اهالية تحظى بموافزة نسبة
متوسطة تزريباً من أفراه العينة ،مما رستو ب على الحاضنات تطوير الردمات اإلهالية التي تزدمها
للمقروعات من مالل توفير مرتصين في الجوانب اإلهالية وزياهة ولشات العم الراصة بذل .
 .7.4تدلي بيايات المدور التاسع :خدمات ما بعد التخِج
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.77
جدول رقم (3.44

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور خدمات ما بعد التخِج
المتوسط

م.

الْقِ

.2

المساعدة في الحصول على الرصومات واإلعفاوات

الدِابي

وفترات السماح الضريبي الراصة بالمقاليع على

3.39

المتوسط

الدِابي
الَنِ ي

67.80

القيمة

االحتمالية

قيمة t

(sig.

0.013

2.557

الِت ة

3

الصعيد الحكومي والمدني.
.1

المساعدة في تزييم أهاو المقروع بعد التررج.

3.39

67.80

0.002

3.218

2

.7

المساعدة المالية في حالة الحا ة لذل .

2.77

55.40

0.118

-1.584

6

.0

المساعدة في تمام مطط التوسع مل (فتح مط نتاج
ديد ،اهنتزال لى أسواق

ديدة ،توسيع عمليات

3.19

63.80

0.171

1.387

4

الترويج واإلعالن  ...لخ).
.5

تزدرم مدمات التقبي مع الجهات المرتلفة.

.6

توفير معلومات عن العمالة المالئمة لطبيعة عم
المقروع.

جميع مقِات المدور
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05
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3.68

73.60

0.000

5.294

1

3.16

63.20

0.191

1.321

5

3.26

65.20

0.013

2.557

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.77والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول التاسع " خدمات
ما بعد التخِج" رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )5رساوي ( )7.63والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%37.64والزيمة
اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً
عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة
الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
أنه يتم تزدرم مدمات التقبي مع الجهات المرتلفة التي قد تفيد في نجاح قامة المقروع ،حيث يرى
معظم الرياهيين أن ذه الردمة قد سا مت في نجاح مقاليعهم الرياهرة ،وذل رع ى لما تتمتع به
الحاضنات من مكانة لياهرة بين المؤسسات المجتمعية والرياهرة والتي رزصد ا معظم المستلمرين
وأصحاب األموال من أ

هعم المقاليع الجديدة لالستفاهة من باكولة ذه األفكال الرياهرة ،و ذا بدلوة

رعم على زياهة التنمية اهقتصاهرة واه تماعية.
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )7رساوي ( )1.33والوزن النسبي لها ( ،)%55.04والزيمة اهحتمالية
( ).sigتساوي ( )4.223و ي أكبر من ( ،)4.45ولذل تعتبر ذه الفزرة غير هالة حصائياً عند
مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة أق من هل ة الموافزة
المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك عدم موافزة من قب أفراه العينة على أن
الحاضنات تزدم العون المالي في حالة الحا ة لذل بعد اهحتضان ،و ذا يتفق تماماً مع مجم المحول
الساهس والمتعلق بالردمات التمويلية حيث أظهر عدم قبول أفراه العينة لفزرة تزدرم هعم مالي طالئ
في حال احتاج المقروع لذل و و في فترة اهحتضان ،وبالتالي من البدبهي عدم تزدرم هعم مالي
للمقاليع بعد التررج ،ويعتبر ذا من المقكالت التي توا ه الحاضنات والمقاليع على حدى سواو،
ويرى الباحث أنه رجب على الحاضنات البحث عن مصاهل تموي مرتلفة باعتبال أن التموي من أ م
عوام نجاح المقاليع.
 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول التاسع " مدمات ما بعد التررج " رساوي ( )7.16والوزن
النسبي لها رساوي ( ،)%65.14والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.427لذل تعتبر فزرات ذا
المحول هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة
على فزرات ذا المحول ،مما رقر الى أن حاضنات األعمال تزدم مدمات بعد تررج المقاليع من فترة
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اهحتضان ،ه أن نسبة الموافزة على ذه الردمات ه تعتبر هالة على وهة ذه الردمات والذي
يتضح من اقتراب المتوسط الحسابي للمحول من هل ة الحياه.
 .7.81تدلي بيايات المدور العاشِ :التكلْة
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.70
جدول رقم (3.43

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور التكلْة
م.

المتوسط

الْقِ

الدِابي

المتوسط

الدِابي
الَنِ ي

القيمة

االحتمالية

قيمة t

(sig.

الِت ة

.2

فتح قنوات تموي متجدهة وفعالة.

3.16

63.20

0.191

1.321

5

.1

توفير المواله المتاحة بصولة اقتصاهرة ولشيدة.

3.34

66.80

0.006

2.838

3

.7

استردام البحث والتطوير لتحديث عملياتها اإلنتا ية

3.24

64.80

0.042

2.076

4

3.44

68.80

0.000

3.741

2

للوصول لى األ داى بأق تكلفة.

.0

مفض التكاليف المباشرة إلقامة المقاليع باستمرال.

.5

الحصول على العروض المناسبة في مجاهت تردم عم
المقروع أتناو فترة اهحتضان (كعروض شراو األ ه ة،

عروض الترويج والتسويق)...
جميع مقِات المدور

3.76

75.20

0.000

6.265

3.39

67.80

0.000

4.252

1

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.70والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول العاشر " التكلْة
" رمكن استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفزرة لقم ( )5رساوي ( )7.63والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%35.14والزيمة
اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه الفزرة هالة حصائياً
عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة لهذه الفزرة قد زاه عن هل ة
الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي ( ،)7و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
أن الحاضنات تزدم عروض مناسبة للمقاليع من حيث شراو األ ه ة والترويج واهعالن وغير ا من
الردمات التي قد تسا م في ترفيض تكلفة احتضان المقروع ،والذي قد رسا م في استلالل المواله
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المالية المتاحة للمقروع بالقك األمل  ،والذي قد يؤهي لتحسين وهة المنتج من مالل استلالل
الفوائض المالية التي تم توفير ا.
 المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول العاشر " التكلفة " رساوي ( )7.79والوزن النسبي لها رساوي
( ،)%63.34والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.444لذل

تعتبر فزرات ذا المحول هالة

حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على فزرات
ذا المحول ،مما رقر الى أن حاضنات األعمال لديها قدلة تنافسية من حيث التكلفة وتعم على لب
عروض يدة وترفض التكاليف المباشر إلقامة المقاليع عبر شبكة عالقاتها الممتدة في األسواق،
وتجدل اإلشالة نا لى أن الفزرة لقم ( )2غير هالة احصائياً عن مستوى ههلة ( ،)α=0.05حيث
بللت قيمة ( )4.292( ).sigو ذا رعكس حياه لأي أفراه العينة حول قيام الحاضنات بفتح قنوات
تموي متجدهة وفعالة والذي له أتر سلبي على قدلة الحاضنة في استيعاب مقاليع ديدة بسبب
محدوهرة التموي .
 .7.88تدلي بيايات المدور الدادي عشِ :الجود
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.75
جدول رقم (3.42

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور الجود
الْقِ

م.

المتوسط
الدِابي

المتوسط

القيمة

الدِابي

االحتمالية

الَنِ ي

قيمة t
الِت ة

(sig.

.2

استردام أساليب متنوعة لتحسين وهة المقاليع.

3.57

71.40

0.000

4.633

2

.1

استردام وسائ متعدهة للرقابة على وهة المقاليع.

3.32

66.40

0.019

2.412

5

.7

استردام مواصفات ومزاييس محدهة ومعتمده.

3.33

66.60

0.005

2.889

4

.0

استزطاب المرشدين والمترصصين ذوي المهالة

3.73

74.60

0.000

5.177

1

3.56

71.20

0.000

4.048

3

3.5

70.00

0.000

4.879

.5

والربرات السابزة.
تزييم أهاو المقاليع بقك مستمر لتالفي األمطاو.

جميع مقِات المدور
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05
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من النتائج المبينة في الجدول ( )0.75والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول الحاهي عقر
" الجود " رمكن استرالص ما يلي:
 يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول الحاهي عقر " الجوهة " رساوي
( )7.54والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%34.44والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.444لذل
تعتبر فزرات ذا المحول هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من
قب أفراه العينة على فزرات ذا المحول ،مما رقر الى أن الحاضنات تتمتع بمستوى عالي من الجوهة
المتعلزة باستردام أساليب متنوعة لتحسين وهة المنتج واستردام المواصفات الجيدة وتالفي األمطاو
من مالل التزييم المستمر ألهاو المقاليع ،و ذا ما تؤكده هل ة الموافزة التي أبدى بها المبحوتين في
ك فزرات المحول ،وتجدل اإلشالة لى أن ذا المستوى من الجوهة قد ركون بسبب التنافس بين
الحاضنات المو وهة في الزطاع وكذل بسبب نوعية األفكال الرياهرة المزدمة لالحتضان.
 .7.87تدلي بيايات المدور الثايي عشِ :اإلبداع
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذا المحول
قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.76
جدول رقم (3.42

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لْقِات مدور اإلبداع
المتوسط

م.

الْقِ

.2

مساعدة لياهيي األعمال في تحوي أفكال م لى مقاليع

الدِابي

قابلة للتطبيق.

.1

تزدرم مقاليع لالحتضان ديدة ويصعب تزدرمها من قب

.7

ضمان امتالك العاملين للمهالات المتعدهة التي تجعلهم

الحاضنات األمرى.

قاهلين على التمي في أهائهم.

جميع مقِات المدور

المتوسط

الدِابي
الَنِ ي

القيمة

االحتمالية

قيمة t

(sig.

الِت ة

3.92

78.40

0.000

9.261

1

3.34

66.80

0.014

2.528

3

3.60

72.00

0.000

5.079

2

3.62

72.40

0.000

6.493

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.76والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على فزرات المحول اللاني عقر
" اإلبداع " رمكن استرالص أن المتوسط الحسابي لجميع فزرات المحول اللاني عقر " اإلبداع " رساوي ()7.61
والوزن النسبي لها رساوي ( ،)%31.04والزيمة اهحتمالية ( ).sigتساوي ( ،)4.444لذل تعتبر فزرات ذا
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المحول هالة حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا رعني أن ناك موافزة من قب أفراه العينة على
فزرات ذا المحول ،مما يدل على أن قدلة الحاضنات في تحوي أفكال الرياهيين لمقاليع قابلة للتطبيق وكذل
ضمان امتالك العاملين مهالات متعدهة تجعلهم قاهلين على التمي عالية داً ،مما رعكس الزدلة التنافسية بين
الحاضنات في ما يتعلق باإلبداع والتمي والذي ركون له أتر رجابي على وهة المقاليع المحتضنة وبالتالي
تع ي الرياهة في المجتمع الفلسطيني.
 .7.84تدلي بيايات جميع المداور
تم استردام امتبال ( )One-Sample T Testلمعرفة ذا ما كان متوسط هل ة اهستجابة على فزرات ذه
المحاول قد وصلت لى هل ة الموافزة المتوسطة (المحايد) و ي ( )7أم ه .النتائج موضحة في الجدول (.)0.73
جدول رقم (3.42

المتوسط الدِابي وقيمة االحتمال ( sig.لجميع المداور
الدِابي

المتوسط

الدِابي

القيمة

.2

آلية اختيار المشاريع

3.43

68.54

0.000

5.420

.1

بيئة االحتضان

3.59

71.74

0.000

7.000

م.

.7
.0

المدور

دور الداضََََنات مي دعم ال دث العلمي
وتَََعَََزيَََز ريَََََاد األعَََمَََََال والَََِيَََََاد

المتوسط

3.58

71.68

(sig.

0.000

قيمة t

الِت ة
7
4

7.399

5

االجتماعية

خدمات التخطيط

3.84

76.88

0.000

12.192

1

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.83

76.57

0.000

10.188

2

.6

الخدمات التمويلية

3.18

63.68

0.047

2.028

12

.3

الخدمات التِويقية

3.26

65.28

0.005

2.894

10

.3

الخدمات اإلدارية

3.27

65.45

0.009

2.691

9

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.26

65.24

0.013

2.557

11

.24

التكلْة

3.39

67.74

0.000

4.252

8

.22

الجود

3.50

69.94

0.000

4.879

6

.21

اإلبداع

3.62

72.49

0.000

6.493

3

.27

قِم استِاتيجية حاضَنات األعمال

3.53

70.65

0.000

8.592

.20

قِم خدمات احتضان المشاريع

3.44

68.79

0.000

6.451

.25

قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.50

70.04

0.000

5.741

3.49

69.80

4.000

7.660

جميع المداور

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.05

131

من النتائج المبينة في الجدول ( )0.73والذي يبين كلاو أفراه عينة الدلاسة على ميع محاول الدلاسة ،رمكن
استرالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي لجميع محاول الدلاسة رساوي ( )7.09والوزن النسبي لها رساوي (،)%69.34
والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أصلر من ( ،)4.45لذل تعتبر ذه المحاول هالة
حصائياً عند مستوى ههلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على أن متوسط هل ة اهستجابة على ذه المحاول
قد زاه عن هل ة الموافزة المتوسطة (الحياه) والتي تساوي (.)7
 وتعتبر ذه النتائج اإلحصائية ذات ههلة على أن حاضنات األعمال لها هول ام في نجاح المقاليع
الصليرة ،من مالل الردمات واهستراتيجيات المرتلفة التي تزدمها لها ،باإلضافة لكون الحاضنات
تعم على ترفيض نسب فق المقاليع بقك كبير وبالتالي فإن الحاضنات تعتبر من اهستراتيجيات
الهامة التي رجب على السلطات المحلية المسئولة أن تهتم بها وتعم على تع ي يها وهعمها مالياً
ومعنوياً من مالل هول محولي للحكومة في ذا المضمال ،مع اإلشالة ه أن الدول الحكومي غير
فعال فيما يتعلق بحاضنات األعمال ويكتفي ببعض مواتيق العم القكلية ،كما أنه ه رزدم أي هعم
مالي للحاضنات وه تحص المقاليع المترر ة من اهحتضان على شهاهات حكومية بالرصوص.
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الفصل اخلامس
اختبار فرضيات الدراسة
والنتائج والتوصيات
الم دث األول:

اخت ار مِضيات الدراسة
الم دث الثايي:

الَنتائج والتوةيات
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مقدمة
رستعرض ذا الفص امتبال فرضيات الدلاسة والتي تبحث ذا ما كان يو د فروق ذات ههلة حصائية بين
ابات المبحوتين حول حاضنات األعمال وهول ا في نجاح المقاليع الصليرة في قطاع غ ة تع ى لمتليرات
الجنس ،المحافظة ،المؤ

العلمي ،العم قب اهحتضان ،اسم الحاضنة ،تزدرم المقروع ألكلر من حاضنة،

امتالك مقروع قب اهحتضان ،فتح المقروع المحتضن ،وذل عند مستوى ههلة معنوية  ،α=0.05باإلضافة
لى الفرضيات الرئيسية التي تبحث ذا ما كان يو د عالقة بين ك من (عناصر استراتيجية و مدمات احتضان
المقاليع) ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،كما رستعرض ذا الفص أ م النتائج والتوصيات التي توص لها
الباحث من مالل هلاسته للموضوع.
وقد استردم الباحث امتبالين من ا

امتبال فرضيات الدلاسة و ذه اهمتبالات ي:

 .2امتبال ( )Two Independent Samples T Testلمعرفة ما ذا كان ناك فروق ذات ههلة
حصائية ،و و امتبال معلمي رصلح لمزالنة متوسطي مجموعتين من البيانات الكمية التي تتبع التوزيع
الطبيعي.
 .1امتبال ( )One-Way ANOVAلمعرفة ما ذا كان ناك فروق ذات ههلة حصائية و ذا اهمتبال
المعلمي رصلح لمزالنة ( )7متوسطات فأكلر من البيانات الكمية التي تتبع التوزيع الطبيعي.
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الم دث األول
اخت ار مِضيات الدراسة

 .8اخت ار الِْضية الِئيِة األولى وتِْعاتها
تم استردام امتبال ههلة معام التباط بيرسون همتبال الفرضية اإلحصائية التالية:
الِْضية الصِْية :ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية بين عناصر استراتيجية ومدمات احتضان المقاليع
كمتليرات مستزلة ومدى نجاح المقاليع الصليرة كمتلير تابع.
الِْضية ال ديلة :تو د عالقة ذات ههلة حصائية بين عناصر استراتيجية ومدمات احتضان المقاليع ومدى
نجاح المقاليع الصليرة.
فإذا كانت ( )sig. p-valueأكبر من مستوى الدهلة ( )α ≤ 0.05فإنه ه رمكن لفض الفرضية الصفرية،
وبالتالي ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية بين عناصر استراتيجية ومدمات احتضان المقاليع
ونجاح المقاليع الصليرة.
أما ذا كانت ( )sig. p-valueأصلر من أو تساوي مستوى الدهلة ( )α ≤ 0.05فيتم لفض الفرضية الصفرية
وقبول الفرضية البديلة الزائلة بأنه تو د عالقة ذات ههلة حصائية بين عناصر استراتيجية ومدمات احتضان
المقاليع ونجاح المقاليع الصليرة.
همتبال الفرضية الرئيسة األولى :ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين
عناصر استراتيجية ومدمات احتضان المقاليع ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،تم استردام امتبال ههلة معام
التباط بيرسون على النحو اآلتي:
جدول رقم (2.18

معام ارت اط بيِسون بين عَناةِ استِاتيجية وخدمات احتضان المشاريع ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور

عناصر استراتيجية ومدمات احتضان المقاليع
(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01
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القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 952

4.444

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.42يتضح أن معام اهلتباط بين عناصر استراتيجية ومدمات احتضان
المقاليع ومدى نجاح المقاليع الصليرة رساوي ( ،)4.952والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي
أق من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة قوية ذات ههلة حصائية عند مستوى
ههلة ( )α ≤ 0.05عناصر استراتيجية ومدمات احتضان المقاليع ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،ويعني
ذا أن اهستراتيجيات المتبعة من قب حاضنات األعمال في امتيال المقاليع والذي رعبر عنه بالفرضيات
الفرعية اللالتة األولى كانت استراتيجيات نا حة في امتيال المقاليع الرياهرة وتلى ذل

وهة الردمات المزدمة

من قب الحاضنات للمقاليع المحتضنة من مالل التدليب والترطيط والتموي وتنمية المهالات الرياهرة والذي
رعبر عنه بالفرضيات الفرعية من  9- 0أهناه ،وك ذل سا م ملق بيئة يده لتنمية المقاليع الرياهرة والذي
كان له هول كبير في نجاحها .لتوضيح تم امتبال الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األولى كالتالي:
 .8.8اخت ار الِْضية الِْعية األولى

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين كلية امتيال المقاليع ومدى نجاح
المقاليع الصليرة.
جدول رقم (2.17

معام ارت اط بيِسون بين آلية اختيار المشاريع ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
عَنصِ آلية اختيار المشاريع

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 379

4.441

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5041يتضح أن معام اهلتباط بين كلية امتيال المقاليع ومدى نجاح
المقاليع الصليرة رساوي ( ،)4.739والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.441و ي أق من مستوى الدهلة
( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين كلية
امتيال المقاليع ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،وقد رع ى ذل

لى أن حاضنات األعمال تضع معايير هقيزة

ومحدهة همتيال المقاليع الرياهرة ،والتي تمتاز بحد أهنى من الكفاوة والجوهة وكذل قابليتها لالستمرال والحياة،
مع مراعاة أن كلية امتيال المقاليع المتبعة من الحاضنات تراعي أن تكون ناك فترات زمنية لالحتضان وأعداه
محدهة من المقاليع ضافة لى أنها قد ترتال المقاليع وفق أولويات اقتصاهرة من حيث مالئمة ذه المقاليع
لمتطلبات السوق الفلسطيني ضافة لمسا متها للحد من معدهت البطالة.
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 .8.7اخت ار الِْضية الِْعية الثايية

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين عنصر بيئة اهحتضان ومدى نجاح
المقاليع الصليرة.
جدول رقم (2.4

معام ارت اط بيِسون بين عَنصِ بيئة االحتضان ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
بيئة االحتضان

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 799

4.444

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.7يتضح أن معام اهلتباط بين عنصر بيئة اهحتضان ومدى نجاح
المقاليع الصليرة رساوي ( ،)4.399والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أق من مستوى الدهلة
( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين
عنصر بيئة اهحتضان ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،وقد رع ى ذل

لى أن الحاضنات تزوم بتوفير اإلمكانيات

المالئمة لضمان نجاح المقاليع المحتضنة من مالل توفير مرشدين مترصصين في مجالت السوق المرتلفة
وتوفير أماكن مناسبة لعملية اهحتضان وإعطاو المقاليع فترة احتضان كافية تضمن عملية الربط التام بين
أفكال الرياهيين وبمقاليعهم المحتضنة وذل لتذلي العزبات التي قد توا ه ؤهو الرياهيين مما ينعكس رجابا
على نجاح مقروعاتهم.
 .8.4اخت ار الِْضية الِْعية الثالثة

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين هول الحاضنات في هعم البحث
العلمي وتع ي لياهة األعمال والرياهة اه تماعية ومدى نجاح المقاليع الصليرة.
جدول رقم (2.3

معام ارت اط بيِسون بين دور الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد األعمال ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
دور الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد
األعمال والِياد االجتماعية

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01
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القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 735

4.444

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.0يتضح أن معام اهلتباط بين هول الحاضنات في هعم البحث العلمي
وتع ي لياهة األعمال والرياهة اه تماعية ومدى نجاح المقاليع الصليرة رساوي ( ،)4.375والزيمة اهحتمالية
( )sig.تساوي ( )4.444و ي أق من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة ذات
ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين هول الحاضنات في هعم البحث العلمي وتع ي لياهة
األعمال والرياهة اه تماعية ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،وقد رع ى ذل
ي بملابة المؤ

لى أن حاضنات األعمال نما

والمحف للمقاليع الرياهرة وذل من مالل توفير مجموعة ه بأس بها من البحوث العلمية

والدلاسات والربرات السابزة وكذل عزد ولش العم واه تماعات مع الرياهيين و ذا من شأنه أن ينجح المقاليع
الرياهرة والتي بدول ا تعكس نجاحها على الرياهة المجتمعية ،وكذل

تعتبر التكنولو يا الحديلة المتبعة في

حاضنات اهعمال والتي تعم على نزلها للمقاليع الصليرة من أ م اإلرجابيات التي تزل الفجوة التكنولو ية
بين الرياهيين والعالم الرال ي و ذا كله له بالغ األتر على لفع مستوى التنمية المجتمعية وتع ي لياهة اهعمال
في المجتمع الفلسطيني.
 .8.3اخت ار الِْضية الِْعية الِابعة:

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين مدمات الترطيط ومدى نجاح المقاليع
الصليرة.
جدول رقم (2.2

معام ارت اط بيِسون بين خدمات التخطيط ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
خدمات التخطيط

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 615

4.444

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.5يتضح أن معام اهلتباط بين مدمات الترطيط ومدى نجاح المقاليع
الصليرة رساوي ( ،)4.625والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أق

من مستوى الدهلة

( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين
مدمات الترطيط ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،ويمكن تفسير ذه العالقة بأن الحاضنات تعم على تع ي
الكفاوة الترطيطية للرياهيين وفق منهجيات علمية ،ومساعدتهم على تر مة غاراتهم لى أ داى من مالل اعداه
مطط العم المسبزة ضافة لى عداه هلاسات الجدوى اهقتصاهرة واكسابهم مهالات عالية في اتراذ الز ارلات
مع فتح األفق أمامهم للتوسع في المقاليع الراصة بهم بعد التررج من اهحتضان.
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 .8.2اخت ار الِْضية الِْعية الخامِة:

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين مدمات التدليب والتعليم ومدى نجاح
المقاليع الصليرة.
جدول رقم (2.2

معام ارت اط بيِسون بين خدمات التدريب والتعليم ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
عَنصِ خدمات التدريب والتعليم

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 745

4.444

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.6يتضح أن معام اهلتباط بين مدمات التدليب والتعليم ومدى نجاح
المقاليع الصليرة رساوي ( ،)4.305والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أق من مستوى الدهلة
( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين
مدمات التدليب والتعليم ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،ويعوه ذل الى أن الحاضنات تزوم بإكساب الرياهيين
سمات لياهرة واحترافية وتدليبهم على اعداه الموازنات ومطط المقاليع ،ضافة الى تنمية مهالاتهم واتجا اتهم
نحو مقاليعهم الرياهرة من مالل اكسابهم المعالى اإلهالية ،وعزد برامج تدليبية مستمرة تسا م في اهنتزال
من مرحلة الى مرحلة بمرونة تامة.
 .8.2اخت ار الِْضية الِْعية الِادسة:

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين الردمات التمويلية ومدى نجاح
المقاليع الصليرة.
جدول رقم (2.2

معام ارت اط بيِسون بين الخدمات التمويلية ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
عَنصِ الخدمات التمويلية

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 581

4.444

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.3يتضح أن معام اهلتباط بين الردمات التمويلية ومدى نجاح المقاليع
الصليرة رساوي ( ،)4.532والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أق

من مستوى الدهلة

( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين
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الردمات التمويلية ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،وقد رع ى ذل

لى أن حاضنات اهعمال تزدم مبالغ مالية

للمقاليع المحتضنة ي بملابة لأس المال المطلوب هحتضان المقروع ،ويتم ذل من مالل عداه موازنات
مالية مسبزة وتوزيع المرصصات حسب مراح المقروع والتي تسا م في تزلي تكاليف اهحتضان وضمان
اهستمرال في الدعم المالي للمقاليع ،ضافة لذل أن معظم الحاضنات ه تزوم بأمذ نسبة مالية من ألباح
المقاليع الرياهرة بعد التررج حتى لو تم اهتفاق مسبزاً على ذل  ،وذل بسبب رمان الحاضنات بضرولة زياهة
امش الربح لهذه المقاليع لضمان توسعها في األسواق.
 .8.2اخت ار الِْضية الِْعية الِابعة:

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين الردمات التسويزية ومدى نجاح
المقاليع الصليرة.
جدول رقم (2.1

معام ارت اط بيِسون بين الخدمات التِويقية ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
عَنصِ الخدمات التِويقية

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 680

4.444

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.3يتضح أن معام اهلتباط بين الردمات التسويزية ومدى نجاح
المقاليع الصليرة رساوي ( ،)4.634والزيمة اهحتمالية ( )sig.تساوي ( )4.444و ي أق من مستوى الدهلة
( ،)α=0.05وهذا يدل على وجود عالقة طِدرة ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α ≤ 0.05بين
الخدمات التِويقية ومدى يجاح المشاريع الصغيِ  ،وعلى الرغم من أن نتائج التحلي اهحصائي السابق قد
أشال الى عدم موافزة أفراه العينة على أن الحاضنات تزوم بتوفير المعلومات حول أذواق المستهلكين أو
المنافسين في األسواق ،ه أن العالقة الطرهرة بين الردمات التسويزية ونجاح المقاليع رمكن أن رع ى ه
عداه الدلاسات التسويزية أتناو فترة اهحتضان والترويج للمنتج على الصفحات اهلكترونية للحاضنات ضافة
لعزد ولش عم تلزيفية للمجتمع المحلي لترويج المنتج قب طرحة في األسواق ويرى الباحث أن مجموع ما
تزدمة الحاضنة من تنمية للمهالات اإلهالية والتسويزية والترطيطية للرياهيين رمكن أن رجعلهم قاهلين على
معرفة التليرات في أذواق المستهلكين وكذل الزدلة على هلاسة المنافسين في السوق.
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 .8.1اخت ار الِْضية الِْعية الثامَنة:

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين الردمات اإلهالية ومدى نجاح المقاليع
الصليرة.
جدول رقم (2.4
معام ارت اط بيِسون بين الخدمات اإلدارية ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
عَنصِ الخدمات اإلدارية

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 673

4.444

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.9يتضح أن معام اهلتباط رساوي ( ،)4.637والزيمة اهحتمالية ()sig.
تساوي ( )4.444و ي أق من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة ذات ههلة حصائية
عند مستوى ههلة ( )α ≤ 0.05بين الردمات اإلهالية ومدى نجاح المقاليع الصليرة ،وقد رع ى ذل

لى أن

حاضنات األعمال تعم بقك مستمر على تنمية المهالات للعاملين وللرياهيين على حد سواو وذل من مالل
اهستعانة بالمرشدين والمرتصين في الجوانب اإلهالية المرتلفة والذي ينعكس باإلرجاب على وهة الردمات المزدمة
من قب الحاضنة من هة وعلى تنمية الزدلات اإلهالية للرياهيين من هة أمرى ،وقد أوضحت التحليالت
اإلحصائية السابزة موافزة معظم الرياهيين على ان الحاضنة تزدم لهم العون في المهالات اإلهالية المرتلفة وكذل
تساعد م في اعداه الهيك التنظيمي لمقروعاتهم و ذا كله يؤهي ويدفع لنجاح المقاليع اهقتصاهرة.

 .8.4اخت ار الِْضية الِْعية التاسعة:

ه تو د عالقة ذات ههلة حصائية بين مدمات ما بعد التررج ومدى نجاح المقاليع الصليرة.
جدول رقم (2.81

معام ارت اط بيِسون بين خدمات ما بعد التخِج ومدى يجاح المشاريع الصغيِ

معام ارت اط

المدور
عَنصِ خدمات ما بعد التخِج

القيمة االحتمالية

بيِسون

(sig.

**4. 780

4.444

(مستوى الدهلة اإلحصائية عند ) α=0.01

من النتائج الموضحة في الجدول ( )5.24يتضح أن معام اهلتباط رساوي ( ،)4.334والزيمة اهحتمالية ()sig.
تساوي ( )4.444و ي أق من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05و ذا يدل على و وه عالقة طرهرة بين مدمات ما
بعد التررج ومدى نجاح المقاليع الصليرة وعلى الرغم من أن التحلي اهحصائي رقير لى أن  %55من أفراه
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العينة ه يوافزون على أن الحاضنات تزدم الدعم المالي الطالئ بعد التررج ه أن قيام الحاضنات بالمساعدة في
الحصول على الرصومات وفترات السماح الضريبي على الصعيد الحكومي والمدني يؤهي الى ترفيض التكاليف
اهستلمالية إلنقاو المقروع و ذا بدوله قد رعاهل تزدرم الدعم المالي المباشر و و ما رسا م في نجاح المقاليع.

 .7اخت ار الِْضية الِئيِة الثايية وتِْعاتها
همتبال الفرضية الرئيسة اللانية وتفرعاتها :ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة (α=0.05
بين استجابات الم دوثين حول مداور الدراسة تعزى إلى الخصائص الشخصية ألمِاد العيَنة ،تم استردام
امتبال ( )Two Independent Samples T Testلمعرفة ما ذا كان ناك فروق ذات ههلة حصائية،
و و امتبال معلمي رصلح لمزالنة متوسطي مجموعتين من البيانات ،كذل تم استردام امتبال ( One-Way
 )ANOVAلمعرفة ما ذا كان ناك فروق ذات ههلة حصائية و ذا اهمتبال المعلمي رصلح لمزالنة ()7
متوسطات فأكلر ،حيث تم استردام ذه اهمتبالات همتبال الفرضية اإلحصائية التالية:
الِْضية الصِْية :ه تو د فروق ذات ههلة حصائية بين استجابات المبحوتين حول محاول الدلاسة.
الِْضية ال ديلة :تو د فروق ذات ههلة حصائية بين استجابات المبحوتين حول محاول الدلاسة.
فإذا كانت ( )sig. p-valueأكبر من مستوى الدهلة ( )α=0.05فإنه ه رمكن لفض الفرضية الصفرية،
وبالتالي ه تو د فروق ذات ههلة حصائية بين استجابات المبحوتين حول محاول الدلاسة ،أما ذا كانت
( )sig. p-valueأصلر من أو تساوي مستوى الدهلة ( )α=0.05فيتم لفض الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة الزائلة بأنه تو د فروق ذات ههلة حصائية بين استجابات المبحوتين حول محاول الدلاسة.
وكانت نتائج اهمتبالات على النحو التالي:
 .7.8اخت ار الِْضية الِْعية األولى:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
الدراسة تعزى إلى متغيِ الجَنس.

142

جدول رقم (2.88
يتائج اخت ار الِْضية الِْعية األولى – متغيِ الجَنس

م.

المتوسط

المجال

القيمة االحتمالية (sig.

ذكور

إياث

.2

آلية اختيار المشاريع

3.48

3.34

0.400

.1

بيئة االحتضان

3.61

3.55

0.716

.7

دور الداضَََََََنات مي دعم ال دث العلمي

3.61

3.54

0.677

.0

خدمات التخطيط

3.84

3.85

0.909

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.80

3.88

0.653

.6

الخدمات التمويلية

3.19

3.18

0.938

.3

الخدمات التِويقية

3.24

3.31

0.724

.3

الخدمات اإلدارية

3.23

3.34

0.604

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.24

3.30

0.778

 .24التكلْة

3.32

3.49

0.366

 .22الجود

3.44

3.58

0.510

 .21اإلبداع

3.58

3.69

0.572

 .27قِم استِاتيجية حاضَنات األعمال

3.57

3.48

0.485

 .20قِم خدمات احتضان المشاريع

3.42

3.47

0.690

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.45

3.59

0.435

 .26جميع مداور الدراسة

3.48

3.51

0.787

وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05

يوضح الجدول ( )5.22أنه باستردام امتبال ( ) Two Independent Sample T Testتبين أن الزيمة
اهحتمالية ( )sig.لجميع محاول الدلاسة كانت أكبر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
وبناو على ذل رمكن اهستنتاج بأنه لدى أفراه عينة الدلاسة لؤى متقابهة
الدراسة تعزى إلى متغيِ الجَنس.
ً
حول محاول ا مرتبطة بمتلير الجنس.
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 .7.7اخت ار الِْضية الِْعية الثايية:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
الدراسة تعزى إلى متغيِ العم ق

االحتضان.

يوضح الجدول ( )5.21أنه باستردام امتبال ( ) Two Independent Sample T Testتبين أن الزيمة

اهحتمالية ( )sig.لجميع محاول الدلاسة كانت أكبر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه

ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور

وبناو على ذل رمكن اهستنتاج بأنه لدى أفراه عينة الدلاسة
الدراسة تعزى إلى متغيِ العم ق االحتضان.
ً
لؤى متقابهة حول محاول ا مرتبطة بمتلير العم قب اهحتضان.
جدول رقم (2.87
يتائج اخت ار الِْضية الِْعية الثايية – متغيِ العم ق

م.

المتوسط

المجال

االحتضان.

القيمة االحتمالية (sig.

يعم

ال

.2

آلية اختيار المشاريع

3.41

3.46

0.756

.1

بيئة االحتضان

3.59

3.59

0.996

.7

دور الداضَََََََنات مي دعم ال دث العلمي

3.62

3.54

0.638

.0

خدمات التخطيط

3.84

3.85

0.983

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.81

3.85

0.803

.6

الخدمات التمويلية

3.28

3.06

0.237

.3

الخدمات التِويقية

3.17

3.39

0.225

.3

الخدمات اإلدارية

3.24

3.32

0.682

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.27

3.25

0.898

 .24التكلْة

3.36

3.42

0.740

 .22الجود

3.51

3.49

0.922

 .21اإلبداع

3.64

3.60

0.863

 .27قِم استِاتيجية حاضَنات األعمال

3.54

3.53

0.944

 .20قِم خدمات احتضان المشاريع

3.43

3.45

0.875

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.50

3.50

0.998

 .26جميع مداور الدراسة

3.49

3.49

0.973

وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05
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 .7.4اخت ار الِْضية الِْعية الثالثة:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور الدراسة
تعزى إلى متغيِ ه تقدم بالمشِوع إلى أكثِ من حاضَنة.
يوضح الجدول ( )5.27أنه باستردام امتبال ( ) Two Independent Sample T Testتبين أن الزيمة اهحتمالية
( )sig.لجميع محاول الدلاسة كانت أكبر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه ال توجد مِوق ذات
داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور الدراسة تعزى إلى متغيِ ه
وبناو على ذل رمكن اهستنتاج بأنه لدى أفراه عينة الدلاسة لؤى متقابهة حول
تقدم بالمشِوع إلى أكثِ من حاضَنة.
ً
تزدم بالمقروع لى أكلر من حاضنة.
محاول ا مرتبطة بمتلير
جدول رقم (2.84
يتائج اخت ار الِْضية الِْعية الثالثة – متغيِ ه تقدم بالمشِوع إلى أكثِ من حاضَنة.

المجال

م.

القيمة االحتمالية (sig.

المتوسط
يعم

ال

.2

آلية اختيار المشاريع

3.37

3.45

0.660

.1

بيئة االحتضان

3.65

3.56

0.683

.7

دور الداضََََََنات مي دعم ال دث العلمي

3.66

3.55

0.515

.0

خدمات التخطيط

3.90

3.82

0.576

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.82

3.83

0.975

.6

الخدمات التمويلية

2.87

3.32

0.061

.3

الخدمات التِويقية

3.42

3.20

0.278

.3

الخدمات اإلدارية

3.15

3.32

0.445

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.17

3.30

0.557

 .24التكلْة

3.49

3.35

0.479

 .22الجود

3.34

3.56

0.322

 .21اإلبداع

3.58

3.64

0.759

 .27قِم استِاتيجية حاضَنات األعمال

3.56

3.52

0.766

 .20قِم خدمات احتضان المشاريع

3.39

3.46

0.632

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.47

3.52

0.788

 .26جميع مداور الدراسة

3.47

3.50

0.845

وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05
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 .7.3اخت ار الِْضية الِْعية الِابعة:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
الدراسة تعزى إلى متغيِ امتالك مشِوع خاص ق

االحتضان.

يوضح الجدول ( )5.20أنه باستردام امتبال ( ) Two Independent Sample T Testتبين أن الزيمة
اهحتمالية ( )sig.لجميع محاول الدلاسة كانت أكبر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه ال
توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور الدراسة
ى
وبناو على ذل رمكن اهستنتاج بأنه لدى أفراه عينة الدلاسة
تعز إلى متغيِ امتالك مشِوع خاص ق االحتضانً .

لؤى متقابهة حول محاول ا مرتبطة بمتلير امتالك مقروع ماص قب اهحتضان.
جدول رقم (2.83
يتائج اخت ار الِْضية الِْعية الِابعة – متغيِ امتالك مشِوع خاص ق

م.

المتوسط

المجال

االحتضان.

القيمة االحتمالية (sig.

يعم

ال

.2

آلية اختيار المشاريع

3.51

3.38

0.450

.1

بيئة االحتضان

3.65

3.55

0.558

.7

دور الداضَََََََََنات مي دعم ال دث العلمي

3.45

3.65

0.232

.0

خدمات التخطيط

3.70

3.92

0.121

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.71

3.89

0.286

.6

الخدمات التمويلية

3.06

3.25

0.335

.3

الخدمات التِويقية

3.19

3.30

0.561

.3

الخدمات اإلدارية

3.12

3.35

0.277

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.21

3.29

0.698

 .24التكلْة

3.32

3.43

0.579

 .22الجود

3.59

3.45

0.503

 .21اإلبداع

3.56

3.66

0.631

 .27قِم استِاتيجية حاضَنات األعمال

3.54

3.53

0.937

 .20قِم خدمات احتضان المشاريع

3.32

3.50

0.220

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.49

3.51

0.920

 .26جميع مداور الدراسة

3.45

3.51

0.651

وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05
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 .7.2اخت ار الِْضية الِْعية الخامِة:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
الدراسة تعزى إلى متغيِ متح المشِوع المدتضن بعد االحتضان.
يوضح الجدول ( )5.25أنه باستردام امتبال ( ) Two Independent Sample T Testتبين أن الزيمة
اهحتمالية ( )sig.لجميع محاول الدلاسة كانت أكبر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
وبناو على ذل رمكن اهستنتاج بأنه لدى
الدراسة تعزى إلى متغيِ متح المشِوع المدتضن بعد االحتضان.
ً
أفراه عينة الدلاسة لؤى متقابهة حول محاول ا مرتبطة بمتلير فتح المقروع المحتضن بعد اهحتضان.
جدول رقم (2.82
يتائج اخت ار الِْضية الِْعية الخامِة– متغيِ متح المشِوع المدتضن بعد االحتضان.

المجال

م.

القيمة االحتمالية (sig.

المتوسط
يعم

ال

.2

آلية اختيار المشاريع

3.47

3.39

0.655

.1

بيئة االحتضان

3.48

3.68

0.251

.7

دور الداضََََََنات مي دعم ال دث العلمي

3.52

3.64

0.438

.0

خدمات التخطيط

3.91

3.79

0.397

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.78

3.87

0.591

.6

الخدمات التمويلية

3.15

3.21

0.738

.3

الخدمات التِويقية

3.14

3.37

0.222

.3

الخدمات اإلدارية

3.12

3.40

0.168

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.05

3.45

0.051

 .24التكلْة

3.32

3.45

0.477

 .22الجود

3.39

3.59

0.351

 .21اإلبداع

3.54

3.70

0.424

 .27قِم استِاتيجية حاضَنات األعمال

3.49

3.57

0.512

 .20قِم خدمات احتضان المشاريع

3.35

3.51

0.245

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.42

3.57

0.373

 .26جميع مداور الدراسة

3.42

3.55

0.304

وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05
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 .7.2اخت ار الِْضية الِْعية الِادسة:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
الدراسة تعزى إلى متغيِ يوع الداضَنة.
يوضح الجدول ( )5.26أنه باستردام امتبال ( )One Way ANOVAتبين أن الزيمة اهحتمالية ().sig
للمحاول (مدمات الترطيط ،الردمات التمويلية ،مدمات ما بعد التررج) كانت أصلر من مستوى الدهلة
( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين
استجابات الم دوثين حول المداور (خدمات التخطيط ،الخدمات التمويلية ،خدمات ما بعد التخِج تعزى إلى
متغيِ يوع الداضَنة .كما يوضح الجدول ( )5.26أن الزيمة اهحتمالية ( ).sigلمحاول الدلاسة األمرى كانت
أكبر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى
داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول هذه المداور تعزى إلى متغيِ يوع الداضَنة.
وبالنظر لى الزيمة اهحتمالية ( ).sigلجميع محاول الدلاسة فزد كانت ( )4.473و ي أصلر من مستوى
رمكن اهستنتاج بأنه لدى أفراه عينة الدلاسة لؤى مرتلفة حول مجم

وبناو على ذل
الدهلة ()α=0.05
ً
محاول الدلاسة تع ى لى متلير نوع الحاضنة.

ويرى الباحث أن حاضنة الكلية الجامعية للعلوم التطبيزية (يوكاس) قد تمي ت عن باقي الحاضنات األمرى في
محاول (مدمات الترطيط ،الردمات التمويلية ،مدمات ما بعد التررج) وذل وفزاً لرأي المبحوتين ،وقد رع ى
ذل

لجوهة الردمات التي تزدمها الحاضنة والذي ظهر بقك ملفت في محول مدمات الترطيط ومدمات

التدليب والتعليم.
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جدول رقم (2.82
يتائج اخت ار الِْضية الِادسة – متغيِ يوع الداضَنة
المتوسط

االخت ار (F

(sig.

بيكتي

اإلسالمية

الجامعة

الكلية الجامعية

م.

المجال

قيمة

القيمة االحتمالية

.2

آلية اختيار المشاريع

3.29

3.45

3.49

0.546

0.582

.1

بيئة االحتضان

3.48

3.45

3.78

1.728

0.186

.7

دور الداضََََنات مي دعم ال دث
العلمي وتعزيز ريََََاد األعمََََال

3.58

3.38

3.77

2.319

0.107

والِياد االجتماعية
.0

خدمات التخطيط

3.52

3.86

4.03

4.788

0.012

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.61

3.77

4.01

1.958

0.150

.6

الخدمات التمويلية

2.78

2.89

3.70

16.291

0.000

.3

الخدمات التِويقية

3.14

3.24

3.36

0.477

0.623

.3

الخدمات اإلدارية

2.99

3.16

3.55

2.820

0.068

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.16

2.93

3.61

4.891

0.011

 .24التكلْة

3.20

3.27

3.60

1.952

0.151

 .22الجود

3.32

3.42

3.68

1.140

0.327

 .21اإلبداع

3.50

3.56

3.76

0.677

0.512

3.45

3.43

3.68

1.886

0.161

 .20قِم خدمات احتضان المشاريع

3.19

3.31

3.71

6.415

0.003

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.34

3.42

3.68

1.439

0.245

 .26جميع مداور الدراسة

3.33

3.39

3.69

3.472

0.037

 .27قَََََََِم اسَََََََتِاتيجية حاضََََََََنات
األعمال

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05

 .7.2اخت ار الِْضية الِْعية الِابعة:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور
الدراسة تعزى إلى متغيِ المؤه العلمي.
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يوضح الجدول ( )5.23أن الزيمة اهحتمالية ( ).sigلجميع محاول الدلاسة كانت أكبر من مستوى الدهلة
( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة (α=0.05
وبناو على ذل رمكن
بين استجابات الم دوثين حول جميع مداور الدراسة تعزى إلى متغيِ المؤه العلمي.
ً
اهستنتاج بأنه لدى أفراه عينة الدلاسة لؤى متقابهة حول محاول ا بلض النظر عن متلير المؤ العلمي.
جدول رقم (2.82
يتائج اخت ار الِْضية الِابعة – متغيِ المؤه العلمي

االخت ار

االحتمالية

دبلوم

بَالوريوس

ماجِتيِ

دكتوراه

المتوسط

قيمة

القيمة

(F

(sig.

.2

آلية اختيار المشاريع

3.68

3.44

3.18

3.60

0.778

0.511

.1

بيئة االحتضان

3.94

3.60

3.37

3.14

0.964

0.416

.7

دور الداضَنات مي دعم ال دث

المجال

م.

العلمي وتعزيز ريَاد األعمال

3.88

3.57

3.49

3.60

0.436

0.728

والِياد االجتماعية
.0

خدمات التخطيط

3.77

3.87

3.78

3.50

0.238

0.869

.5

خدمات التدريب والتعليم

3.83

3.81

3.98

3.50

0.240

0.868

.6

الخدمات التمويلية

3.20

3.19

3.13

3.40

0.044

0.988

.3

الخدمات التِويقية

3.07

3.37

2.84

2.83

1.682

0.181

.3

الخدمات اإلدارية

3.23

3.30

3.17

3.25

0.068

0.977

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.43

3.29

3.00

3.67

0.476

0.700

 .24التكلْة

3.56

3.40

3.24

3.40

0.210

0.889

 .22الجود

3.92

3.45

3.56

3.00

0.636

0.595

 .21اإلبداع

3.93

3.57

3.78

3.33

0.513

0.675

3.83

3.54

3.34

3.45

1.084

0.363

3.42

3.47

3.30

3.36

0.262

0.853

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.80

3.47

3.53

3.24

0.385

0.764

 .26جميع مداور الدراسة

3.69

3.49

3.39

3.35

0.382

0.766

 .27قَََََِم اسََََََتِاتيجية حاضَََََََنات
األعمال

 .20قَََََََََِم خَََدمَََات احتضَََََََََََان
المشاريع

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05
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 .7.1اخت ار الِْضية الِْعية الثامَنة:
ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مداور الدراسة

تعزى إلى متغيِ المدامظة.

يوضح الجدول ( )5.23أن الزيمة اهحتمالية ( ).sigلمحول (دور الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد
األعمال) كان أصلر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05ويستنتج أنه توجد مِوق ذات داللة إحصائية عَند مِتوى داللة
( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول مدور (دور الداضَنات مي دعم ال دث العلمي وتعزيز رياد األعمال
والِياد االجتماعية تعزى إلى متغيِ المدامظة .كما يوضح الجدول ( )5.23أن الزيمة اهحتمالية ( ).sigلمحاول
الدلاسة األمرى كانت أكبر من مستوى الدهلة ( ،)α=0.05وبذل رمكن استنتاج أنه ال توجد مِوق ذات داللة إحصائية
عَند مِتوى داللة ( α=0.05بين استجابات الم دوثين حول هذه المداور تعزى إلى متغيِ المدامظة.
جدول رقم (2.81
يتائج اخت ار الِْضية الثامَنة – متغيِ المدامظة
المتوسط

(F

(sig.

.2

آلية اختيار المشاريع

3.66

3.47

3.08

3.25

3.23

0.837

0.507

.1

بيئة االحتضان

3.94

3.50

3.20

3.86

4.14

2.093

0.093

.7

دور الداضَََََََنات مي دعم ال دث العلمي

4.03

3.48

3.28

3.65

4.20

2.693

0.040

.0

خدمات التخطيط

4.21

3.78

4.03

3.71

3.75

1.180

0.329

.5

خدمات التدريب والتعليم

4.12

3.78

3.77

4.00

3.71

0.516

0.725

.6

الخدمات التمويلية

3.74

3.08

2.96

2.95

3.80

2.422

0.058

.3

الخدمات التِويقية

3.57

3.24

3.06

2.93

3.58

0.821

0.517

.3

الخدمات اإلدارية

3.54

3.26

2.90

3.38

3.31

0.461

0.764

.9

خدمات ما بعد التخِج

3.76

3.21

3.17

2.71

3.58

1.396

0.247

 .24التكلْة

3.63

3.37

3.12

3.30

3.60

0.467

0.760

 .22الجود

4.14

3.40

3.12

3.40

3.95

1.984

0.109

 .21اإلبداع

3.90

3.61

3.47

3.33

3.75

0.448

0.773

 .27قِم استِاتيجية حاضَنات األعمال

3.87

3.48

3.19

3.59

3.86

2.165

0.084

 .20قِم خدمات احتضان المشاريع

3.82

3.39

3.32

3.28

3.62

1.267

0.294

 .25قِم القدر التَنامِية للداضَنة

3.89

3.46

3.24

3.34

3.77

0.972

0.430

 .26جميع مداور الدراسة

3.86

3.44

3.25

3.40

3.75

1.672

0.169

وتعزيز رياد األعمال والِياد االجتماعية

غز

م.

شمال

غز

الوسطى

خاييويس

االخت ار

االحتمالية

(الفرق بين المتوسطات هال حصائياً عند مستوى ههلة ) α=0.05
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رمح

المجال

قيمة

القيمة

الم دث الثايي
الَنتائج والتوةيات
نتائج الدراسة
بعد

راو التحلي اهحصائي واهمتبالات اإلحصائية الالزمة للتأكد من صدق وتبات اهستبانة أظهرت الدلاسة

مجموعة من اهستنتا ات رمكن تلريص أ مها على النحو التالي:
 .2أفاه  %59من أفراه العينة أن الحاضنات سا مت بأكلر من  %54في نجاح مقروعاتهم ،بينما أفاه
 %02من أفراه العينة أن الحاضنات كان لها هول في نجاح مقاليعهم بنسبة أق من .%54
 .1أظهرت النتائج أن  %33من أفراه العينة يروا أن نجاح مقروعاتهم كان بسبب الفكرة الرئيسية لها.
 .7رعتزد  %55من أفراه العينة أن منظومة اهحتضان للمقاليع الرياهرة نا حة وفاعلة في قطاع غ ة
 .0بنسبة أكبر من  ،%54في حين رعتزد  %05من عينة الدلاسة أن منظومة اهحتضان في قطاع غ ة
فعالة بنسبة أق من .%54
 .5أظهرت الدلاسة أن  %34من أفراه العينة يوافزون على ميع محاول اهستبانة و ذا رعكس أ مية هول
حاضنات األعمال في نجاح وتنمية المقاليع الصليرة.
 .6أظهرت النتائج حياه أفراه العينة حول مدمات (التموي – ما بعد التررج – التسويق) التي تزدمها
الحاضنات للمقاليع المحتضنة والمترر ة.
 .3أ اب أفراه العينة بأعلى نسبة موافزة على محول مدمات الترطيط ،وقد هحظ الباحث أن حاضنة
الكلية الجامعية للعلوم التطبيزية تعتبر السبب في التفاع ذه النسبة وذل ألنها حظيت على نسبة
موافزة مرتفعة بللت  %36من مجم أفراه عينة الحاضنة.
 .3أظهرت الدلاسة أن ما نسبته  %64من أفراه العينة غير موافزين على أن الحاضنات تزوم بامتيال
بناو على أولويات قومية أو وطنية.
المقاليع ً
 .9أظهرت النتائج أن  %56من أفراه العينة غير موافزين على أن الحاضنات تزوم بالعم على همج
األفكال المرتلفة للمقاليع للرروج بفكرة ديدة.
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 .24رعتبر توفير أماكن احتضان مريحة ومناسبة من حيث ،األتاث – اإلنالة – الموقع – المساحة .الخ.
قد هقى موافزة  %31تزريباً من قب المبحوتين ،و ذا رقير على أن الحاضنات تزوم بتوفير أماكن
احتضان مناسبة ومريحة.
 .22تبين من مالل التحلي اهحصائي أن  %56من أفراه عينة الدلاسة غير موافزين على أن الحاضنات
تعم على توفير المعلومات من البحوث العلمية في مرتلف الترصصات ،في حين أن  %37يوافزون
على أنها تزوم بعزد ولش عم مع لواه األعمال لالستفاهة من تجالبهم ومبراتهم.
 .21أفاه  %34من عينة الدلاسة أن حاضنات األعمال تزدم مدمات تدليب وتعليم تساعد م في عداه
الموازنات والرطط المالية للمقاليع وبنفس النسبة أفاهوا بأن ذه البرامج والدولات تسا م في تيسير
وتسهي العم هام الحاضنة.
 .27فيما يتعلق بتزدرم هعم مالي طالئ في حال احتياج المقروع للدعم غير المتفق عليه مسبزاً ،فإن %54
من أفراه العينة غير موافزين على أن الحاضنات تزدم الدعم المالي الطالئ.
 .20فيما يتعلق بردمات التسويق فإن  %53من عينة الدلاسة رعتزدون أن الحاضنة ه توفر لهم معلومات
حول المنافسين في السوق ،كما أن  %64من أفراه عينة الدلاسة كان لأيهم محايد فيما ررص توفير
معلومات حول أذواق المستهلكين.
 .25أظهرت الدلاسة أن  %65من عينة الدلاسة يوافزون على وهة الردمات اإلهالية المزدمة من قب
الحاضنات ،على الرغم من أن  %64من عينة الدلاسة محايدين فيما ررص مسا مة الجامعة في عداه
السجالت التجالية واإلهالية وح المقكالت المحاسبية للمقاليع.
 .26يرى الباحث أن الحاضنات لها هول ام في تزدرم الردمات للمقاليع الرياهرة بعد التررج من فترة
بناو على نتائج التحليالت اإلحصائية المتعلزة بمحول مدمات ما بعد التررج والذي
اهحتضان وذل
ً
رفيد بأن  %65من عينة الدلاسة تلزوا مجموعة من مدمات ما بعد التررج ،مع اإلشالة ه أن %55
يروا بأن الحاضنات ه تزدم مساعدات مالية للمقاليع بعد التررج.
 .23يرى  %34من أفراه العينة أن ناك قدلة تنافسية بين حاضنات األعمال في قطاع غ ة وذل فيما
يتعلق بالتكلفة والجوهة واهبداع ،بنسبة  %37 ،%34 ،%63على التوالي.
 .23أظهرت النتائج أن ناك فروقات ذات ههلة حصائية بين

ابات المبحوتين فيما يتعلق بردمات

الترطيط والتموي ومدمات ما بعد التررج ،تع ى لى نوع الحاضنة و ذا رقير ه أن ناك فروقات
بين الحاضنات في مستوى الردمات التي تزدمها للمقاليع المحتضنة.
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 .29و د الباحث أن

ابات المبحوتين ترتلف من محافظة الى أمرى فيما يتعلق بدول الحاضنات في

البحث العلمي وتع ي لياهة األعمال والرياهة المجتمعية.

التوصيات
نظ اًر للنتائج التي تحص عليها الباحث ،ومن أ

تحسين فاعلية حاضنات األعمال ،وانطالقا من تحلي

النتائج والبيانات التي تم الحصول عليها ،يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات ألكلر من هة وذل لضمان
التقبي

بين تالتية اإلبداع (الزطاع العام " الحكومة" – الزطاع الراص " الرياهيين" ومراك اإلعداه "

الحاضنات") ويمكن تصنيف ذه التوصيات لى مجموعتين على النحو التالي:
 .8التوةيات الخاةة بالقطاع العام " الدَومي".
أ -توظيف المعرفة في بناو اقتصاه الدولة رحتاج الى التكام بين هوه الدولة والزطاع الراص
والمجتمع من أ

تنوع اهقتصاه وزياهة نموه لتحزيق التنمية القاملة ،ويحتاج الى استلمال

العوائد المتاحة لتحزيق مجتمع المعرفة.
ب -يوصي الباحث بضرولة انقاو منتدى أو مؤسسة حكومية لرعارة الرياهيين ول ياهة التفاع فيما
بينهم والذي من شأنه أن رحزق تباهل للربرات والمهالات اإلهالية والرياهرة الهاهفة للتنمية
اهقتصاهرة المستدامة.
ت -ضرولة العم على انقاو حاضنات حكومية مترصصة في ميع الزطاعات المرتلفة ،تعم
على احتضان المقاليع الرياهرة ،وذل

لتمتع الحكومات بإمكانيات ماهرة وتقريعية تأ لها

لذل .
ث -يوصي الباحث بضرولة أن ركون للحكومة الفلسطينية هول فاع في متابعة وتطوير حاضنات
األعمال ،من مالل توفير الدعم المالي ،وتسهي التقريعات واإل راوات الحكومية المتعلزة
بالمقاليع الناشئة ،وكذل تفعي الدول الرقابي على كلية عم الحاضنات.
ج -ضرولة أن تعم سلطة النزد الفلسطينية على التقبي

بين حاضنات األعمال ومؤسسات

اإلقراض المرتلفة ،وذل لتوفير فرص تموي متعدهة للمقاليع الناشئة.
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ح -سعي الحكومية للتوسع في نقر الوعي بين الفئات المستهدفة من أصحاب األفكال الرياهرة
بقك ماص والمجتمع بقك عام بدول حاضنات األعمال اهقتصاهي واه تماعي ،وما لها
من مرهوه رجابي على أصحاب المقاليع الرياهرة واهقتصاه الوطني كك .
خ -ضرولة قيام الجهات الحكومية بتحفي وتقجيع الحاضنات لال تمام بالمناطق الجلرافية البعيدة
عن مرك المدينة وذل من مالل منح التسهيالت أو سن التقريعات والزوانين.
 .7التوةيات الخاةة بالِياديين ومِاكز اإلعداد " الداضَنات".
أ -ضرولة قيام الحاضنات بإعداه سجالت بيانات شاملة ومفصلة حول المقروعات المحتضنة
وذل لتسهي األعمال البحلية والدلاسات العلمية بالرصوص.
ب -ضرولة تنمية مدمات الحاضنة المتعلزة بلردمات التموي الراصة بالمقاليع المحتضنة ،من
مالل تزدرم هعم مالي طالئ للمقروعات التي ترى أنها بحا ة اليه ،كما يتو ب على
الحاضنات البحث عن مصاهل تموي متنوعة ومتجدهة من شأنها تلبية متطلبات نجاح
المقاليع الصليرة.
ت -ضرولة تنمية مدمات الحاضنة المتعلزة بلردمات التسويق ،وذل من مالل العم على توفير
معلومات حول أذواق المستهلكين ،ومعلومات حول المنافسين في األسواق ،وذل من مالل
استزطاب مبراو في ذه المجاهت لحمارة ذه المقروعات من المنافسة.
ث -يوصي الباحث الحاضنات بإعداه برامج ممنهجة لمتابعة وتزدرم الردمات للمقاليع بعد التررج.
بناو على نتائج الدلاسة والتي أظهرت أن أفراه العينة ه يوافزوا على أن الحاضنات تزوم
ج-
ً
بناو على معايير قومية ووطنية ،لذا فإن الباحث يوصي الحاضنات بضرولة
بامتيال المقاليع ً
امتيال المقاليع للزطاعات األكلر نتا ية كالزطاع ال لاعي والصناعي والردماتي ،مع ضرولة

احداث توازن بين الزطاعات المرتلفة لردمة مسيرة التنمية القاملة ،حيث أظهرت الدلاسة أن
ناك تحي في امتيال المقاليع المحتضنة لصالح الزطاع اإللكتروني وقطاع التعليم على
حساب قطاع ال لاعة والصحة والردمات.
ح -ضرولة أن تزوم الحاضنات بإنقاو مكتبة اإللكترونية وكذل مكتبة ولقية ،تحتوي على مجموعة
من الم ار ع والدلاسات واألبحاث الحديلة والمترصصة ،بحيث يتم تحديلها بقك هولي لمتابعة
التطولات الحديلة في العالم.
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خ -ضرولة زياهة عده المقاليع المحتضنة وذل

لو وه قصول واضح في ذا الجانب ،حيث

أظهرت الدلاسة أن ما تم احتضانه مالل فترة الدلاسة م  291مقروع فزط لللالث حاضنات،
وبالتالي رجب على الحاضنات زياهة عده المقاليع المحتضنة من مالل فتح فروع ديدة
راو توسعة للحاضنات الحالية.

للحاضنات أو

ه -نظ اًر للصعوبات التي وا هها الباحث في الدلاسة الميدانية ،فإنه يوصي الرياهيين بضرولة
التعاون الجدي مع البحوث العلمية والدلاسات الميدانية وذل لالستفاهة من تجالبهم ومبراتهم
السابزة للحصول على نتائج أفض  ،مع اإلشالة الى أن الباحث قام بتوزيع  291استبانة
الكترونية وقام بالتواص مع مجتمع الدلاسة بالكام

اتفياً وإلكترونياً ،ه أنه لم رستره غير

 67استبانة فزط.

وأمي اًر يوصي الباحث بضرولة

راو هلاسات ديدة تسلط الضوو على النزاط التالية:

أ -التكام بين حاضنات األعمال ومسرعات األعمال وانعكاسها على نجاح المقاليع الصليرة.
ب -هلاسة ميدانية للمزالنة بين المقاليع التي تم احتضانها والمقاليع غير المحتضنة.
ت -اعداه مزترح شام لبناو حاضنات حكومية في قطاع غ ة.
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 .02الرضرا ،لبيب( :)1440التكام الصناعي واألكاهرمي ،ولقة عم مزدمة للمؤتمر الوطني حول محول العالقة بين الجامعات والصناعة
المنعزد في  ،1440/22/15عمان-األلهن.
 .01مصاونة ،أس ( )1420مستوى فاعلية حاضنات األعمال وأترة على بناو الزدلات التنافسية من و هة نظر المقالكين فيها في الجامعات
الحكومية واأللهنية ،لسالة ما ستير ،كلية اهقتصاه والعلوم اإلهالية ،امعة اليرموك ،األلهن.
 .07بتس ،لوبرت ولي ،هرفيد ( :)1443اإلهالة اهستراتيجية :بناو المي ة التنافسية ،تر مة عبد الحكم الر امي ،هال الفجر للنقر والتوزيع،
الزا رة ،مصر.
 .00عكروش ،مأمون ( :)1440تطوير المنتجات الجديدة ،هال وائ للنقر ،عمان ،األلهن.
 .05البكري ،تامر ( :)1443استراتيجيات التسويق ،هال اليازولي العلمية للنقر ،عمان ،األلهن.
 .06التيزاوي ،العربي ( :)1444هول حاضنات األعمال في بناو الزدلات التنافسية في المؤسسات الصليرة والمتوسطة – كنموذج للمزاوهتية
– من و هة نظر العاملين ،امعة العزيد أحمد هلارة ،أهلال ،الج ائر.
 .03الدولي ،زكريا و صالح ،أحمد ( :)1449هالة األعمال الدولية منظول سلوكي واستراتيجي ،هال اليازولي العلمية للنقر والتوزيع ،عمان،
األلهن.
 .03المحروق ،ما ر ومزابلة ،أيهاب ( :)1446المقروعات الصليرة والمتوسطة أ ميتها ومعوقاتها ،مرك المنقآت الصليرة والمتوسطة،
عمان ،األلهن
 .09ال يدات ،ممدوح ( :)1424هول المقروعات الصليرة في الحد من مقكلة البطالة في األلهن ،كلية العلوم اإلهالية والمالية ،امعة العلوم
التطبيزية الراصة ،عمان ،األلهن.
 .54مكحول ،باسم وعطياني ،نصر ( :)1440التكام العاموهي واألهاو اهقتصاهي في الصناعة التحويلية الفلسطينية ،مجلة الجامعة
اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،العده  ،1غ ة -فلسطين.
 .52عيدالوس ،احمد وأحمد ،أشرى ( :)1427تصول مزترح إلهالة حاضنات اهعمال الجامعية بمصر في ضوو افض الممالسات العالمية،
مجلة كلية التربية ببنها ،العده  ،95مجلد  ،7بنها ،مصر.
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الملدق رقم (7

ميثاق حاضَنات األعمال مي قطاع غز
تعتبر حاضنات األعمال في قطاع ع ة من المقاليع الحديلة والناشئة حيث تم نقاو أول حاضنتين عام 1446
و ما حاضنتي  ،PICTI ،BTIوتلى ذل

حاضنة  UCASعام  ،1422وتزوم فكرة ذه الحاضنات على

احتضان األفكال اإلبداعية والعم على تطوير ا وتحويلها لمقاليع قابلة للحياة ،من مالل برامج احتضان معدة
بناو على ما او في الميلاق العام
من قب الحاضنات ويمكن تلريص لؤية ولسالة وأ داى ذه الحاضنات ً
لها والذي تم ت ويد الباحث بنسرة عنه و و كالتالي:
أوالً :الداضَنة الْلِطيَنية لتكَنولوجيا المعلومات واالتصاالت-بيَتي
الحاضنة الفلسطينية لتكنولو يا المعلومات واهتصاهت بيكتي ،ي أول حاضنة أعمال غير بحية فلسطينية
تعم في مجاهت تكنولو يا المعلومات واهتصاهت .وتوفر "بيكتي" التوصي المستدام بين القركات الناشئة
والمسرعات والمستلمرين على المستويين المحلي والدولي بما في ذل القتات الفلسطيني.
تأسست بيكتي في عام  1440بمباهلة من أصحاب القركات التكنولو ية في اتحاه شركات أنظمة المعلومات
الفلسطينية (بيتا) ونمت في عام  1446ليكون لها أول مكتب في قطاع غ ة .تعم بيكتي على تقجيع المجتمع
على توليد األفكال التكنولو ية اإلبداعية واهبتكالية لتكون صالحة للتطوير واهحتضان من مالل برامج
اهحتضان المرتلفة وصوهً لى مراح متزدمة من التطوير والدعم واهستلمال مما ي يد من فرص همولها لى
األسواق وفتح اسواق ديدة تساعد على تحسين اهقتصاه المحلي الفلسطيني.
 .8الِسالة
لهام وتسهي وهعم لواه األعمال الفلسطينيين في مجاهت تكنولو يا المعلومات واهتصاهت من ذوي الربرة
والدلارة وتزدرم التموي األولي في طريزهم لى تأسيس وإهالة شركاتهم المستدامة ذات الطموح العالمي.
 .7الِؤية
تزوم "بيكتي" بتمكين وهعم القباب الناشئين في مجاهت تكنولو يا المعلومات واهتصاهت ليصبحوا نا حين،
ليحززوا الرماو والنمو اهقتصاهي في فلسطين .وسيتم تزدرم ذا الدعم من قب الموظفين المهنين والمتعلمين
المدلبين تدليبا عاليا في بيكتي التي لديها فهم للسوق المحلي واإلقليمي .وسيتم التعرى على بيكتي باعتبال ا
الحاضنة األولى في المنطزة القرق األوسط.
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 .4خدمات الداضَنة
لواه األعمال والمستفيدين من الحاضنة يتلزون ستة أنواع من الردمات مالل و وه م في واحدة من مراح
اهحتضان اللالث على النحو التالي:
أ .مِحلة ما ق

االحتضان /والتي تهدى لى التأكد من صالحية الفكرة لألسواق المستهدفة وقدلة الفريق

على تطوير وتبني ذه الفكرة ،لذل تزدم الحاضنة مالل ذه المرحلة مجموعة من التدليبات التي تساعد
الرواه على تطوير أفكال م وكذل مجموعة امرى من التدليبات والتو يهات التي تساعد م على صز
مهالاتهم وزياهة الرغبة لديهم للتو ه نحو المقاليع الصليرة وإطالق القركات الناشئة في مجال تكنولو يا
المعلومات.
ب .مِحلة االحتضان /والتي تهدى لى تطوير األفكال التي ترر ت من المرحلة السابزة وتحويلها لى
منتجات حزيزية من مالل التصميم للمنتج اهولي وامتباله ومن تم امتبال األسواق ومن تم اعاهه تصميمه
وتطويره بقك نهائي بحيث ركون متالئم مع األسواق المستهدفة ويحزق لغبات ال بائن المحتملون ،وتزدم
الحاضنة مالل ذه الفترة منحة مالية يتراوح قيمتها ما بين  $5444حتى .$24444
ت .مِحلة ما بعد االحتضان /والتي رستفيد منها بعض من مريجي المرحلة السابزة والتي تهدى لى الوصول
بالمقاليع الرياهرة لى فرص تموي واستلمال ديدة من قب مسرعات األعمال أو صناهيق اهستلمال
المتنوعة ،وتزدم الحاضنة في ذه المرحلة نموذ ين من الردمات و ما:
 برنامج الدعم التجالي -برنامج التأ ي

لى مسرعات األعمال

 .3خدمات االحتضان
أ .خدمات الَِِتاريا
 لك مقروع ناشئ محتضن الحق في استردام عناوين بيكتي الرئيسية في الضفة اللربية وقطاع غ ة رزوم العاملون بأعمال السكرتالية بمساعدة المحتضنون في المهام اإلهالية كالمكالمات الهاتفية والكليرمن وا بات السكرتاليا
 تتيح بيكتي للمقاليع المحتضنة استردام مستل مات مكتبية وقرطاسية الحاضنة. تستطيع المقاليع المحتضنة استردام لى واحد على األق في ألشفة الملفات وبإمكانهم لسال الملفاتعن طريق الفاكس الراص ببيكتي.
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 رزوم العاملون بأعمال السكرتاليا بمساعدة المقاليع الناشئة في عملية معالجة النصوص الراصة بهمبزدل استطاعتهم.
ب .خدمات المِامق األساسية
 توفر الحاضنة لك مقروع محتضن مكان للعم مكون من ألبع مزاعد ولى واحد. رستطيع المحتضنون استردام أماكنهم مالل فترة الدوام ببيكتي من األحد وحتى الرميس وه تقم أرامالعط .
 اهنترنت متوفر لجميع المحتضنون بسرعة  2ميجابايت. يتم ت ويد المحتضنون بالمعدات الالزمة والمرصصة لهم حسب حا تهم. رمكن للمحتضنين استردام قاعة اه تماعات والتدليب والتي تتسع ل  14شرصاً وم وهة بإنترنت. توفير أ ه ة حاسوب بعده هازين لك فريق محتضن. توفير الكهرباو مع و وه مولد عند انزطاع الكهرباو. توفير مط اتف ألضي. مكتب ومبنى مؤمنين مالل فترة العم ولمدة  10ساعة. مكان العم م وه بمطبخ مفروش وم وه بأهوات إلعداه المقروبات وتناول الو بات الرفيفة. مط بدال هاملي متاح لك محتضن.ت .خدمات األعمال
 يتم تحلي ك فكرة مقروع بالنسبة لجدوا ا اهقتصاهرة والسوق بطريزة مدلوسة عن طريق مبراو ولواهالسوق.
 ك مقروع سيكون قاهل على انتاج نموذج عم قاب للتطبيق وفعال والذي سيوصف في مطة عمواستراتيجية معينة بالتفصي .
 تزدم بيكتي الدعم للمقاليع المحتضنة والقركات الناشئة من مالل توفير المرشدين ،وتزدرم المقولةلتطوير األعمال ،والوصول لألسواق ،والتواص

مع المستلمرين المحليين واإلقليميين والدوليين

واستراتيجية مروج واضحة المعالم.
 تزدرم المقولة للحفاظ على مطة تسويق والعم على تطوير ا. السماح باستردام مرافق بيكتي وو وه مساحة استضافة. تزدرم لسات الشاهرة وتو يهية مع شبكة فلسطين للمرشدين.166

 الفهم لكافي لحمارة عناوين الملكية الفكرية والتراميص. رزوم المرشدون بمساعدة ك محتضن في تكوين عالقات وتطبيق منهجيات والحفاظ عليها بطريزةصحيحة.
 ك مقروع ناشئ محتضن ينقئ لوائح وأنظمة ماصة به لتحزيق اهلت ام الجيد في العم . توفر المؤسسة الزانونية التي تعم مع الحاضنة بيكتي بعض النصائح الزانونية عند الحا ة. تكون القركات الناشئة قاهلة على معرفة كيفية ضفاو القرعية على شركاتهم واإل راوات والرطواتالالزمة لذل .
 رلطي الدعم األساسي اهحتيا ات األساسية وذل وفق استراتيجية تزييم اهحتيا ات مدلوسة يداً. تزدم بيكتي الردمات اإلهالية التي تدعم القركات الناشئة لتطوير المنتجات المحتضنة. ركون لدى القركات الناشئة الفرص للزاو مترصصين من ل ال األعمال الذين رزومون ب يالة غ ةللتعاون معهم.
ث .التموي
 رساعد قسم الحسابات في بعض الحسابات والبيانات المالية للقركات الناشئة. رساعد الربراو الماليين في شبكة المرشدين الفلسطينيين العمالو في هالة حساباتهم المالية. يتم عرض القركات الناشئة لى بعض كبال اهستلمال والمستلمرين .مالل مرحلة التسويق ،ويبدأالعم باهتصال مع العديد من ل ال األعمال وأصحاب لؤوس األموال ومنظمات اهستلمال.
 رحص ك مقروع ناشئ على تموي أساسي بحدوه  5كهى هوهل لتنفيذ فكرتهم الرياهرة حسباحتيا اتهم.
 لدى بيكتي اتفاق مع العديد من مؤسسات اإلقراض والدعم. تدعم بيكتي عم ك مقروع ممول باهحتيا ات الالزمة بحسب مي انية المقروع أو القركة الناشئة. تنظم العديد من المنافسات  /المسابزات الوطنية والعالمية عن طريق بيكتي مل تحدي مطة العم . -تزوم القركات الناشئة بعم

لسات تواص محلياً أو عالمياً.

 تزوم ك شركة ناشئة بتعبئة ولقة بتفاصي أ رة المواصالت والتي ت ار ع يداً للتأكد من الجدوىاهقتصاهرة لها قب تمويلها.
ج .التش يك
 لدى بيكتي العديد من المستقالين في فلسطين والقتات.167

 تزدم بيكتي لسات تدليب للمقاليع الناشئة لمساعدتهم في التحسين الفني لمنتجاتهم ومدماتهم. تزوم بيكتي بالربط واتصال بين معلومات السوق ومدمات فحص األعمال والقركاو اهستراتيجيونوشبكات األعمال لاللتزاو باألعمال مما يؤهي لى الهدى الرئيسي.
 -المساعدة الفنية المزدمة للمقاليع الصليرة لتسهي التزدم نحو تقبي

فعال مع الممولين والذين

سيقالكون المعلومات والمصاهل حتى بعد انتهاو مرحلة اهحتضان.
 تكون القركات الناشئة قاهلة على ان تكم مرحلة التسويق. لدى بيكتي اتصال يد مع م وهين مدمة األعمال للزاو المقاليع الناشئة. لدى بيكتي تواص مع موكلي برمجة ت ويد المقالكين بالتدليب على مستوى عالمي ،وبناو العالقاتإلعداه المرشدين ول ال األعمال .كما يو د تواص مع شبكة تقلي القباب (الين) :الذي و شراكة
بين األمم المتحدة ومنظمة العم الدولية ،ومجموعة البن الدولي المؤسس بعد مؤتمر قمة األلفية في
عام .1442
 تتعاون بيكتي مع اتحاه شركات أنظمة تكنولو يا المعلومات الفلسطينية (بيتا) و ي الممل للزطاعالراص لتكنولو يا المعلومات واهتصاهت (.)ICT
 تزدم بيكتي الفرصة ألعمال القركات المحتضنة بالمقالكة في أكبر معرض في فلسطين لتكنولو ياالمعلومات واهتصاهت “ICTأسبوع اكسبوتي التكنولو ي :ك عام.
ح .التعلم والوةول للمعِمة
 أتناو فترة اهحتضان سيكون ناك تدليب شام ومكلف عن العم . تتيح بيكتي للمحتضنين الدمول لمنصات العم اهلكتروني.-

ناك هولة تدليبية شاملة حول مهالات الزياهة واإلهالة واهتصال مالل فترة اهحتضان.

 تساعد بيكتي المقاليع والقركات المحتضنة بالعديد من المجاهت من ضمنها المكتبات والمعامومراك البحث لدعم األعمال اإلبداعية والرياهرة.
 -تزوم بيكتي عن طريق مزابالت وا تماعات التواص بالربط بين القركات المحتضنة واألعمال المحلية
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ثايياً :حاضَنة الجامعة اإلسالمية .BTI
 .8التعِيف بالداضَنة
حاضنة األعمال والتكنولو يا  BTIبالجامعة اإلسالمية غ ة ي أول وأكبر حاضنة في قطاع غ ة بفلسطين،
حيث هعمت الحاضنة أكلر من  274مقروع لياهي مالل الل  5سنوات الماضية فزط ،وذل من مالل

مقاليع متعدهة مل برنامج مباهلون ( )2،1،7وبرنامج بذلة ( )2،1ومقروع  BSISولياهة وغير ا .و ي
الوحدة المسؤولة عن تنفيذ برامج ومقاليع لياهة األعمال وتندلج ضمن هائرة الرياهة والمقاليع التنموية في
عماهة مدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية ،حيث تعم الحاضنة على هعم األفكال

والقركات الرياهرة في ميع المجاهت وتستهدى ميع الرياهيين في قطاع غ ة.
 .7المِتْيدين من الخدمات:

 -أصحاب األفكال الرياهرة التكنولو ية والصناعية؛ الذين رحلمون بتحوي أفكال م لى واقع.

 أصحاب القركات الناشئة سواو العاملة في المجال التكنولو ي أو الصناعي؛ الذين يبحلون عن طرىيوصلهم شركتهم لى بر األمان.

 .4الخدمات التي تقدمها الداضَنة

تساعد "المبتكرين" على تطوير أفكال م ومقاليعهم الرياهرة والتي رمكن تحويلها من فكرة لى مقروع تجالي
قاب لإلنتاج والتسويق ،فهي تزدم لهم الردمات والدعم والمساعدة العملية في عمليات تطوير المنتج والتموي
واإلهالة والتنظيم والتسويق حيث تزدم  BTIممسة مدمات أساسية كح مة واحدة لك من تم قبوله ضمن

مقاليعها؛ و ي:
إثَنين:
أ .التدريب اإلداري والَْني :الخدمات التدري ية ّ
تقدم كَ ” حزمة” واحد ومتكاملة ،مي مجالين ْ

 المجال اإلهالي :تزدم الحاضنة مدماتها على شك مطط إلهالة المقاليع ،وهلاسة مكانية نجاحها،ووضع دوى اقتصاهرة لها.

 المجال الفني :تزدم الردمات على شك هولات تدليبية في المجاهت الفنية والتطبيزية كالهندسيوالبرمجي.

ب .خدمات التوجي واإلرشاد والخدمات االستشارية:
 تسا م ذه الردمة في لبط الرياهيين الناشئين بأشراص ذوي الربرة ،أو مو هين أو مرشدين ،أوأصحاب شركات نا حة ،أو مرتصين في مجاهت تتوافق مع امتصاص الرياهي”.
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-

تعطي فرصة للرياهي لطرح اهستفسالات واهستفاهة من مبرات ل ال األعمال النا حين ،وتلزي
اهستقالات التي تساعد م في تجاوز التحدرات التي يوا هونها.

 توفر شبكة مرشدين ولياهيي أعمال من مالج قطاع غ ة ،إلعطاو نصائح ممي ة.ت .االحتضان والدعم الَْني واللوجِتي:
 -تزدم ذه الردمة لفترة زمنية تمتد ما بين  3أشهر ،وحتى عام كام .

 توفر للرياهي أماكن احتضان مناسبة ومريحة ،تساعده على ممالسة أعماله بسهولة. ت وه أماكن اهحتضان بالردمات اللو ستية المرتلفة ،كاإلنترنت ،والكهرباو ،وبكافة المعدات الالزمةلتطوير المقروع الذي تم احتضانه.

ث .الدعم المالي:

 تزدم ذه الردمة على شك منح مالية غير مسترهة ،مدفوعة من قب الممولين. -تتراوح قيمة المنحة الواحدة ما بين ( )3-0كهى هوهل أمريكي.

ج .خدمات التِويق اإللكتِويي والتش يك:

 يتم تزدرم مدمات التسويق اإللكتروني بكافة أنواعه ،من قب أشراص مترصصين في ذا المجال،لى انب تنظيم المعالض للقركات (تنظم ك سنتين).

 وأما مدمة التقبي.3

يتم توفير ا من مالل تقبي

الرياهيين مع وسائ اإلعالم للتعريف بمنتجاتهم

ومقاليعهم ،أو تقبيكهم مع أشراص ذوي مبر ،ول ال أعمال من مالل اللزاوات التي يتم تنظيمها.

مشاريع BTI:

نفذت الحاضنة هعمها للمقاليع الرياهرة عبر  5مقاليع ترتلف مسمياتها بامتالى مموليها؛ و ي:
أ .مشِوع(SEED):

 تم تجديد المقروع للدولة اللانية. يدعم القركات الناشئة ،التي مضى على تأسيسها فترة ت يد عن العام الواحد؛ لتع ي و وه ا. يهتم بدعم القركات الناشئة بكافة المجاهت ،سواو التكنولو ية أو الصناعية المرتلفة.ب .مشِوع رياد :
 يدعم األفكال الرياهرة والقركات الناشئة في مجال تكنولو يا المعلومات فزط.ت .مشِوع دعم حاضَنات األعمال ل(مكار الَناشئة BSIS:

 يدعم األفكال الرياهرة والقركات الناشئة في كافة المجاهت ،سواو التكنولو ية أو الصناعية المرتلفة.ث .مشِوع م ادرون:

 انتهى العم به عام .1426 -تم تجديده لمدة  7هولات.
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ج .مشِوع :Spark:
 -انتهى العم به عام .1425

 ا تم المقروع بدعم األفكال الرياهرة. .2المشاريع الَناجدة التي دعمتها BTI:
أ .قدمت حاضنة األعمال والتكنولو يا هعمها ألكبر عده من المقاليع في قطاع غ ة ،ذ بلغ عده ا
حوالي  264مقروع منهم ما زال محتضن حتى اللحظة.
ب .أبرز  3مقاليع لياهرة احتضنتهم  BTIونجحت في تزدرم مدماتها للسوقين المحلي والرال ي ،بأسعال
منافسة ي:
 شركة وية :تعم في مجال تصميم الهويات البصرية لألفراه والمؤسسات في الدام والرالج ،وتوظفأكلر من 24موظفين.

 ما ي لين :تعم في مجال اهنفو رافي والكرتون “الفيديو ات الدعائية” ،وتصدل مدماتها للرالج(الرليج).

 -عين ميدرا :تعم في المجال اإلعالمي ،لديها تعاقدات مع عقرات مؤسسات عالمية محلية وهولية.

 شركة AMICصنعت ماكينات ، CNCو ي عبالة عن كهت تعم على تفريغ الرقب وفق أشكالندسية معزدة ،حيث تم همال األشكال المطلوبة عبر الحاسوب.

 شركة :Deer colorتصنع أهوات الرسم محلياً بجميع أنواعها ،وبنفس وهة األنواع المستولهة ،وبسعرمنافس.

 شركة أرسر :تصنيع حجالة الريبس (السزف) من البالستي المعاه تدويره. شركة فسحة :شركة تزدم مجموعة مدمات في مجال السياحة الداملية. .2الممولون:

تتلزى حاضنة  BTIهعمها المالي عبر عدة مؤسسات هاعمة و ي:

(البن اإلسالمي للتنمية /مؤسسة التعاون /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /و ازلة الرال ية الهولندرة /مؤسسة
سبالك /الصندوق العربي لإلنماو اهقتصاهي واه تماعي /اهتحاه األولوبي /وكالة التنمية البلجيكية /يئة

األعمال الريرية (بريطانيا) /مجموعة البن الدولي).
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ثالثاً :حاضَنة يوكاس التكَنولوجية
حاضنة يوكاس التكنولو ية ي منظومة عم متكاملة تهدى لى تقجيع وهعم القباب المباهل من أصحاب
األفكال الرياهرة واإلبداعية الطموحة ،بما رقك حجر ال اوية في مجال البحوث والتسويق التكنولو ي ،وفق

نموذج بفرص نجاح أكبر ،رظهر في تع ي التنمية اهقتصاهرة باستهداى المقاليع الرياهرة بمرتلف المجاهت
والزطاعات حيث انطلزت "حاضنة يوكاس" عام  1422بمباهلة من الكلية الجامعية للعلوم التطبيزية في قطاع

غ ة ،بهدى هعم شباب الرريجين لتنفيذ أفكال م الرياهرة في قطاع تكنولو يا المعلومات.
 .8الِؤية:

الصدالة والتمي في هعم اإلبداع ولياهة األعمال ،وصوهً لتحسين المقهد اهقتصاهي والتكنولو ي الفلسطيني.
 .7الِسالة:
 تطوير نظام بيئي ناضج ومتكام يدعم نقاو شركات ديدة مبتكرة في مجال التكنولو يا والتزنياتالحديلة.

 -توفير بيئة تكنولو ية حيوية على صعيد األفراه والمؤسسات.

 هعم مقاليع األبحاث التطبيزية وصناعة التكنولو يا وتوظيفها في مدمة الزطاعات التنموية بما يلبيمتطلبات التنمية المستدامة.

 -قامة العالقات والقراكات لدعم وتطوير قطاع التكنولو يا ولياهة األعمال.

 توفير فرص تقلي للرريجين والقباب وتحسين فرصهم للوصول لى سوق العم . الربط بين المؤسسات األكاهرمية ،البحلية والزطاع الراص في الدام والرالج. .4األهداف:
 تقجيع لوح المباهلة وهعم اهبداع ولياهة اهعمال من مالل اعداه وتأ ي الرريجين المبدعين ولياهياألعمال وتوفير بيئة تكنولو ية حيوية لهم.

 المساعدة في نز التزنية من مصاهل مال ية وتوطينها إلنقاو المقاليع التزنية وتأ يلها للمستلمرينوالباحلين.

 -تحزيق النمو اهقتصاهي وملق فرص عم

ديدة وفعالة من مالل انتاج شركات نا حة.

 تطوير العالقات المتمي ة مع المؤسسات المحلية والعالمية ومراك األبحاث والتطوير ،واللرى التجاليةوالصناعية ،والبنوك وغير ا.

 -تع ي قدلات الرريجين والقباب في مجال الحصول على فرص عم محلياً وعن بعد.

 هعم مجهوهات المجتمع في تنقيط البحث العلمي وإقامة تنمية تكنولو ية حزيزة ،من مالل لعارةالمبدعين والباحلين ولبطها مع هات اهستلمال المرتلفة.
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 .3الْئة المِتْيد
 -الرريجين والمباهلين وأصحاب األفكال اإلبداعية الطموحة.

 أصحاب األبحاث األكاهرمية واهمتراعات ذات الجدوى اهقتصاهرة وقابلية التطبيق. الزطاع الراص والمؤسسات ذات العالقة برياهة األعمال وتكنولو يا المعلومات. .2وحدات الداضَنة:
 اهحتضان وتسريع اهعمال. اهلشاه اإلهالي والتزني. التسويق والتقبي . -الدعم الزانوني.

 اهستلمال وتطوير اهعمال. -اهبداع واهبتكال.

 نز التكنولو يا والعم عن بعد. الطاقة المتجدهة. .2خدمات الداضَنة:
 احتضان األفكال اإلبداعية. -عداه وتأ ي لياهيي األعمال.

 تنقيط البحث العلمي وصناعة التكنولو يا. -توفير بنية تحتية تزنية على أعلى مستوى.

 -تكوين شبكة واسعة من م وهي مدمات هعم األعمال الرياهرة محلياً وهولياً.
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ملدق رقم (4
است اية خاةة بالِياديين الذين تم احتضان مشاريعهم اإلبداعية مي حاضَنات قطاع غز
تخدم االست اية رسالة علمية لَني درجة الماجِتيِ مي االقتصاد تدت عَنوانح
"حاضَنات األعمال ودورها مي إيجاح المشاريع الصغيِ "
} دراسة تط يقية على حاضَنات قطاع غز مي الْتِ من { 7182 – 7112
أوالً :ال يايات العامة:
 االسم............................................................. : العمِ.......................... : -الجَنس :ذكِ

أيثى

 مَان الَِن :المدامظة .................. :المديَنة ،...................... :الدي( :مديَنة – قِية – ريف -المؤه العلمي.................................. :

 التخصص األكادرمي............................ : -العم ق

االحتضان............................ :

 مِتوى الدخ .................................. :ثايياً :بيايات االحتضان:

 من أين أتت مكِ المشِوع الخاص بك................................... : اسم الداضَنة التي قامت باحتضان مشِوعك............................. : كم مِ تقدمت بمشِوعك لق ول احتضاي ؟ ................................. ه قدمت مشِوعك ألكثِ من حاضَنة؟ ................................... ما هي مكِ " ت خصص" مشِوعك المدتضن؟ .............................................................. ما هي مد احتضان مشِوعك؟ ..................................... كم عدد المشاركين معك مي المشِوع أثَناء متِ االحتضان...................... : -ه تمتلك مشِوعاً خاةاً ق

االحت ضان؟  ،.................ما هو مجال ح تخصص ......................

.......................................وما هي عدد سَنوات الخ ِ مي هذا المشِوع...................... :

 ما هي عدد المشاريع التي تقدمت بها وتم احتضايها؟  ،............ه المشاريع األخِى استكما ًال للمشِوعاألساسي؟ ..........
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ثالثاً :بيايات ما بعد االحتضان:
 ه قمت بْتح مشِوعك المدتضن بعد االيتهاء من االحتضان؟ ............................. أين قمت بتأسيس " متح " مشِوعك المدتضن بعد االيتهاء من االحتضان؟ (حِب المَنطقة الجغِامية...................................................................................................
 كم عدد العاملين مي المشِوع بعد االحتضان...................................... : -ما هي مد استمِار مشِوعك بعد االحتضان  ،.........ومي حال االغالق ما هي أهم األس اب لذلك؟

.....................................................................................................
.....................................................................................................

القِم األول :استِاتيجية حاضَنات األعمال

م

أتفق
تماماً

الفزرات

المحول األول :كلية امتيال المقاليع.

تستند حاضنات األعمال في امتيال المقاليع المحتضنة لى:
 .2فترات زمنية محدهة لفتح باب احتضان المقاليع.
.1
بناو على أولويات قومية أو وطنية.
مجاهت " أفكال" مقاليع محدهة ً
 .7عده العاملين في المقروع.
.0

نهاو المقروع ضمن ال من المحده لالحتضان.

 .5عده مقاليع محده لك مرحلة احتضان.
المحول اللاني :بيئة اهحتضان
تعم حاضنات األعمال على:

 .6توفير المرشدين المالئمين لتطوير قدلات ومهالات العاملين والرياهيين.
 .3توفير الفترة الكافية المرصصة لعملية اهحتضان الراصة بك مقروع.
 .3توفير بيئة تسه التعلم من مالل العم الجماعي والمحاكاة للزرناو.
.9

توفير بيئة احتضان مالئمة لك مقروع بحسب حا ة وطبيعة المقروع
المحتضن.
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أتفق

غير
متأكد

لا
أتفق

لا
أتفق
ابداً

 .24العم على همج األفكال المرتلفة للمقاليع للرروج بفكرة ديدة.
 .22أه ركون مكانها الجلرافي معيزاً للمقروع المحتضن.
.21

توفير أماكن احتضان مريحة ومناسبة من حيث (األتاث – اإلنالة – الموقع –

المساحة .)....

المحول اللالث :هول الحاضنات في هعم البحث العلمي وتع ي لياهة األعمال والرياهة اه تماعية.
تزوم حاضنات األعمال ب:

 .27توفير المعلومات من البحوث العلمية في مرتلف الترصصات.
 .20عزد ولش عم مع لواه األعمال لالستفاهة من تجالبهم ومبراتهم.
 .25عزد هولات في البرامج والتزنيات الحديلة لتع ي الرياهة اه تماعية.
 .26مساعدة لواه األعمال في توليد أفكال ديدة والعم على تنفيذ ا.
 .23تدليب لواه األعمال على لبط المقاليع ببرامج تموي واستلمال مرتلفة.
القِم الثايي :خدمات احتضان المشاريع

م

أتفق
تماماً

الفزرات

المحول األول /مدمات الترطيط

تساعد حاضنات األعمال منتسبيها من مالل:
.2

تنمية الكفاوة الترطيطية لدى منتسبي الحاضنة وفق المنهجية العلمية.

.1

تر مة اللارات المراه بلوغها لى أ داى واضحة ومحدهة وقابلة للزياس.

.7

عداه مطط العم األولية للمقروع لتسهي تنفيذه.

.0

كساب المنتسب للحاضنة مهالات عمليات اتراذ الزرال (ح المقكالت-
التنبؤ-اهستدامة.)...

.5

المساعدة في عداه هلاسات الجدوى اهقتصاهرة.

.6

كساب المنتسب فكرة التوسع في المقروع بعد التررج من الحاضنة.

المحول اللاني /مدمات التدليب والتعليم
ت وه حاضنات األعمال المنتسبين بل لل:
.3

معالى هالية تنمي مهالاتهم واتجا اتهم نحو مقاليعهم.

.3

برامج تدليبية تسا م في تيسير وتسهي العم هام الحاضنة.

.9

التدليب المستمر بعد اهنتهاو من ك مرحلة من مراح المقروع.
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 .24عزد هولات تدليبية للمنتسبين لكيفية تسويق المنتج منذ بدو المقروع.
.22

السمات الرياهرة كاهحترافية والمرونة واللزة بالنفس بما رسا م في نجاح
المقروع.

 .21تدليب أصحاب المقاليع على عداه الموازنات والرطط المالية للمقاليع.
المحول اللالث /الردمات التمويلية
تزوم حاضنات األعمال ب ل ل ل ل لل:

 .27توفير الدعم المالي المطلوب إلقامة المقروع.
 .20توزيع المرصصات المالية حسب مراح تنفيذ المقروع.
.25

عداه موازنة مسبزة تحده التموي المطلوب إلقامة المقروع واهتفاق عليها.

 .26عزد اتفاق على الحصول على نسبة محدهة من ألباح المقروع بعد التررج.
 .23تزدرم هعم مالي طالئ في حال احتياج المقروع للدعم غير المتفق عليه مسبزاً.

المحول الرابع /الردمات التسويزية

تزوم حاضنات األعمال بالمسا مة في:
.23
.29

عداه الدلاسات التسويزية أتناو فترة اهحتضان.
الترويج للمنتج على الصفحة اإللكترونية للحاضنات ومن مالل المعالض

والوسائ األمرى.

 .14توفير معلومات حول أذواق المستهلكين.

 .12توفير معلومات حول المنافسين في السوق.
 .11المساعدة على رجاه أسواق ديدة محلية وهولية.
.17

عزد ولش عم تلزيفية للمجتمع المحلي حول المنتج الجديد قب طرحه في

األسواق بفترة زمنية محدهة.

المحول الرامس  /الردمات اإلهالية
تزوم الحاضنة بالمسا مة في:
.10
.15
.16
.13

عداه (تحلي نظام) متكام للجانب اإلهالي والمحاسبي والرقابي حسب حا ة

المقروع.

عداه السجالت التجالية واإلهالية وح المقكالت المحاسبية.

تزدرم العون في الوظائف اإلهالية (الترطيط ،التنظيم ،التوظيف ،التو يه،
الرقابة).
المساعدة في عداه يك تنظيمي للمقروع وتحديد المهام والمسؤوليات
والعالقات.
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المحول الساهس  /مدمات ما بعد التررج
تزوم الحاضنة ب ل لل:
.13

المساعدة في الحصول على الرصومات واإلعفاوات وفترات السماح الضريبي
الراصة بالمقاليع على الصعيد الحكومي والمدني.

 .19المساعدة في تزييم أهاو المقروع بعد التررج.
 .74المساعدة المالية في حالة الحا ة لذل .
.72

المساعدة في تمام مطط التوسع مل (فتح مط نتاج ديد ،اهنتزال لى
أسواق ديدة ،توسيع عمليات الترويج واإلعالن  ...لخ).

 .71تزدرم مدمات التقبي مع الجهات المرتلفة.
 .77توفير معلومات عن العمالة المالئمة لطبيعة عم المقروع.
القِم الثالث :القدر التَنامِية للداضَنة

م

أتفق
تماماً

الفزرات

المحول األول :التكلفة

تزوم الحاضنة في مجال التكلفة بل ل لل:

.2

فتح قنوات تموي متجدهة وفعالة.

.1

توفير المواله المتاحة بصولة اقتصاهرة ولشيدة.

.7
.0
.5

استردام البحث والتطوير لتحديث عملياتها اإلنتا ية للوصول لى األ داى
بأق تكلفة.
مفض التكاليف المباشرة إلقامة المقاليع باستمرال.
الحصول على العروض المناسبة في مجاهت تردم عم المقروع أتناو فترة
اهحتضان (كعروض شراو األ ه ة ،عروض الترويج والتسويق)...

تانياً :الجوهة

تزوم الحاضنة في مجال الجوهة ب ل ل ل ل:

.6

استردام أساليب متنوعة لتحسين وهة المقاليع.

.3

استردام وسائ متعدهة للرقابة على وهة المقاليع.

.3

استردام مواصفات ومزاييس محدهة ومعتمده.

.9

استزطاب المرشدين والمترصصين ذوي المهالة والربرات السابزة.
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.24

تزييم أهاو المقاليع بقك مستمر لتالفي األمطاو.

تاللاً :اإلبداع

تزوم الحاضنة في مجال اإلبداع بل ل:

.22

مساعدة لياهيي األعمال في تحوي أفكال م لى مقاليع قابلة للتطبيق.

.21

تزدرم مقاليع لالحتضان ديدة ويصعب تزدرمها من قب الحاضنات األمرى.

.27

ضمان امتالك العاملين للمهالات المتعدهة التي تجعلهم قاهلين على التمي في
أهائهم.

 ه تعتقد أن يجاح مشِوعك المدتضن كان للداضَنة دور مي ؟ حدد الَنِ ة المئوية (%....... ما تقييمك الشخصي حول يجاح مشِوعك بدِب الْكِ األساسية ل ؟ حدد الَنِ ة المئوية (% ....... -ه تعتقد أن مَنظومة االحتضان للمشاريع الِيادرة ياجدة وماعلة مي قطاع غز ؟ حدد الَنِ ة المئوية (% .......

ملدق رقم (3
م

اسم المدَم

المِمى الوظيْي

.2

أحمد انول لاغب ابو شعبان

عميد كلية ال لاعة بجامعة األز ر/غ ة

.1

نسيم حسن أبو امع

أستاذ اهقتصاه المقالك في امعة اهز ر /غ ة

.7

عماه سعيد أحمد لبد

أستاذ اهقتصاه امعة فلسطين/غ ة

.0

الل القيخ عيد

أستاذ اهقتصاه امعة اهز ر /غ ة

.5

فالوق هواس

أستاذ اهقتصاه امعة اهز ر /غ ة

.6

سعيد أنول ال بدة

مدير حاضنة يوكاس /الكلية الجامعية للعلوم التطبيزية /غ ة

.3

عبد الله الطهراوي

مدير حاضنة بيكتي /غ ة

.3

يوسف الحالق

مدير حاضنة الجامعة اإلسالمية /غ ة

.9

فاهي سالم

مرتص في التحلي اهحصائي

.24

عالو الدين عوض

مرتص في التحلي اهحصائي
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