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Abstract:
This study aimed to examine the role of business incubators on developing entrepreneurial
ventures in Jordan, by answering the study questions and its hypotheses. The study
population consisted of the started ventures benefiting from the business incubators which
estimated (50) ventures, estimated (500) employees, the study sample consisted of (50)
employees. Findings of this study: Jordanian Business Incubators offers many facilities
and services, as similar as to business incubators in the world, (job creation and selfemployment)comes as first dimension in terms of study sample interest, a sample study
assessment about the entrepreneurial ventures dimensions (Create entrepreneurial
ventures, develop entrepreneurial ventures, job creation and self-employment) The
assessment ranged between (mid dle and high) from the perspective of the study sample,
an existence of differences was shown between the responses, about the role of business
incubators in (Create entrepreneurial ventures, develops entrepreneurial ventures, job
creation and self-employment) it was in favor of the male participants.
Keywords:
Business Incubators, Entrepreneurial ventures, Small Entrepreneurial Business
Citation:
Alharamsheh, Hussien (2017), Importance of Business Incubators in Developing
Entrepreneurial Ventures in Jordan; Journal of Business & Management (COES&RJ
JBM) Vol.5, No.2, pp.70-82

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM), 5(2), pp. 70-82

أھمية حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية في األردن
د .حسين عليان الھرامشه
أستاذ مساعد  -قسم إدارة األعمال  /جامعة الزرقاء
الملخص:
ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على أھمية حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية في األردن ،من
خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتھا التي تبحث دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية،
وتحديد أنواع المساعدة والخدمات والتسھيالت المقدمة داخل الحاضنات .وقد ت َكون مجتمع الدراسة من المشروعات
المستفيدة من حاضنة األعمال ،والتي بلغ عددھا ) (50مشروعا ً ويقدر عدد العاملين فيھا ) (500موظف ،وبلغ عدد
أفراد عينة الدراسة ) (50موظفا ً .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزھا :تقدم حاضنة األعمال األردنية عدداً
كبيراً من الخدمات والتسھيالت تتشابه مع ما تقدمه حاضنات األعمال في باقي دول العالم ،وحصل بُعد )توفير فرص
العمل والتوظيف الذاتي( على المرتبة )األولى( من حيث أھميته ألفراد عينة الدراسة ،وكانت تقديرات أفراد عينة
الدراسة حول أبعاد المشروعات المتمثلة بـ)إيجاد المشروعات الريادية ،وتطوير المشروعات الريادية ،وتوفير فرص
العمل والتوظيف الذاتي( ،بمستوى تقييم تراوح بين )المتوسط والمرتفع( من وجھة نظرھم ،وأظھرت الدراسة كذلك
وجود فروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى
إلى متغير )النوع االجتماعي( ،وكانت ھذه الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من الذكور.
الكلمات المفتاحية :حاضنات األعمال ،المشروعات الريادية.
 -1المقدمة
تُعد تجربة حاضنات األعم]ال األردني]ة تجرب]ة حديث]ة العھ]د وتع]ود إل]ى زم]ن قري]ب ،وم]ع ذل]ك فإنھ]ا تجرب]ة متمي]زة
بحق ،ولع]ل أفض]ل دلي]ل عل]ى ذل]ك حص]ول الش]بكة األردني]ة لإلب]داع ،عل]ى ش]ھادة الج]ودة األوروبي]ة م]ن ش]بكة مراك]ز
اإلب]]داع األوروبي]]ة ألفض]]ل الممارس]]ات ف]]ي مج]]ال حاض]]نات األعم]]ال ،علم]ا ً أنھ]]ا ھ]]ي الراع]]ي لحاض]]نات األعم]]ال ف]]ي
األردن .وت]]ؤدي حاض]]نات األعم]]ال دوراً ھام ]ا ً ف]]ي تحقي]]ق التق]]دم االقتص]]ادي وتنمي]]ة المجتم]]ع )(Nunberger,2002
وذل]]ك بمس]]اعدة األش]]خاص ال]]ذين يرغب]]ون ف]]ي الب]]دء بإنش]]اء مش]]اريع ريادي]]ة ،م]]ن خ]]الل تق]]ديم التس]]ھيالت الالزم]]]ة
والضرورية إلخراج المشروع من مرحلة الفكرة إلى حيز الوجود ،والقيام بتوفير المباني الالزمة ،والخ]دمات المس]اندة،
وتزوي]د المش]]روع ك]ذلك بط]]رق وأس]]اليب اإلدارة الحديث]ة .وتع]د حاض]نات األعم]]ال أداة مھم]]ة لتط]وير الري]]ادة واإلب]]داع
التكنولوجي في المشروعات الصغيرة والمتوس]طة ،وتس]اھم ف]ي تحقي]ق النم]و والتن]وع وتس]اعد ف]ي انتش]ار المش]روعات
الجديدة .وتھدف حاضنة األعمال إلى إخراج شركات ناجح]ة تس]تطيع أن ت]دير نفس]ھا بحري]ة واس]تقاللية ف]ي بيئ]ة أعم]ال
متغيرة ومعقدة )الشبراوي.(2005 ،
 -2اإلطار العام للدراسة:
 :1-2مشكلة الدراسة وتساؤالتھا:
تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد ال]دور ال]ذي تلعب]ه حاض]نات األعم]ال ف]ي تط]وير المش]اريع الريادي]ة ف]ي األردن ،بس]ب
حاجة ھذه المشروعات للرعاية خصوصا ً في بداية إنشائھا ،إضافة الى تحديد مدى مس]اھمتھا ف]ي ت]وفير ف]رص العم]ل،
وزيادة فرص التوظيف الذاتي ،وتحسين مستوى المعيش]ة ،ف]ي ظ]ل ارتف]اع مس]تويات البطال]ة ب]ين الش]باب الب]احثين ع]ن
العمل ،وحاجتھا الى التواصل مع األشخاص المستھدفين بعملية اإلحتضان .وتطرح الدراسة عدة تساؤالت بحي]ث تش]كل
اإلجابة عليھا توضيحا ً لدور حاضنات األعمال في تطوير المشاريع الريادية في األردن وكما يأتي:
أ -ما دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة؟
ب -ھل ھنالك إختالف بين إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات
الريادية ،تبعا ً إلى بعض الخصائص الشخصية المتمثلة بـ)النوع االجتماعي ،الفئة العمرية ،والمسمى الوظيفي(؟
 :2-2أھمية الدراسة:
تنبع أھمي]ة ھ]ذه الدراس]ة م]ن أھمي]ة دور حاض]نات األعم]ال ف]ي تط]وير المش]روعات الريادي]ة والمس]اھمة ف]ي إنجاحھ]ا،
وكذلك تنبع من األثر الكبير لھذه الحاضنات في تطوير وتنمي]ة االقتص]اد ال]وطني ،وم]ن ال]دور ال]رئيس لھ]ذه الحاض]نات
في إستھداف وتزويد الرياديين بالمھارات التي يحتاجونھا لتطوير المشروعات الريادية ،باإلضافة إلى دورھ]م ف]ي نش]ر
ثقافة الريادة واإلبداع ،والمساھمة في توفير فرص العمل والتقليل من مستوى البطالة.
 :3-2أھداف الدراسة:
تھدف ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:
أ -التعرف على مفھوم حاضنات األعمال وأنواعھا وتصنيفاتھا ومتطلبات نجاحھا.
ب -التعرف على مفھوم اإلحتضان وبيان من ھم المستھدفون باإلحتضان.
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ج -معرفة دور حاضنات األعمال في رعاية المشروعات وتطويرھا.
د -قياس الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة ح]ول دور حاض]نات األعم]ال ف]ي تط]وير المش]روعات الريادي]ة،
تبعا ً إلى بعض الخصائص الشخصية المتمثلة بـ)النوع االجتماعي ،الفئة العمرية ،والمسمى الوظيفي(.
 :4-2أنموذج الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتھا ارتأى الباحث إقتراح أنموذجا إفتراضيا للدراسة يوضح العالقات بين متغيرات
الدراسة .كما ھو موضح في الشكل رقم ) (1اآلتي:

المصدر :من إعداد الباحث.
الشكل ) :(1أنموذج الدراسة
 :5-2فرضيات الدراسة:
لتحقيق أھداف الدراسة قام الباحث بإقتراح الفرضية التالية ،بصيغتھا الصفرية ) (H0وكاآلتي:
 :H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) (α ≤ 0.05بين إستجابات أفراد عينة الدراسة ح]ول
دور حاضنات األعم]ال ف]ي تط]وير المش]روعات الريادي]ة ،تع]زى إل]ى بع]ض الخص]ائص الشخص]ية المتمثل]ة ب]ـ )الن]وع
اإلجتماعي ،الفئة العمرية ،والمسمى الوظيفي(.
وينبثق عنھا الفرضيات الفرعية الثالثة األتية:
 :H01ال توج]د ف]]روق ذات دالل]]ة إحص]ائية عن]]د مس]]توى المعنوي]ة ) (α ≤ 0.05ب]]ين إس]]تجابات أف]راد عين]]ة الدراس]]ة
حول دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير)النوع االجتماعي(.
 :H02ال توج]د ف]]روق ذات دالل]]ة إحص]ائية عن]]د مس]]توى المعنوي]ة ) (α ≤ 0.05ب]]ين إس]]تجابات أف]راد عين]]ة الدراس]]ة
حول دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )الفئة العمرية(.
 :H03ال توج]د ف]]روق ذات دالل]]ة إحص]ائية عن]]د مس]]توى المعنوي]ة ) (α ≤ 0.05ب]]ين إس]]تجابات أف]راد عين]]ة الدراس]]ة
حول دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )المسمى الوظيفي(.
 :6-2تعريف المصطلحات:
 مفھوم حاضنات األعمال:تع]]رف حاض]]نة األعم]]ال بأنھ]]ا وح]]دة أو مؤسس]]ة ص]]ممت خصيص]ا ً لتط]]وير وتس]]ريع نم]]و المش]]روعات الريادي]]ة وتأكي]]د
ف]]رص نجاحھ]]ا ،م]]ن خ]]الل توفيرسلس]]لة م]]ن المص]]ادر والخ]]دمات الداعم]]ة ،والت]]ي تتض]]منتوفير م]]ا ي ]أتي :المس]]احة
الض]]رورية ،والتموي]]ل ال]]الزم, ،الت]]دريب ،والخ]]دمات العام]]ة وش]]بكات االتص]]ال )ھيئ]]ة حاض]]نات األعم]]ال الوطني]]ة
األمريكية (2003 ،و ) .(Entrepreneur.comكما تم تعريفھا من قبل مركز االتحاد األوروبي للشؤون اإلستراتيجية
وتقييم الخدمات على إنھا منظمة تساھم في عملية إنشاء الشركات الناجحة من خالل تزويدھم بمجموعة شاملة ومتكاملة
م]ن ال]دعم ،مث]ل المس]احات الالزم]ة ،وخ]دمات البني]ة التحتي]ة (Centre for Economic and Social Services,
).2010
 مفھوم إحتضان األعمال:ينظر إلى عملية إحتضان األعمال كعملية واس]عة لرعاي]ة وتط]وير مش]روعات األعم]ال الريادي]ة ،م]ن خ]الل اإلمكاني]ات
الت]]ي توفرھ]]ا حاض]]نات األعم]]ال ،وبالت]]الي يمك]]ن أن تُع]]رف عملي]]ة اإلحتض]]ان بأنھ]]ا عملي]]ة ريادي]]ة تش]]تمل عل]]ى برن]]امج
متكام]]ل يھ]]دف إلح]]داث التنمي]]ة اإلقتص]]ادية واإلجتماعي]]ة عل]]ى مس]]توى القط]]اعين الع]]ام والخ]]اص ،وي]]تم ذل]]ك م]]ن خ]]الل
رعاي]]ة األفك]]ار الريادي]]ة الجدي]]دة إض]]افة إل]]ى ت]]وفير ال]]دعم واإلمكاني]]ات الالزم]]ة إلنش]]اء منظم]]ات األعم]]ال والش]]ركات
الجديدة )الشبراوي (2005 ،و ) الزين.(2010 ،
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 -3اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 :1-3نشوء وإنتشار حاضنات األعمال:
بدأت فكرة إنشاء الحاضنات منذ بداي]ة الخمس]ينات ،بع]د إنتھ]اء الح]رب العالمي]ة الثاني]ة ،حي]ث ش]ھد إقتص]اد الوالي]ات
المتحدة األمريكية زيادة في معدالت البطالة وتعطل المصانع الكبيرة التقليدية ،إضافة إلى ظھ]ور مؤش]رات عل]ى الكس]اد
اإلقتصادي ،حيث تم إنش]اء أول حاض]نة أعم]ال ف]ي ع]ام ) (1959ف]ي ) (nibia.org) (Batavia, New Yorkھيئ]ة
حاضنات األعمال الوطني]ة األمريكي]ة ) .(2009وأم]ا ف]ي بريطاني]ا فق]د ب]دأت فك]رة إنش]اء حاض]نات األعم]ال وبمس]اعدة
الواليات المتحدة األمريكية ،ف]ي الس]بعينات م]ن الق]رن الماض]ي وكنتيج]ة للكس]اد الص]ناعي ال]ذي عط]ل ص]ناعة الص]لب
وص]]ناعة النس]]يج اإلنجليزي]]ة ،وإنتش]]رت فك]]رة الحاض]]نات ف]]ي أمريك]]ا وال]]دول األوروبي]]ة ودول ش]]رق آس]]يا م]]ع بداي]]ة
الثمانين]]ات حي]]ث بلغ]]ت) (1400حاض]]نة ف]]ي ش]]مال أمريك]]ا و) (200حاض]]نة ف]]ي المكس]]يك ،و) (120حاض]]نة ف]]ي كن]]دا،
و) (3500حاض]]نة ف]]ي بقي]]ة دول الع]]الم وتع]]ددت وتباين]]ت مس]]مياتھا ب ]إختالف ال]]دول ،وق]]د وص]]ل ع]]دد الحاض]]نات إل]]ى
حوالي ) (5000حاضنة )األسود.(2007 ،
وق]د م]]رت ال]]دول العربي]ة بظ]]روف إقتص]]ادية ص]]عبة خ]الل فت]]رة التس]]عينات م]]ن الق]رن الماض]]ي ،فظھ]]رت مب]]ادرات
إلنش]]اء حاض]]نات األعم]]ال بمس]]اعدة االتح]]اد األوروب]]ي والبن]]ك ال]]دولي ض]]من الب]]رامج المخصص]]ة لمس]]اعدة دول الع]]الم
الثال]]ث ودول أوروب]]ا الش]]رقية بع]]د س]]قوط اإلتح]]اد الس]]وفيتي ،وف]]ي دراس]]ة نش]]رتھا )المب]]اركي (2010 ،ح]]ول برن]]امج
»الحاضنات« ودورھا ف]ي التنمي]ة االقتص]ادية والتكنولوجي]ة ،أش]ارت إل]ى أن ع]دد الحاض]نات ف]ي الع]الم حت]ى منتص]ف
العام ) (2010ق]د بل]غ ح]والي ) (7000حاض]نة ،وم]ن أھ]م األس]باب الت]ي أدت إل]ى زي]ادة اإلھتم]ام بحاض]نات األعم]ال،
توج]ه اإلقتص]اد ف]]ي معظ]م دول الع]]الم إل]ى الس]وق المفت]]وح ،وتخل]ي غالبي]]ة دول الع]الم ع]ن اإلقتص]]اد الموج]ه ،وإم]]تالك
الحكوم]]ات للش]]ركات العام]]ة الض]]خمة ،ونظ]]راً لع]]دم ت]]وفر مس]]تثمر بحج]]م الحكوم]]ة فق]]د أص]]بحت غالبي]]ة المش]]روعات
صغيرة أو متوسطة الحجم ،وأصبحت ھذه المشروعات تمثل حوالي) (%98من مجم]وع المؤسس]ات العامل]ة ف]ي معظ]م
دول الع]الم ،وتس]]اھم ھ]]ذه المش]]روعات بتحقي]]ق م]]ا يق]]ارب نص]]ف اإلنت]]اج الق]]ومي لھ]]ذه ال]]دول ،وت]]وفر ك]]ذلك ح]]والي م]]ن
) (%80-%40من مجموع فرص العمل في العالم )) ،(Allen,1988الشبراوي.(2005 ،
 :2-3أنFFواع حاضFFنات األعمFFال :لق]]د تباين]]ت تقس]]يمات حاض]]نات األعم]]ال بحس]]ب الغ]]رض منھ]]ا ،أو بحس]]ب القط]]اع ،أو
بحسب عمر الحاضنة أو بحسب حجمھ]ا ،ويمك]ن تقس]يم حاض]نات األعم]ال إل]ى م]ا ي]أتي )الش]براوي) (2009 ،م]ازي،
:(Lewis, 2011) (2002
أوالً :حاضنات األعمال المتخصصة :يركز ھذا النوع من حاضنات األعمال بصفة خاصة عل]ى تنمي]ة جوان]ب إقتص]ادية
محددة للمنطقة التي تتواجد فيھا ،أو بھدف تشجيع صناعات معينة فيھا ،أو المساھمة في خلق ف]رص عم]ل لتخصص]ات
ولفئات محددة من الكوادر ،وكذلك كأداة جذب تعمل على إستقطاب بعض اإلستثمارات.
ثانيFا ً :حاضFFنات األعمFFال التقنيFFة :يرك]]ز ھ]]ذا الن]]وع م]]ن حاض]]نات األعم]]ال عل]]ى نش]]ر التقني]]ة وتط]]وير المنش]]آت
المتخصص]ة ،ويھ]تم ب]دعم ومس]اعدة وت]دريب الب]احثين واألك]اديميين ف]ي الجامع]ات ومراك]ز األبح]اث ،بحي]ث يص]بحوا
رواد أعمال وليؤسسوا مشاريع ريادية جديدة ،ويعتبر) (Duff, 2004أن حاض]نة األعم]ال التكنولوجي]ة مص]دراً للبح]ث
والتطوير ،وتساھم في نمو الجيل القادم من الشركات ،وغالبا ً ما تتواجد في الجامعات ومراك]ز األبح]اث (Campbell,
).et.al,1985
وك]]ذلك قام]]ت المنظم]]ة العربي]]ة للتنمي]]ة الص]]ناعية والتع]]دين بتص]]نيف حاض]]نات األعم]]ال إل]]ى األن]]واع اآلتي]]ة )دلي]]ل
الحاضنات الصناعية:(2005 ،
أ -حاضنات التنميFة االقتصFادية المحليFة :تعتب]ر م]ن أكث]ر أن]واع الحاض]نات إنتش]ارا وأق]دمھا وتتمي]ز بتحقيقھ]ا للنم]و
ال]دائم ،ويعتم]د ھ]ذا الن]وع م]ن الحاض]نات بش]كل خ]اص عل]ى تموي]ل ودع]م القطاع]ات العام]ة لتنش]يط وتنمي]ة الحرك]ة
االقتصادية المحلية ).(Lyons & et al., 1996
ب -الحاضنات األكاديمية والعلمية :يتم إنشاء ھذا النوع من الحاض]نات غالب]ا ً داخ]ل المؤسس]ات األكاديمي]ة ومراك]ز
البحث العلمي ،وتعتمد في تمويلھا على دعم القطاع الحكومي ،ويتركز نشاطھا في مجال البحوث والتكنولوجيا واإلبداع
واإلبتكار.
ج -حاضنات المنشآت :تعم]ل بع]ض الش]ركات الكبي]رة عل]ى إنش]اء ھ]ذا الن]وع م]ن الحاض]نات ض]من اس]تراتيجياتھا
العام]ة وسياس]اتھا ف]ي مج]ال اإلب]داع والتح]ديث ،م]ن أج]ل التكي]ف م]ع التقلب]ات االقتص]ادية المتج]ددة وتحقي]ق المي]زة
التنافسية في األسواق ،وتأخذ حاضنات المنشآت أشكاالً تختلف في بعض المجاالت مثل مجال الصناعة والخدمات.
د -حاضنات المستثمرين الخاصة :يق]ام ھ]ذا الن]وع م]ن الحاض]نات م]ن ط]رف المس]تثمرين الخصوص]يين كش]ركات
رأس]مال المغ]امرة والمؤسس]ات الخيري]ة وبع]ض المق]اولين م]ن أمث]ال(Draper Fisher, Juverston :Technest-
) Atlantaويتركز نشاطھا في إحتضان وتشجيع المشاريع الناشئة ،وتركز ھذه الدراس]ة عل]ى حاض]نة األعم]ال التابع]ة
للمجل]]س األعل]]ى للعل]]وم والتكنولوجي]]ا ف]]]ي األردن نظ]]راً لكونھ]]ا متخصص]]ة ف]]]ي دع]]م ورعاي]]ة المش]]روعات الريادي]]]ة
التكنولوجية.
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 :3-3دور حاضنات األعمال في رعاية المشروعات وتطويرھا:
يعد دور حاضنات األعمال المتخصصة مھما ً جداً ،من خالل تقديمھا الدعم والرعاية واإلستشارات للمشروعات
الناشئة ،وبذلك فأنھا تقلل من مخاطر فشل المشروعات الناشئة من خالل تقديم الخدمات األساسية المتمثلة )طاھر،
) ،(2010سماوي :(2010 ،بتقديم خدمات إستشارية حول إنشاء وتخطيط األعمال ،وخدمات إستشارية في تطوير
األعمال )النواحي القانونية والتسويق وإستشارات إرشادية حول الحصول على التمويل( ،وخدمات المكاتب المشتركة،
والدعم بتوفير مكاتب أو غرف مخبريه إلستخدام ورش العمل لإلستئجار والتدريب بشروط سھلة وميسرة ،ويقوم عمل
حاضنات األعمال على أساس تطوير آلية تعمل على إحتضان ورعاية أصحاب األفكار اإلبداعية والمشروعات ذات
النمو العالي داخل حيز مكاني محدد وصغير نسبياً ،ويقدم خدمات أساسية مشتركة لدعم رواد األعمال والمبادرين من
أصحاب األفكار التكنولوجية الجديدة ،وتسھيل عملية البدء في إقامة المشروع )المقاولة( وذلك على أسس ومعايير
متطورة ومن خالل توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة ھذه المشروعات ومواجھة المخاطر العالية المترتبة على
إقامتھا ،وإضافة إلى توفير ھذه المنظومة للخدمات اإلدارية األساسية ،فھي تقدم أيضا ً المساعدة واالستشارات الفنية
المتخصصة ،وحسب طبيعة ھذه المشروعات ،وبالتالي فإن حاضنات األعمال تعمل على إحتضان المبادرين
وأصحاب المشاريع واألفكار التي تقوم على تقديم منتجات أو خدمات جديدة ومتطورة تؤدي إلى إحداث تنمية متعددة
األھداف ،سواء كانت في المجاالت التكنولوجية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية .وتعمل الحاضنات على توفير فرص
النجاح أمام صاحب المشروع الناشئ )المحروق ،(2011 ،كما تمثل إجراءاتھا عامالً جوھريا ً في تنمية المشروعات
الجديدة وتطويرھا بالشكل الذي جعل بعض الخبراء في الواليات المتحدة األمريكية يطلقون على الحاضنات مسمى
"معھد إعداد الشركات" ،وقد أشار) (Clombo, 2002إلى أن فرص المشاريع المحتضنة تكون أكثر من حيث النجاح
والنمو والتطور من المشاريع غير المحتضنة.
 :4-3أھمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
أظھرت الدراسات أن إقتصاد الدول األوروبية الغنية يعتمد كثيراً عل]ى المش]روعات الص]غيرة والمتوس]طة (Dietrich,
) ،1996فعلى سبيل المثال نج]د ح]والي ) (%70م]ن جمي]ع الش]ركات ف]ي بريطاني]ا ،يعم]ل فيھ]ا أق]ل م]ن مائ]ة ش]خص،
والتي تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة ،كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية القتصاد العديد م]ن
الدول ) ،(APCTT, 2000ويعود نجاح ھذا النوع من المشروعات اإلقتص]ادية إل]ى ع]دد م]ن العوام]ل يمك]ن تلخيص]ھا
فيما يأتي:
 -1إرتفاع نسبة القيم]ة المض]افة إل]ى األص]ول الثابت]ة ف]ي ھ]ذه المش]روعات وذل]ك نظ]راً لق]درتھا عل]ى إس]تخدام رأس
المال بصورة كفوءة ومنتجة.
 -2قدرتھا العالية على تخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل اإلستفادة المثلى من مواردھا المالية والبشرية.
 -3إمتالك أصحابھا والقائمين عليھا إلمكانيات التطوير واإلبتكار.
 -4إمتالك العاملين فيھا لمھارات عالية وذات تخصص دقيق.
ونظ]]راً لطبيع]]ة المش]]روعات المرن]]ة فإنھ]]ا تعتب]]ر األكث]]ر اس]]تعداداً للتعام]]ل م]]ع الوض]]ع الجدي]]د وال]]ذي يتطل]]ب س]]رعة
االستجابة لمتغيرات السوق وحركة العرض والطلب ،وب]ذلك فق]د بات]ت فرص]ة المش]روعات الص]غيرة ف]ي البق]اء والنم]و
أكب]]ر بكثي]]ر م]]ن ف]]رص الش]]ركات الكبي]]رة والمؤسس]]ات ذات الھياك]]ل الض]]خمة وقليل]]ة المرون]]ة أم]]ام متغي]]رات الس]]وق،
وأوض]]حت )المب]]اركي (2010 ،أن أب]]رز اآلث]]ار اإليجابي]]ة الت]]ي تن]]تج ع]]ن إنش]]اء حاض]]نات األعم]]ال ل]]دعم المش]]روعات
الص]]غيرة والمتوس]]طة ،تتمث]]ل بق]]درتھا عل]]ى خل]]ق ص]]ورة ذھني]]ة للنج]]اح أم]]ام رواد األعم]]ال الش]]باب ،وذل]]ك ألن األداء
والممارسات التي توفرھا إدارة الحاضنة تعتبر عامالً جوھريا ً في تنمي]ة المش]روعات الجدي]دة الت]ي يب]ادر بھ]ا المب]دعون
والمبتك]]رون ،وم]]ن الناحي]]ة العملي]]ة تختل]]ف األم]]اكن الت]]ي تؤجرھ]]ا حاض]]نات األعم]]ال للمش ]روعات الجدي]]دة ،ع]]ن بقي]]ة
األماكن المخصصة لتجمع األعمال والمش]روعات ،وبالت]الي ف]إن دور حاض]نات األعم]ال ف]ي عملي]ة التنمي]ة االقتص]ادية
تتلخص بما يأتي :تشجيع إنشاء وتك]وين وتنمي]ة المش]روعات الص]غيرة الجدي]دة ،وتنمي]ة المجتم]ع المحل]ي ،ودع]م التنمي]ة
اإلقتصادية والصناعية والتكنولوجية ،ودعم وتنمية الموارد البش]رية وخل]ق ف]رص العم]ل ،والمس]اھمة ف]ي ح]ل المش]اكل
اإلقتصادية.
 :5-3متطلبات نجاح حاضنات األعمال:
ھناك العديد من المتطلبات التي تساھم في إنجاح عمل الحاضنات ،فف]ي الدراس]ة الت]ي ق]ام بھ]ا )( Christian,2004
بعنوان كيف تساعد حاضنات األعمال في الجامعات على إنج]اح الش]ركات المبتدئ]ة ،أظھ]رت ھ]ذه الدراس]ة أن األھ]داف
والخدمات اإلحترافية قد ساھمت بشكل كبير في زيادة نسبة المبيعات في ھذه الشركات ،إضافة إلى وج]ود ف]روق تع]زى
إل]]ى العالق]]ات التنظيمي]]ة ب]]ين الجامع]]ات والش]]ركات الجدي]]دة ،وف]]ي دراس]]ة أخ]]رى أجراھ]]ا ) (Duff, 2004عل]]ى )(8
حاضنات ) (4منھا في أمريك]ا و) (4منھ]ا ف]ي اس]تراليا وتوص]ل إل]ى أن القيم]ة المض]افة الت]ي ق]دمتھا الحاض]نات األكث]ر
فعالية ،تركزت في تلك التي تبنت موقف نشط في تطوير األعمال باإلعتماد عل]ى إحتياج]ات زب]ائن الش]ركة ،ولق]د ح]دد
)دلي]ل الحاض]]نات الص]ناعية) ،(2005 ،الش]]براوي (2009 ،العوام]]ل الت]]ي يتوق]ف عليھ]]ا نج]]اح حاض]نات األعم]]ال ف]]ي
تحقيق أھدافھا ومن أبرز ھذه العوامل ما يأتي:
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 -1ت]وفر دع]م مختل]ف الھيئ]ات ،مث]ل المج]الس المحلي]ة والمؤسس]ات الحكومي]ة والجامع]ات ومراك]ز البح]ث العلم]ي
والشركات الكبرى وصناديق التمويل والمنظمات الدولية واإلقليمية.
 -2توفر مبنى لإليجار وبتكاليف مناسبة تساعد على مواجھة وإستقبال عدداً كبيراً من المش]روعات الريادي]ة واإلبداعي]ة
الناشئة.
 -3قرب الموقع من مجتمع األعمال والجامعات ومراكز البحوث والمناطق الصناعية.
 -4دراسة جدوى تؤكد وجود طلب مستمر على البدء بإنشاء المشروعات الجديدة.
 -5وجود خطة عمل علمية وعملية مدروسة.
 -6وجود مجلس إدارة قادر على تقديم الدعم والمساعدة الكافية للحاضنة باإلضافة إلى وجود إدارة فعالة.
 -7وجود مدير على رأس الحاضنة يتميز بالكفاءة العالية ،والخبرة الواسعة التي تمكنه من تنسيق جميع الجوانب الفنية
والتنظيمية والبشرية والمالية واللوجستية للحاضنة والقدرة على وضع وتنفيذ البرامج الالزمة ،إضافة الى إيج]اد المن]اخ
المالئم إلنجاح المشروعات التابعة للحاضنة بما يحقق أھدافھا.
 :6-3المستھدفون باالحتضان:
يمكن أن يستفيد م]ن ال]دعم واالحتض]ان أي ش]خص أو مجموع]ة أو مؤسس]ة تحم]ل فك]رة ريادي]ة ويمك]ن تطبيقھ]ا تجاري]ا ً
وتحتاج إلى مساعدة إضافية لتطويرھا وإخراجھا إلى حيز الوج]ود ،وي]تم ذل]ك ع]ن طري]ق تق]ديم طل]ب للحاض]نة يوض]ح
الفكرة ،والتقنية المستخدمة ،والس]وق المس]تھدف ،وفري]ق العم]ل ،واإلحتياج]ات المالي]ة وغيرھ]ا ،وترك]ز الحاض]نة عل]ى
إس]]تقطاب أص]]حاب األفك]]ار ،وك]]ذلك المش]]اريع الت]]ي تت]]وفر فيھ]]ا الش]]روط األتي]]ة :أن يك]]ون للمش]]روع بع]]داً ھندس]]يا ً أو
صناعياً ،وأن يكون المشروع قابل للتطبيق الص]ناعي ويمك]ن تس]ويقه تجاري]اً ،وأن يمت]از المش]روع بالجدي]ة وال يش]ترط
أن يك]]ون اإلب]]داع جوھري ]اً ،أن يتقي]]د المش]]روع بحق]]وق الملكي]]ة الفكري]]ة وق]]وانين ب]]راءات اإلخت]]راع ،ويمك]]ن للش]]ركات
واألفراد التقدم بطلب اإلقامة ،وتُعطى األولوية لألفكار والمشاريع التي يعم]ل عليھ]ا أكث]ر م]ن ش]خص ،وتس]تخدم أجھ]زة
ومختبرات الجمعية العلمية الملكية إلنجاح مفھوم اإلحتضان.
ويمكن تلخيص أبرز مالمح التجربة األردنية في إنشاء ودعم حاضنات األعمال في الجوانب اآلتية:
أ -إس]]تفاد موض]]وع إنش]]اء حاض]]نات األعم]]ال ف]]ي األردن ،م]]ن الرعاي]]ة واإلھتم]]ام الحك]]ومي الكبي]]ر ،وبن]]اءاً علي]]ه ت]]م
إنشاء مشروع شبكة مراكز اإلبداع األردنية ،الذي أطلق في عام ) (2004من قبل مشروع إجادة ) (EJADAوبرن]امج
) ،(JUMPوتھدف حاضنات األعمال إلى تنمية ثقافة اإلبداع التي تستند إلى بيئة تعزز روح المبادرة ،والتعاون الدولي
والمنافسة ،إضافة إلى التعاون فيما بين مجموعات البحث والقطاع الصناعي ،إضافة إلى التركيز على تطوير المنتج]ات
والخدمات اإلبداعية بما في ذلك ما يتعلق بالتسويق التجاري )الموقع االلكتروني للمركز األردني لإلبداع(.
ب -يعمل في األردن خم]س حاض]نات أعم]ال ،وق]د ب]دأت التجرب]ة األردني]ة بتأس]يس حاض]نتين ،األول]ى ف]ي الجمعي]ة
العلمية الملكية والثانية في كلية الزراعة في الجامعة األردنية ،ثم اُنشأت حاضنة ثالثة وھي تابعة للمجلس األعل]ى للعل]وم
والتكنولوجيا ،كما تم إض]افة حاض]نتين إض]افيتين ف]ي ك]ل م]ن مدين]ة الحس]ن الص]ناعية ،وف]ي جامع]ة فيالدلفي]ا الخاص]ة،
وركزت ھذه الحاضنات على دعم المشاريع اإلبداعية ومساعدة الرياديين في إخراج مشروعاتھم إلى حيز الوجود.
ج -تأسيس مشاريع خاصة على أسس تجارية وصناعية وعلمية ص]حيحة بواس]طة ت]وفير اإلستش]ارات وال]دعم الفن]ي
والمالي )الموقع االلكتروني لمراكز اإلبداع األردنية. http://jic.jo/arabic/index) ،
 :7-3الخدمات التي يقدمھا مركز اإلبداع األردني والحاضنات للشركات المستفيدة:
يق]]دم المرك]]ز خ]]دمات إنش]]اء الش]]ركات وتس]]جيلھا ،واإلستش]]ارات فيم]]ا يتعل]]ق بإنش]]اء وتخط]]يط وتط]]وير األعم]]ال،
ودراسات الجدوى ،وإس]تراتيجية التس]ويق واإلتص]ال ،وتحلي]ل الس]وق والبح]ث ،ودلي]ل أدوات التس]ويق ،وتط]وير موق]ع
)ال]]واب( ،وإس]]تراتيجية التموي]]ل والتخط]]يط ،واإلدارة المحاس]]بية ،ونظ]]ام إدارة المعلوم]]ات ،وخ]]دمات اإلستش]]ارات
القانوني]]ة ،واإلستش]]ارات اإلرش]]ادية للوص]]ول إل]]ى التموي]]ل ،وخ]]دمات المكات]]ب المش]]تركة ،وت]]وفير مكات]]ب أو غ]]رف
مخبريه ،أو غرف إلستخدام ورش العمل والندوات.
 :8-3الدراسات السابقة:
أوال :الدراسات العربية:
 دراسة طاھر) (2012بعنوان :الحاضنات التكنولوجية والحدائق العلمية وإمكانية استفادة الجامع]ات العراقي]ة منھ]ا ف]يخدمة المجتمع وتحقيق التطور اإلقتصادي.
ھدفت ھذه الدراسة إلى إلق]اء الض]وء عل]ى التج]ارب واألفك]ار الت]ي تتعل]ق بحاض]نات األعم]ال العالمي]ة وتحدي]د م]دى
اإلستفادة منھا وإمكانية نقلھا إلى العراق .وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن اإلھتم]ام بحاض]نات األعم]ال ف]ي ال]دول العربي]ة
مازال محدوداً بشكل عام ،وينعدم ھذا اإلھتمام في الجامعات العراقية.
 دراسة )آل فيحان (2012 ،بعنوان :دور حاضنات األعمال في تعزيز ريادة المنظمات.ھ]دفت ھ]]ذه الدراس]ة إل]]ى ت]]أطير مفھ]وم حاض]]نات األعم]ال وري]]ادة األعم]]ال ،وبي]ان العالق]]ة المتبادل]ة بينھم]]ا ،وتوص]]لت
الدراسة إلى بع]ض النت]ائج منھ]ا :تع]زز الحاض]نات دور الري]ادة م]ن خ]الل عملي]ة تولي]د وتنمي]ة روح اإلب]داع ،وتس]تطيع
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حاضنات األعمال أن تحتضن جميع أنواع المنظمات ،وھناك عالقات متبادل]ة ومتفاعل]ة ب]ين ك]ل م]ن حاض]نات األعم]ال
وريادة األعمال.
 دراسة )نخالة (2012 ،بعنوان :واقع حاضنات األعمال ودورھا في دعم المشاريع الصغيرة ل]دى الش]باب ف]ي قط]اعغزة.
ھ]]دفت ھ]]ذه الدراس]]ة إل]]ى التع]]رف عل]]ى واق]]ع حاض]]نات األعم]]ال ،وتحدي]]د دورھ]]ا ف]]ي دع]]م المش]]روعات الص]]غيرة،
وأجريت الدراسة على ) (23شخصا من المدراء والمنسقين في حاضنات األعمال ،وتوص]لت الدراس]ة إل]ى أن]ه ال يوج]د
إال حاضنتين فقط في قطاع غزة ،وإنھما تعانيان من تدني في مستوى الخدمات ونقص في اإلمكانيات ،إضافة إل]ى ع]دم
توفر الخبرة لدى العاملين فيھما ،وكذلك عدم إعتمادھما على إستخدام األساليب العلمية الصحيحة.
 دراسة )العزام (2010 ،بعنوان :تأثير إستخدام حاضنات األعمال في إنجاح المشاريع الريادية في األردن.ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على واقع حاضنات األعم]ال ودورھ]ا ف]ي دع]م وتط]وير المش]اريع الريادي]ة الناش]ئة،
وتكونت عين]ة الدراس]ة م]ن ) (69مش]روعا ً ت]م إحتض]انھا .وتوص]لت الدراس]ة إل]ى وج]ود أث]ر لعوام]ل اإلس]ناد اإلداري]ة
والفنية ،وكذلك للقيادة والرؤية اإلستراتيجية في إنجاح المشاريع الريادية.
 دراسة )عبد العزيز (2009 ،بعنوان:The Role of Business Incubators in Developing Entrepreneurship and Creating New
Business Start ups in Gaza Strip.
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحديد دور حاضنات األعمال في تنمية مھ]ارات الري]اديين وتش]جيع إنش]اء األعم]ال الص]غيرة
في قطاع غزة ،وتكونت عينة الدراسة م]ن الطلب]ة ف]ي تخصص]ات الھندس]ة ،والتج]ارة وتكنولوجي]ا المعلوم]ات ف]ي الس]نة
األخير من دراسة البكالوريوس ،في الجامعة اإلسالمية غزة ،وتوصلت الدراسة إلى أن دافع الطالب الذين كان]ت ل]ديھم
ميوالً ريادية ،في كلية الھندس]ة وإدارة األعم]ال ،إلقام]ة المش]روعات الريادي]ة ،كان]ت بقص]د تحقي]ق الرض]ا ع]ن ال]نفس،
وإعتبرت أن التمويل من أھم المتطلبات للعمل الناجح ،وتوصلت ك]ذلك إل]ى أن المس]اقات التدريس]ية وورش العم]ل الت]ي
تعقد في الجامعة كانت م]ن أھ]م الوس]ائل ل]دى الط]الب للحص]ول عل]ى المعلوم]ات ع]ن حاض]نات األعم]ال ،وان أھ]م م]ا
قدمته لھم ھذه الحاضنات ،يتلخص في حصولھم على التدريب في مھارات التدريب اإلبداعي المنظم.
ثانيا :الدراسات األجنبية:
 دراسة ) (Liwes & et al., 2011بعنوان :أفضل ممارسات الحضانة التي تؤدي إلى المشاريع الجديدة الناجحة.ھدفت الدراسة إلى تحديد األعمال الت]ي يج]ب أن تق]وم بھ]ا حاض]نة األعم]ال ،وك]ذلك تحدي]د م]ا ھ]ي األعم]ال الت]ي ل]م
تق]]وم بھ]]ا حاض]]نة األعم]]ال  ،وش]]ملت الدراس]]ة ) (376م]]دير حاض]]نة ،وقام]]ت الدراس]]ة بتحلي]]ل ) (111اس]]تبانة ص]]الحة
للتحليل ،وتوصل الباحث إلى انه لم تؤدي الممارسات والسياسات والخدمات في أي حاضنة إل]ى إيج]اد برن]امج إحتض]ان
ناجح ،وبالمقابل فأنه كان للتكامل والتعاون مابين الممارسات المتعددة ،والسياسات والخدمات المقدم]ة الفض]ل ف]ي إيج]اد
المنتجات المثالية ،وكان السبب وراء األداء العالي لبرامج الحاض]نات يكم]ن ف]ي الممارس]ات المش]تركة ل]إلدارة ،إض]افة
ال]ى ع]دم وج]ود دور لحج]م التس]ھيالت المقدم]ة ،وع]دم وج]ود دور لعم]ر البرن]امج ف]ي إعط]اء مؤش]ر ع]ن ف]رص نج]]اح
المشروع في المستقبل.
 دراسة ) (Wilber, 2004بعنوان :الدور الذي تقوم به حاضنات األعمال في إنجاح المشاريع الناشئة.ھدفت الدراسة إلى تحدي]د ال]دور ال]ذي تق]وم ب]ه حاض]نات األعم]ال ف]ي إنج]اح المش]اريع الناش]ئة وأس]باب فش]ل مش]اريع
األعمال ،وشملت الدراسة ) (50حاضنة أعمال و) (126مش]روعا ً م]ن المش]اريع الت]ي تخرج]ت م]ن حاض]نات األعم]ال
في الواليات المتحدة األمريكية .وتوصلت ھذه الدراسة إلى :أن حاضنات األعم]ال تس]اھم ف]ي تزوي]د أص]حاب المش]اريع
بالمھارات اإلدارية الالزمة ،وتساھم أيضا بإنجاح ھذه المشاريع إذا توفرت لھا إدارة مؤھلة وكفوءة.
 دراسة ) (Akcomak, 2004بعنوان :دور الخدمات التي تقدمھا حاضنات األعمال ف]ي إنج]اح المش]اريع المحتض]نةفي تركيا.
ھدفت ھذه الدراسة إلى بيان دور حاض]نات األعم]ال ف]ي إنج]اح المش]اريع المحتض]نة ،ومقارنتھ]ا م]ع المش]اريع غي]ر
المحتضنة ،وشملت الدراسة ) (48مش]روعا ً ت]م إحتض]انه ف]ي حاض]نات األعم]ال و ) (41مش]روعا ً ل]م ي]دخل حاض]نات
األعمال ،وتوصلت الدراسة إلى أن المشاريع المحتضنة حققت نجاحا ً في توفير فرص العمل وزيادة ف]ي ال]دخل ،وك]ذلك
زيادة في نسبة المبيعات أكثر من المشاريع غير المحتضنة.
 -4الطريقة واإلجراءات:
 :1-4منھج الدراسة:
إعتمدت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي لتحديد دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية في األردن
وذلك بإستخدام المنھج الوصفي والتحليلي ،حيث إستخدمت الدراسة األسلوب الوصفي في توضيح التجربة األردنية في
إنشاء ودعم حاضنات األعمال والتطرق ألبرز مالمح ھذه التجربة ،وتوضيح مفھوم الحاضنات ،ومفھوم اإلحتضان
ومن المستھدفين باإلحتضان ،فيما تم إستخدام األسلوب اإلحصائي لتحليل بيانات الدراسة والتي تظھر دور حاضنات
األعمال في تطوير المشروعات الريادية ،من خالل المسح الميداني لمجتمع الدراسة المكون من المشروعات المستفيدة
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من حاضنات األعمال والمستند إلى إستقصاء وحدة المعاينة وتحليلھا وفق أساليب إحصائية ورياضية ،حيث تم تطوير
إستبانة لتحقيق أغراض الدراسة ،وأجريت مقابالت مع بعض المديرين والمسؤولين في الحاضنات بھدف التعرف على
عمل ھذه الحاضنات والخدمات التي تقدمھا للمشروعات المستفيدة منھا ،وتوضيح دورھا في تطوير المشروعات
الريادية في األردن .
 :2-4مجتمع الدراسة وعينتھا:
تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المشاريع التي إستفادت من دعم حاضنات األعمال األردنية والبالغ عددھا
) (50مشروعاً ،ويتراوح عدد العاملين في كل مشروع منھا بين ) (20-1عامالً ،حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في
المشروعات المستفيدة من خدمات حاضنات األعمال األردنية بـ) (500عامل .وقد تكونت عينة الدراسة من )(50
شخصا ً تم إختيارھم من أصحاب الحاضنات أو المديرين لھذه الحاضنات.
 :3-4أداة الدراسة:
تم صياغة أداة الدراسة )اإلستبانة( لجمع البيانات المتعلقة بدور حاضنات األعمال في تطوير المش]روعات الريادي]ة،
وتكون]]ت األداة م]]ن األج]]زاء اآلتي]]ة :الجFFزء األول وال]]ذي تض]]من الخص]]ائص الشخص]]ية والوظيفي]]ة المتمثل]]ة ب]]ـ)الن]]وع
اإلجتم]]اعي ،الفئ]]ات العمري]]ة ،والمس]]مى ال]]وظيفي( ،أم]]ا الجFFزء الثFFاني فق]]د تض]]من دور حاض]]نات األعم]]ال ف]]ي تط]]وير
المش]]روعات الريادي]]ة  ،والمتمثل]]ة ب]]ـ)إيج]]اد المش]]روعات الريادي]]ة ،تط]]وير المش]]روعات الريادي]]ة ،ت]]وفير ف]]رص العم]]ل
والتوظي]]ف ال]]ذاتي( وق]]د ت]]م ص]]ياغة فق]]رات أداة الدراس]]ة وفق]]ا لمقي]]اس )ليك]]رت() (Likert Scaleخماس]]ي الت]]دريج
وبدرجات إتفاق )كبيرة جداً ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً( ،وأعطي أعلى تدرج في الموافقة خمس درج]ات ،وأدن]ى
تدرج في الموافقة درجة واحدة.
أ -صدق األداة:
للتحقق من الصدق الظاھري ألداة الدراسة تم عرضھا على عدد من المحكمين من أعضاء ھيئة التدريس ف]ي جامع]ة
الزرقاء من ذوي الخب]رة ف]ي مج]ال إدارة األعم]ال ومنھجي]ة البح]ث العلم]ي واإلحص]اء التطبيق]ي .وق]د واف]ق المحكم]ون
على مضمون فقراتھا مع التوصية بإجراء بعض التعديالت في الصياغة اللغوية ل]بعض فقراتھ]ا ،وح]ذف بعض]ھا اآلخ]ر
واالستعاضة عنھا بفقرات أخرى تتالءم مع متغيرات الدراسة.
ب -ثبات األداة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،استخدم الباحث لھذا الغرض معامل )كرونباخ ألفا( لقياس )االتساق الداخلي لفقرات
االستبانة( ،والذي بلغت قيمته لألداة الكلية ) ،(0.699وتعد ھذه القيمة جيدة جداً بالنسبة للبحوث اإلدارية واإلنسانية.
الجدول ) :(1معامالت كرونباخ ألفا لقياس )اإلتساق الداخلي لفقرات اإلستبانة(
كرونباخ ألفا
عدد المشاھدات
متغيرات الدراسة
ت
0.726
10
إيجاد المشروعات الريادية
1
0.816
10
تطوير المشروعات الريادية
2
0.768
10
توفير فرص العمل والتوظيف الذاتي
3
0.699
30
األداة الكلية
 -5التحليل اإلحصائي للبيانات:
 :1-5النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة:
ما دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة؟
ولغرض اإلجابة على سؤال الدراسة ،تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،للوقوف على
تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تقييمھم لدور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية من
وجھة نظر أفراد عينة الدراسة .كما ھو موضح في الجدول ) (2اآلتي:
الجدول ) :(2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المحسوبة للمتغيرات
مستوى
ترتيب
االنحراف
المتوسط
متغيرات الدراسة
ت
التقييم
األبعاد
المعياري
الحسابي
إيجاد المشروعات الريادية

3.02

0.38

3

متوسط

تطوير المشروعات الريادية

3.16

0.37

2

متوسط

توفير فرص العمل والتوظيف الذاتي

3.74

0.34

1

مرتفع

1
2
3
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يتضح من النتائج الواردة في الجدول ) ،(2حصول بُعد )توفير فرص العمل والتوظيف الذاتي( على المرتبة
)األولى( من حيث أھميته ألفراد عينة الدراسة ،بمتوسط حسابي بلغ ) (3.74وإنحراف معياري مقداره ) ،(0.34وجاء
بُعد )تطوير المشروعات الريادية( في المرتبة )الثانية( ،بمتوسط حسابي بلغ ) (3.16وإنحراف معياري مقداره
) ،(0.37وأخيرا جاء بُعد )إيجاد المشروعات الريادية( في المرتبة )الثالثة( واألخيرة على سلم أولويات تقديرات أفراد
عينة الدراسة ،بمتوسط حسابي بلغ ) (3.02وإنحراف معياري مقداره ).(0.38
 :2-5النتائج المتعلقة بإختبار فرضية الدراسة:
 :H0ال توج]د ف]]روق ذات دالل]]ة إحص]]ائية عن]د مس]]توى المعنوي]]ة ) ،(α ≤ 0.05ب]]ين إس]تجابات أف]]راد عين]]ة الدراس]]ة
حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى بعض الخص]ائص الشخص]ية المتمثل]ة
بـ)النوع االجتماعي ،الفئة العمرية ،والمسمى الوظيفي(.
وإلختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتھا ،تم إستخدام إختبار ) (tللعينات المستقلة ) Independent
 ،(Samples Testوأسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه ) .(ANOVAولتحقيق ذلك ينبغي التأكد من صحة
الفرضيات الفرعية المنبثقة عنھا من عدم صحتھا ،وعلى النحو اآلتي:
 :1-2-5نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:
 :H01ال توجد ف]روق ذات دالل]ة إحص]ائية عن]د مس]توى المعنوي]ة ) ،(α ≤ 0.05ب]ين إس]تجابات أف]راد عين]ة الدراس]ة
حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير)النوع االجتماعي(.
وإلختبار صحة الفرضية الفرعية األولى من عدم صحتھا ،تم إستخدام إختبار ) (tللعينات المستقلة
) .(Independent Samples Testويتضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول ) ،(3وجود فروق
ظاھرية بين المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير
المشروعات الريادية ،تبعا ً إلى متغير )النوع االجتماعي( .وللكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير
)النوع االجتماعي( ،تم استخدام اختبار ) (tلعينتين مستقلتين.
الجدول ) :(3نتائج إختبار ) (tلعينتين مستقلتين ،لقياس الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات
األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )النوع االجتماعي(
الداللة
درجات
قيمة )(t
االنحراف
المتوسط
الجنس
متغيرات الدراسة
اإلحصائية
الحرية
المحسوبة
المعياري
الحسابي
إيجاد المشروعات
الريادية

ذكر
أنثى

تطوير المشروعات
الريادية
توفير فرص العمل
والتوظيف الذاتي

3.89
2.27

0.24
0.25

ذكر

3.42

0.89

أنثى
ذكر

2.69
3.81

0.32
0.32

أنثى

2.21

0.35

- 4.285

48

0.000

3.600

48

0.001

2.013

48

0.050

يتضح من النتائج الواردة في الجدول ) ،(3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )،(α = 0.05
بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى
متغير )النوع االجتماعي( ،إن ما يؤيد ذلك قيم ) (tالمحسوبة لألبعاد المذكورة ،وأن قيم الداللة اإلحصائية لھذه األبعاد
أقل من مستوى المعنوية ) .(α = 0.05وھذا يعني بأن استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال في
تطوير المشروعات الريادية ،تكون غير متكافئة لديھم .وكانت ھذه الفروق تعزى لصالح أفراد عينة الدراسة من
الذكور حول جميع األبعاد بداللة متوسطاتھا الحسابية البالغة ) (3.81 ،3.42 ،3.89على الترتيب ،وھي أكبر من
متوسطات أفراد عينة الدراسة من اإلناث.
 -2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
 :H02ال توجد ف]روق ذات دالل]ة إحص]ائية عن]د مس]توى المعنوي]ة ) ،(α ≤ 0.05ب]ين إس]تجابات أف]راد عين]ة الدراس]ة
حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )الفئة العمرية(.
وإلختب]]ار ص]]حة الفرضFFية الفرعيFFة الثانيFFة م]]ن ع]]دم ص]]حتھا ،ت]]م إس]]تخدام أس]]لوب تحلي]]ل التب]]اين أح]]ادي اإلتج]]اه
) .(ANOVAلغ]رض الكش]ف ع]ن دالل]ة الف]روق ب]ين المتوس]طات الحس]ابية لتق]ديرات أف]راد عين]ة الدراس]ة ح]ول دور
حاض]نات األعم]ال الريادي]ة ف]ي تط]وير المش]روعات الريادي]ة ،تع]زى إل]ى متغي]ر )الفئ]ة العمري]ة( .كم]ا ھ]و موض]ح ف]]ي
الجدول ) (4اآلتي:
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الجدول ) :(4نتائج أسلوب تحليل التباين أحادي اإلتجاه ) ،(ANOVAلقياس الفروق بين إستجابات أفراد عينة
الدراسة حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )الفئة العمرية(
الداللة
قيمة )(F
االنحراف
الوسط
الفئة العمرية
متغيرات الدراسة
اإلحصائية
المحسوبة
المعياري
الحسابي
إيجاد المشروعات
الريادية
تطوير المشروعات
الريادية
توفير فرص العمل
والتوظيف الذاتي

35-25
45-35
 45سنة فأكثر
35-25
45-35
 45سنة فأكثر
35-25
45-35
 45سنة فأكثر

0.31
0.30
0.35
0.72
0.70
0.73
0.39
0.35
0.37

2.90
3.10
2.91
3.44
3.99
3.34
3.90
3.98
3.73

2.431

0.099

1.830

0.172

1.871

0.165

يتضح من النتائج الواردة في الجدول ) ،(4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) = α
 ،(0.05بين إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية،
تعزى إلى متغير )الفئة العمرية( ،إن ما يؤيد ذلك جميع قيم ) (Fالمحسوبة لألبعاد المذكورة ،وأن قيم الداللة اإلحصائية
لھذه األبعاد أكبر من مستوى المعنوية ) .(α = 0.05وھذا يعني بأن استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات
األعمال كانت متكافئة لديھم بغض النظر عن فئاتھم العمرية.
 -3نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
 :H03ال توجد ف]روق ذات دالل]ة إحص]ائية عن]د مس]توى المعنوي]ة ) ،(α ≤ 0.05ب]ين إس]تجابات أف]راد عين]ة الدراس]ة
حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )المسمى الوظيفي(.
وإلختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة من عدم صحتھا ،تم إستخدام أسلوب تحليل التباين أحادي اإلتجاه
) .(ANOVAلغرض الكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول
حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )المسمى الوظيفي( .كما ھو موضح في
الجدول ) (5اآلتي:
الجدول ) :(5نتائج أسلوب تحليل التباين أحادي اإلتجاه ) ،(ANOVAلقياس الفروق بين إستجابات أفراد عينة
الدراسة حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )المسمى الوظيفي(
الداللة
قيمة )(F
االنحراف
الوسط
سنوات الخبرة
متغيرات الدراسة
اإلحصائية
المحسوبة
المعياري
الحسابي
إيجاد المشروعات
الريادية
تطوير المشروعات
الريادية
توفير فرص العمل
والتوظيف الذاتي

صاحب مشروع
مسؤول إداري
موظف
صاحب مشروع

2.99
3.43
3.03
3.23

0.34
0.05
0.33
0.75

مسؤول إداري
موظف
صاحب مشروع
مسؤول إداري
موظف

3.68
2.96
3.80
3.95
3.61

0.05
0.79
0.35
0.01
0.33

0.472

0.626

1.825

0.172

2.804

0.071

يتضح من النتائج الواردة في الجدول ) ،(5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) = α
 ،(0.05بين إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية،
تعزى إلى متغير )المسمى الوظيفي( ،إن ما يؤيد ذلك جميع قيم ) (Fالمحسوبة لألبعاد المذكورة ،وأن قيم الداللة
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اإلحصائية لھذه األبعاد أكبر من مستوى المعنوية ) .(α = 0.05وھذا يعني بأن إستجابات أفراد عينة الدراسة حول
دور حاضنات األعمال كانت متكافئة لديھم بغض النظر عن مسمياتھم الوظيفية.
 -6النتائج والتوصيات:
 :1-6النتائج:
إستناداً إلى نتائج المقابالت التي أجراھا الباحث مع المديرين والمسؤولين اإلداريين في حاضنة األعمال التابعة
للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ونتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعھا يمكن إبراز أھم نتائج ھذه
الدراسة في األتي:
أ -تصل مدة إحتضان المشروع من قبل حاضنة األعمال األردنية من سنتين إلى ثالث سنوات ،إال أنه إذا تطلب
األمر بقاء المشروع لفترة أطول فال يوجد إعتراض على ذلك ،وتستمر الحاضنة بتقديم الخدمات له إلى أن يطلب
صاحب المشروع إنھاء فترة اإلحتضان بنفسه.
ب -تقدم حاضنات األعمال األردنية عدداً كبيراً من الخدمات والتسھيالت تتشابه مع ما تقدمه حاضنات األعمال في
باقي دول العالم.
ج -حصول بُعد )توفير فرص العمل والتوظيف الذاتي( على المرتبة )األولى( من حيث أھميته ألفراد عينة
الدراسة ،وجاء بُعد )تطوير المشروعات الريادية( في المرتبة )الثانية( ،وأخيرا جاء بُعد )إيجاد المشروعات الريادية(
في المرتبة )الثالثة( واألخيرة على سلم أولويات تقديرات أفراد عينة الدراسة.
د -كانت تقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المشروعات الريادية المتمثلة بـ)إيجاد المشروعات الريادية،
تطوير المشروعات الريادية ،وتوفير فرص العمل والتوظيف الذاتي( ،بمستوى تقييم تراوح بين )المتوسط والمرتفع(
من وجھة نظرھم.
ھـ -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) ،(α = 0.05بين إستجابات أفراد عينة الدراسة حول
دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )النوع اإلجتماعي( ،وكانت ھذه الفروق
تعزى لصالح أفراد العينة من الذكور.
و -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) ،(α = 0.05بين إستجابات أفراد عينة الدراسة
حول دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )الفئة العمرية( ،وھذا يعني بأن
إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال كانت متكافئة لديھم بغض النظر عن فئاتھم العمرية.
ز -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) ،(α = 0.05بين إستجابات أفراد عينة الدراسة
حول دور حاضنات األعمال الريادية في تطوير المشروعات الريادية ،تعزى إلى متغير )المسمى الوظيفي( .وھذا
يعني بأن إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور حاضنات األعمال كانت متكافئة لديھم بغض النظر عن مسمياتھم
الوظيفية.
 :2-6التوصيات:
استناداً إلى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:
أ -ضرورة قيام حاضنات األعمال األردنية بتنظيم برامج إعالمية للتعريف بدورھا وإرشاد أصحاب األفكار
الريادية للتقدم للحصول على الدعم واإلحتضان.
ب -تركيز حاضنات األعمال على الجامعات األردنية نظراً لكونھا تضم نخبة من الكوادر البشرية عالية التأھيل،
والطالب من إصحاب المبادرات الريادية المتميزة.
ج -زيادة الجھود لرفع دورحاضنات األعمال في تطوير المشروعات من درجة متوسطة إلى درجة عالية.
د -متابعة الشركات بعد تخرجھا من الحاضنة وتقديم الدعم والمساعدة الالزمة لنجاحھا وإستمراريتھا.
ھـ -التركيز على تفعيل رؤية وأھداف الحاضنات لمساعدة الشركات الجديدة ،وربط ذلك مع متطلبات السوق
والزبائن.
و -إجراء دراسات حول فاعلية دور حاضنات األعمال في مجاالت أخرى باألردن لمقارنة نتائجھا مع نتائج ھذه
الدراسة.
ز -إجراء دراسات مقارنة حول دور حاضنات األعمال في تطوير المشروعات الريادية في األردن وباقي دول
العالم.
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