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 ملخص الدراسة:
 

 حاضنات األعمال بأنواعها تقدمو التنمية في االقتصاديات الحديثة تعد ريادة االعمال من أهم عناصر 

تبنت المؤسسات الحكومية  لقدو  المشروعات الصغيرةو  لدعم رواد األعمال دوارالعديد من األ المختلفة

والخاصة الحاضنات بوصفها أداة لتقليص احتمالية الفشل فضال عن كونها أداة لتسريع عمليات االبتكار 

هذه الدراسة لتحديد دور تسعى و  في األعمال وذلك باحتضانها للطاقات البشرية القادرة على العمل واإلبداع

تلك تحديد الصعوبات التي تواجه  و وعات الصغيرةحاضنات األعمال في دعم رواد االعمال والمشر 

لتحقيق , مواجهة تلك الصعوبات  للخروج برؤيا لكيفيةالمطلوب  دعمتحقيق الحاضنات وتحول دون ال

 الرياضمدينة قامت الباحثة بتصميم استبانة لرواد االعمال ودليل مقابلة لمدراء الحاضنات بهدف الدراسة 

اتفاق وجهات النظر لعينة الدراسة ان الحاضنات تقدم دعم فني واداري ومالي وتبين من نتائج الدراسة 

في القضاء على باإلضافة لمساهمة الحاضنة مرحلة االنطالق  لرواد االعمال لتتجاوز مشاريعهم اعباء

الحصول على   هي الصعوبات التي تواجه الحاضناتوأن  المشكالت التي قد تواجه المشاريع أثناء تنفيذها

مولين وغياب ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في المجتمع  والروتين وتعقد إجراءات الحصول على م

وج بتوصيات لمواجهة تلك من المجتمع المحلي  وتم الخر  تراخيص وعدم حصول الحاضنة على الدعم

 الصعوبات.
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Study summary: 

Entrepreneurship is considered one of the most significant elements of 

development in modern economies, and business incubators of all types 

provide many forms of support to entrepreneurs and small projects. 

Governmental and private organizations have adopted business incubators, 

describing it as a tool to minimize the probability of failure in addition to 

being a tool for accelerating the creative process in businesses through  

Embracing human resources that are capable of working and innovation. 

This study sought to identify the role of business incubators in supporting 

entrepreneurs and small projects, and to identify the difficulties that 

encounter those incubators and prevent the application of the needed 

support. The aim was to come up with a vision to how to combat those 

difficulties.  To achieve the goal of the study, the researcher designed a 

questionnaire for entrepreneurs and Interview guide for managers of 

incubators in the city of Riyadh. The results showed a consensus among the 

study sample on: how incubators provide technical, administrative, and 

financial support to entrepreneurs to help their projects overcome the 

obstacles of the initial stages; on the contribution of incubators in 

eliminating the problems that may face projects while they are being made; 

and on the difficulties that face incubators such as finding sponsors, the lack 
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of the culture of entrepreneurship among the youth in society, routine, the 

complications of getting licenses, and the lack of support for incubators 

from the local community. Finally, recommendations have been proposed 

to face those difficulties. 

 مشكلة الدراسة

أفضل أنواع رأس المال قيمة, ال البشري باعتباره تؤكد األدبيات االقتصادية أهمية االستثمار في رأس الم

مفتاح تقّدم األمم والشعوب كما تعتبر قيمة االقتصاد محدودة إن لم يستغل في سبيل دفع عجلة التقّدم فهو 

ولن يتأتى تفعيل دوره في توليد القوى المنتجة إال من خالل تنمية الموارد البشرية التي تحّول الثروات من 

 , وعية إلى طاقات إبداعية وتقنية ذات إسهامات فاعلة متنّوعة في تحقيق التقدم المنشودمجرد كميات ن

كما أن ما يشهده العالم اآلن من تطّور علمي إنما يعود في المقام األول إلى تأهيل العنصر البشري 

رد التي تعتمد عليها واستثمار قدراته وابداعاته إن المبدعين والباحثين في وقتنا الحالي قد باتوا أهم الموا

الكثير في ال المادي يكلف االسرة والمجتمع فرأس المال البشرى الذى يفوق في أهميته رأس الم  1األمم

وبالتالي فإن إهداره وبقاءه دون عمل هو  اعداده منذ الطفولة إلى أن يصبح قادرا على العمل المنتج 

وتعد ريادة االعمال من أهم  2 بناء المجتمعات وتقدمهاعد أساس إهدار للتنمية المجتمعية الشاملة التي ت

عناصر التنمية في االقتصاديات الحديثة فهي تسهم في ايجاد مشروعات مبتكرة ذات أفكار جديدة تنتج 

سلع وخدمات ذات قيمة مضافة وأكثر االقتصاديات نجاحًا هي القادرة على خلق مزيج من رواد األعمال 

 .شركات الكبيرة المبتكرين والمؤسسات وال

يعد مجال المشروعات الصغيرة هو االكثر تناسبا لتحقيق االهداف الطموحة لرواد األعمال وتفعيل و 

اضافة الى  الجديدرتها على استيعاب مساهمتهم في التنمية نظرا ألهمية هذه النوعية من المشروعات وقد
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المشروعات الخاصة فرصة للشباب لممارسة مناسبتها للمستثمرين المبتدئين فالعمل الحر من خالل اقامة 

دورهم المأمول في برامج التنمية وتحقيق الذات وتحمل المسؤولية خاصة مع وجود االختالالت في سوق 

العمل والتي تحد من الفرص المتاحة كما ان التجارب العالمية والمحلية بينت ان التوجه للعمل الحر من 

نجاحا كبيرا حيث تحولت هذه المشروعات الصغيرة فيما بعد الى  خالل اقامة المشروعات الصغيرة أثبت

أريكسون وكنتاكي وماكدونالد ومرسيدس يكروسوفت وآبل وفيديرال اكسبرس و شركات عمالقة مثل شركات ما

كما ان كثير من المؤسسات الفردية التي بدأت كمشروعات صغيرة في المملكة قد اصبحت االن من 

ات يوسف كانو والجفالي والراجحي المصرفية وبن الدن للمقاوالت والزامل ودله الشركات الكبرى مثل شرك

كما أثبتت تجارب التنمية االقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة ,  وعبداللطيف جميل وجرير وغيرها

هي المحور األساسي في توسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة خاصة في 

لعالم القروي والمناطق النائية فضال عن أنها تعمل على تحويل المناطق الريفية إلى مناطق صناعية ا

والعمل على تخفيف عدم التوازن بين األقاليم المختلفة في الدولة وتحقيق التوزيع العادل للدخل القومي 

كونها تمتاز باالنتشار فهي وتأتي أهمية المشروعات الصغيرة والدور الذي يمكن أن تقوم به ,  ثرواتالو 

وبالتالي  3لعاملة % من القوى ا60 -% 50% تقريبا من المنشآت في العالم وتوظف من 90تشكل 

تعمل على زيادة فرص العمل واستثمار الموارد البشرية وزيادة الصادرات كما تساهم المشروعات الصغيرة 

% 45مالي الناتج القومي في أوروبا مقابل%من إج65وتمثل  %من الناتج المحلي العالمي , 46 بحوالي

 4%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة81األمريكية أما في اليابان فإن  المتحدة بالواليات

فمعظم األفراد في الدول  القول بأن المشاريع الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقري لالقتصاد الوطني ناويمكن

لهذه األسباب  5كمصدر للدخل  النامية يعتمدون بشكل كبير على الوظيفة الشخصية أو المشاريع الصغيرة 
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فإن قضية المشروعات الصغيرة تتمتع بأهمية كبرى لدى صناع القرار االقتصادي في الدول المتقدمة 

المتوسطة تؤدي دورًا هاما في التنمية االقتصادية الصغيرة و  شروعاتو تؤكد الدراسات ان الم 6والنامية.

االجمالي وتوليد فرص عمل جديدة وتنويع الهيكل  واالجتماعية فهي تسهم في زيادة الناتج المحلي

كما تساهم في تنمية المواهب  7االقتصادي للدولة وتحقيق االستثمار االمثل للموارد ودعم الشركات الكبيرة 

وتبرز أهمية مشاريع األعمال الصغيرة لما  8واالرتقاء بمستوى االدخار واالستثمارواإلبداعات و االبتكار 

ومواكبًة  9تحققه من مكاسب اقتصادية وتنموية في الدول التي تتواجد بها وارتباطها بالريادة والتطوير

تطاعت لطفرة التكنولوجية الكبيرة فقد شهد االقتصاد العالمي ظهور أجيال من المؤسسات الصغيرة اسل

االستفادة من مميزات هذا الوضع الجديد الذي يسمح بالحصول على المعرفة ورؤوس األموال والدخول إلى 

األسواق الكبيرة في آن واحد  وظهر مصطلح جديد يطلق على هذه النوعية من المؤسسات الصغيرة الرائدة 

ن مثيالتها غير اإلبداعية والتقليدية هو المقامة على اإلبداع والتكنولوجيات والتي تختلف اختالفًا جوهريًا ع

start-up  ومما ال شك فيه أن التقدم التكنولوجي الهائل وتحرير األسواق من خالل العولمة قد أديا إلى

فلقد أكدت الدراسات أن المشروعات  إيجاد تحديات جديدة أمام هذه المشروعات وخاصة في الدول النامية

بنقص الخبرة والمهارات الفنية واإلدارية و نقص األموال الشخصية وعدم الصغيرة تواجه مشكالت تتعلق 

كما أن كثيرًا من المشروعات الصغيرة تعاني من منافسة شديدة وأن  10قدرتها على اإليفاء بمتطلبات العمل

 وعدم فعالية االحتياجات التدريبية الخاصة 11جزًء منها مهدد باالنهيار في ظل العولمة واقتصاد السوق 

  .12بتنمية المهارات إلدارة المشروع

أهمية منظومات العمل المستحدثة  تتضح من هذا المنطلق وفي هذه األجواء التنافسية شديدة الصعوبة

تعمل على تطوير وتحديث مفهوم دعم ورعاية المشروعات  التي يطلق عليها "حاضنات االعمال" فهي
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سنة األخيرة فاعلية ونجاحًا في اإلسراع  20بتكارها في الـ تعتبر من أكثر المنظومات التي تم ا كماالصغيرة 

يجاد فرص عمل جديدة ويصف تقرير التنمية اإلنسانية  في تنفيذ برامج التنمية االقتصادية والتكنولوجية وا 

حاضنات األعمال بأنها " تمثل نمطًا جديدًا من البنى الداعمة للنشاطات االبتكارية  2003العربية للعام  

سات الصغيرة و المتوسطة أو للمطورين المبدعين المفعمين بروح الريادة الذين يفتقرون إلى للمؤس

وينطلق مفهوم الحاضنات من  13اإلمكانيات الضرورية لتطوير أبحاثهم وتقنياتهم المبتكرة و تسويقها

ساب مقومات اعتبار المشروع الصغير أو الفكرة المبتكرة بحاجة إلى رعاية وبيئة مساعدة تمكنه من اكت

حاضنات االعمال فاالنطالق إلى البيئة الحرة إلقامة مشروعات اقتصادية  النجاح والنمو واالستمرار قبل

أقيمت في األساس لمواجهة االرتفاع الكبير في معدالت فشل وانهيار المشروعات الصغيرة في األعوام 

المشروعات الجديدة في الواليات المتحدة % من  50األولى إلقامتها, وقد أوضحت العديد من الدراسات أن 

% في غضون  85مثاًل تتعرض للتوقف واالنهيار خالل عامين من إقامتها, بينما ترتفع هذه النسبة إلى 

خمسة أعوام من إقامتها, ولقد لوحظت هذه النسبة المرتفعة لالنهيار أيضًا في الدول األوروبية . إال أن 

لتقييم تجارب الحاضنات في هذه الدول أثبتت بما ال يدع مجااًل للشك كفاءة الدراسات الحديثة التي ُأجريت 

 برنامج تمثل االعمال حاضنات, ف14ونجاح الحاضنات في رفع مستوى نجاح هذه المشروعات بشكل كبير

 االعمال وتنمية تشجيع ودعم طريق عن الثروات وتكوين االقتصادي النشاط تنويع في يساعد تنموي

 ثم الريادي عمر المشروع من الحرجة االولى السنوات خالل مناسبة عمل بيئة توفير اللخ من الجديدة

ولقد   في السوق منافس الى تتحول وقد  جديد مبادر مع احتضان عالقة الى الحاضنة بعدها تتحول

الدراسات بإنشاء حاضنات المشروعات لمساندة المبادرين من أصحاب المشروعات  أوصت العديد من

وأن تكون الحاضنات في  15الجديدة والذين يفتقرون إلى المقومات المادية واإلدارية إلقامة مشروعاتهم.
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والدعوة للتوسع في إنشاء شركات رأس المال المخاطر  التي تدعم  16مختلف األنشطة والتخصصات

حيث أن حاضنات األعمال تساهم في خلق أفكار جديدة وتوفر الدعم  17ات الصغيرة والمتوسطةالمشروع

كما تعمل الحاضنات على زيادة نسبة نجاح المشروعات الصغيرة  18عنوي للمشروعات الصغيرة المادي والم

للمشاريع اشارت اإلحصائيات إلى ان االستقرار المالي واإلداري فلقد   19%  80%  إلى 50البادئة من 

المشاريع ثابتة ومتطورة ومنتجه علمًا بان  ى% في حين تبق90التي تتخرج من الحاضنة يصل 

المشروعات الصغيرة قد تحقق ارباحًا في السنة االولى ومن ثم تنسحب من السوق لقلة خبرتها االدارية او 

ما لها من مردود اقتصادي لذا توجه الفكر العالمي إلى توطين ودعم فكرة حاضنات األعمال ل , المالية

ضخم في تنمية االقتصاد بشكل عام  كما أن برنامج حاضنات االعمال يدعم عالميا من قبل الحكومات 

وليس االفراد فللحاضنات دور كبير في ترقية االقتصاد الوطني فهي تساهم في توسيع وتوزيع القاعدة 

الريادية الناجحة وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية واعدة كما تساهم  االقتصادية من خالل استثمار األفكار

متطور يتواكب مع متطلبات العصر الحديث, ويساعد في تطوير الواقع   في إيجاد قطاع تقني ومعرفي 

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية والصين أفضل األمثلة لتلك و تقني ويضاعف من دوره في التنمية ال

االنتشار الواسع الستخدام حاضنات األعمال التكنولوجية بغرض دعم استراتيجيات التنمية  الحاضنات, حيث

 20االقتصادية

وفي المملكة العربية السعودية فان تنمية القوى البشرية الوطنية تعد من اهم محاور الرؤية المستقبلية 

ة ئقة من قبل الخطط الخمسيهـ وقد حظيت التنمية البشرية بعناية فا1440السعودي حتى عام  لالقتصاد

تتجه و هدف التنمية  االقتصادية واالجتماعية ووسيلتها في آن واحد المتعاقبة فاإلنسان السعودي هو 

وتؤكد خطة التنمية  21بشكل واضح  لالستثمار في الثروة البشرية فهي أساس التنمية الشاملة  الحكومة
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التاسعة على األهمية البالغة لتنمية القوى البشرية الوطنية ورفع كفاءتها وزيادة إسهامات القطاع الخاص 

في عملية التنمية  ودعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة ورفع معدالت نمو االقتصاد السعودي واالرتقاء 

لي خطة التنمية كما تو 22 بكفاءة أدائه, وتحسين قدراته في ظل مستجدات الواقع االقتصادي العالمي

ورفع الكفاءة اإلنتاجية للقطاعين العام  اهتمامًا مكثفًا بتعزيز التنويع االقتصادي بأبعاده المختلفةالعاشرة 

والخاص, وزيادة القدرات التنافسية لالقتصاد السعودي, والتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة 

د في المجاالت التنمويـة آنفة الذكر تستهدف الخطة تنمية والمجتمع المعرفي ولتحقيق التقدم المنشو 

الموارد البشرية وتوسيع الخيارات أمامها الكتساب المعارف والمهارات والخبرات, وتعزيز البحث العلمي, 

ومواصلة اإلصالح المؤسسي, وتحسين آليات تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ومتابعتها, وزيادة 

ة للقطاع الخاص وتوسيع مجاالت الشراكة بينه و بين القطاع الحكومي, وتطوير قطاع اإلسهامات التنموي

ولقد تصدرت المملكة العربية  23المنشآت الصغيرة والمتوسطـة, وتعزيز شبكات األمان االجتماعـي 

 22( كما احتلت المرتبة MENAالسعودية الئحة ترتيب دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

, لجهة سهولة ممارسة األعمال, وفقا للتقييم السنوي الذي يجريه البنك الدولي بالتعاون مع عالميا

مؤسسة التمويل الدولية فيما حافظت سنغافورة على المركز األول عالميا في العالم تبعتها هونغ كونغ 

% 90في المملكة  نحو وُتشكِّل المنشآت الصغيرة   24ونيوزيلندا والواليات المتحدة األميركية على التوالي

% من الناتج المحلي اإلجمالي 28بعوائد تصل إلى نحو   من إجمالي المؤسسات التجارية الكلية العاملة

بالموارد التدريبية  ها% من حجم القوى العاملة وتحتاج هذه المنشآت إلى دعم85وتستقطب نحو 

من النجاح في ظل  انات األعمال لتمكينهوالتعليمية والتمويلية والبنية التحتية في إطار ما يعرف بحاض

حاضنات لدعم  وقد أوصت العديد من الدراسات على المستوى المحلي  بإنشاء ,اقتصاد السوق التنافسي 
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حيث 26وأن يكون هناك مجموعة من الحاضنات النموذجية لرعاية المشاريع المبتكرة 25المشروعات الصغيرة

% و نسبة نجاح التي تبدأ خارج 87ان نسبة نجاح المشروعات الصغيرة التي تبدأ ضمن حاضنة هي 

كان من الضروري أن يتم ية االقتصاد القائم على المعرفة ووفقًا لرؤية المملكة لتنم, 27% 35الحاضنات 

النظم االقتصادية  في من العناصر األساسية فهي التركيز على حاضنات المشروعات والمنشآت الصغيرة 

وبالرغم من مرونة من الشركات األكبر حجمًا ,  أكثر قابلية للنمو وأكثرهي المبنية على المعرفة وغالبا 

م في مدينة الملك  2008حداثة انشاء حاضنات األعمال في المملكة حيث أنشئت أول حاضنة عام 

بلغ تعداد  فلقد  ة لبناء الكفاءات بشكل سريععبدالعزيز للعلوم والتقنية لكنها بدأت تتخذ الخطوات الرئيسي

( في المنطقة الغربية 6( في المنطقة الشرقية و)4)( في المنطقة الوسطى و23)الحاضنات في المملكة 

  28( في المنطقة الجنوبية1)و

االعمال  دعم روادي وفي ضوء ما سبق كان اهتمام هذه الدراسة بتحديد دور حاضنات االعمال ف

تلك الصعوبات التي تواجه  البشرية وتحديدالصغيرة لتحقيق االستثمار االمثل للطاقات والمشروعات 

 حاضنات وتحول دون تحقيق الدور المطلوب للتوصل لرؤيا متكاملة لمواجهة هذه الصعوبات.ال

 أهمية الدراسة: 

ر العقول استثماعلى موضوع بالغ االهمية وهو كيفية تنبثق أهمية الدراسة من كونها تسلط الضوء  .1

والدولة التي تعجز  الشاملة,والكفاءات البشرية فالموارد البشرية تمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية 

 عن تنمية مواردها البشرية ال يمكنها أن تحقق أهدافها المرجوة.

ريادة األعمال تعتبر من االستراتيجيات الهامة لتحقيق االستثمار االمثل في البشر وهي نوع من  .2

الظروف  وتهيئةمكين االقتصادي الذي يؤدي الى تنمية قدرات االفراد بصورها المختلفة وحفزها الت
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التي تجعلهم قادرين على ان يكونوا ناشطين ومساهمين حقيقيين في عمليات توليد الدخل والثروة 

 في المجتمع.

الصغيرة على وجه إن تقديم االهتمام والعناية الالزمة لريادة األعمال بشكل عام والمشروعات  .3

الخصوص أمر في غاية األهمية نظرًا لقدرة هذا القطاع على االسهام الفعال في عملية التنمية 

 بأنواعها ومجاالتها وتحقيق مجموعة من االهداف االقتصادية واالجتماعية.

ية تتفق هذه الدراسة مع توجهات خطط التنمية في المملكة التي تركز على تحفيز العمالة الوطن .4

واالبتكار والتجديد وصواًل إلى مستوى عمالة على العمل واإلبداع على تمثل قيم المثابرة والصبر 

 التحول المنشود نحو اقتصاد المعرفة. يطلبهاالتي  المعرفة

 أهداف الدراسة:

 واد االعمال والمشروعات الصغيرة.تحديد دور حاضنات األعمال في دعم ر  .1

 تحقيقها للدعم المطلوب.تحديد الصعوبات التي تواجه حاضنات األعمال وتحول دون  .2

التوصل لرؤيا مستقبلية لمواجهة الصعوبات التي تواجه حاضنات األعمال في دعمها لرواد  .3

 االعمال والمشروعات الصغيرة.

 تساؤالت الدراسة:

 الصغيرة؟ما دور حاضنات األعمال في دعم رواد االعمال والمشروعات  .1

 الصغيرة؟ما الصعوبات التي تواجه حاضنات األعمال في دعمها لرواد االعمال والمشروعات  .2

التي تواجه حاضنات االعمال وتحول دون تحقيق االستثمار االمثل كيف يمكن مواجهة الصعوبات  .3

 للموارد البشرية؟
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 مفاهيم الدراسة:
 

 مفهوم حاضنات االعمال: أواًل: 

إن مفهوم حاضنات األعمال مستمد من الحاضنة التي يوضع بها األطفال الذين يولدون قبل اكتمال فترة 

حمل أمهاتهم وهم بحالة ضعيفة لتقويتهم ليستطيعوا التأقلم مع بعض الصعوبات الناشئة عن الظروف 

في  ة لمساعدتها الدعم اإلداري والمالي والفني للمشروعات الصغير  ةحاضنالالمحيطة بهم, حيث تقدم 

 توفير فرصة النمو السريع  كما تعمل على التغلب على المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى فشلها 

وحاضنات االعمال , ا و تحسين نسب نجاحها داخل الحاضنة ليكون أداؤها أقوى عند خروجهللمشروعات 

جديدة ومتطورة تؤدي إلى  تحتضن المبادرين وأصحاب األفكار والمشروعات التي تقدم منتجات وخدمات

إحداث تنمية متعددة األهداف من تكنولوجية واقتصادية واجتماعية في المجتمعات التي تقام بداخلها هذه 

تعمل الحاضنات باختالف أنواعها على إيجاد صور ذهنية للنجاح أمام صاحب المشروع كما الحاضنات, 

ة تمثل عاماًل جوهريًا في تنمية هذه المشروعات الناشئ حيث أن الممارسات التي توفرها إدارة الحاضن

وتعرف اضنات مسمى "معهد إعداد الشركات"  الجديدة بالشكل الذي يجعل بعض الخبراء يطلقون على الح

  توفرها  : "حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيالت وآليات المساندة واالستشارةحاضنة األعمال بأنها

مؤسسة قائمة لها خبرتها وعالقاتها للمبادرين الذين يرغبون البدء في إقامة من الزمن  ولمرحلة محددة 

تعرف بانها "عملية حركية لتنمية وتطوير كما  29مؤسسة صغيرة بهدف تخفيف أعباء مرحلة االنطالق

المنظمات الصغيرة التي تمر بمرحلة التأسيس حتى تضمن بقائها ونموها خاصة في مرحلة بداية النشاط 

فالحاضنة عبارة عن منظومة   30قديم مختلف المساعدات المالية والفنية وغيرها من التسهيالت" وذلك بت

عمل متكاملة تعمل على توفير كل السبل الالزمة لزيادة نسبة نجاح المشاريع الصغيرة من خالل توفير 
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مية الناجحة كما تعرف بـالتن  31 "مكان مجهز بكل االمكانات وتدار الحاضنة عن طريق ادارة متخصصة

والمنسقة من طرف   المقدمة لدعم الموارد والخدمات للشركات والمشروعات من خالل مجموعة من األعمال

 التي البيئة على السيطرة عملية" بها يقصد كما 32" والمعروضة من خالل شبكة اتصاالتها  إدارة الحاضنة

وقد تبدو الحاضنات  33ذاته المشروع يمول ان يمكن ال الذي الوقت في المشروع وحماية ونمو رعاية تتبنى

وكأنها فكرة بسيطة  لكن الواقع يثبت أنها عمل يحمل بين طياته تحديات كبيرة لما يتطلب من توفير آليات 

للمجتمعات بما تنتجه من منشآت قوية تحقق الكثير  فعالة توفر فرص عمل وتؤدي إلى تنمية اقتصادية

وتحقق ألصحابها يدة إلى منتجات تتغلغل في السوق ة والتقنيات الجدمن الطموحات وتحول األفكار الوليد

 Small Business؛ أرباحا مجزية ويتركز الدور الرئيسي  للحاضنات حول منشآت األعمال الصغيرة

لألفكار المستحدثة وبالتالي يمكن أن تتطور بصورة أسرع  أكثر قابلية للتغيير والتطوير وأكثر تقبالً  لكونها

تنأى عن المجازفة  القرارات في الوقت المناسب و من المنشآت الكبرى التي يصعب فيها اتخاذ وأكفأ

 .بالدخول في مغامرات تجارية غير مضمونة العواقب

  :مفهوم ريادة االعمال ثانيًا:

أشارت أدبيات اإلدارة إلى العديد من نماذج التعريب لمصطلح ريادة األعمال حتى أن تفسير هذا المصطلح 

 المبادأة, إنشاءالريادة,  المبادرة, المصطلح:الترجمات التي اقترحت لهذا  محسوم ومنال يزال غير 

والمخاطر والمبدع  نشئ,والم والرائد, المبادر,العمل الحر. وبالمقابل يوصف الشخص بأنه  المشروع,

ويطلق   34كلمة الريادة االستحداث او السبق في عمل ما او ابتكار جديد فيه  والجريء وتعنياإلنتاجي 

أعمال مثل  رواد أصحاب الشركات الكبرىوعندما نسمي لصاحب المشروع الصغير  األعمال عادةلقب رائد 

  .الشركات من الصفر كمشروع جديد بدأواوذلك لكونهم  عربيًا()بيل جيتس عالميًا أو الراجحي 
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أنها و  " 35القابلية على تكوين وبناء شيء من ال شيء عملياً  فهي بانها نشاط مبدعاألعمال ريادة وتعرف 

عرفها أحمد كما النشاط الذي ينصب على إنشاء مشروع عمل جديد يقدم فعالية اقتصادية مضافة 

 "إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع ويتصف بالمخاطرة "  الشميمري بأنها

 :الصغيرة المشروعاتمفهوم ثالثًا 

المشروع الصغير  بأنه "المشروع الذي يعتمد على  USSEOعرفت لجنة التنمية االقتصادية األمريكية 

ا واحد مجموعة من المعايير مثل استقالل اإلدارة وتسويق منتجات المشروع محليًا ويكون عدد الشركاء إم

هي تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها ف"أو عدد محدود من الشركاء 

 50 – 10ستراتيجية( والقصيرة األجل )التكتيكية(, كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين الطويلة األجل )اال

 مساهمتها جانب إلى العمل فرص توفير في رئيسي بدور والمتوسطة الصغيرة المشروعات وتقوم36عاماًل.

 لشريحة اليد متناول في بأسعار والخدمات السلع بتوفير وقيامها المضافة إجمالي القيمة في كبير بنصيب

جراء واالبتكار التجديد دعم  على قادرة انهأ كما  المحدود الدخل ذوى من ضخمة  تعتبر التي التجارب وا 

 37والنشاط الكفاءة والطموح ذوي األعمال رواد من مجموعة ظهور خالل من الهيكلي للتغيير أساسية

 :الفرق بين ريادة االعمال والمشروعات الصغيرة

يكثر الخلط بين ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة وتستخدم في بعض الكتابات لتدل على نفس المعنى 

ن المفهومين إف  Peter Druckerفي حين أن هناك فرقًا بين المفهومين فبحسب ما يراه بيتر دراكر   

صفات تجعلها مختلفة عن متقاربين وتتفق بينهما كثير من الصفات اال ان ريادة االعمال تتميز بأربع 

 المشروعات الصغيرة تتلخص في :
 

 مقدار خلق الثروات: 
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 التقليدي,من التوظيف  أفضليكون ى توليد دخل مستمر ومرضي لصاحبه فالمشروعات الصغيرة تهدف ال

 أما ريادة األعمال فتهدف الى انشاء ثروة مستمرة ودائمة يتجاوز مداها االحالم البسيطة الى بناء الثراء

 الكبير.

 سرعة بناء الثروة: 

حين ان الثروة  طويل فيان المشروعات الصغيرة تبني ثروتها عادة عبر حياة صاحبها وفق وقت زمني 

 تتجاوز عادة خمس الى عشر سنوات. الريادية يبنيها رائد األعمال خالل زمن قياسي في حياته العملية ال

 :المخاطرة 

عمال ان يدفعه مقابل الثراء وبغير وهو الثمن الذي يتوقع لرائد األ العاليةتتميز ريادة االعمال بالمخاطرة 

 المخاطرة فان الريادة تكون مشروعا صغيرا.

 :االبتكار واالبداع 

ريادة االعمال تتصف باالبتكار واالبداع وتحويل تلك االفكار الى منتجات وخدمات مربحة, وهي أكثر بكثير 

هذا االبتكار واالبداع يحقق لريادة االعمال الميزة التنافسية , الصغيرة  شروعاتمما يمكن ان تتصف به الم

المستديمة التي تخلق الثروة ويمكن ان تظهر تلك االبداعات واالبتكارات بصيغة منتجات جديدة او خدمات 

 .38ذات قيمة مضافة او اساليب ادارية وعملية وتقنية جديدة

 

 للدراسة الموجهات النظرية

 مدخل التمكين ومنظور القوة: أواًل:
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اطالق العنان لقدرات االنسان وتوسيع الفرص واالختيارات على  Empowerment يقوم مفهوم التمكين  

من اجل التكيف مع  ويتطلب التمكين تنمية القدرات البشرية39.أمامه في التعليم والعمل والوصول للموارد

التقنيات الحديثة ويهدف الى تشجيع الناس على بناء واستخدام المعارف فهو يسعى الى مساعدة االفراد 

على هذا األساس فان بناء القوة يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط و  40المتالك القوة  التخاذ القرار والعمل

لفكرية كالمعرفة والمعلومات  والقدرة على طرح  بوسائل اإلنتاج ليصل إلى السيطرة على المصادر ا

توجها ثقافيا يسعى  ويمكننا النظر للتمكين بوصفهواستخدام األفكار الجديدة أي بناء القدرات  بشكل عام 

حيث النمو المتصاعد   إلى النهوض بالمجتمع و محاولة التوافق مع التحوالت التي يشهدها العالم

التمكين عملية ف, وأوضاع التقارب التي خلقتها وسائل االتصال الحديثة  نافسوروح الت القتصاديات العالم

تستهدف تزويد الشباب بالتدريب والمهارات والمواقف الضرورية لحياة منتجة من دون االعتماد بالضرورة 

يرتبط مفهوم التمكين بمفهوم  وكما, 41 على اآلخرين واكسابهم المهارات التكنولوجية واقامة المشاريع 

بمسألة "التحكم الشخصي" أي قدرة اإلنسان على أن يتحكم في مسار حياته تغييرا أو  أيضاً  القوة يرتبط

 فهي:  تعديال, وثالثها النظر إلى التمكين بوصفه عملية ذات أبعاد وتجليات مختلفة

  عملية اجتماعية متعددة األبعاد: -

تقتصر على صعيد بعينه, ومن جهة أخرى هي عملية تجمع بين المستويين  والاألصعدة كافة تتم على 

 الفردي والمجتمعي وذلك حين تفترض أن تمكين الفرد يؤدي في نهاية المطاف إلى تمكين المجتمع.

 :عملية تغييرية -



19 
 

هذا يتم من خالل اكتساب المعلومات الخاصة بهم  وتفترض أنتستهدف حصول األفراد على القوة  

وبالبيئة التي يعيشون فيها, ومن خالل التطلع نحو العمل مع األفراد والمؤسسات من أجل إحداث التغيير 

 المطلوب في المجتمع.

  عملية تفاعلية: -

وغايتها أن يتمكن  هي نتاج التفاعل بين خبرات األفراد بعضهم البعض والتي ينتج عنها التغير االجتماعي

 األفراد من العمل إلحداث التغيير من خالل المؤسسات ذات التأثير في حياتهم ومجتمعاتهم.

 :عملية تنموية -

 ا مؤهلين للحاق بعملية التنمية .تبتغي زيادة وعي األفراد بقدراتهم وتحثهم على تطويرها ليصبحو  

 ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل آليتين:

المفهوم الذي يعبر عن قيام كل األطراف والجهات ذات العالقة معا  : وهوcipationPartiالشراكة  .1

 ما منذ بدايته حتى االنتهاء منه. في عمل

بالتوعية هذه العملية الزمة لعملية التمكين ألنها ترتبط  : وتعدSharingتقاسم أو تبادل الخبرات  .2

 القدرات.على الذات اضافة إلى بناء  والتدريب واالعتماد

 ( Social exchange theory) االجتماعي:نظرية التبادل  :ثانياً 

بمثابة انطالق فلسفة نظرية التبادل كمنظور مهم في علم   Homans  تعد كتابات جورج هومانز

االجتماع وتمثل وجهة نظره في دراسة السلوك اإلنساني كنمط من أنماط التفاعل االجتماعي على أساس 

وانصب اهتمامه على   المكون األساسي لبناء المجتمع والمنظمات التي تعمل في إطارهأن السلوك هو 

أنماط التدعيم والمكسب والخسارة في عملية التبادل من خالل النظر إلى السلوك االجتماعي على أنه 
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ذي عملية يزود بها كل طرف الطرف اآلخر الذي يدخل معه في مبادالت اجتماعية بالخدمات والمنافع ال

البد أن يدرك كل طرف أهمية  ستمرار عملية التبادلولكي يتحقق ا يرى كل طرف أنها ذات قيمة لديه 

تؤمن هذه النظرية بأن الحياة االجتماعية ما هي إال عملية و  42الخدمات التي يؤديها له الطرف األخر

والعطاء بين الطرفين يسمح واألخذ  بمعنى أن أطراف التفاعل تأخذ وتعطي لبعضها البعض  تفاعلية تبادلية

كما تتعلق بالتفاعل بين األفراد والمؤسسات وُتركز على المكاسب  باستمرار العالقة التفاعلية ويعمقها

التفاعل  واستمراروالخسارة التي يجنيها األفراد وكذلك المؤسسات من عالقاتهم التبادلية بعضهم مع بعض 

 .عادة مرهون باستمرار المكاسب المتبادلة التي يحصلون عليها من جراء التفاعل

كما تلجأ  دخلهم مصادر تنمية إلى دائماً  يسعون مما سبق وفي ضوء نظرية التبادل فانا نجد ان األفراد

  تثمارات جديدةباس عليهم تعود جديدة عالقات في الدخول عليهم مواردها وهذا يفرض زيادة إلى المنظمات

, وتحاول  الموقف تفرضها طبيعة األفراد بينها وبين أو وبعضها المنظمات بين تبادلية روابط تنشأ لذلك

حاضنات ورواد األعمال حيث تمنح هذه الجهات ال بين التبادلية العملية واقع على التعرف الدراسة هذه 

تلك الطاقات البشرية لهؤالء الرواد وذلك بغرض تنمية  الخبرات واالستشارات والخدمات والتسهيالت

نسق اجتماعي داخل المجتمع تعتبر حاضنات االعمال فيعود بالنفع على االقتصاد الوطني واستثمارها بما 

يمارس عليها مجموعة من العمليات التحويلية و يقدمها  ومن ثم هيستمد مدخالته منو  يؤثر فيه ويتأثر به

 للمجتمع كمخرجات بصورة جديدة وذلك على النحو التالي:

 :فيتتمثل لحاضنات االعمال مدخالت ال .1

 رواد األعمال ممن يحملون أفكار ابداعية 

 الموارد واالمكانيات 
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 نتائج األبحاث العلمية 

 تكنولوجيا قابلة للتطبيق 

 :التحويلية وتمثلالعمليات  .2

    الحاضنة لرائد االعمال خالل فترة االحتضان.   تقدمهامجموعة عمليات المساعدة التي 

 :لمخرجاتا .3

   منشآت صغيرة توفر فرص وظيفية 

    مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتكنولوجية 

    منتجات أو خدمات جديدة ذات قيمة مضافة 

    حلول ابداعية لبعض المشكالت الصناعية 

    تطبيق عملي لألبحاث واالختراعات 

 

 إجراءات ومنهجية الدراسة

 نوع الدراسة:

والصعوبات التي  تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسعى الى تحديد دور حاضنات األعمال

 معتمدة على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها الستخالص داللتها. تواجهها

 المنهج المستخدم:  

تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي بنوعيه باعتباره أحد األساليب التي تستخدم في      

 الحصول على بيانات ميدانية:

  المسح الشامل لمدراء الحاضنات في مدينة الرياض. 



22 
 

  .العينة مع رواد االعمال ذكور واناث 

 مجاالت الدراسة    

 المجال البشري:            

 حاضنات الحكومية والحاضنات التابعة للقطاع الخاص في مدينة الرياضمدراء ال ( 18وعددهم) 

 ( رائد اعمال من الذين تم207عينه عمدية قوامها )  االستفادة احتضان مشروعاتهم وهم في مرحلة

 االعمال. ةمن خدمات حاضن

 :التاليعلى النحو  دراسةال هخطة المعاينة لهذ 

مدينة الرياض سواء بالحاضنات ( رائد اعمال موزعين على 448نة الخاص برواد االعمال)المعاي إطاريبلغ 

  Sample Size Calculatorقطاع حكومي او قطاع خاص وقد تم تحديد حجم العينة باالعتماد على 
43 

 

 :شروط العينة

وضعت الباحثة شروط الختيار عينة رواد االعمال ممن يستفيدون من خدمات حاضنات االعمال على 

 النحو التالي: 

 .ان يكونوا في مرحلة االحتضان وقبلت الحاضنة تمويلهم 

  شهور بحيث تتضح نوعية الخدمة المقدمة لهم. 6ان يكون مضى على احتضانهم 

                                                           
  الشبكة السعودية لحاضنات االعمال أنظرلالستزادة   http://sbin.org.sa/ar/ 

https://mail.pnu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=4jiAdcSkWkydi2ggBfD6td8eaQzyi9IIm7JoWtxji11E_C9VvmF6rBfN9iPl07xUSBbZuebUbQE.&URL=http%3a%2f%2fsbin.org.sa%2far%2f
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  الحاضنات الرئيسية يبلغ عدد المشروعات ليس هناك نسبه محدده لكل حاضنه حيث ان

مشروع بينما الحاضنات التابعة لبعض الجامعات ال تزيد فيها  (100)من  أكثرالمحتضنة فيها 

 مشروع. (13)المشروعات المحتضنة عن 

  وسيتم االختيار من قوائم الحاضنات ممن سيقبلون التعاون مع الباحثة وتكون انطبقت عليهم

 الشروط المطلوبة.

  .مدينة الرياض: المجال المكاني  

أشهر في الفترة من  4 حوالي وهي الفترة التي تم فيها جمع البيانات وقد استغرقت :الزمنيالمجال   

 ه1436\5\10ه الى 1436\1\13

  :البيانات الميدانية التالية لجمعاألدوات أهداف الدراسة تم استخدام  : لتحقيقالدراسةأدوات 

ناث( بمدينة الرياض, تضمنت ما يلي:استبانة موجهة لعينة من  أوال:  رواد األعمال )ذكور وا 

 (.والمؤهل العلمي والجنس,البيانات األولية لرواد األعمال )الفئة العمرية,  -

 محور الصعوبات التي تواجه رواد األعمال. -

 محور الخدمات التي توفرها حاضنة األعمال للرواد -

 مقترحات لدعم رواد األعمال  المحور  -

 تضمنت ما يلي: لمدراء حاضنات األعمال بمدينة الرياض مقابلة مقننة: ثانيا

 البيانات األولية لمدراء حاضنات األعمال )المؤهل العلمي, عدد سنوات الخبرة(. -

 محور دور حاضنات األعمال لدعم رواد األعمال والمشروعات الصغيرة. -

 تواجه حاضنات األعمال.عوبات التي محور الص -
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 محور مقترحات مدراء الحاضنات لتعزيز دور الحاضنات في تنمية الموارد البشرية. -

الذي يحدد االستجابات  Closed Questionnaireاالستبانة وتم تبني الشكل المغلق في تصميم      

على درجة الموافقة عليها وتم تصميم المحاور التي احتوى عليها االستبيان على  المحتملة لكل عبارة بناًءا

حيث ُأعطيت أوزان متدرجة من أعلى إلى أسفل حسب  ,Likert Scaleغرار مقياس ليكرت الثالثي

 .واحدة(ال = )درجة  (,نعم إلى حد ما = )درجتان درجات,( 3= ) التالية نعمالمستويات 

 :باتهاصدق أداة الدراسة وث

 قامت الباحثة بالتأكد من صدق أدوات الدراسة من خالل:                                

  لألداةالصدق الظاهري:  

 ( محكمًا من ذوي االختصاص فتم الحذف واإلضافة وفق مرئيات المحكمين. 14عرضها على عدد )ب

  لألداةصدق االتساق الداخلي:  

ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيًا على عينة استطالعية بعد التأكد من الصدق الظاهري 

( من رواد األعمال في مدينة الرياض تم اختيارهم من مجتمع الدراسة بطريقة 30مكونة من )

لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث  "بيرسون " عشوائية ثم قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط

اط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تم حساب معامل االرتب

 :الجداول أدناهتنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك 

لعبارات محور الصعوبات التي تواجه رواد  "بيرسون"معامالت ارتباط  ( يوضح1الجدول رقم )             

 بالدرجة الكلية للمحور األعمال
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 معامل ارتباط العبارةرقم  المحور
 بيرسون

 

 الداللة مستوى

الصعوبات التي تواجه     

 رواد األعمال

 

1 0.59** 0.001 

2 0.88** 0.001 

3 0.39* 0.034 

4 0.87* 0.001 

5 0.48** 0.007 

6 0.59** 0.001 

7 0.84** 0.001 

 
 

بالدرجة  ها حاضنة األعمالر لعبارات محور الخدمات التي توف "بيرسون"معامالت ارتباط يوضح  (2الجدول رقم )

 الكلية للمحور
 

 المحور
 العبارة رقم   

 
 معامل ارتباط

 بيرسون 

 

 الداللة مستوى   

 هار الخدمات التي توف

 حاضنة األعمال

1 0.77** 0.001 

2 0.67** 0.001 

3 0.78** 0.001 
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 المحور
 العبارة رقم   

 
 معامل ارتباط

 بيرسون 

 

 الداللة مستوى   

4 0.51** 0.001 

5 0.81* 0.001 

6 0.43** 0.017 

7 0.46* 0.011 

8 0.75** 0.001 

9 0.46** 0.010 

10 0.45** 0.014 

11 0.81** 0.001 

12 0.52** 0.004 

 

 األعمال بالدرجةلعبارات محور مقترحات دعم رواد  "بيرسون"ارتباط  يوضح معامالت (3الجدول رقم )1

 رالكلية للمحو 

 معامل ارتباط رقم العبارة المحور
 بيرسون

 مستوى
 الداللة

 0.001 ** 0.69 1مقترحات دعم رواد      

                                                           
 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    

 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    
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 معامل ارتباط رقم العبارة المحور
 بيرسون

 مستوى
 الداللة

 0.001 ** 0.63 2 عمالاأل

3 0.41 ** 0.026 

4 0.93 ** 0.001 

5 0.92 * 0.001 

 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة 3إلى  1توضح النتائج بالجداول ) 

( فأقل مما يشير إلى أن جميع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق 0.05الداللة ) ىإحصائيًا عند مستو 

ن هذه النتيجة توضح صدق إمرتفعة, ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبارات االستبيان, وعليه ف

 عبارات ومحاور االستبانة وصالحيتها للتطبيق الميداني.

 :ثبات أداة الدراسة 

 Cronbach's (لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة )اختبار ألفا كرونباخ         

Alpha))  
 

 لقياس ثبات أداة الدراسة" كرو نباخألفا "معامل  يوضح (4جدول رقم )
 

 الترتيب المحور ثبات    عدد العبارات المحور

 2 0.77 7 الصعوبات التي تواجه رواد األعمال
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 1 0.86 12 ها حاضنة األعمالر الخدمات التي توف

 3 0.76 5 عمالمقترحات دعم رواد األ

  0.87 24 الثبات العام
 

( وبلغ 0.86 – 0.76( أن معامل الثبات ألداة الدراسة تراوح ما بين )4توضح النتائج بالجدول رقم )

وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة من الثبات يمكن االعتماد عليها  (0.87)معامل الثبات العام 

 في التطبيق الميداني للدراسة.

 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها                                   
 

 عينة البحث عمالرواد األل( يوضح البيانات االولية 5جدول رقم )
 

 % العدد الفئة العمرية

 27.5 57 سنة 22إلى 18 من

 54.6 113 سنة 27 إلى 23 من

 14.5 30 سنة 32إلى 28 من

 3.4 7 سنة 37الى  33من 

 % العدد الجنس

 68.1 141 ذكر

 31.9 66 ىأنث

 % العدد المؤهل
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 27.5 57 ثانوي

 59 122 جامعي

 13.5 28 جامعي فوق

 100.0 207 المجموع الكلي

 

 عينة البحث رواد األعمال الصعوبات التي تواجهيوضح  (6جدول رقم )
 

 م
 درجة الموافقة

 الصعوبات
 نعم 

حد
ى 
إل

 ما 

 ال

سط
متو

ال
2 راف 

نح
اال

زن 
الو

بي 
نس
ال

يب 
ترت
ال

 عدم توفر المبلغ المالي   .1 

 إلنشاء المشروعالالزم 

 25 39 104 ك
2.57 0.70 85.7 1 

% 69.1 18.8 12.1 

 صعوبة توفير مكان إلقامة  .2
 المشروع

 34 49 124 ك
2.43 0.76 81.2 3 

% 59.9 23.7 16.4 

 24 64 119 ك صعوبة التسويق 3 .3
2.46 0.69 82.0 2 

% 57.5 30.9 11.6 

 تعقد اإلجراءات والقوانين  4 .4
 تسجيل المشروععند 

 68 87 52 ك
1.92 0.76 64.1 6 

% 25.1 42.0 32.9 

                                                           
2 

- 
 1.67و)أكبر من     تمثل ال( 1.67إلى  1عمال    بحيث: )األ: الصعوبات التي تواجه رواد محور (  لإلجابة عن كل عبارة من عبارات1-2-3) الثالثيمقياس ليكرت ثة الباح تاتخذ

 نعم( تمثل  3.00إلى 2.34  و) أكبر من نعم إلى حدما  ( تمثل2.34إلى 
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 41 66 100 ك قلة المعلومات عن السوق 5 .5
20.29 0.78 76.2 5 

% 48.3 31.9 19.8 

البرامج اإلرشادية قلة  6 .6
 لرواد األعمال

 36 68 103 ك
2.32 0.75 77.5 4 

% 49.8 32.9 17.4 

للعمل عدم تقبل المجتمع  7 .7
 الحر

 69 104 34 ك
1.83 0.69 61.0 7 

% 16.4 50.2 33.3 

  75.4 0.32 2.26 المتوسط العام 

 

( إلى تباين وجهات نظر رواد األعمال حول الصعوبات التي تواجههم وتحول 6ُتشير نتائج الجدول رقم )     

دون تنمية وتطوير مشروعاتهم, وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدير درجة موافقتهم حول تلك الصعوبات 

وهي متوسطات تشير إلى خياري ( درجات 3( درجة من أصل )1.83( و )2.57التي تواجههم ما بين )

( درجات 3( درجة من أصل )2.26)نعم( و)نعم إلى حد ما( على أداة الدراسة, وحيث بلغ المتوسط العام )

%(, فقد تم ترتيب الصعوبات 75.4وهو متوسط يشير إلى خيار )نعم إلى حد ما(, وبلغ الوزن النسبي )

 قتهم عليها وهي كالتالي:التي تواجه رواد األعمال تنازليًا وفق درجة مواف

( والتي تنص على " عدم توفر المبلغ المالي الالزم إلنشاء المشروع", في 1جاءت الصعوبة رقم ) .1

المرتبة األولى من بين الصعوبات التي تواجه رواد األعمال, وقد بلغ متوسط موافقتهم على ذلك 

( على أداة الدراسة وبلغ ( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم3من أصل ) ( درجة2.57)

 %(. 85.7الوزن النسبي للموافقة )



31 
 

( والتي تنص على "صعوبة التسويق", في المرتبة الثانية من بين 3جاءت الصعوبة رقم ) .2

من أصل  ( درجة2.46الصعوبات التي تواجه رواد األعمال, وقد بلغ متوسط موافقتهم على ذلك )

( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة 3)

(82.0 .)% 

( والتي تنص على " صعوبة توفير مكان إلقامة المشروع ", في المرتبة 2جاءت الصعوبة رقم ) .3

( 2.43موافقتهم على ذلك )الثالثة من بين الصعوبات التي تواجه رواد األعمال, وقد بلغ متوسط 

( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن 3من أصل ) درجة

 %(.81.2النسبي للموافقة )

( والتي تنص على " قلة البرامج اإلرشادية لرواد األعمال", في المرتبة 6جاءت الصعوبة رقم ) .4

( 2.32األعمال, وقد بلغ متوسط موافقتهم على ذلك )الرابعة من بين الصعوبات التي تواجه رواد 

( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم إلى حد ما( على أداة الدراسة وبلغ 3من أصل ) درجة

 %(.77.5الوزن النسبي للموافقة )

( والتي تنص على "قلة المعلومات عن السوق", في المرتبة الخامسة من 5جاءت الصعوبة رقم ) .5

من  ( درجة2.29ات التي تواجه رواد األعمال, وقد بلغ متوسط موافقتهم على ذلك )بين الصعوب

( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم إلى حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن 3أصل )

 %(.77.5النسبي للموافقة )

شروع ", في ( والتي تنص على "تعقد اإلجراءات والقوانين عند تسجيل الم4جاءت الصعوبة رقم ) .6

المرتبة السادسة من بين الصعوبات التي تواجه رواد األعمال, وقد بلغ متوسط موافقتهم على ذلك 
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( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم إلى حد ما( على أداة 3من أصل ) ( درجة1.92)

 %(. 64.1الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة )

الحرة ( والتي تنص على " عدم تقبل المجتمع لألعمال 7قم )جاءت في المرتبة األخيرة الصعوبة ر  .7

 ( درجة1.83), من بين الصعوبات التي تواجه رواد األعمال, وقد بلغ متوسط موافقتهم على ذلك "

( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم إلى حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن 3من أصل )

 %(. 61.0النسبي للموافقة )

داريةأشارت النتائج أعاله إلى أن رواد األعمال يرون أن مشروعاتهم تواجه صعوبات        تتمثل في:  مالية وا 

توفر المبلغ المالي الالزم إلنشاء المشروع, وصعوبة التسويق, وصعوبة توفير مكان إلقامة   عدم 

( 3( درجة من أصل )2.43-2.57المشروع على التوالي وحيث تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بين )

 درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة.

تواجه مشروعاتهم, وحيث  وتشريعية واجتماعية فنيةهناك بعض صعوبات  أن- إلى حد ما –بينما يرون      

( درجات وهو متوسط ُيشير 3( درجة من أصل )1.83إلى  2.32تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بين )

عن  وقلة المعلومات األعمال,تتمثل في: قلة البرامج اإلرشادية لرواد  ما( وهيإلى خيار )نعم إلى حد 

  التوالي. الحرة علىالمجتمع لألعمال  وعدم تقبل المشروع,والقوانين عند تسجيل  وتعقد اإلجراءاتالسوق, 

 

رواد وفقًا لوجهة نظر عينة البحث من الخدمات التي توفرها حاضنة األعمال يوضح  (7جدول رقم )      

 االعمال
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 م

 درجة الموافقة

 الخدمات

 ما نعم 
حد
ى 
إل

 ال 

سط
متو

ال
3 راف 

نح
اال

ن  
وز
ال

بي 
نس
ال

يب 
ترت
ال

مرافقة المشروعات   .1 
إعداد خطة في المحتضنة 

 العمل

 6 81.0 0.75 2.43 32 54 121 ك

% 58.5 26.1 15.5 

المالي توفير الدعم   .2
 المناسب بضمانات

 وشروط ميسرة    

 0.91 2.05 80 36 91 ك

 

68.4 

 

12 

% 44.0 17.4 38.6 

تخفيض مخاطر الدخول   .3
 للسوق

 3 85.2 0.68 2.56 22 48 137 ك

% 66.2 23.2 10.6 

 2.10 45 96 66 ك توفير مكان للمشروع  .4

 

0.73 

 

70.0 

 

11 

 % 31.9 46.4 21.7 

الجهات بربط المشروع   .5
 الحكومية وغير الحكومية

 2.49 20 65 122 ك

 

0.76 

 

83.1 

 

4 

 % 58.9 31.4 9.7 

اختصار الوقت الالزم   .6
التصاريح  الستخراج

 الرسميةوالمعامالت 

 2.31 35 72 100 ك

 

0.75 

 

77.1 

 

9 

 % 48.3 34.8 16.9 

 تدريبية لروادتقديم برامج   .7

 األعمال

 2.45 40 33 134 ك

 

0.80 

 

81.8 

 

5 

 % 64.7 15.9 19.3 

                                                           
  و)أكبر من   تمثل ال( 1.67إلى  1  بحيث: )األعمالوفرها حاضنة تالخدمات التي  :محور (  لإلجابة عن كل عبارة من عبارات1-2-3) الثالثيمقياس ليكرت ثة الباح تاتخذ - 3

 نعم( تمثل  3.00إلى 2.34  و) أكبر من  نعم إلى حدما  تمثل( 2.34إلى  1.67
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توفير الدعم الفني من خالل   .8
 المختصين والمستشارين

 2.70 0 62 145 ك

 

0.46 

 

90.0 

 

1 

 % 70.0 30.0 0 

جمع المستثمرين برواد   .9
 األعمال الواعدين

 2.27 42 68 97 ك

 

0.78 

 

75.5 

 

10 

 % 46.9 32.9 20.2 

1

0 

التقييم المستمر لوضع 
المشروعات لمعرفة 

 مشاكلها وتقديم الحلول

 2.42 38 45 124 ك

 

0.78 

 

80.5 

 

7 

 % 59.9 21.7 18.4 

1

1 

بالمشروعات التعريف 
خالل وسائل  المحتضنة من

 األعالم

 2.68 0 66 141 ك

 

0.47 

 

89.4 

 

2 

 % 68.1 31.9 0 

1

2 

ربط المشاريع المحتضنة 
 الكبيرة بالشركات

 2.40 31 62 114 ك

 

0.74 

 

80.0 

 

8 

 % 55.1 30.0 15.0 

  80.2 0.22 2.41 المتوسط العام 

 

حول الخدمات التي توفرها حاضنة األعمال رواد األعمال ( وجهات نظر 7ُتوضح نتائج الجدول رقم )     

لتنمية وتطوير مشروعاتهم, وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدير درجة موافقتهم حول تلك الخدمات التي 

ات تشير إلى ( درجات وهي متوسط3( درجة من أصل )2.05( و )2.70توفرها حاضنة األعمال ما بين )

( 3( درجة من أصل )2.41خياري )نعم( و)نعم إلى حد ما( على أداة الدراسة, وحيث بلغ المتوسط العام )

%(, فقد تم ترتيب الخدمات التي 80.0درجات وهو متوسط يشير إلى خيار )نعم(, وبلغ الوزن النسبي )

 يها وهي كالتالي:توفرها حاضنة األعمال تنازليًا وفق درجة موافقة رواد األعمال عل
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( والتي تنص على أن " توفير الدعم الفني من خالل شبكة من 5-3-11-8جاءت الخدمات رقم ) .1

المختصين والمستشارين, والتعريف بالمشروعات المحتضنة من خالل وسائل األعالم والحضور في 

الحكومية المعارض المختلفة , وتخفيض مخاطر الدخول للسوق , وربط المشروع بمختلف الجهات 

وغير الحكومية", في المراتب من المرتبة األولى إلى الرابعة من بين الخدمات التي توفرها حاضنة 

( درجات 3( درجة من أصل )2.49إلى  2.70األعمال, وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين )

%(, 90.0فقة )وهي متوسطات ُتشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموا

 %( على التوالي.83.1%(, و)85.2%(, و)89.4و)

( والتي تنص على أن " تقديم برامج تدريبية  لرواد األعمال, و 12-10-1-7جاءت الخدمات رقم ) .2

مرافقة المشروعات المحتضنة في إعداد خطة العمل, و التقييم المستمر لوضع المشروعات 

ل الممكنة, وربط المشاريع المحتضنة بالشركات الكبيرة ", المحتضنة لمعرفة مشاكلها وتقديم الحلو

في المراتب من المرتبة الخامسة إلى الثامنة من بين الخدمات التي توفرها حاضنة األعمال, وتراوح 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.40إلى  2.45متوسط موافقتهم على ذلك ما بين )

%(, 81.0%(, و)81.8لدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة )ُتشير إلى خيار )نعم( على أداة ا

 %( على التوالي.80.0%(, و)80.5و)

( والتي تنص على أن " اختصار الوقت الالزم الستخراج التصاريح 2-4-9-6جاءت الخدمات رقم ) .3

ع , والمعامالت الرسمية األخرى, و جمع المستثمرين برواد األعمال الواعدين , وتوفير مكان للمشرو 

وتوفير الدعم المالي المناسب بضمانات وشروط ميسرة ", في المراتب من المرتبة التاسعة إلى 

األخيرة من بين الخدمات التي توفرها حاضنة األعمال, وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين 
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 ( درجات وهي متوسطات ُتشير إلى خيار )نعم إلى حد ما(3( درجة من أصل )2.05إلى  2.31)

%(, 70.0%(, و)75.5%(, و)77.1على أداة الدراسة, وبلغ الوزن النسبي للموافقة )

 %( على التوالي.68.4و)

  على أن حاضنات األعمال تقدم خدمات فنية وتوعوية  متفقونتخلص الباحثة إلى أن رواد األعمال   

( 2.40إلى  2.70ما بين ) وتنسيقية وتدريبية وتخطيطية وتقويمية, وقد تراوح متوسط موافقتهم على ذلك

( درجات وهي متوسطات ُتشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة وهي تتمثل في: توفير 3درجة من أصل )

الدعم الفني من خالل شبكة من المختصين والمستشارين, والتعريف بالمشروعات المحتضنة من خالل 

طر الدخول للسوق, وربط المشروع وسائل األعالم والحضور في المعارض المختلفة, وتخفيض مخا

بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية, وتقديم برامج تدريبية  لرواد األعمال, ومرافقة المشروعات 

المحتضنة في إعداد خطة العمل, والتقييم المستمر لوضع المشروعات المحتضنة لمعرفة مشاكلها وتقديم 

 أن- إلى حد ما –بينما يرون لشركات الكبيرة على التوالي.  ة باالحلول الممكنة, وربط المشاريع المحتضن

حاضنات اإلعمال تقدم بعض الخدمات كاختصار الوقت الالزم الستخراج التصاريح والمعامالت الرسمية 

وتوفير مكان للمشروع, وتوفير الدعم المالي المناسب  الواعدين,األخرى, وجمع المستثمرين برواد األعمال 

( 3( درجة من أصل )2.05إلى  2.31ميسرة, وتراوح متوسط موافقتهم عليها ما بين ) بضمانات وشروط

 درجات وهي متوسطات ُتشير إلى خيار )نعم إلى حد ما( على أداة الدراسة.

المشروعات المحتضنة لمساعدتها في التغلب على  األعمال لدعميوضح مقترحات رواد ( 8جدول رقم )

 المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى فشلها
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 المقترحات
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ـــة  1 .1 ـــة وائتماني ـــديم تســـهيالت بنكي تق
 للمشاريع المحتضنة

 2.95 0 11 196 ك

 

0.22 

 

98.2 

 

1 

 % 94.7 5.3 0 

اختزال اإلجراءات الحكومية من  2 .2
خالل االستفادة من برامج الحكومة 

 االلكترونية

 2.94 0 13 194 ك

 

0.24 

 

97.9 

 

2 

 % 93.7 6.3 0 

تسهيل إجراءات إنشاء شركات  3 .3
 جديدة للشباب المبدعين

 2.93 0 15 192 ك

 

0.26 

 

97.6 

 

3 

 % 92.8 7.2 0 

تبني فكرة الحاضنة اإلقليمية التي  4 .4
تهتم بمنطقة جغرافية معينة 

 لتنميتها 

 2.64 18 38 151 ك

 

0.64 

 

88.1 

 

4 

 % 72.9 18.4 8.7 

تبني فكرة حاضنات القطاع المحدد  5 .5
التي تركز على قطاع أو نشاط 

 محدد

 2.56 28 35 144 ك

 

0.72 

 

85.3 

 

5 

 % 69.6 16.9 13.5 

  93.4 0.25 2.80 المتوسط العام 

 

مقترحات وقد تراوح المتوسط ال( إلى اتفاق وجهات نظر رواد األعمال حول 8ُتشير نتائج الجدول رقم ) 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.56( و )2.95الحسابي لتقدير درجة الموافقة ما بين )

                                                           
إلمى  1.67  و)أكبمر ممن   تمثمل ال( 1.67إلمى  1  بحيمث: )  األعممال: مقترحات دعمم رواد محور (  لإلجابة عن كل عبارة من عبارات1-2-3) الثالثيمقياس ليكرت ثة الباح تاتخذ - 4

 نعم( تمثل  3.00إلى 2.34  و) أكبر من  نعم إلى حدما  ( تمثل2.34
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( درجات 3( درجة من أصل )2.80تشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة, وحيث بلغ المتوسط العام )

%(, فقد تم ترتيب تلك المقترحات تنازليًا وفق درجة الموافقة عليها من قبل 93.4وبلغ الوزن النسبي )

محتضنة, واختزال اإلجراءات : تقديم تسهيالت بنكية وائتمانية للمشاريع العلى النحو التاليرواد األعمال 

الحكومية من خالل االستفادة من برامج الحكومة االلكترونية, وتسهيل إجراءات إنشاء شركات جديدة 

للشباب المبدعين, وتبني فكرة الحاضنة اإلقليمية التي تهتم بمنطقة جغرافية معينة لتنميتها واستغالل 

حدد التي تركز على قطاع أو نشاط محدد بهدف خدمته مواردها المحلية, وتبني فكرة حاضنات القطاع الم

 على التوالي.
 

 مدراء الحاضنات:  بالمقابالت المقننة معالنتائج المتعلقة  ب:           
 

 ة لعينة البحث من مدراء الحاضنات( يوضح البيانات االولي9جدول رقم )                   

 % العدد المؤهل العلمي

 33.3 6 بكالوريوس

 50.0 9 ماجستير

 16.7 3 دكتوراه

 % العدد عدد سنوات الخبرة

 16.7 3 سنوات 3 من أقل إلى سنه من

 33.3 6 سنوات 5 من أقل إلى 3 من

 44.4 8 سنوات 7 من أقل إلى سنوات 5 من

 5.6 1 سنه 12 من أقل إلى سنوات 9  من
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 100.0 18 المجموع الكلي

 

بها األدوار التي تقوم  البحث حولعينة  نظر مدراء الحاضناتوجهات يوضح  (10جدول رقم )      

 لدعم رواد األعمال  ضناتاحال
 

 

 م

 درجة الموافقة                             

 الدور

 ال نعم

 % العدد % العدد

في إعداد خطة  المشروعات المحتضنةمرافقة   .1
 العمل

14 77.8 4 22.2 

بضمانات وشروط توفير الدعم المالي المناسب  
 ميسرة

12 66.7 6 33.3 

 27.8 5 72.2 13 تخفيض مخاطر الدخول للسوق  .2

 55.6 10 44.4 8 توفير مكان للمشروع  .3

 الجهات بمختلف ربط المشروع المحتضن   .4
 11.1 2 88.9 16 (وغير الحكومية)الحكومية 

اختصار الوقت الالزم الستخراج التصاريح   .5
 والمعامالت الرسمية األخرى

13 72.2 5 27.8 

 11.1 2 88.9 16 تقديم برامج تدريبية لرواد األعمال  .6

 الدعم الفني من خالل شبكة من  توفير  .7
 والمستشارينالمختصين 

18 100 0 0 

 27.8 5 72.2 13 جمع المستثمرين برواد األعمال الواعدين  .8

 11.1 2 88.9 16المحتضنة  لوضع المشاريعالتقييم المستمر   .9
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 الحلول الممكنةلمعرفة مشاكلها وتقديم 
المحتضنة من خالل وسائل  التعريف بالمشاريع  .10

 األعالم والحضور في المعارض
18 100 0 0 

 33.3 6 66.7 12 ربط المشاريع المحتضنة بالشركات الكبيرة  .11

 44.4 8 55.6 10 دعم العالقات بين المنشآت الصغيرة مع بعضها.  .12

استثمارية التشجيع على إقامة مشروعات   .13
 صغيرة ذات مزايا تنافسية

14 77.8 4 22.2 

استخدام مراكز للفحص والجودة لتقديم منتجات   .14
 مالئمة لظروف الطلب العالمي

7 38.9 11 61.1 

 

لدعم رواد األعمال والمشروعات بها األعمال  حاضنات( األدوار التي تقوم 8ُتوضح نتائج الجدول رقم )      

توفير الدعم الفني من بها  األعمال  حاضناتمدراء الحاضنات أن من األدوار التي تقوم أجمع الصغيرة , 

خالل شبكة من المختصين والمستشارين, و التعريف  بالمشاريع المحتضنة من خالل وسائل األعالم 

 حاضنات%( من مدراء الحاضنات يرون أن من األدوار التي تقوم بها 88.9والحضور في المعارض , و)

ربط المشروع المحتضن بمختلف الجهات الحكومية  :ألعمال لدعم رواد األعمال والمشروعات الصغيرة ا

وغير الحكومية, والتقييم المستمر لوضع المشاريع المحتضنة لمعرفة مشاكلها وتقديم الحلول الممكنة, و 

األدوار التي تقوم بها  %( من مدراء الحاضنات يرون أن من77.8تقديم برامج تدريبية لرواد األعمال. و)

األعمال لدعم رواد األعمال والمشروعات الصغيرة: مرافقة المشروعات  المحتضنة في إعداد خطة  حاضنات

%( من مدراء 72.2و) العمل, والتشجيع على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ذات مزايا تنافسية

ال لدعم رواد األعمال والمشروعات الصغيرة األعم حاضناتالحاضنات يرون أن من األدوار التي تقوم بها 
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تتمثل في: تخفيض مخاطر الدخول للسوق, وجمع المستثمرين برواد األعمال الواعدين, واختصار الوقت 

%( من مدراء الحاضنات يرون أن من 66.7, و) الالزم الستخراج التصاريح والمعامالت الرسمية األخرى

ل لدعم رواد األعمال والمشروعات الصغيرة: توفير الدعم المالي ت األعماناضااألدوار التي تقوم بها ح

 المناسب بضمانات وشروط ميسرة, وربط المشاريع المحتضنة بالشركات الكبيرة.

مراكز  في: استخدامالحاضنات تتمثل  الخدمات التي ال تقدمها مدراء الحاضنات أننسبة من وبينما يرى      

توفير مكان للمشروع ودعم العالقات بين  العالميللفحص والجودة لتقديم منتجات مالئمة لظروف الطلب 

 %( على التوالي.44.4%(, و)55.6و)%( 61.1)النسبة بلغت حيث المنشآت الصغيرة مع بعضها 

 اجهالصعوبات التي تو طبيعة يوضح وجهات نظر مدراء حاضنات األعمال حول  (11جدول رقم )
لرواد األعمال والمشروعات الصغيرة بالشكل الذي يحقق االستثمار األمثل  ادعمه وتحول دونالحاضنات 

 للموارد البشرية
 

 

 م

 درجة الموافقة

 الصعوبات

 ال نعم

 % العدد % العدد

 22.2 4 77.8 14 صعوبة الحصول على ممولين 1 .1

بشكل الحاضنات  اعتماد المشروعات المحتضنة على 2 .2
 كلي

8 44.4 10 55.6 

 44.4 8 55.6 10 الروتين وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص 3 .3

 33.3 6 66.7 12 غياب ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في المجتمع 4 .4

 المجتمع من الدعم على الحاضنة عدم حصول 5 .5
 المحلي

10 55.6 8 44.4 
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على النواحي االختالف بين الحاضنة ورائد األعمال  6 .6
 المالية

7 38.9 11 61.1 

( وجهات نظر مدراء حاضنات األعمال حول الصعوبات التي تواجههم والتي 9ُتبين نتائج الجدول رقم ) 

تحول دون دعمهم لرواد األعمال والمشروعات الصغيرة بالشكل الذي يحقق االستثمار األمثل للموارد 

األعمال البشرية, أوضح مدراء الحاضنات أن من ابرز الصعوبات التي تحول دون دعمهم لرواد 

: صعوبة الحصول على ممولين, وغياب ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في  والمشروعات الصغيرة

 من الدعم  على الحاضنة المجتمع, و الروتين وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص, و عدم حصول

%( 66.7و)%(, 77.8إليه وبلغت نسبة من يرون ذلك من المدراء ) تنتمي الذي المحلي المجتمع

 %( على التوالي.55.6و)

واعتماد  المالية,على النواحي  بينما يرون أن االختالف بين حاضنات األعمال ورائد األعمال       

ال تمثل عقبة تحول دون دعمهم لرواد األعمال  يشكل كليالمشروعات المحتضنة على الحاضنات 

 %(على التوالي.55.6%(, و)61.1بلغت نسبة من يرون ذلك )حيث والمشروعات الصغيرة 
 

 حاضنات في تنمية الموارد البشريةيوضح مقترحات مدراء حاضنات األعمال لتعزيز دور ال( 21جدول رقم )
 

 

 

 

 

 م

 درجة الموافقة

 المقترحات

 ما نعم 
حد
ى 
إل

سط ال 
متو

ال
راف 

نح
اال

زن 
الو

بي 
نس
ال

يب 
ترت
ال

وائتمانية  تسهيالت بنكيةتقديم  1 .1 
 للمشاريع المحتضنة

 3.00 0 0 18 ك

 

0.00 

 

100.0 

 

1 

 % 100 0 0 

 1 100.0 0.00 3.00 0 0 18 كتزال اإلجراءات الحكومية من اخ 2 .2
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االستفادة من برامج  خالل
 الحكومة االلكترونية

% 100 0 0     

 تسهيل إجراءات إنشاء شركات  3 .3
 للشباب المبدعينجديدة 

 2.83 0 3 15 ك

 

0.38 

 

94.4 

 

4 

 % 83.3 16.7 0 

 تبني فكرة الحاضنة اإلقليمية التي  4 .4
بمنطقة جغرافية معينة تهتم 

 لتنميتها 

 2.78 0 4 14 ك

 

0.43 

 

92.6 

 

5 

 % 77.8 22.2 0 

تبني فكرة حاضنات القطاع المحدد  5 .5
التي تركز على قطاع أو نشاط 

 محدد 

 2.56 0 8 10 ك

 

0.51 

 

85.2 

 

10 

 % 55.6 44.4 0 

 االستعانة ببيوت الخبرة العالمية  6 .6
 الحاضناتلتطوير 

 2.67 0 6 12 ك

 

0.49 

 

88.9 

 

9 

 % 66.7 33.3 0 

 2.72 0 5 13 ك تهيئة المناخ القانوني الداعم 7 .7

 

0.46 

 

90.7 

 

7 

 % 72.2 27.8 0 

 تدريس مقررات عن ريادة األعمال  8 .8
 التعليم العام في مراحل

 2.89 0 2 16 ك

 

0.32 

 

96.3 

 

3 

 % 88.9 11.1 0 

ربط حاضنات األعمال خاصة  9 .9
بالمؤسسات العلمية  التقنية

 ومراكز البحوث 

 2.78 0 4 14 ك

 

0.43 

 

92.6 

 

5 

 % 77.8 22.2 0 

10. 1

0 

سيس جمعية وطنية لحاضنات تأ
تضم رجال االعمال األعمال 

 ومنظمات المجتمع المدني

 7 90.7 0.46 2.72 0 5 13 ك

% 72.2 27.8 0 
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  93.2 0.35 2.79 المتوسط العام 

 

وقد تراوح  راء حاضنات األعمال حول المقترحات( اتفاق وجهات نظر مد10ُتبين نتائج الجدول رقم )       

( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.56( و )3.00المتوسط الحسابي لتقدير درجة موافقتهم ما بين )

( 3( درجة من أصل )2.79متوسطات تشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة, وحيث بلغ المتوسط العام )

تم ترتيب مقترحات مدراء  %(, فقد93.2درجات وهو متوسط يشير إلى خيار )نعم(, وبلغ الوزن النسبي )

 حاضنات األعمال تنازليًا وفق درجة موافقتهم عليها وهي كالتالي:

وائتمانية للمشاريع  تسهيالت بنكية( والتي تنص على أن " تقديم 8-2-1جاءت المقترحات رقم ) .1

الحكومية من خالل االستفادة من برامج الحكومة االلكترونية,  واختزال اإلجراءاتالمحتضنة, 

", في المراتب من المرتبة األولى إلى  وتدريس مقررات عن ريادة األعمال في مراحل التعليم العام

( درجة 2.89إلى  3.00الثالثة من بين المقترحات, وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين )

سطات ُتشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي ( درجات وهي متو 3من أصل )

 %( على التوالي.96.3%(, و)100للموافقة )

( والتي تنص على أن "تسهيل إجراءات إنشاء شركات جديدة 9-4-3جاءت المقترحات رقم ) .2

للشباب المبدعين, وتبني فكرة الحاضنة اإلقليمية التي تهتم بمنطقة جغرافية معينة لتنميتها 

واستغالل مواردها المحلية, وربط حاضنات األعمال خاصة التقنية بالمؤسسات العلمية ومراكز 

", في المراتب من المرتبة الرابعة إلى الخامسة من بين المقترحات, وتراوح  عالميةالبحوث ال

( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.78إلى  2.83متوسط موافقتهم على ذلك ما بين )
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%(, 94.4متوسطات ُتشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة )

 %( على التوالي.92.6و)

( والتي تنص على أن " تأسيس جمعية وطنية لحاضنات 6-7-10ت المقترحات رقم )جاء .3

األعمال يساهم فيها رجال األعمال ومنظمات المجتمع المدني, وتهيئة المناخ القانوني الداعم, 

واالستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتطوير الحاضنات", في المراتب من المرتبة السادسة إلى التاسعة 

( درجة من أصل 2.67إلى  2.72المقترحات, وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بين ) من بين

( درجات وهي متوسطات ُتشير إلى خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة 3)

 %( على التوالي.88.9%(, و)90.7)

رة حاضنات القطاع المحدد ( والذي ينص على "تبني فك5جاء في المرتبة األخيرة المقترح رقم ) .4

", من بين المقترحات, وبلغ متوسط موافقتهم  التي تركز على قطاع أو نشاط محدد بهدف خدمته

( درجات وهو متوسط ُيشير إلى خيار )نعم( على أداة 3( درجة من أصل )2.56على ذلك )

 %(85.2غ الوزن النسبي للموافقة )الدراسة وبل
 

 التساؤالت نتائج الدراسة في ضوء مناقشة
 

 الصغيرة؟ما دور حاضنات األعمال في دعم رواد االعمال والمشروعات  أواًل:     

 لي: يأوضحت النتائج ما        

بتحليل بيانات الدراسة تم التوصل الى أن هناك اتفاق بين كل من رواد االعمال ومدراء الحاضنات  - أ

 على أن الدور الفعلي لحاضنات االعمال يتمثل في تقديم الخدمات التالية:  

 توفير الدعم الفني من خالل شبكة من المختصين والمستشارين. .1
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 عملمرافقة المشروعات المحتضنة في إعداد خطة ال .2

 تخفيض مخاطر الدخول للسوق .3

 األعمال تدريبية لروادتقديم برامج  .4

 التعريف بالمشروعات المحتضنة من خالل وسائل األعالم والحضور في المعارض المختلفة. .5

 التقييم المستمر لوضع المشروعات المحتضنة لمعرفة مشاكلها وتقديم الحلول الممكنة. .6

 وغير الحكومية.ربط المشروع بمختلف الجهات الحكومية  .7

 الكبيرة.ربط المشاريع المحتضنة بالشركات  .8

أن الحاضنة ب ميسون قواسمه  44تتفق مع ما أشارت اليه دراسة وباستقراء تلك الخدمات نجدها 

يجاد التنمية البشرية ودعم وتطوير  المشاريع تلك تساعد على إقامة مشاريع جديدة وربطها بالسوق وا 

بأن الحاضنات تساعد رواد االعمال على تخطى المراحل االولى إلنشاء  45دراسة سحر عبدالعال, و 

بناء  التنموي  أن أهم عناصر النجاح إلى 46في دراسته عثمان بدر  أشار ولقد, مشروعاتهم الجديدة

القدرات الوطنية عن طريق برامج تنمية وتدريب رّواد األعمال المحتملين ومساعدتهم على ترجمة 

  وهذا فعاًل ما تقوم به الحاضنة. االقتصادية يع قابلة للتمويل في مختلف القطاعاتأفكارهم إلى مشار 

 عمال تواجههم العديد من الصعوبات المالية واالدارية والفنيةب _  تبين من نتائج الدراسة أن رواد األ

وصعوبة  عدم توفر المبلغ المالي الالزم إلنشاء المشروع وصعوبة توفير مكان إلقامة المشروع مثل 

التسويق وتعقد اإلجراءات والقوانين عند تسجيل المشروع وقلة المعلومات عن السوق وقلة البرامج 

عمال على تساعد رواد األخدمات الحاضنة ( ان 10و 7الجدولين ) يتبين من و اإلرشادية لرواد األعمال

ي لمنتسبيها لتتجاوز تركز بشكل كبير على تقديم الدعم الفني واالدار تجاوز تلك الصعوبات فهي 
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  العربي تيقاوي47دراسة مشروعاتهم أعباء مرحلة االنطالق وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت اليه 

تستطيع  التي اليوم عالم في والمتطورة الهامة اآلليات من األعمال ان حاضنات" 48ودراسة خالد قاسم

الصغيرة  للمشروعات المواجهة واالجتماعية االقتصادية المشكالت على القضاء في الفعالة المساهمة

 النامية. البلدان في خاصة العالم دول كل في والمتوسطة

 تراوح متوسطعمال ومدراء الحاضنات على ان بعض الخدمات تقدم الى حدما حيث رواد األ اتفق-ج 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.05إلى  2.31ما بين ) االعمال عليهاة رواد موافق

 إلى حد ما( على أداة الدراسة وهي: )نعمُتشير إلى خيار 

o اختصار الوقت الالزم الستخراج التصاريح والمعامالت الرسمية األخرى 

o جمع المستثمرين برواد األعمال الواعدين 

o توفير مكان للمشروع 

o  المناسب بضمانات وشروط ميسرة.توفير الدعم المالي 

رواد االعمال كما ان صعوبة توفير مكان (  ل1تمثل الصعوبة رقم )على الرغم من أن صعوبة التمويل 

أن تهيئة البنية التحتية المادية والمعلوماتية ب علماً ,  لدى الرواد( 3الرقم ) تمثلإلقامة المشروع 

كما أكدت  توصيات دراسة ميساء  49ات تمكين رواد االعمالوالمؤسسية الداعمة لرواد األعمال من أهم آلي

الفرصة أمام إلتاحة  الرائدة ات للمبادر  الخاصة والتسهيالتالتحفيزية  الخدماتتقديم على أهمية  50سلمان 

المبدعين والمبتكرين بأن يصبحوا رواد أعمال على مستوى العالمية السيما أن أكثر ما ينقص هؤالء الدعم 

ان  51رضوان وأكدت  دراسة منى ابتكاراتهمالمادي والرعاية المساندة التي تحتضن تميزهم وتحمي 



48 
 

, كما أشارت دراسة مصطفى بو والتسويقية المالية الخدمات من المزيد المشاريع المحتضنة بحاجة لتوفير

 أن تعقد االجراءات االدارية وتباطؤها يعتبر حجر الزاوية لعرقلة نشاط المشروعات الصغيرة. 52درامة

 الصغيرة؟ثانيًا: ما الصعوبات التي تواجه حاضنات األعمال في دعمها لرواد االعمال والمشروعات 

 :االعمال تواجه بالصعوبات التاليةتبين من نتائج الدراسة أن حاضنات 

 صعوبة الحصول على ممولين. -

 غياب ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في المجتمع. -

 الروتين وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص -

 إليه تنتمي الذي المحلي المجتمع منالدعم  على الحاضنة عدم حصول -

من أن أهم الصعوبات التي تواجه الحاضنة  53الشكريعودة  وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت اليه دراسة

 ىباإلضافة إل االحتضان توفر التمويل الالزم ألنشطةرار استمعلى ما يتعلق بخطة االستدامة والمحافظة 

  الحرة.األعمال  وأهميةنقص التوعية بين جيل الشباب في دور الحاضنات 

حاضنات االعمال وتحول دون تحقيق االستثمار االمثل كيف يمكن مواجهة الصعوبات التي تواجه ثالثًا: 

 للموارد البشرية؟

 الصعوبات من خالل: تلك ما تم التوصل اليه في هذه الدراسة فانه يمكن مواجهة علىبناء 

 دور حاضنات األعمال في تنمية الموارد البشرية. لتفعيلداعمة توفير بيئة تشريعية وقانونية  .1

العمل على انشاء صناديق استثمارية تعمل على توفير المبالغ المالية الالزمة لتمويل رواد االعمال  .2

 والمشروعات الصغيرة. 

 واعفاء ها من الرسوم لتخفيض تكاليف التشغيل. تقديم تسهيالت بنكية وائتمانية للمشاريع المحتضنة  .3
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 الذي يساهم في حماية براءات االختراع وحماية العالمات التجارية لرواد االعمال. تهيئة المناخ القانوني .4

 تلخيص االجراءات الحكومية من خالل إنشاء مكتب موحد. .5

 إرساء بعض المناقصات الحكومية الصغيرة على رواد االعمال .6

  .تسهيل إجراءات إنشاء شركات جديدة للشباب المبدعين .7

البيئة التسويقية لتزويد رواد االعمال بالمعلومات المختلفة عن السوق لتقليل اجراء دراسات مسحية عن  .8

 .المخاطر السوقية

 الحاضنات. االستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتطوير .9

 ربط حاضنات األعمال خاصة التقنية بالمؤسسات العلمية ومراكز البحوث العالمية.  .10

 ودعمهم لحين استقرار مشروعاتهم. تشجيع الشركات الكبرى على تبني رواد االعمال .11

 ريادة أن  تنمية 54والتعدين الصناعية للتنمية العربية ويتفق ذلك مع ما أكدت عليه دراسة المنظمة

 العامة المؤسسات من إلى شبكة باإلضافة الشباب لدى المبادرة روح لترسيخ حثيثا جهدا تتطلب االعمال

, كما تتفق مع توصيات  مجاله واختصاصه حسب كل الخدمات, من حزمة تقديم في تسهم والخاصة

بانه البد من حث صناديق االقراض المتخصصة على تقليل  55"المؤتمر الدولي لريادة االعمال وقادة الغد"

سنوات لتخفيض  3واعفاء تلك المشاريع من الرسوم لمدة  الشروط والضمانات إلقراض اصحاب المشاريع 

 التكاليف االستثمارية.

 الدراسة توصيات

ان تشارك البنوك والقطاع الخاص في تمويل المشروعات الشبابية من منطلق المسؤولية  .1

 االجتماعية.



50 
 

تبني فكرة الحاضنة اإلقليمية التي تهتم بمنطقة جغرافية التركيز على المناطق األقل نموًا من خالل  .2

 .فيها ومنح الفرصة لرواد االعمال معينة لتنميتها واستغالل مواردها المحلية

عمال بالمعلومات المختلفة عن السوق اجراء دراسات مسحية عن البيئة التسويقية لتزويد رواد األ .3

 .لتقليل المخاطر السوقية

 مراكز للفحص والجودة. تقديم الحوافز للمشروعات المتميزة بالحاضنة واستخدام .4

 المجتمع المدني.ومنظمات رجال األعمال  حاضناتاليساهم فيها مع شراكات مجتمعية تأسيس  .5

 تدريس مقررات عن ريادة األعمال في مراحل التعليم العام. .6

 تبني برامج وطنية تعمل على رفع مستوى ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في المجتمع. .7

 .اختزال اإلجراءات الحكومية من خالل االستفادة من برامج الحكومة االلكترونية .8

 االعمال.التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسهيل اإلجراءات ووضع القوانين المشجعة لرواد  .9

 توفير قواعد بيانات لعرض أفكار المشروعات التي تمثل فرص استثماريه امام الشباب. .10

 .التنمية للنهوض بها وتنمية مواردها البشريةاألقل حظًا في المناطق بالتوسع في انشاء الحاضنات  .11

 في إنشاء المدن االقتصادية الجديدة القادرة على استيعاب الطاقات البشرية الشابة. التوسع .12
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