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 الىداء
 وسمـ.إلى خير المعمميف رسوؿ ا صمى ا عميو 

 العزيز.ر وأفنى عمره ليصنع منا رجااًل ذو ىمة وعزيمة وعمـ والدي الصبف عممني م إلى
 .الغالية والدتي الكبير القمب صاحبة األرض في وجنتي دربي شمعة إلى

 .عمرىما في ا أطاؿوبرًا.  ةً وطاع حباً  
 .وامتناناً  عرفاناً  .العزيزة زوجتي شريكة عمري إلى
 .كريـعيني ابني  وقرة قمبي ميجة إلى
 .األحباء وأختي إخواني الحياة في لي وسند   عوف   خير إلى

 النور.إلى االساتذة الكراـ الذيف بذلوا الجيد مف أجؿ وصوؿ ىذا البحث إلى 
 .العمؿ ىذا ثمرة أىدي العمؿ ىذا إنجاز في ساىـ مف كؿ إلى
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 شكر وتقدير
ًَّ  أَْوَعْمتَ  الَّتًِ وِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعىًِ َرب   ﴿  تَْرَضايُ  ا  َصالحِ  أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَ

الِحيه ِعبَاِدكَ  فًِ بَِرْحَمتِكَ  َوأَْدِخْلىًِ  [19 النمؿ،﴾] الصَّ
 عمى الميـ وصؿ   وعظمتو؛ بجاللو يميؽ حمداً  واإلحساف، والمنة الفضؿ ذي  الحمد

 الدرجات، أعمى بيا وترفعنا الحاجات، بيا لنا تقضي صالةً  بعده، نبي ال مف الرسؿ، خاتـ
 وأخيرًا، أوالً  الشكر و الممات، وبعد الحياة في الخيرات، جميع مف الغايات أقصى بيا وتبمغنا
 .الدراسة ليذه إنجاز مف عمي   مف   ما عمى عونو، وكريـ توفيقو، حسف عمى

 الذي ياسر عبد طو الشرفا، /الفاضؿ الدكتور إلى والتقدير الشكر بخالص وأتقدـ كما
 منذ وجوموال المرشد نعـ فكاف والمساندة، بالدعـ نيوأمد الدراسة ىذه عمى اإلشراؼ بقبوؿ تفضؿ

 عمى نيساعد مما الوجود حيز إلى خرجت أف إلى األولى مراحمو في اسةر الد موضوع كاف أف
 .الجزاء خير عني ا فجزاه القيمة، الغالية بالتوجييات ومسترشدا مستنيراً  ثابتة بخطى السير

/ أكـر الفاضؿ الدكتور والمناقشة الحكـ لجنة إلى والتقدير الشكر بخالص أتوجو كما
 لي، مناقشتيما بشرؼ حظيت فقد ،محمد جودت فارس /الفاضؿ والدكتور ،إسماعيؿ سمور

 .وجو أحسف عمى الدراسة إخراج في الكبير األثر لو مما ابتوجيياتيم امواثرائي
 المساعدة يد ومد العوف لي وقدـ الدراسة ىذه إتماـ في ساعد مف لكؿ موصوؿ والشكر

 .الصورة بيذه لتظير الالزمة بالمعمومات وزودني
 يجعمو وأف الكريـ، لوجيو خالصاً  العمؿ ىذا يكوف أف- القدير العمي- ا أساؿ وختاماً 

 .متقبال وعمال نافعًا، عمماً 
 الباحث           
 محمد حمدي الدلو     

  



 ح
 

 ممخص الدراسة
في حاضنة االعماؿ والتكنولوجيا  واقع العوامؿ الرياديةالدراسة إلى التعرؼ عمى ىذه  ىدفت

وسيمة لجمع البيانات، ويحاوؿ البحث  االستبانةقد تـ استخداـ ، و اإلسالمية بغزةفي الجامعة 
اإلجابة عمى مشكمة الدراسة المتمثمة بمعرفة واقع العوامؿ الريادية، وقد اتبع المنيج الوصفي 

قائمة حتى اآلف،  حيث مثؿ مجتمع الدراسة جميع المشاريع التي تـ احتضانيا وال زالت التحميمي
تبيانات عمى كافة مجتمع الدراسة، وتـ تـ توزيع اس، و مشروع 87حتى تاريخو ىا بمغ عددوال

 %.94.3استبانة، بنسبة  82استرداد 
أف العديد مف أصحاب المشاريع الريادية ال يرغبوف في  :كاف مف أىـ نتائج الدراسةو 

عدـ قياـ وزارة االقتصاد بمتابعة تسجيؿ وترخيص مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة، وأف 
يعتبر  وتعويضيا عند التعرض لمضرر أو التمؼ سالمة منتجاتياالمشاريع الصغيرة والتأكد مف 

التي تطمبيا البنوؾ الكفاالت و الضمانات وكذلؾ تعتبر  عائؽ أماـ تقدـ واستمرار تمؾ المشاريع.
الريادية، وأظيرت الدراسة أيضًا بأف بمثابة عائؽ أماـ نجاح المشروعات  في قطاع غزة

كما بينت %( مف أصحاب المشاريع الريادية ييتموف بشكؿ المنتج الذي يبيعونو، 85.13)
يعتبر دافعًا  وحب التحدي والمغامرة والنجاح واثبات الذات مشروع خاص امتالؾالدراسة أف 

 لتقديـ أفكار ريادية.
المنتج المحمي حتى يكوف عمى مستوى  االىتماـ بدعـ وتطويرب: وقد أوصت الدراسة
توفير ىيئة أو دائرة حكومية تقوـ بمتابعة المشروعات  العمؿ عمىالمنتجات المستوردة، و 

ضرورة اىتماـ الجيات و تعتبر النواة لممشروعات الكبيرة،  الريادية، ألف ىذه المشروعات
زيادة والعمؿ عمى  يادية.الحكومية في قطاع غزة بدعـ ومساندة وتشجيع إقامة المشروعات الر 

 والتقميؿ مف القيود والضمانات عمى القروض المقدمة الرياديتسييؿ حصوؿ صاحب المشروع 
، وكذلؾ توصي الدراسة أصحاب المشروعات الريادية مبنوؾ العاممة في قطاع غزةالالزمة ل

مف أجؿ النظاـ في العمؿ والبعد عف العشوائية، وكذلؾ االىتماـ بعمؿ دراسة جدوى لممشاريع 
، والعمؿ عمى إيجاد أفكار إبداعية فصؿ أمواؿ المشروع عف أمواؿ صاحبو الخاصةبوجوب 

 والبعد عف المحاكاة والتقميد عند التقدـ بالمشاريع الريادية.
  

 ع الريادية.نجاح اختيار المشاري –حاضنات االعماؿ  –ريادة األعماؿ  كممات مفتاحية:
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Abstract 
This study aims at identifying the reality of entrepreneurial factors in Business 

and Technology Incubator (BTI) at Islamic University of Gaza (IUG). Data 

was collected using a questionnaire as a tool for data collection. This study 

attempts to answer the main study problem represented in identifying the 

reality of entrepreneurial factors. The researcher adopted the descriptive 

analytical approach. The study population included all start-ups which have 

been incubated by the time of conducting this study totaling (87) start-ups. 

Questionnaires were distributed to all respondents of the study population, 

(82) of which were retrieved representing a response rate of (94.3%). 

The most important results of the study revealed that; there are a considerable 

number of start-ups owners lacking the desire to register and license their 

start-ups because of the high tax rates. Furthermore, the Ministry of 

Economics neither plays its role in investigating the start-ups to ensure their 

products are safe, nor does it compensate them for damages. These 

shortcomings hinder the progress of the start-ups. Additionally, insurances and 

guarantees requested by banks in the Gaza Strip stand an obstacle in the face 

of start-ups success. Results also showed that a percentage of (85.13) of start-

ups owners devote their attention to the design of the product they sell. Results 

also manifested that the following are the motives behind presenting 

entrepreneurial ideas: owning a private enterprise, taking challenges and being 

adventurous, seeking success and self-assertion.   

The study recommends supporting and developing local products to be 

competitive with the exported products. It is also important to introduce a 

governmental department or entity with a purpose of following-up with 

entrepreneurial start-ups because these small projects are the core of bigger 

ones. Furthermore, governmental parties in the Gaza Strip should support, 

back, and encourage the initiation of entrepreneurial start-ups considering 

providing their owners with easy-term loans and less bank insurances and 

constrains.  

The study also recommends the owners of entrepreneurial startups to produce 

a feasible study for their projects to organize work and decrease 

purposelessness. It is also necessary to separate the private purse of the 

enterprise from its allocated fund, find new horizons of creative ideas, and 

avoid imitation and simulation when presenting the entrepreneurial start-ups. 

Keywords: entrepreneurship, business incubators, successful selection of 

entrepreneurial start-ups  
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمـــــة: 1.1

نجازاتيا إحدى أىـ المواضيع وأكثرىا   تشكؿ التنمية الشاممة والمستدامة بمفاىيميا وآلياتيا وا 
إلحاحًا في العديد مف المجتمعات في عصرنا الحالي، خاصة النامية منيا، كما يحيط بيا الكثير مف 

ا في الوقت الغموض في المفاىيـ والفوضى في اآلليات، والضحالة في اإلنجازات؛ وتعد التكنولوجي
حيث أصبحت تقنية المعمومات  .المنػشودةالحالي مف بيف أىـ اآلليات المعتمدة لتحقيؽ تمؾ التنميػة 

واالتصاالت تشكؿ إحدى أعظـ القوى الكامنة التي تساىـ في تشكيؿ مالمح القرف الحادي 
ـ، وعمى طريقة والعشريف، والتي ينعكس تأثيرىا الفوري عمى طريقػة حيػاة الناس وتعميميـ وعممي

تفاعؿ الحكومات مع المجتمع المدني؛ وبسرعة تغدو تقنية المعمومات واالتصاالت محركا حيويًا 
لمنمو في االقتصاد العالمي، وىي تؤىػؿ أيػضًا كثيرًا مف األفراد والجماعات والشركات التي تتميز 

وبقدرة عظيمة عمى اإلبداع، حيث باإلقداـ، لمواجية التحديات االقتػصادية واالجتماعية بفعالية أكبر 
إف جوىر التحوؿ االجتمػاعي واالقتصادي الذي تقوده تقنية المعمومات يتجمى في قدرتيا عمى 

بداع األفكار  .ـ(2007)الدقاؿ،  مساعدة األفراد والمجتمعات عمى استخداـ المعرفة وا 
مما ال شؾ فيو أف مساىمة المؤسسات الوسيطة ودعـ القطاع الخاص في عمميػة البحث  

العممي والتطوير التقني تحقؽ مستويات متقدمة في النمو االقتصادي مما ينعكس عمى تحسيف 
ابتكار منتجات جديدة وتطوير منتجات قائمة،  مثؿ:وتنويع القاعدة اإلنتاجية وزيادة معدالت النمو، 

كؿ تفوؽ التنمية االقتصادية، حيث أف البحث العممػي والتطػور التقني بما يصؿ إليو مف وحؿ مشا
نتائج لذي أىمية كبرى لمدوؿ النامية لالستفادة مف تمػؾ النتػائج لتحسيف أوضاعيا االقتصادية 

 .واالجتماعية والتقنية
ة مضافة وذات ىذا وينظر اليوـ إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المولدة لقيم

نشاطات تكنولوجية، عمى أنيا العناصر الرئيسية في توليد فرص العمؿ واالزدىار االقتصادي أكثر 
 75مف المؤسسات الكبيرة، ففي الواليات المتحدة وتبعا إلحصائيات إدارة المؤسسات الصغيرة، تتولد 

غيرة القائمة، آف ذاؾ % مف فرص العمؿ عبر المؤسسات الصغيرة الجديدة أو توسع المؤسسات الص
 .ـ(2010)قشعة،  يزداد االىتماـ بترويج اإلبداع ونقؿ أو نشر
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تواجو مساعي ترويج الريادة، ضمف األطر العامة الصعبة لمدوؿ النامية، ضرورة ممارسة 
الدور الشاؽ المتعمؽ بالمساىمة بإقامة شبكة ريادة أعماؿ مساِعدة، ليذا السبب البد لريادة األعماؿ 

ـ الترويج ليا وتشجيعيا مف خالؿ مقاربة تدريجية تعاونية بيف الييئات الرسمية والمبادرات أف يت
الخاصة استنادًا إلى البنية التحتية، التشريعات القانونية، خطط التعميـ، برامج البحث، األمواؿ 

 الالزمة.
 مشكمة الدراسة:  1.2

في االقتصاد القومي، وذلؾ لما ليا مف أىمية في  الصغيرة تمعب دورا بارزاً  روعاتالمشف إ
ف تمؾ أتوفير الوظائؼ واألعماؿ، وكذلؾ توفير اإلنتاج والخدمات التي وجدت مف أجميا، إال 

المشاريع إذا لـ تجد البيئة االقتصادية واالجتماعية المناسبة ليا وعدـ توجيو الطاقات واألفكار 
تى تكوف ريادية بأفكارىا وتكوينيا واستمراريتيا وتوظيؼ اإلبداعية لمالكي مثؿ ىذه المشاريع ح

اإلمكانات الموجودة فييا المادية والبشرية والمالية خدمًة لالقتصاد الوطني ومدى ارتباط ذلؾ بتنمية 
، وحسب ما توصؿ إليو لتصبح نواة لمشاريع كبيرة متطورةقدرات المالكيف لمثؿ ىذه المشاريع 

مشروعًا ولكف ما  153نة األعماؿ والتكنولوجيا أنو تـ احتضاف لعدد الباحث مف معمومات مف حاض
 )الباحث، بتصرؼ(.مشروعًا. 87لقي يمارس أعماؿ حتى األف فقط 

 ايدة وقمة الموارد الطبيعيةز وفي الوقت الذي يعاني منو قطاع غزة مف ضخامة أعداد الخريجيف المت
 أثرت في زيادة معدالت الفقر والبطالة حيث بمغ لتيواوالتحوالت السياسة واالقتصادية واالحتالؿ. 

 الجياز المركزي لإلحصاء)%  41.5في قطاع غزة  2015معدؿ البطالة في الربع األوؿ لعاـ 
 تظير ما تتضمنو مف ىدر كبير لمطاقات البشرية واأليدي العاممة والتي والتي(، 2015الفمسطيني، 

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية وما يتبعيا مف مشاكؿُتعد مف أىـ عناصر اإلنتاج، ناىيؾ عف 
 مجتمعية.

ربع السكاف الفمسطينييف  بأف( أ، ـ2015)شارت نتائج الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني أو 
 ـ(2011)اد خالؿ عاـ ر ًا في قطاع غزة حيث بمغت نسبة الفقر بيف األفمف الفقر خصوص يعانوف

لما يحققو نجاح اختيار الفئة المطموبة مف استثمار أمثؿ ا ر %، ونظ38.8غزة إلى  في قطاع
امج دعـ المشاريع الريادية واإلبداعية خصوصا مع اعتبار المشاريع الصغيرة ر ولب لمطاقات البشرية
االقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ وفي قطاع غزة بشكؿ خاص؛ والتي بدورىا تسيـ  مف أىـ أعمدة

 الفقر والبطالة في المجتمع الفمسطيني.الحد مف ظاىرتي  مساىمة فاعمة في
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 : مف خالؿ السؤاؿ التالي بير عف مشكمة الدراسةويمكف التع
ىو واقع العوامل الريادية )نجاح اختيار المشاريع الريادية، اإلجراءات الحكومية الخاصة  ما

اختيار بالمشاريع، أىمية رأس المال في المشروع، تطوير أساليب العمل اإلداري، معايير 
 لتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية؟المشاريع( في حاضنة األعمال وا

 أىداف الدراسة:  1.3

 ىذه الدراسة تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
 .تشخيص واقع العوامؿ الريادية في حاضنة األعماؿ والتكنولوجيا في الجامعة االسالمية .1
 .المشاريع الريادية التعرؼ عمى العوامؿ المساعدة في نجاح اختيار .2
التعرؼ عمى أىمية اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع وأثرىا عمى نجاح واستمرار المشروع  .3

 .الريادي
 توضيح أىمية رأس الماؿ في المشروع وأثره عمى نجاح واستمرار المشروع الريادي. .4
 المشروع الريادي.توضيح أىمية تطوير أساليب العمؿ اإلداري وأثره عمى نجاح واستمرار  .5
 تحديد أكثر المعايير تأثيرًا ومساىمة في اختيار المشاريع. .6

 أىمية الدراسة:  1.4

 أىمية عممية: -

دراسة وفيـ ما يقصد بحاضنات األعماؿ وما تقدمو مف دعـ المشاريع الريادية الناشئة وذلؾ  -1
دعـ وتنشيط مف خالؿ التعرؼ عمى تجارب بعض دوؿ العالـ المتقدمة والميتمة بموضوع 

 .حاضنات األعماؿ إلكسابيا القدرة عمى إنجاح المشاريع الريادية

تمثؿ الدراسة إضافة نوعية لرواد األعماؿ مف خالؿ التعرؼ عمى بعض المشاكؿ التي  -2
 تواجييـ.

تبرز الدراسة أىمية المشاريع الريادية وأىمية تقديـ الدعـ والمساندة ليا في ظؿ تزايد نسبة  -3
 في قطاع غزة. الفقر والبطالة
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 :أىمية عممية -

إظيار مدى قدرة حاضنات األعماؿ لتطوير امكاناتيا وقدراتيا لتمكيف المشاريع الريادية مف  -1
 .تحقيؽ نموىا

 مجتمع الدراسةجاح المشاريع الريادية في تأثير استخداـ حاضنات األعماؿ في ن استقصاء -2
 وبياف مدى إفادة المشاريع الريادية ودفعيا نحو النجاح.

 التوصؿ إلى أىـ المعوقات التي ُتضع ْؼ مف كفاءة وفاعمية المشاريع الريادية. -3

 تحديد بعض المقترحات لتمكيف المشاريع الريادية مف تحقيؽ أىدافيا. -4

 متغيرات الدراسة: 1.5

 المتغيرات المستقمة:

  الرياديةنجاح اختيار المشاريع 
 اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع  
   أىمية رأس الماؿ في المشروع 
 تطوير أساليب العمؿ اإلداري 

 المتغيرات التابعة:
 .الريادية )المحتضنة(المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع 

 الدراسة:مصطمحات  1.7

 :يمي تعريف ألىم المصطمحات المبيمة التي وردت في ىذه الدراسة فيما
ىي عبارة عف منظومة عمؿ متكاممة تعمؿ عمى توفير كؿ السبؿ الالزمة لزيادة نسبة  :الحاضنة .1

نجاح المشاريع الصغيرة مف خالؿ توفير مكاف مجيز بكؿ االمكانيات وتدار الحاضنة عف 
 (ـ2003طريؽ إدارة متخصصة. )ىيكؿ، محمد 

ؿ الجديدة أو تعرؼ كذلؾ بأنيا: ىي عبارة عف مؤسسات تعمؿ عمى تأجير مساحة لألعما 
لألفراد الذيف يرغبوف في بدء عمؿ جديد، وذلؾ بيدؼ المساعدة في بدء أعماؿ جديدة وبالتالي 

  بقاءىا في الحاضنة لمدة مف الزمف ومف ثـ خروجيا لممجتمع مف أجؿ ممارسة دورىا الفعاؿ فيو
(Longenecker, JustinG, Moore, Carlos w, small bus 1991) 
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الحاضنة مكاف مجيز يعمؿ عمى استضافة المشروعات وخاصة الصغيرة التي يخشى فيمكف اعتبار 
مف عدـ نجاحيا في السوؽ، ويوفر ليا البيئة المناسبة لكي تصؿ إلى مرحمة النضج واالستقرار مف 

 خالؿ اقامة العالقات والروابط مع كؿ عناصر المجتمع.
رأس مالو عف خمسيف ألؼ دينار، كما  : ىو المشروع الذي ال يزيدالصغير في فمسطيف المشروع .2

وآخروف  ،يتـ اعتبار المشروع الذي يوظؼ أقؿ مف عشرة عماؿ مشروع صغير. )ذياب، عمي
 (ـ2008

: بأنيا آلية مف اآلليات المعتمدة لدعـ المؤسسات الصغيرة المبتدئة فيي مؤسسة حاضنة األعماؿ .3
مف الخدمات والتسييالت لممؤسسات  قائمة بذاتيا تتمتع بالشخصية االعتبارية. توفر مجموعة

الصغيرة لتتجاوز أعباء مرحمة االنطالؽ. قد تكوف حاضنة األعماؿ مؤسسة خاصة أو مختمطة 
 .(ـ2002 ،أو تابعة لمدولة وىذه األخيرة تعطي ليا دعمًا أقوى. )حسيف، رحيـ

صغيرة عممية ديناميكية لتنمية وتطوير المؤسسات خاصة المؤسسات ال تعرؼ كذلؾ بأنيا:
التي تمر بمرحمة التأسيس أو االنشاء وبداية النشاط حتى تضمف بقائيا ونموىا خاصة في مرحمة 
بداية النشاط وذلؾ بتقديـ مختمؼ المساعدات المالية والفنية وغيرىا مف التسييالت. )حسيف، رحيـ، 

 (ـ2003
ارس ىي عبارة عف بناء مؤسسي حكومي أو خاص تم: وتعرؼ أيًضا حاضنات األعماؿ

مجموعة مف األنشطة التي تستيدؼ تقديـ المشورة والنصح والخدمات والمساعدة المالية واالدارية 
األعماؿ والصناعات الصغيرة سواء في المراحؿ األولى لبدء المشروع او أثناء  لمنشآتوالفنية 

لسالـ ممارستو، أو مف خالؿ مراحؿ النمو التي تمر بيا المنشآت المختمفة. )أبو قحؼ، عبد ا
 (ـ2003

أي أف حاضنة األعماؿ ىي عممية وسيطة بيف مرحمة بدء النشاط ومرحمة النمو لممؤسسات 
تساىـ ىذه العممية في تقييـ أو تزويد المبادريف بالخبراء والمعمومات واألدوات الالزمة لنجاح 

االقتصادي المشروع وبذلؾ فإف حاضنة األعماؿ تعتبر كبرنامج تنموي يساعد في تنويع النشاط 
وتكويف الثروة ونشر التكنولوجيا وتسويقيا، وخمؽ فرص عمؿ باإلضافة إلى تخفيض أخطار 

 االستثمار لممؤسسات الصغيرة.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

  



8 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

 المقدمة 2.0

كذلؾ  المختمفة، المصادر مف الدراسة موضوع عف النظرية العممية لمخمفية عرضاً  الفصؿ ىذا يقدـ
الفصؿ  ىذا في يقع حيث الدراسة، مجاؿ في النظرية التصورات عمى المبني الفكري لإلنتاج عرضاً 
 واألىمية التي وتعريفاتيا نشأتيا متناوليف األعماؿ ريادة األوؿ المبحث في نستعرض مباحث، ثالثة

 كذلؾ آثارىا الريادة تكويف في المؤثرة والعوامؿ لمرياديف الشخصية الخصائص إلى إضافة ُتشكميا
 .فمسطيف في الرياديف وخصائص واالجتماعية االقتصادية

قياس أداء حاضنات االعماؿ وتقييميا ومؤشرات قياس حاضنات العماؿ  يتناوؿ الثاني المبحث أما
 األعماؿ حاضنات الثالث المبحث ويتناوؿ كما ،وطرؽ قياس وعمميات تقييـ حاضنات االعماؿ

 .فمسطيف في األعماؿ ريادة في ودورىا
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 والمشروعات الصغيرة: األعمال ريادةواقع  :األول المبحث
 :النشأة 2.1.1

 العصور إلى االقتصادي النشاط في أو العمؿ في (Entrepreneur) الريادي مفيـو يعود
 تـ عشر السابع القرف وفي .الكبيرة اإلنتاج مشاريع يدير الذي الشخص أو العمؿ الوسطى ليصؼ

بموجبيا  ويقـو الحكومة، مع مشروطة عقوداً  يبـر الذي الشخص عمى ليدؿ نفسو استخداـ المصطمح
والفائدة  ربحًا، أو خسارة كانت سواء األسعار فروؽ متحمالً  ثابت، سعر وفؽ معينة بسمعة بتزويدىا
 ـ(.2010،وآخروف العاني، (العقود ىذه عف الناجمة

 وىـ )يدعي )المقاولوف بما واالستثمارية المنظمة القدرات في متجسداً  مسبقاً  المفيـو كاف وقد
والتخطيط  الفرص وريادة المحسوبة، المجازفة وقبوؿ المخاطر، تحمؿ وقدرات بقابميات أفراد يتمتعوف

 القرف في( ـ2014الرحيـ، عبدـ(، ) 2007زيداف،( األفكار وتوليد اإلبداعية واإلدارة السميـ العممي
 مستثمر وبيف باعتباره الماؿ برأس اآلخريف يزود الذي الشخص بيف التمييز تـ عشر الثامف

 2010وآخروف، العاني(الماؿ  لرأس مستخدـ ريادي باعتباره الماؿ إلى رأس يحتاج الذي الشخص
 جذوره ترجع والذي الريادي، بمفيـو عشر الثامف القرف منتصؼ منذ الريادة مصطمح ارتبط كما (،ـ

 أو يتولى مشروعاً  الذي الفرد (Entrepreneur) الفرنسية بالكممة يقصد اذ الفرنسي، االقتصاد إلى
 قاموس وفي .األعماؿ بدء ىو (Undertake) بمصطمح األعماؿ مضموف في ميمًا. ويعني نشاطاً 

(Webster) الريادي يمثؿ (Entrepreneur) ويتحمؿ مخاطر ويدير ينظـ الذي الفرد ذلؾ 
 (.ـ2014الرحيـ، عبد) المشروع أو األعماؿ

 يتـ ولـ اقتصادية، نظر وجية مف لمريادي ُينظر أصبح عشر التاسع القرف دخوؿ ومع
 لمحصوؿ ويديره المشروع ينظـ الذي الشخص بأنو الريادي عرؼ حيث المدير، وبيف بينو التمييز
مياراتو  ومستخدماً  الموظفيف، وأجور واألرض المعدات أثماف بدفع وذلؾ فردية، مكتسبات عمى

 ني)العا لممخاطرة وتعرضو المصادر، ىذه تشغيؿ خالؿ مف مكاسب يحقؽ أف أمؿ وخبراتو، عمى
 (.ـ 2010وآخروف،
 عمى انتشر الذي االستحداث بمفيـو العشريف القرف بداية في الريادية مصطمح اقترف وقد

 تعني األعماؿ مجاؿ في وبخاصة الريادة، أصبحت حتى اليابانية، األعماؿ عالـ في واسع نطاؽ
 وتحقيؽ المخاطرة وتحمؿ والنجاح والتصميـ واإلقداـ الشجاعة خالؿ مف ،) ما) ميداف في السبؽ
 ). ـ2007،صالح( التميز
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 اإلنتاج شكؿ تنظيـ يعيد الذي والمبدع بالمبتكر الريادي عرؼ العشريف القرف منتصؼ وفي
العقديف  وخالؿ جديدة، صناعة تنظيـ خالؿ مف جديدة تكنولوجيا وسيمة أو معيف اختراع باستغالؿ
أدى  مما الفردية، الناحية مف الريادي تعريؼ تناولت التي والشواىد الدالئؿ مف القميؿ وجد اآلخريف

عمى  اإلقداـ سيولة أو فقط، العظيمة باألفكار تتعمؽ كانت حيث المعنى، في تداخؿ حدوث إلى
الشركات  في فقط الموجودة أو كبيرة، مخاطرة عمى تنطوي التي ىي أو ،الريادية األنشطة إقامة

 ارتباط– الريادي دور(ثحي مف الصغيرة والمشروعات الريادية المشروعات تشابو التي أو الصغيرة،
 ). ـ2010وآخروف، العاني( التاريخي المدخؿ – الصغيرة بالمشروعات الريادي عمؿ

 بناء األخيرة العقود خالؿ ثالث مرات تغيرت (Entrepreneur)  لمصطمح العربية والترجمة
ركزوا  األوائؿ االقتصاد عمماء لكوف) منظـ( كانت فقد لفترة، فترة مف تغيرت والتي العالـ عمى نظرة

 فئة أف ىو مقاوؿ( والسبب)  ثـ ،"وشركة عمؿ إقامة" وفي" التنظيـ" في الريادي ميارة عمى
 إلى التسعينات في تحولت ثـ ومف ريادية، استعدادات أعمى أظيرت التي الفئة المقاوليف كانت

 مف كثيراً  إف بؿ بالمقاوليف، محصورة غير "الريادية االستعدادات" أف العمماء فقد أدرؾ) ريادة(
 عمالقة، وأحياناً  كبيرة شركات إلى قصيرة مدة خالؿ لوىاو ح صغيرة شركات والشابات أقاموا الشباب
 ). 2008)برنوطي، "الريادة" إلى أخرى مرة العربية الترجمةتغيرت  لذلؾ

 (:Entrepreneurshipالريادية ) 2.1.2

تعددت التعاريؼ ذات العالقة بمفيوـ الريادية وطبيعتيا في اآلونة األخيرة بالرغـ مف وجود  
مى أف الكثير مف التقارب فيما بينيا مف حيث المعني والمحتوى، فقد جاءت بعض ىذه التعاريؼ ع

الريادة ىي القدرة والرغبة في تنظيـ وادارة األعماؿ ذات الصمة بيا، باإلضافة إلى شموؿ ىذه 
التعاريؼ عمى بعض المفاىيـ الجديدة، مثؿ: االبتكار والقدرة عمى تحمؿ المخاطرة )النجار والعمي، 

 (.ـ2010
ف الثامف عشر، مف كما تشير بعض األدبيات االقتصادية إلى مفيوـ الريادية في مطمع القر 

ـ( بأنيا أي عمؿ يتضمف تشغيال ذاتيا بغض النظر عف الطبيعة 1730كانتموف ) ريتشارد قبؿ
واالتجاه كما عرفو لمداللة عمى األنشطة االقتصادية التي تنطوي عمى شيء مف المخاطرة والمغامرة، 

ريادي ومغامر ومخاطر؛ فقد تصؼ التاجر الذي يشترى سمعًا بسعر معيف لبيعيا في المستقبؿ، بأنو 
ميؿ  سيتوراتألنو ال يعرؼ الثمف الذي قد يحصؿ عميو مقابؿ السمعة، وفي السياؽ نفسو وصؼ 
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ـ( الريادة بأنيا مثؿ تسجيؿ أية شركة خاصة، وتشمؿ أصحاب المخاطر واألفراد الذيف 1848عاـ )
 (.ـ2007، ارشدو يأمموف تحقيؽ الثراء مف خالؿ أقؿ الموارد لتأسيس أعماؿ جديدة )حامد 

 فالريادية ىي عممية إنشاء شيء ذي قيمة، وتخصيص الوقت والجيد والماؿ الالـز لممشروع،
 وتحمؿ المخاطرة المصاحبة، واستقباؿ الكفاءة الناتجة، فيي عممية ديناميكية لتأميف الثروة، وىذه

وااللتزاـ بالتطبيؽ لكي الثروة تقدـ عف طريؽ األفراد الذيف يتخذوف المخاطرة في رؤوس أمواليـ، 
يضيفوا قيمة إلى بعض المنتجات أو الخدمات وقد تكوف جديدة وفريدة أو ال تكوف، ولكف يجب أف 
يضيؼ ليا الريادي قيمة مف خالؿ تخصيص الموارد والميارات الضرورية. كما أف الريادية ىي 

لجديدة، والطرؽ الجديدة، التفرد، فيي تعتمد بشكؿ رئيسي عمى االختالؼ والتنويع، والتوافقات ا
وليس عمى النموذج والعادات المتبعة، إذ يستطاع مف خالؿ الريادة الوصوؿ إلى تأميف منتجات 

المطابؽ أو اتباع ما يفعمو اآلخروف، إنما عمؿ شيء  خيدة لعمؿ األشياء، فيي ليست النسوطرؽ فر 
 (.ـ2010فريد وجديد )النجار والعمي، 

لريادة تأخذ أبعادًا متنوعة، منيا: االقتصادية واالجتماعية ( أف اـ2002) العمي وأشار
وغيرىا مف خالؿ تحقيؽ التوافؽ الجديد ليذه العوامؿ، فالمشروع الريادي يرتكز عمى اإلبداع  والثقافية

والقيادة حيث قد يكوف لو أبعاد تكنولوجية، أو منتجًا جديدًا، أو طريقة جديدة في تقديـ المنتج أو 
 الخدمة.

قد يكوف اإلبداع في مجاؿ التسويؽ وتقديـ السمع أو الخدمات، أو في إدارة التنظيـ  كما
وكذلؾ تعتمد الريادة عمى التنويع والتمايز وادخاؿ الطرؽ الجديدة، وليس االعتماد عمى  وىيكميتو
 والعادات المتبعة أو مصدرىا في ثقافات معينة دوف غيرىا. النماذج

الريادية إلى خمفيات الباحثيف والُكتاب: الثقافية واالجتماعية ويعزى ىذه التبايف في معنى 
وخبراتيـ السابقة، إذ ينظر البعض إلى الريادة مف وجية نظر اقتصادية أو اجتماعية، بينما ينظر 
ليا آخروف مف وجية نظر مينية، وبشكؿ عاـ فإف مصطمح ريادة األعماؿ 

(Entrepreneurship)  التي يقدميا الفرد داخؿ المنظمة إليجاد يعني اإلجراءات اإلبداعية
 (.ـ2010وآخروف،  ،العاني(  (Entrepreneurial Venture) الرياديالمشروع 
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 ريادي كممة لتعريف Gartner مسح نتيجة (:2.1) شكل

 (Gartner, W.B,1990) المصدر:
 العشريف القرف في سيما وال الحديث العيد في خصوصاً  الريادة مفيـو ارتبط ذلؾ إلى إضافة

 بالتطور المرتبطة اإلنتاجية المشروعات بتعددية مرتبطة ومتنوعة جديدة خصائص باكتساب
 ـ(.2011 ونصر، ،رسالف (واالبتكار المخاطرة عمى قاصراً  المفيـو يعد فمـ والتكنولوجي الصناعي

 لألىداؼ المختمفة الدوؿ نظرة تطور مع تطور قد الريادية مفيـو إف القوؿ يمكف وأخيراً 
 عند المرونة بعض يحمؿ أف يمكف حيث لتحقيقيا؛ تسعى التي والتنموية االقتصادية واالجتماعية

 يأخذ مف فإف النامية الدوؿ في أما والتفرد؛ باالختراعات المتطورة الدوؿ في يرتبط إليو، إذ النظر
 .ريادياً  يسمى جديد عمؿ انشاءو  المبادرة والمخاطرة روح

 الريادة مفيـو تعتمد أف تستطيع خصوصاً  وفمسطيف عمومًا، النامية الدوؿ فإف سبؽ ومما
 وتحمؿ لممشروع، الالـز والماؿ والجيد الوقت وتخصيص جديد، شيء إنشاء عممية أنيا عمى

 القضايا مف الواسع بمفيوميا الريادية أضحت وقد الناتجة، العوائد واستقباؿ المخاطرة المصاحبة،
 في تؤديو الذي لمدور نظراً  واسع، عالمي باىتماـ تحظى التي الممحة واالجتماعيةاالقتصادية 

 المجتمعية الفئات مف العديد في اشراؾ المتميز ولدورىا ناحية مف واالجتماعية التنمية االقتصادية
المشاريع  قائمة خالؿ مف الشباب فئة التحديد وجو وعمى ثانية، ناحية مف االقتصادي في النشاط
 .بيـ الخاصة األعماؿ ومنظمات
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 :الريادي 2.1.3

 تأخذ بدأت إذا الحالي، القرف أوائؿ وحتى عشر السابع القرف بدءًا مف الريادي مفيـو تطور
 .واجتماعيا اقتصاديا بعداً 

 االبتكار عمى القدرة لديو الذي ىو الريادي أفـHisrich & others (2005 ) أوضح وقد
 عمى أما المنظمات، مستوى عمى وذلؾ جديدة وخدمات منتجات تقديـ في المخاطرة واإلبداع وأخذ

 بد ال وأنو جديدة، مخاطرة أجؿ مف الفرص واغتناـ تقييـ عمى القادر الشخص مستوى األفراد فيو
أو  المخاطرة وأخذ واالبتكار المرونة تتطمب والتي الخاصة اإلداري القائد خصائص يكوف لديو أف

 المبادرة أخذ بصفات يتمتع الذي الشخص بأنو أيضا عرفو كما المنتجات؛ طرح في الرؤية الثاقبة
 القدرة ولدية والمخاطرة، بالفشؿ القبوؿ كذلؾ واالجتماعية، االقتصادية والمتطمبات وينظـ اآلليات

مبدعًا  شيئا ويقدـ قيمة، ذا شيئا منيا ويجعؿ األصوؿ وباقي والمعدات والعامميف الموارد عمى طمب
مف  تمكنو التي والنفسية واالجتماعية اإلدارية سواء والخصائص بالميارات يتمتع وكذلؾ وجديدًا،

 .ذلؾ
 تمييز يستطيع الذي الشخص ذلؾ بأنو الرياديـBrown & Harvey (2000 ) وعرؼ

 وغير النادرة الخصائص يمتمؾ الذي ىو وكذلؾ ذلؾ، يستطيعوف ال اآلخريف بينما واغتناميا الفرص
 عدـ حالة في إعاقتو يمكف ال األعماؿ، عمى الرقابة لإلنجاز، ومنيا: )الحاجة الناس، لباقي المتوفرة
والمينية  واالجتماعية والعائمية المادية سواء المخاطر تجنب عمى القدرة المخاطرة، يأخذ التأكد،

 عممو، يجمع يمكف لما الواضحة التصورات لديو اآلخروف، اال يراى التي الفرص يرى والسيكولوجية،
 .المشروع يناسب بما المصادر وينظـ واضحًا، ىدفو تجعؿ التي المصادر

 مع األعماؿ وادارة تنظيـ يستطيع الذي الشخص ذلؾ ىو الريادي أفDaniel (2004 ) وبيف
 منو يتطمب أنو إال أعمالو إنجاز أجؿ مف بالمستشاريف يستعيف وقد الربحية، لتحقيؽ المخاطرة األخذ
واألفكار،  المنتجات بيع المالي، التخطيط والتنظيـ، التخطيط عمى القدرة( مثؿ الميارات، بعض
القدرة  وحيدًا، العمؿ أو القيادة عمى القدرة المخاطرة، أخذ عمى القدرة اآلخريف، مع العمؿ ،اإلدارة
 .والتعميـ التدريب مف تأتي التي األعماؿ إلنجاز) بالنفس الثقة والتعمـ، االستماع عمى

 في الريادي مفيـو أدخؿ فقد) ساي باتيست جوؿ( الفرنسي الصناعي االقتصاد أستاذ أما
 اإلنتاج، وعناصر اإلنتاجية العممية ينظـ الذي الشخص ىو الريادي أف ورأى االقتصادية، النظرية
 العممية في الزاوية حجر العناصر ىذه تمثؿ حيث واإلشراؼ والتوجيو اإلدارة عمى الفائقة القدرة ولديو
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 مردود ذي مجاؿ مف االقتصادية المصادر يحوؿ الذي المقاوؿ بأنو- أيضاً  – عرفو كما اإلنتاجية،
 (1950) شومبيتر جوزيؼ الشيير االقتصادي وعرؼ وأعظـ، أعمى مردود ذي آخر إلى منخفض
 معادالت ترسيخ أو تنفيذ خالؿ مف األسواؽ في تغيراً  يحدث الذي المبدع الشخص بأنو الريادي
 الرجاؿ يقوموف ىؤالء إف حيث اإلبداعي لمتدمير بوكالء المبدعيف األعماؿ رجاؿ ووصؼ جديدة،
 ابتكارية جديدة منتجات طرح طريؽ عف )والطمب العرض) السوؽ في التوازني الوضع بتعطيؿ
 أما جيفري .)مؤقتا كاف ولو حتى (معينة لمدة السوؽ ويحتكروف كبيرة، أرباحاً  ورائيا مف يجنوف
 عمال مبدعًا أو عمالً  يعمؿ الذي اإلنساف ىو الريادي أو الفردي المبادر أف فيرى (1994) تيمنز

 (مصادر ظروؼ أو مف متاح ىو عما النظر بغض الفرص يغتنـ شخص وىو شيء، ال متميزًا مف
 ). ـ2007وارشيد، حامد

 في الريادة عمى ويركز والقيادة، اإلدارة بروح يتمتع مف ىو الريادي أف )ىوزيمتر( ونظر
 لدى قبوليا بمدى التنبؤ دوف وتسويقيا األشياء تصنيع مف مزيجاً  يمثؿ الذي الصناعي القطاع

 رسالف( الريادي لسموؾ مالزما المخاطرة عنصر يبقى أف يعني الذي األمر االخريف،
 ).ـ2011ونصر،

والتقني  الميني والتدريب التعميـ مناىج مصطمحات كتاب أورد العربية التعريفات ومف
 بمبادرات ويقـو شيء، ال مف شيء تحقيؽ عمى القدرة لديو شخص بأنو لريادي تعريؼ (2007)
 ) ـ2007 وارشيد، ،دحام( ر.نظ بعد عف تنـ مدروسة،
 شيء، ال مف قيمة ذا شيئاً  ويبتكر يبنى الذي الشخص ذلؾ ىو أنو) ـ2008) السكارنو ىوير 

 .المخاطرة عنصر أخذ وذلؾ بالرؤيا وااللتزاـ بالموارد المتعمقة الفرص أخذ في واالستمرارية
 ): الريادي لمريادين )مواصفات الشخصية الخصائص2.1.4 

 الشخص مف تجعؿ والتي النادرة الخصائص أفHarvey & Donald (2000 ) بيف
المخاطرة،  يأخذ التأكد، عدـ حاؿ في إعاقتو يمكف ال األعماؿ، عمى الرقابة لإلنجاز، الحاجةرياديًا: 
الفرص  يرى والسيكولوجيا، والمينية واالجتماعية، والعائمية المادية سواء المخاطرة تجنب عمى القدرة
 تجعؿ ىدفيـ التي المصادر يجمع فعمو، يمكف لما الواضحة التصورات لديو اآلخروف، يراىا ال التي

 (.ـ2008 السكارنو،( دالجدي المشروع مع يتناسب بما المصادر تنظيـ واضحًا،
 بعض ىناؾ أف) ـ2007ماس، (الفمسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معيد ويرى
 عمى القدرة في تتمثؿ الريادي الشخص في توافرىا بضرورة الخبراء مف كثير يجـز الصفات التي
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 وينجز العمؿ متطمبات تتجاوز بأفعاؿ نفسو، تمقاء مف يقـو المبادرة، المدروسة، تحمؿ المخاطرة
 جديدة، خدمات أو منتجات ليغطي العمؿ توسيع عمى يعمؿ كما ذلؾ، منو يطمب أف األعماؿ قبؿ

 المعمومات عف البحث والمتابعة، بالعمؿ وااللتزاـ والمثابرة اإلصرار واقتناصيا، االنتباه لمفرص
 اإلقناع المشكالت، حؿ المنظـ، والتخطيط الفاعمية والنوعية، بالجودة االىتماـ الالزمة لمعمؿ،

 .التأثير واستخداـ استراتيجيات

 :الريادية أىمية 2.1.5 

 السياسية وبخاصة المختمفة، الحياة مجاالت في السريعة التغيرات بحدوث اليـو العالـ يسارع
 ليذه االستجابة عمى قادريف رياديف أشخاص وجود أىمية يؤكد مما والتكنولوجية، واالقتصادية
 في تسيـ جديدة عمؿ وفرص جديدة، مشاريع إيجاد شكؿ عمى استجابتيـ تكوف وبحيث التغيرات،

 .االقتصادي النمو تحقيؽ
 وجود إلى) ـ2010 وآخروف، ،العاني( لدى وردت كما العالمية الريادة مراقبة تقرير ويشير

 شمميا التي الدوؿ اقتصاديات نمو في الزيادة وبيف الريادة أنشطة في الزيادة بيف طردية عالقة
 (في تتمثؿ إيجابية، آثار مف تحدثو لما المعاصرة المجتمعات في ميمة الريادة اعتبر حيث التقرير

 وتنميتو، االقتصاد لتطوير ميمة ُتعد التي المشروعات مف العديد إيجاد والتحوؿ، إحداث التغير
إحداث  التنافس، زيادة خالؿ مف الكفاءة زيادة الطويؿ، المدى عمى األىمية ذات العمؿ إيجاد فرص

التنوع  الحديثة، والتكنولوجيا التنظيمي اإلبداع تبنى زيادة خالؿ مف والعمؿ السوؽ ىيكؿ في التغير
 .)والنوعية الجودة في الكبير

 :لمريادة والجتماعية القتصادية اآلثار 2.1.6 

 أتت والتي بالريادية الدوؿ اىتماـ توجيو في األبرز العنصر لمريادية االقتصادية اآلثار تمثؿ
 مف الكمي المستوى عمى االقتصادي وُيعد النمو .االقتصاد عجمة دفع في الريادة لدور كنتيجة حتمية

 دفع في الرياديوف يمعبو الذي الدور عمى بناء وذلؾ الريادة، تشكميا التي االقتصادية أىـ اآلثار
 خمؽ اعتبار إلى إضافة سواء، حد عمى والنامية المتطورة الدوؿ معظـ في االقتصادي عجمة النمو
 ظروؼ في خاصة البالغة، األىمية ذات االقتصادية اآلثار مف الذاتي والتشغيؿ فرص العمؿ

 انتشاره مف والحد الفقر نسبة تقميؿ في الريادة تساىـ كما لمدوؿ، المختمة التقمبات االقتصادية
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 المجتمعات مختمؼ في الحياة ونوعية المعيشية األوضاع وتحسيف النامية، في الدوؿ خصوصا
 ـ(.2014النتشة، وحتاوي، عبدا،(

أو  األعماؿ ىياكؿ في والتغير لمفرد، الدخؿ متوسط زيادة خالؿ مف اقتصادياً  الريادة وتؤثر
 تسمح والتي المخرجات في وزيادة مصحوبًا بنمو يكوف وما الفرد، دخؿ متوسط المجتمع بزيادة
 العرض جانبي في الزيادة كذلؾ التنمية، مكاسب توزيع في العدالة يحقؽ مما لألفراد بتشكيؿ الثروة

 توجيو إلى إضافة السوؽ، وحاجات المعرفة بيف اليوة ردـ عمى والقدرة واالبتكار والطمب أو لتجديد
ورواج  المنافسة استمرارية عمى والمحافظة الصادرات وتنمية المستيدفة التنموية األنشطة لممناطؽ

  ـ(.2010 والعمي، النجار( االقتصادي العائد وتعظيـ االمتيازات،
 ما أف تبيف (Global Entrepreneur Monitor) العالمية الريادة مراقبة لمركز دراسة وفي

 إلى يعود أف يمكف الصناعية، الدوؿ بيف النمو معدالت بيف الحاصؿ التبايف ونصؼ ثمث بيف
 إلى ذلؾ يؤدي ،)ما( بمد في الريادييف عدد زيادة فعند البمداف ىذه بيف الريادة مستويات في التبايف
 ناحية، مف بيا يتمتعوف التي لمميارات حقيقية ترجمة وىذه البمد، ذلؾ في االقتصادي النمو في زيادة

 ـ(.2007وارشيد، ،حامد( أخرى ناحية مف التجديد عمى قدرتيـ يل وأ
 :في لمريادة، االجتماعية اآلثار تمخيص يمكف أنو) ـ2010وآخروف، ،العاني( يرى
 قػادريف مشػروعاتيـ خػالؿ ومػف الريػاديوف ُيعػد حيػث: الثروة وتوزيع جتماعيةال التنمية عدالة  .1

 المػوارد واإلمكانيػات اسػتغالؿ ذلػؾ فػي يسػاعدىا ومتوازنػة كفػؤ شػاممة إقميميػة تنميػة تييئػة عمػى
 العدالػة تحقيػؽ فػي تسػاىـ يجعميػا ممػا كبيػرة تحتيػة بنيػة إلػى الحاجػة وعػدـ المتاحػة، المحميػة

 .االجتماعية
 العمػؿ، فػرص زيػادة في رئيسياً  دوراً  يمعبوف حيثة: جديد عمل فرص وتأمين البطالة امتصاص .2

 .البطالة وامتصاص
التػي  األشػغاؿ مػف العديػد إدخػاؿ فػي الفعػاؿ دورىػا خػالؿ مػفة: المـرأ تشـغيل فـي المسـاىمة  .3

 .المرأة عمؿ مع تتناسب
 في متوسطة طبقة بناء عمى تعمؿ حيث: المدن إلى الريف من السكان ىجرة من الحد  .4

 .المدف إلى اليجرة مف بدال األرياؼ
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 :الريادة تكوين في المؤثرة العوامل 2.1.7

 العوامؿ وىيي: الرياد لمعمؿ الشخص دفع في تسيـ رئيسية عوامؿ مجموعة توجد
  2010). وآخروف، العاني (الخارجية لعوامؿابالمنظمة، أو  تتعمؽ التي العوامؿ الشخصية،
 الحياة العمر، التعميـ، العائمة، الطفولة، بيئة الشخصية، الصفات الشخصية العوامؿ تشمؿ

 الداخمية العوامؿ ببعض االجتماعي بالتطور الريادة تتأثر كماء. األصدقا السابقة، الوظيفية
 :مثؿ المكتسب، والعامؿ .الشخصية الخمؽ، الذكاء، :مثؿ الفطري، العامؿ في ممثمة والمكتسبة

 واالقتصادية، االجتماعية أو الطبقة الوالدة، ترتيب: مثؿ االجتماعي، و التدريب. والعامؿأ التعميـ
تمؾ  مف أكثر الريادي سموؾ عف واضحة صورة النموذج ىذا والثقافة. ويعطي الوالديف، ووظائؼ

 .يولد وال يتطور فالريادي الوراثة، نحو الميؿ تفترض التي
 االقتصاد في إيجابي دور بمعب الريادية المنظمات بإمكانية فتظير المنظمية العوامؿ أما
 أكثر مف الخارجية وُتعد العوامؿ. الريادية األعماؿ تنظيـ عمى قدرتيا استخداـ خالؿ مف القومي
 خارجة العوامؿ ىذه معظـ أف ذلؾ في السبب ويعود ،الريادية األعماؿ نحو التوجو في تأثيرا العوامؿ

 الريادة نحو بتوجييا المجتمعات بيف كبيرة فروقات ظيرت وقد. وارادتو الريادي الشخص قدرة عف
التعميـ،  نظاـ التربية، نمط التكنولوجية، القدرات ثقافية، عوامؿ :منيا عدة، عوامؿ إلى تعزى والتي
بالسياسات  تتعمؽ التي العوامؿ إلى إضافة المغامرة، روح بالفضؿ، القبوؿ التغير، في الرغبة

 تؤثر في التي العامة البيئية العوامؿ بعض ىناؾ سبؽ، ما إلى إضافةة. السائد والقانونية الحكومية
المؤسسية  القاعدة لممجتمع، في العامة ومنيا: السمات الريادية، لألنشطة تقبميـ أو األشخاص

أو  المجتمع، في الحرية أجواء وتوافر التحتية، بالبنية وتتعمؽ المجتمع في والتطوير لمبحث
 .المجتمعات في ريادية ثقافة وجود عمى تساعد التي واألنظمة السياسات والقوانيف
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 وتقييميا األعمال حاضنات أداء قياس: الثانيالمبحث 
   مقدمة 2.2.1

 تشغؿ التي المواضيع أحد خصوصا منيا واالقتصادية عموما المؤسسات أداء متابعة يعتبر
 النتيجة يعكس باعتباره المؤسسات إدارة في اليامة الجوانب أحد يعد إذ واالقتصادييف، باؿ المسيريف

 )بتصرؼ( .المستيدفة أسواقيا في وبقائيا لنجاحيا والمحدد نشاط كؿ وراء مف المنتظرة
 القياس وطرؽ األعماؿ حاضنات في األداء بيئةالمبحث الثاني  ىذا في نستعرض سوؼ ليذا

 :التالية وفؽ وىذا أىدافيا، تحقيؽ في قدرتيا عمى الحكـ بغية تقييـ وكيفية
 .الصغيرة المؤسسات ونمو إلنشاء الحاضنات في األعماؿ أداء بيئة :أوالً 
 .األعماؿ حاضنات أداء قياس مؤشرات :اً ثاني
 .األعماؿ حاضنات تقييـ وعممية القياس طرؽ :اً ثالث

 :المؤسسات ونمو إنشاء في األعمال لحاضنات األداء بيئة 2.2.2

 االقتصاد مجاؿ في والبحث االىتماـ مف وافرا نصيبا نالت التي المفاىيـ مف األداء مفيـو
 الكتاب بيف اتفاؽ وجود عدـ إلى أفضى والمتطورة الواسعة المفاىيـ مف ولكونو المؤسسات، وتسيير

 .لو التعريفي المحتوىيخص  مافي والدارسيف
 كما عمؿ، تأدية أو نشاط انجاز أو ميمة تنفيذ إلى إجماال المؤسسة في األداء مفيـو ويشير

 األمثؿ لالستغالؿ المرسومة واألىداؼ الخطط مع تتطابؽ التي النتائج تحقيؽ قدرتيا عمى في يتمثؿ
 بيف تجمع التي ىي الجيد باألداء تتميز التي المؤسسة أف تصرفيا، أي تحت الموضوعة لمموارد
 (.ـBenjamin Vedel ،2011) تسييرىا في والكفاءة الفعالية عاممي

نماء إنشاء إلى تيدؼ متكاممة عمؿ منظومة تعد والحاضنة  محيطيا مع تتكيؼ مؤسسات وا 
 موارد استغالؿ طريؽ عف ناشئة مؤسسات أو محتضنة مشاريع شكؿ في سواء كانت الخارجي

مكانيات متخصصة  Benjamin مرافقة وعمميات وخدمات أجيزة شكؿ في تصرفيا موجودة تحت وا 
Vedel (2011ـ.) 
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 :األعمال حاضنات عمل طبيعة 2.2.3

 المرشحة المشاريع اختيار مميةىي: عو  أساسية ميكانزمات ثالث عمى الحاضنة عمؿ يرتكز
مكانيات رعاية لالحتضاف، وجود  المتاحة، والميارات الموارد عبر الحاضنة لدى المشاريع متابعة وا 

 : يمي كما نوضحيا (.ـBenjamin Vedel ،2011) بالشبكات الحاضنة وارتباط
 الحاضنة باستراتيجية أساسا المشاريع اختيار عممية ترتبطن: لالحتضا المرشحة المشاريع اختيار .1

 مف الحاضنة ودعـ لخدمات المشروع احتياج بمدى وكذالؾ الحاضنة أىداؼ مع توافقيا مف حيث
 الممتحقة ، فالمشاريع(Eric Stéphany ،2012االحتضاف ) وكيفية عممية طريقة حيث

 عمى ومبنية الفني والتكنولوجي الدعـ إلى محتاجة سريع نمو تحقيؽ بإمكانية تتميز بالحاضنة
 وجود عمى كبير بشكؿ المشاريع ىذه اختيار عممية تعتمد بحيث .أفكار حاممي مؤىميف أشخاص
 اجتذاب فرصة زادت ومتكاممة ومحددة واضحة المعايير ىذه كانت فكمما وكفاءة جودة ذات معايير
 كؿ أىداؼ حسب لألخرى حاضنة مف رمعايير االختيا وتتبايف النجاح، عمى بالقدرة تتمتع مشاريع
 تتـ كما الحاضنة، مف والتخرج النمو السريع عمى المشروع قدرة عمى عموما ترتكز لكنيا حاضنة
 .خبرة وذات متخصصة اختيار لجنة طريؽ عف االختيار عممية
 (ـ2012خروف،آو  العساؼ عارؼ )أحمد: التالية المشاريع بالحاضنة تمتحؽ عاـ بشكؿ

 الحاضنة. إمكانيات مع المشروع احتياجات توافؽ -
 والتمويؿ. والتكاليؼ والمنافسيف لمتسويؽ الرئيسية المحاور تغطي مشروع عمؿ خطة -
 االحتضاف. فترة بعد بالتخرج ليا تسمح التي بالدرجة تنمو أف يمكنيا التي المؤسسات -
 المغذية. والصناعات القائمة المشروعات مع والتكامؿ الترابط تحقؽ التي مؤسسات -
 إدخاؿ خالؿ مف متطورة صناعات إلى حرفية صناعات مف التحوؿ في ترغب التي مؤسسات -

 .المتطورة اإلنتاج وسائؿ

 :يمي فيما وتتمخص المشاريع، الختيار وشخصية فنية أخرى معايير توجد كما
 االنجاز. في بالرغبة وتميزه المشروع إدارة فريؽ جدية -
 .فنياً  الفكرة تنفيذ إمكانية -
 لمتحقيؽ. المشروع خطة والقابمية واقعية -
 تمويؿ. عمى لمحصوؿ المشروع قابمية -
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 .السوؽ في الموجودة بالمنتجات مقارنة المنتج في صناعية واختالفات إضافات وجود -

 الرائدة المشاريع بيف متفرقةل المشاريع لنوعية المحددة المعايير بعض التالي الجدوؿ يوضح
 .التقميدية والمشاريع

 التقميدية والمشاريع الرائدة المشاريع بين لتفرقة المشاريع لنوعية المحددة (: المعايير3.2) جدول
 مشاريع رائدة تقميدية مشاريع صغيرة المعايير

 تغيير طريقة الناس في الحياة والعمؿ تطوير وتحسيف األداء فقط اليدؼ مف المنتج
 أوامر توريد ومناقصات األقارب والمعارؼ والمحيط بالمشروع الزبائف

 عالية قيمة منخفضة قيمة القيمة المضافة
 دائـ منتج موسمي أو وقتي منتج المنتج عمر
 وكبير معروؼ عادة وصغير معروؼ غير السوؽ حجـ
 % أو أكثر50% إلى 30مف  %10 مف وأقؿ مطرد النمو معدؿ

 %20سنوات أكثر مف  5في  %0.5سنوات أقؿ مف  5في  السوؽ مف المستيدؼ
 خالؿ عاـ ونصؼ أو سنتيف سنوات عمى االقؿ 4خالؿ  الوصوؿ إلى التعادؿ

 %40مف أكثر  %20أقؿ مف  معدؿ الربح الصافي السنوي
 ـ( 2012آخروفو  ،العساؼ) ر:المصد

 لمساندة موجية موارد الحاضنة تصرؼ تحت توجدسات: المؤس إنشاء في الحاضنة العمل آلية .2
 إدارية وخدمات مباني مف خاصة بصفة وسائميا وتتكوف محددة، لفترة الناشئة المشروعات ودعـ

 المراحؿ خالؿ بالحاضنة الممتحقة المشاريع ومتابعة لرعاية مجاؿ االستشارات في وأنشطة
 العساؼ عارؼ )أحمد التالي النحو عمى داخؿ الحاضنة المشاريع ىذه عمر مف المختمفة

 .(ـ2012وآلخروف، 

 :والتخطيط البتدائية والمناقشة الدراسة مرحمة .أ

 ومشاريعيـ. المستفيديف عمى االختيار المعايير انطباؽ ( ومدىعالمشرو ) أو الفكرة صاحب جدية -
 المشروع. إدارة عمى المقترح العمؿ فريؽ قدرة -
 توفيرىا. عمى الحاضنة وقدرة الحاضنة مف المشروع بتطمبيا التي خدمات وطبيعة نوعية -
 .لألسواؽ الدخوؿ عمى المنتج قدرة تضمف التي والخطط التسويقية الدراسة -
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 :المشروع خطة إعداد مرحمة  .ب
 جدوى دراسة إعداد أثناء األولى المرحمة في إلييا التوصؿ يتـ التي النتائج ضوء في عمى
 (.Business planالمشروع ) خطة بإعداد المستفيد يقـو وتسويقيا، اقتصاديا وفنيا المشروع

 :النشاط وبدء لمحاضنة النضمام مرحمة .ج
 .المشروع لخطة طبقا مناسب مكاف لو ويخصص المشروع، مع التعاقد يتـ المرحمة ىذه في

 :المشروع وتطوير نمو مرحمة .د
 طريؽ عف عالية النمو معدالت تحقيؽ عمى ومعاونتيا الحاضنة داخؿ المشاريع متابعة تتـ
 في المشاركة عمى عالوة الحاضنة، بإدارة المتخصصة الفنية األجيزة مف واالستشارات مساعدات
 .المعنية المؤسسات مع بالتعاوف الحاضنة داخؿ تتـ التدريبية العمؿ والدورات وورش الندوات

 :الحاضنة من التخرج مرحمة ر.
 سنتيف بيف تتراوح فترة بعد عادة وتتـ الحاضنة، داخؿ لممشاريع بالنسبة النيائية المرحمة ىي

 أف يتوقع حيث لمتخرج، محددة لمعايير طبقا وذلؾ بالحاضنة المشروع قبؿ مف سنوات ثالث إلى
 أعماؿ بحجـ الحاضنة خارج نشاطو بدء عمى قادرا وأصبح والنمو، قدرا مف حقؽ قد المشروع يكوف
 .أكبر

 المحتضنة المشاريع بيف عالقة وجود باالرتباط ىنا يقصد :األعمال بشبكات الحاضنة ارتباط .3
 .الخبراء وشبكة المحتضنة المشاريع بيف أو ،"األعماؿ ة"شبك الحاضنة خارج القائمة والمؤسسات

 .(ـ2012وآلخروف،  العساؼ عارؼ )أحمد :إلى الحاضنة تسعى األولى لمعالقة نسبةالفب
 الجديدة. المشاريع فرص وتطوير خمؽ -
 الطرفيف. وموارد لميارات األمثؿ االستغالؿ تحقيؽ -
 واإلبداعات. باالبتكارات المرتبطة المخاطر اقتساـ -
 فاعمية. وأكثر أسرع بشكؿ الطرفيف أىداؼ تحقيؽ -

 بيف الجمع فرصة توفر" األعماؿ شبكات "المؤسسات مع المشتركة الروابط ىذه مثؿ إقامة
 التجارية والميارات الحاضنة، داخؿ المشروع بتنظيـ المتصمة العمؿ فريؽ قدرات المزايا مثؿ أفضؿ

  .أخرى أعماؿ توليد وفرصة لدى المؤسسات المتوفرة واإلنتاجية
 مناسبة خدمات لتقديـ الخبراء مف بشبكة الحاضنة مشاريع ربط الثانية، لمعالقة بالنسبة أما
 :أىميا لمستويات حدي عمى مشروع لكؿ التقني وباإلعداد بالشكؿ
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 المختمفة. األعماؿ وىيئات الحكومية والييئات بالمؤسسات المحتضف المشروع ربط -
 لمشروعو. المالئمة الفنية بالخبرات المحتضف المشروع ربط -
 واالئتمانية. التمويمية بالجيات المحتضف المشروع ربط -
 .األعماؿ وشبكات منيا المستفيدة المنشآت بيف روابط إقامة -

 :المؤسسات مرافقة في األعمال حاضنات دعم آليات 2.2.4

 تعريؼ بنا يجدر الصغيرة، لممؤسسات األعماؿ حاضنات مرافقة عممية في الخوض قبؿ
 :يمي نعرفيا كما حيث المرافقة،

 منيا الصغيرة خاصة األعماؿ مشاريع وتطوير لتنمية ةديناميكي عممية بأنيا" المرافقة تعرؼ
 بداية مرحمة في والنمو البقاء مف تتمكف حتى النشاط وبداية اإلنشاء أو بمرحمة التأسيس تمر التي

 بو ،السالـ المساعدة" )عبد التسييالت مف وغيرىا والفنية المالية مف المساعدات خالؿ مف النشاط،
 .(ـ2001وآخروف،  ،قحؼ

 المشاريع تمكف والمترابطة المتكاممة الخدمات مف جممة لتقديـ أساسا الحاضنة تنشأ كما
 الدعـ عمميات وتتركز تعترضيا التي الصعوبات عمى والقضاء تذليؿ العقبات مف المحتضنة
 .(Philippe Albert ،2002أساسية: ) محاور ثالث عمى والمرافقة

 عند الالزمة األمواؿ كفاية عدـ مشكؿ معالجة في أساسا الييئات ىذه تختص :المالي الدعم  -1
 إنشاء إلى الطامحيف األفكار حاممي أماـ كبير عائؽ النقطة ىذه تمثؿ حيث المشاريع، انطالؽ

 تمويؿ عمى لمحصوؿ جيدة تسييالت الييئات ىذه توفر أف وبالتالي يمكف ،صغيرة مؤسسات
 طابع يأخذ أف يمكف المالي الدعـ أف اإلشارة تجدر التوسعية، واالستثمارات الجديدة االستثمارات

 .ألخرى منطقة مف االمتيازات تختمؼ اذ جيوي أو وطني
 وتنفيذ لممشروعات االقتصادية الجدوى دراسة الخدمات ىذه تشمل :والتكويني اإلرشادي الدعم  -2

 إلى باإلضافة ىذا الصغيرة، المشروعات منيا تعاني ما عادة والتي الشاممة الجودة استشارات
دارة االستشارات  تتبعيا كما. لممشروع والمحاسبية اإلدارية والمالية الفنية األعماؿ التسويقية وا 
 مع وربطيا األفراد الميارات تنمية عف الفكرية، فضال الممكية وحماية القانونية االستشارات

 .المختمفة التنموية الجيات
 تحت بوضع األمر يتعمؽ الحاضنة مياـ مف جزء الموجستية الخدمات :الموجستية الخدمات  -3

 طبيعة حسب عمؿ ورشات أو مكاتب، شكؿ في مجيزة وحدات أو مساحات المحتضنيف تصرؼ
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 لتصبح تتزايد ثـ جاذبة، رمزية تبدأ إيجار بأسعار سمفا محددة ىذه العمؿ وتكوف وحدات النشاط،
 وخدمات والطباعة التصوير أعماؿ الحاسوب الخدمات بالتدريب عمى تقـو كما طاردة، عالية

 .واالنترنت والفاكس الياتؼ

 القاعدة ذات األفكار خاصة المشاريع أصحاب خدمة في ووضعيا اإلمكانات ىذه تفعيؿ إف
 خطر وتقميص الصغيرة لممشاريع االنطالؽ تكاليؼ تخفيض عمى شؾ بال تسمح سوؼ التكنولوجية
 تفي قد صناعات وتطوير استحداث عميو يترتب مما التكنولوجية والنيوض بالتطبيقات اإلخفاؽ،
 أيضا بالمقابؿ العربية، الدوؿ في خاصة المستوردة واستبداؿ المنتجات المحمية األسواؽ بحاجات
 .الدوؿ ىذه بيف التجارة البينية وتنمية لمتصدير موجية منتجات إنتاج إمكانية
 :األعمال حاضنات األداء قياس مؤشرات 2.2.5

 تحديد في يساعد كما المؤسسة، لنجاح محققة األساسية العوامؿ فيـ عمى األداء قياس يعمؿ
 ترتبط مؤشرات مجموعة عمى التركيز البد األداء قياس ولتحديد تحسيف، إلى المحتاجة األنشطة

 أي أو المؤسسة تساعد األداء، لقياس أدوات أو وسائؿ عموما المؤشرات ىذه تعد .المؤسسة بأداء
 المؤسسة أىداؼ تفيـ عمى )والمجتمع والموردوف المستثمروف) الخارجية األطراؼ حتى فييا، وحدة
 مف الييا النظر يمكف األعماؿ حاضنات أداء قياس مؤشرات أما .جيد بشكؿ تحقيقيا وكيفية

 اآلتي النحو عمى وذلؾ الداخمي التحميؿ زاوية مف أو الخارجي التحميؿ زاوية مف اما زاويتيف،
Benjamin Vedel ET Eric Stephany 2011)) 

 في المستثمرة األصوؿ مختمؼ استخداـ مشروعية مدى الخارجي التحميؿ يوضح :الخارجي التحميل
 النسيج في الحاضنة دور بتحميؿ يقـو آخر بمعنى" اليياكؿ "الحاضنات مف النوع مثؿ ىذا

 المؤشرات توظيؼ عمى التحميؿ ىذا يقـو الكمي، االتجاه يفسر ما واالجتماعي، وىو االقتصادي
 متغيرات في أساسا الحاضنة( والمتمثمة حياة دورة البشرية، ومؤشر التنمية مؤشر (كمية الغير
 ((Benjamin Vedel ET Eric Stephany 2011 .واالجتماعية االقتصادية التنمية

 احتياجات الى المقدمة الخدمات استجابة مدى الداخمي التحميؿ يوضح :الداخمي التحميل أما
 المعارؼ ونقؿ المحتضنة المؤسسات تنمية عمى تقـو ىياكؿ األعماؿ حاضنات باعتبار المحتضنيف

 القيمة مؤشر( الكمية المؤشرات استخداـ عمى التحميؿ ىذا يقـو الجزئي، يفسر االتجاه ما وىو
 .االقتصادي النمو متغيرات في والمتمثمةب( عدد المناص ومؤشر المضافة،
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 النيائي تقريرىا حسب األعماؿ حاضنات أداء قياس مؤشرات األوروبية المفوضية تصنؼ كما
 المؤشرات ما: ىصنفيف الىـ( 2002) عاـ الخدمات لتقييـ االستراتيجي المركز طرؼ مف الصادر

 :أدناه الجدوؿ في الذاتية، نبينيا والمؤشرات الموضوعية
 (: مؤشرات قياس أداء حاضنات األعمال3.3جدول )

 مؤشرات ذاتية مؤشرات موضوعية البيان
 اقتصاديةمؤشرات  تحميؿ خارجي

عدد منصب الشغؿ المحققة، معدؿ الحياة، اإلعانات التي يتـ 
 الحصوؿ عمييا(

 مؤشرات اجتماعية

 مؤشرات النشاط تحميؿ داخمي
 ، معدؿ الدخوؿ، معدؿ الخروج(االنشغاؿ)معدؿ 

 مؤشرات الرضا

 ((Benjamin Vedel ET Eric Stephany 2011:المصدر

 الموضوعية: المؤشرات 2.2.6

 استخداـ عند والكفاءة التوازف تحقيؽ بيدؼ المؤسسة في المناسبة المؤشرات اختيار قرار يتخذ
 وتكوف المنظمة، أداء عف شاممة رؤية تعطى التي المقاييس مف الكثير توجد وقد المؤشرات، ىذه

 ىناؾ أف األدبيات وتشيرة. الممكن النتائج لمؤشرات شاممة قائمة خالؿ المقاييس مف اختيار عممية
 .BenjaminVEDEL)، 2011) :وىي القياس في مؤشر توافرىا يجب ضرورية عناصر سبعة

 إلييا. لموصوؿ المنظمة تسعى التي األىداؼ ويحقؽ معنى ذو المقياس وزف .1
 المنظمة. بيا تقـو التي بالعمميات المقياس ارتباط  .2
 المقاييس. استخداـ في اإلفراط تجنب  .3
 بعد. فيما تحدث أف يمكف التي السمبية النتائج لتحديد بالمستقبؿ تتعمؽ مؤشرات توفير  .4
 الفعالة. اإلدارية الممارسات تحديد  .5
 الحقيقية. الفنية البيانات توفير  .6
 .جمعيا يتـ التي البيانات حجـ تخفيض  .7

لى" كمية الغير المؤشرات "اقتصادية مؤشرات إلى الموضوعية المؤشرات وتنقسـ  مؤشرات وا 
 ة".المؤشرات كمي" تشغيمية
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، 2011) :األعمال حاضنات أداء لقياس "كمية الغير لمؤشرات"ا القتصادية المؤشرات .1
(BenjaminVEDEL. 

 عمى المؤشرات ىذه تقـو كما االقتصادية التنمية متغيرات عمى االقتصادية المؤشرات ترتكز
 السببية العالقة إلى يرجع الحاضنة وعمؿ االقتصادي األداء بيف الرابط وأف الحاضنة،أداء  وصؼ
 ومتغيرات القيمة خمؽ مفيـو عمى التقييـ ىذا يركز إذ ،ةتحميمي ىي عممية الحاضنة تقييـ ومسألة
 : التالية االقتصادية المؤشرات المثاؿ سبيؿ عمى نذكر ذلؾ وفي .أخرى بحثية

 :الحاضنة حياة دورة مؤشر  1-1
 معايير وعمى برامجيا عمى يؤثر االقدمية مرحمة الحاضنة بموغ أف المجاؿ ىذا في الباحثيف يرى كما

 رحمة"م مراحؿ بثالث الحاضنة حياة دورة مراحؿ وتتمثؿ توجياتيا عمى وكذلؾ ،المحتضنيف اختيار
 :يمي كما ذكره" نالنضج التوسع، ومرحمة ومرحمة االنطالؽ،
 :النطالق مرحمة األولى المرحمة

 لمسير االىتمامات الرئيسية أحد ويكوف مرتفع، الحاضنة إشغاؿ معدؿ عف البحث يكوف  .1
 الحاضنة.

 أثناء صارمة معايير تطبؽ وال المحتضنة لممؤسسات النشاط قطاعات في تفضيؿ يوجد ال  .2
 االختيار. عممية

 المحتضنة. المؤسسات عمى المستأجرة بالمؤسسات اىتمامو يكرس ما غالبا الحاضنة مسير  .3
 أو األقصى الحد بموغ عند" دوديةر الم "عتبة التعادؿ نقطة إلى المرحمة ىذه في التوصؿ يتـ  .4

 اإلشغاؿ. تقريبا لمعدؿ
عانات، دائمة تمويؿ موارد إيجاد ضرورة المرحمة ىذه في  المرحمة ىذه تدـو أف يمكف كما وا 

 .خمسة أعواـ مف األكثر
 :التوسع مرحمة الثانية المرحمة

 لمحاضنة. اإلشغاؿ معدالت تحقيؽ يتـ  .1
لى القبوؿ سياسات عمى التركيز يتحوؿ  .2  لدى المبادرة روح تنمية وكذلؾ االختيار معايير وا 

 المؤسسات المحتضنة.
 والمحتضنيف. الحاضنة مسير بيف التفاعؿ مؤشر يرتفع  .3
 جدد. مؤجريف عمى البحث عمى المقيميف المؤجريف باحتياجات أكثر االىتماـ  .4
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 المؤجريف. اختيار عممية أثناء الصرامة تطبيؽ  .5
 لمحاضنة. العقاري التوسع المسير اىتمامات أحد يكوف  .6

 :النضج مرحمة الثالثة المرحمة
 العرض.  يفوؽ أيجار المحالت عمى الطمب  .1
 الخدمات. مف كاممة تشكيمة الى بحاجة المقيميف المؤجريف  .2
 .صرامة أكثر تصبح الحاضنة مف والخروج الدخوؿ معايير  .3

 الجديد الطمب ارتفاع إلى يعود والسبب المحالت في نقص الحاضنة تعرؼ المرحمة ىذه في
 .أكثر التوسع نحو الحاضنة يدفع ما ىذا المقيميف، المؤجريف ارتفاع احتياجات إلى وكذلؾ

 ألجؿ الحاضنة داخؿ والوظائؼ األنشطة مختمؼ تجتمع :المضافة القيمة خمق مؤشر 1-2
 النجاح ىذا يبقى اذ السوؽ، في النجاح فرص تحقؽ قائمة مؤسسات إلى المشاريع أفكار تحويؿ
 .معتبرة بصفة ترتفع لكف احتماليتو مضموف غير

 الحاضنة لزبائف المقدمة الخدمات وتنوع بجودة وثيقا ارتباطا لمحاضنة المضافة القيمة ترتبط
 ىناؾ أف األوروبية المفوضية تشير المضمار ىذا وفي ،"المحتضنة المشاريع، والمؤسسات مي"حام

رشادات نصائح ،التكويف :وىيلمخدمات  أساسية أربعة عناصر  الدعـو  "المرافقة "المتخصصيف وا 
 .(Davide merieau ،2001التكنولوجي. ) والدعـ المالي
 المؤسسات واختيار السميـ انتقاء عممية عند" المحتضنيف" قيمة بخمؽ عموما الحاضنة تقـو ذإ

 الحاضنة وأنشطة وظائؼ خالؿ مف القيمة ىذه بتكويف تقـو تـ لالحتضاف، فعال تحتاج التي
 مع تتفاعؿ التي المحتضنة والمؤسسات المشاريع حاممي تصرؼ تحت توضع التي" الخدمات"

 .البحث ومراكز العمومية اإلدارات خاصة الخارجية المنظمات
 .(Rapport fina ،2008انواع: ) ثالث إلى تنقسـ لالحتضاف المرشحة فالفئات

 المؤسسات ىذه لدى ضعيفة الحياة فرص أف األولي االنتقاء يظير المرشحيف مف فئةاألولى:  الفئة
 .شيء ليا تقدـ أف لمحاضنة يمكف ال ىنا

 وفي واعدة أفكار تحمؿ لكف موارد إلى وتفتقر ضعيفة وضعية في المرشحيف مف فئة :الثانية الفئة
 .المؤسسة جدوى ارتفاع احتمالية والمساعدة الدعـ حالة
 .أكثر نجاح تحقؽ أف وتستطيع قوية وضعية وفي راقية أفكار ليـ مرشحيف فئة :الثالثة الفئة
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 أو مساعدتيـ يمكف ال الذيف المرشحيف عدد األقؿ عمى يخفض لالنتقاء فعاؿ نظاـ فوضع
 لالحتضاف، المرشحيف مف الثالثة والفئة األولى الفئة وىي احتضاف عممية إلى بحاجة ليسوا الذيف
 بعيف ويأخذوف دعـ إلى فعال يحتاجوف الذيف المرشحيف مف ممكف عدد أكبر الحاضنة تضمف بيذا

 عند تنسحب سوؼ الجيد األداء تبمغ لـ التي المؤسسات والمتابعة، االنتقاء معايير فبفضؿ .االعتبار
 األساسية وظيفتيا خالؿ مف األشكاؿ، بمختمؼ قيـ تحقؽ الحاضنة ىنا مف. جدواىا عدـ احتمالية

 فاالقتصاديات. االستغالؿ مرحمة إلى النشوء مرحمة مف الناشئة الجديدة المؤسسات دعـ في
 مؤسسات دخوؿ وتسجيؿ قديمة، التكنولوجيات محؿ جديدة تكنولوجيات إحالؿ عمى تقـو ةالديناميكي

 أف غير، التغيير يواكب ال الذي بالقديـ استبداال جديدة ومنتجات أفكار لطرح السوؽ إلى جديدة
 بإمكاف إذ وتكنولوجية، تنظيمية ميارات وكذلؾ ومالية، بشرية موارد يتطمب جديدة مؤسسة إنشاء

 : يمي ما خالؿ مف تحقيقيا الحاضنة

 المحتضنة. المؤسسات بخدمات المرتبطة طمبات ومتابعة اختيار -
 المؤسسة. ومتطمبات احتياجات فحص -
 الحاضنة. شبكة في المحتضنة المؤسسات تواصؿ -
 (ـDaoud Hamdani ،2001) المحتضنة. المؤسسة تعترض التي لممشاكؿ حموؿ تقديـ -

 كأداة كاف غير كمية الغير/القتصادية المؤشرات من الصنف ىذا أن العممي الواقع يشير
 أساسا يبني أف يجب فالتخطيط السريع، والتغيير ةبالديناميكي تتصف بيئة ظل في األداء لتقييم
 التي "كمية الغير" الوصفية المتغيرات الحسباف في األخذ مع الكمي الموضوعي القياس عمى

 .الكمي لمقياس إخضاعيا يصعب
 :األعمال حاضنات أداء قياس في" الكمية المؤشرات "التشغيمية المؤشرات .2

 عنو تتحدث ما قياس بإمكانؾ يكوف عندما قائالً كيمفيف"  لورد "كتب قرف مف أكثر منذ
 عف تعجز عندما ولكنؾ عنو، شيئا تعرؼ أنؾ يعني ذلؾ فاف ،وأرقاـ أعداد في صورة عنو وتعبر
 .مرضية غير أو ضئيمة بو معرفتؾ أف ذلؾ معنى يكوف صورة عددية، في عنو التعبير أو قياسو

 عناصر إلى الكمية غير العناصر وترجمة الكمي األداء بقياس االىتماـ بدأ الثمانينيات ففي
 عمى وركز ،(1987ـ )عا في George S. Odiorne ذلؾ إلى أشار وقدا. يمكف قياسي كمية

 لعدـ نتيجة تكوف المنظمة تواجو التي المشكالت أف وذكر الكمي، نظـ القياس استخداـ ضرورة
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 يجب وأنو المنظمة، بإستراتيجية األداء ومقاييس األىداؼ ارتباط وعدـ الممموسة غير النواحي قياس
 .(Rapport fina ،2008) الحالية نظرا لممتغيرات الموجودة القياس معايير في النظر إعادة

 المنتجات عف الميمة المعمومات معرفة لألداء الكمي القياس خالؿ مف تستطيع فالمؤسسة
 أساسية مؤشرات إلى الكمية المؤشرات وتنقسـ .بيا تقـو التي والعمميات التي تقدميا والخدمات

"primaires" ثانوية وأخرى "secondaire". 
لرؤية  عميؽ فحص المؤشرات مف الحزمة ىذه وضع يتطمب  :األساسية الكمية المؤشرات 2-1

 الحاضنة زبائف بيف العالقة أيضا يراعى أف يجب كما إدارتيا، طرؼ مف الحاضنة واستراتيجية
مكانيات" المحتضنة لمؤسسات"ا  نتائج حسب المؤشرات ىذه تنقسـ .أخرى جية مف الحاضنة وا 

 إلىة" الحاضن زبائف"المحتضنة  لممؤسسات بالنسبة المحققة والنتائج نفسيا الحاضنة في المحققة
:(Rapport fina ،2008). 
 :الحاضنة في المحققة بنتائج متعمقة كمية مؤشرات - أ

 .التشغيمية الموازنة -
 سنويا. تقييميا تـ التي المشاريع عدد -
 سنويا. االحتضاف لعممية استضافتيا تمت التي المشاريع عدد -
 سنويا. احتضانيا تـ التي المشاريع عدد -
 سنويا. المتخرجيف عدد -
 :الحاضنة زبائن مستوى عمى المحققة بالنتائج متعمقة كمية مؤشرات - ب

 .(احتضانيامعدؿ حياة المؤسسة )يحتسب ىذا المعدؿ بعد خمسة سنوات مف بداية  -
 إجمالي المبيعات المحققة. -
 تمويؿ. عمى حصمت التي لممؤسسات المئوية النسبة -
 عميو. الحصوؿ تـ الذي اإلجمالي التمويؿ المبمغ -

 .العممية األىداؼ اتجاه الحاضنة تقدـ لقياس وسيمة أعاله األساسية األداء مؤشرات تعتبر
(Rapport fina ،2008). 
 قياس عمى التركيز مف مزيدا المؤسسة إلدارة المؤشرات ىذه تمنح  :الثانوية الكمية المؤشرات .2

 عبر المؤشرات تسمسؿ عممية تمنح ."النتائج" اإليرادات عمى تركيزىا مف أكبر التكاليؼ بشكؿ
 عموما الكمية المؤشرات تتيح كما .لممؤشرات كبيريف ووزف تأثير لمحاضنة المختمفة المستويات
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 وبالتالي كمي، مف الجانب حدي عمى الحاضنة أداء عناصر مف عنصر كؿ إلى بدقة النظر
 .والمخرجات والعمميات المدخالت جودة الرئيسية الثالث العناصر عمى التركيز

 عمى تركز باعتبارىا األداء لتقييـ كافية غير االقتصادي األداء مؤشرات سابقا أشرنا كما
 فقط ليست خصوصا والحاضنة المؤسسة تحتاجيا التي األداء ومقاييسج" نتائ"ال الخدمات المحصمة

 المحتضنة )زبائف المؤسسات احتياجات لمعرفة أيضا إنما ،لمعميؿ الخدمات المقدمة عدد لمعرفة
 القوى تفسير آخر بمعنى األداء محركات تركز عمى لمقاييس حاجة في والحاضنة الحاضنة(،
 لكمية"ا التشغيمية اعتبار المقاييس يمكف وبالتالي، الحاضنة/المؤسسة فشؿ أو نجاح وراء المحركة

 كمية الغير" االقتصادية المؤشرات كال القوؿ يمكننا أنو غير .المستقبؿ في األداء محركات يى"
 أو النجاح وبموغ عمييا المتفؽ الحاضنة أداء مستويات تستخدـ لتتبع "الكمية" التشغيمية والمؤشرات"

 .(Rapport fina ،2008) .جيد بشكؿ لمعمؿ منطقية نتيجة ىو األىداؼ
 طريقة الباحثيف مف مجموعة يستعرض الكمية، لممقاييس استكماالى: أخر  كمية مؤشرات 2-3

 ."المتوازف األداء بطاقة" المتعددة األبعاد طريقة وىي األعماؿ حاضنات لقياس أداء
 مف لمؤسسي لألداء اليومية التنفيذية العمميات بيف الربط إلى المتوازف األداء بطاقة تيدؼ

 عمى التشغيمية المالية الرقابة بيف الربط بمعني آخر، جانب مف والربح المالية وبيف المفردات جانب،
 .تنمية عمى تأثيرىا مدى ودراسة الطويؿ المدى في المستقبمية االستراتيجيةالرؤية  مع القصير المدى
 والعمالء المساىميف إلى الموجو الخارجي األداء مستيدفات بينالتوازن  خمق تحاوؿ بذلؾ وىي

 .التعمـ عمى والقدرة واالبتكار التشغيمية بالعمميات المرتبطة الداخمي األداء ومستيدفات
 التوازف بتحقيؽ تسمح حيث الكمي، لألداء المتعددة األبعاد المتوازف األداء بطاقة فكرة تنبع

 .التنفيذي المستوى عمى لمنشاطات الفورية والميزة األجؿ الطويمة األىداؼ بيف
 (ـ2017، وىيبة أساسية: )مقدـ محاور أربعة وفؽ األداء بقسمة المتوازف األداء بطاقة تقـو

 رقـ حجـ نمو (لممؤسسة دائـ ىدؼ وىو لممؤسسة، المالي األداء تحسيف :المالي المحور -
 .)التكاليؼ تخفيض المردودية، تحسيف األعماؿ،

 وبرضا السوقية حصتيا وزيادة المبيعات بتطور واستمراريتيا المؤسسة نمو يرتبط :الزبائن محور -
 .زبائنيا

 تنافسيتيا، ضماف أجؿ مف لممؤسسة الداخمية األنظمة فعالية قياس يتـ :الداخمية األنظمة محور -
 أف كما ،)ةالجديد المنتوجات عدد االختراع، براءات عدد البحوث، (التجديد نظاـ أىميا ومف
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 ىذا المشكالت(، كؿ حؿ أجؿ الزبوف، استقباؿ( الميمة األنظمة مف البيع أيضا بعد ما خدمة
 اإلنتاج(. آجاؿ جودة المنتجات،(اإلنتاج  نظاـ إلى باإلضافة

 ،االستراتيجية األىداؼ لبموغ تستعمؿ التي بالوسائؿ المحور ىذا يتعمؽ :والتعمم النمو محور -
 ،)التحفيز العمؿ، دوراف العمؿ، إنتاجية( بالمستخدـ يتعمؽ ما بكؿ المحور ىذا مركبات ترتبط

 نشر عمى المحور ىذا يرتكز كما التنظيمي، التعمـ يسيؿ أف الذي يجب المعموماتي وبالنظاـ
 .المؤسسة داخؿ المعرفة
ظيارىا األربعة المحاور ىذه مف محور لكؿ األىداؼ تحديد يتـ  مع المؤشرات خالؿ مف وا 

 مف المؤسسة أداء لقياس نموذجا يعُرض األربعة المحاور بيف الكمي فاالنسجاـالمستيدفة،  قيميا
 .التنفيذية األنظمة مع االستراتيجية أجؿ تنسيؽ مف لنشاطاتيا عرضية رؤية خالؿ

 المتوازن األداء بطاقة باستعمال األعمال حاضنات أداء قياس 2.2.7

 األسموب ىذا بتكييؼ الباحثيف مف مجموعة قاـ المتوازف األداء بطاقة أسموب إلى استناد
 :التالي النحو عمى بعاداأل المتعدد األداء نيج عمى اإلبقاء مع األعماؿ حاضنات أداء لقياس

 المتوازن وفق قياس أداء حاضنات األعمال ءاألداتكييف نموذج  :(3.4جدول )
 المؤشرات التكييف محاور بطاقة األداء المتوازن

محور النمو االقتصادي  المساىميفمحور المموليف / 
 واالجتماعي

 مؤشرات االداء تقيس رضى ومطالب ذوي المصالح

محور حاممي المشاريع /  محور الزبائف
 المؤسسات الناشئة

 المرافقة جياز فعالية لقياس األداء مؤشرات

 عمميات مختمؼ وفعالية كفاية لقايس أداء مؤشرات المرافقة عمميات محور العمميات محور
 المرافقة

 المرافقة جياز في واإلبداع التعمـ عممية لقياس مؤشرات واإلبداع التعمـ محور واالبداع التعمـ محور
 : (strategie-aims, 2017) المصدر

 وعمميات المشاريع وحاممي االقتصادي النمو محور" أعاله األربعة المحاور مف انطالقا
 واإلبداع التعمـ ةديناميكي إظيار األبعاد المتعددة القراءة ىذه تسمح "التعمـ واالبداع ومحور المرافقة،

 مناصب عدد مثؿ اقتصادية مقاييس عمى المبني األداء شروط بموغ مف شرط المرافقة عممية في
 .التدريب أو التطوير عمى المنفقة الموارد وكمية العمؿ،
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 .(ـ2009الشيخ،  ،)الداوي: ةالجتماعي المؤشرات -1

 األخير ىذا تأثر لممؤسسة الكمي األداء محصمة في االجتماعي الجانب ودور أىمية تتجمى
 الجانب وأىممت االقتصادي الجانب تحقيؽ عمى المؤسسة اقتصرت إذا المدى البعيد عمى سمبا

 المؤسسة في التسيير جودة أف التسيير أدبيات في ىو معروؼ فكما البشرية، لمواردىا االجتماعي
 معتبرة أىمية بإعطاء ينصح لذا الفعالية االجتماعية، مع االقتصادية الفعالية تالـز بمدى ترتبط
 داخؿ االجتماعية بطبيعة العالقات صمة لو ما لكؿ أي المؤسسة، داخؿ السائد االجتماعي لممناخ

  :التالية المؤشرات المثاؿ سبيؿ عمى نذكر المؤشرات ىذه ضمف وفي المؤسسة،
 :البشرية التنمية مؤشر - أ

 ألجؿ التسيير، مجاؿ في الموضوعة الرقابة قضايا حدىإ البشري الماؿ الرأس تطوير عممية
 عمميات مجموع عمى البشري الماؿ الرأس تطوير وأسس المحتضنة، كفاية لممؤسسات أعمى بموغ
 .التعمـ
 :يمي كما البشري الماؿ لمرأس المكونة العوامؿ مف

 تسيير المتخصص، التكويف "ومنيا الخاصة والعوامؿ "لمفرد عاـ تكويف "عامة العوامؿ
 اإلنساني البشري الماؿ فالرأس ،" العائمي الوسط السف، "منيا ديموغرافية والعوامؿ "مبدعة مؤسسة
 تأثير عمى قائمة دراستيف حاولت السياؽ ىذا في .المعارؼ عمى يبنى عموما كمورد يصبح

 عمى القائمة المؤسسة صاحب االعتبار المميزات بعيف باألخذ المؤسسات إنجاح عمى الحاضنة
 (.ـBenjamin VEDEL، 2011: )يمي كما فكانت واالجتماعي البشري العامؿ

 مقيمة مبدعة مؤسسة 45 الدراسة ىذه شممت (ـ2002) عاـ أنجزت األولى الدراسة
 الدراسة ىذه مف اليدؼ وكاف الحاضنة، بنية خارج مماثمة بعينة تكنولوجية ومقارنتيا بحاضنة
 الذي الدور مراقبة الباحثاف حاوؿ قد المقيمة، نمو المؤسسات عمى االحتضاف عممية تأثير إظيار
 أظيرت وقد الموارد، أحد أو التمويؿ المرتبطة بنقص والقيود المؤسسات أصحاب ميارات تمعبو
 إلى رةقد ليـ بشري المرتفع ماؿ رأس ذو المحتضنيف تجذب التي الحاضنات أف الدراسة نتائج

 القدرة عمى وكذلؾ وتكنولوجية، تجارية اتفاقيات إبراـ عمى قدرة وأيضا ،التمويؿ موارد إلى الوصوؿ
 .باإلبداع المرتبطة األفكار توليد
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 الخبرة ربط مثؿ شمولية أكثر معطيات عمى ركزت (ـ2004) عاـ أنجزت الثانية الدراسة أما
 الخبرة، " البشري الماؿ الرأس أف فخمصت االحتضاف، عممية في بالعنصر المعرفي المقاوالتية
 (.ـBenjamin VEDEL،2011المحتضنة. ) المؤسسة في إنجاح كبير بشكؿ يساىـ“ والحافز

 األعماؿ منظمات مف العديد أف إلى (ـ2011يوسؼ،  ،)بومديف الدراسات اشارت كما
 الدائميف الموظفيف وأداء األعماؿ بيف استراتيجيات تربط التي التنظيمية اآلليات إلى تفتقر

 أرض عمى متميزاً ًا نجاح تحقيؽ العربية في األعماؿ منظمات مف % 77 تفشؿ لذلؾ .والمؤقتيف
 .ليا واضحة استراتيجيات وجود رغـ الواقع

 الماؿ رأسف .المحتضنة المؤسسة نجاح في البشري الماؿ الرأس أىمية مدى لنا يتبيف ىنا مف
احتضانيا،  المراد المؤسسة لتقييـ الضرورية الموارد مف يعتبراف االجتماعي الماؿ رأسو  البشري
 .المؤسسة نجاح عميو يبنى وبتالي المخاطر لتدنية ومصدرا

 :)الخدمات جودة )مؤشر الزبائن رضا مؤشر - ب
 المؤسسة، ووظائؼ لمختمؼ الجيد لألداء محصمة اعتبرىا إلى لمجودة دالمتزاي االىتماـ أدى

 في التحكـ خالؿ مف الزبوف ينتظره ما مع الخدمات أو لممنتجات التكييؼ المستمر تمثؿ فيي
 المتعمؽ  9000  ايزوا مقاييس سمسمة ضمف مقياس 9001 االيزو مقياس يعد .المؤسسة وظائؼ
 الزبائف رضا لبموغ المعتمدة الحاضنات لألداء المستمر التحسيف إلى الجودة، ييدؼ التسيير بأنظمة

 قياس إلى الحاضنة بخدمات المتعمؽ 9001 ايزو تخضع لمقاييس اذ" المحتضنة المؤسسات"
 .والمراجعة التدقيؽ عمميات خالؿ مف المؤسسات المبدعة إلنشاء المشاريع وتمويؿ المرافقة عمميات
 (ـ2011يوسؼ،  ،)بومديف

 القياس عبر ذلؾ يتـ اذ منتظـ، نحو عمى وأدائيا عممياتيا تقييـ إلى بحاجة الحاضنات إف
 ومؤشرات االجتماعية“ الذاتية والمؤشرات" كمية والغير الكمية "الموضوعية مف المؤشرات بمجموعة

 حاضنات أداء لقياس المثاؿ، سبيؿ عمى المقاييس ببعض تـ االستدالؿ التي" لمزبائف الرضا
 .تحقيؽ أىدافيا سبيؿ في عاـ بشكؿ والمنظمة األعماؿ
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 :األعمال حاضنات تقييم وعمميات قياس طرق 2.2.8

 مؤشرات ضوء عمى عموما المؤسسة في عمييا المتحصؿ نتائج قياس األداء تقييـ يشمؿ
 .المبحث ىذا في سنبينو ما وىذا قياسو، تـ ما عمى أحكاـ إصدار، وسمفا محددة

 :األعمال لحاضنات أداء قياس طرق 2.2.9

 ما وىذا ،)لمحاضنة( مناسبا أداء يعتبر ما توصيؼ أو بتحديد القياس طرؽ لنا تسمح
 :التالية النقاط عبر ستوضحو

 Ahmed)  األعمال حاضنات بين ما "BENCHMARKING" بالمقارنة القياس عمميات. 1
Gdoura ،2008) 
 بما إنجازات مف تحققو وما األداء مقارنة عمييا تفرض جديدة تحديات اليـو المؤسسات تواجو

 عنو يعبر ما وىو السوؽ، في وألنجح واألفضؿ تنظيما األحسف المنظمات مف غيرىا إليو يصؿ
 الوصوؿ في والرغبة العالمية المنافسة بتأثير الفكرة ىذه تطورت األفضؿ، وقد القسط إلى بالقياس

 :يمي بما عممية المقارنة تسمح األداء، في المستويات أفضؿ إلى

 التنافسية. القدرة تحسيف وكذلؾ المقدمة الخدمات نوعية تحسيف -
 التمايز. عوامؿ عف الكشؼ وبتالي بالمنافسيف المقارنة طريؽ عف الحاضنة أنشطة تعزيز -
 والوسائؿ. الطرؽ حيث مف الحضانة لعمميات الممارسات أفضؿ تحديد -
 .النجاح عوامؿ عف الكشؼ وكذلؾ الحاضنة منافسي إلى نسبة والعمميات الخدمات تقييـ -
 (Ahmed Gdoura ،2008) :بالمقارنة القياس مراحل 1-1
 بينيما. المقارف الحاضنات مجموعات بيف نموذج تصميـ .أ

 األداء. عف ومؤشرات معطيات وضع .ب
 المقارنة. نموذج تنفيذ . ج
 المقارنة. عمميات في المستخدمة ومؤشرات القياس عممية تتيحيا التي االداءات بأفضؿ التعريؼ. د
 األداء مف أعمى مستوى وبموغ لتحسيف التوصيات ومجموعة الرجعية التغذية أسموب توفر. ر

 .لمحاضنة
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 :األعمال حاضنات لألداء المقارنة مؤشرات 1-2
 الحاضنة. عمر -
 اإليجار. محالت ومساحة الحاضنة مستخدمي عدد -
 إنشائيا. منذ المحتضنة المؤسسات عدد -
 اإلنشاء. منذ الحاضنة خدمات مف المستفيديف الزبائف عدد -
 محتضنة. مؤسسة لكؿ المرافقيف عدد -
 المحتضنة. مؤسسات لكؿ المحقؽ األعماؿ رقـ -

 :يمي كما وىي بيا العمؿ يمكف أخرى مؤشرات توجد كما
 لمحاضنة. الكمية المساحة -
 الحاضنة. حياة معدؿ -
 الحاضنة. في المحقة العمؿ مناصب عدد -
 .اليبات نسبة -
 :الحاضنة مردود قياس  -2

 طرؼ مف أنجز تقرير ففي المتخرجة، المؤسسات عدد بمؤشر الحاضنة مردود عادة يقاس
 معظـ تحدد "(ـDavide merieau ،2001) فيو تبيفـ( 2002ـ )األوروبية عا المفوضية
 مف المتخرجة المؤسسة تنتقؿ ، ثـ"سنوات خمسة إلى ثالث مف االحتضاف مدة األعماؿ حاضنات
 لمحاضنة".  مجاورة صناعية مناطؽ"في أكثر نموىا يضمف فضاء إلى الحاضنة

 طريقة تطبؽ المدروسة العينة مف ٪ 24 ضمف األوروبية المفوضية تشير التقرير نفس وفي
 سعر" إلى اإليجار سعر يصؿ أف إلى االحتضاف بعد ما مرحمة في بنسب متزايدة اإليجار رفع

 طريقة تتوقؼ اذ محيط الحاضنة، مف طارد سعر معنىب (Davide merieau ،2001)" السوؽ
 قد يكوف التكنولوجيا الحاضنات مثؿ متخصصة فالحاضنات الحاضنة طبيعة عمى اإليجار رفع

 إلى وسعيا واألىداؼ النتيجة بيف ولمربط .الحاضنات مف غيرىا مف أطوؿ لممحتضنيف اإلقامة فترات
 المتخرجة المؤسسات الحاضنة بعدد مردود قياس يمكف المجتمع، في المحتضنة المؤسسة دمج

 .المجتمع يف والمندمجة
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 (FRÉDÉRICK MARCIL ،2013):  األعمال حاضنات نجاح قياس -3
 معامالت أفضؿ تصنيؼ حوؿ االمريكية المتحدة الواليات في دراسة ـ(2003) عاـ أنجزت

 مسيري مع مقابالت إجراء إلى الدراسة ىذه فعمدت ببحث المعنية التكنولوجية احتضاف لمحاضنات
 الحظ وقد المعامالت، تحسيف تطوير سبيؿ في المسيريف بيف المعمومات تبادؿ وكذا ىذه الحاضنات
 .منظمتيـ نجاح مقاييس تحديد في صعوبة الحاضنة لدييـ إداريوالباحثيف أف 
 كؿ مساىمة منتظـ بشكؿ تقيـ أف الحاضنة عمى البد عالية، نوعية ذات خدمة تأميف وألجؿ

 تستخدـ التي الحاضنات ىي الناجحة الحاضنات أف الدراسة ىذه في الباحثيف الشركاء، فخمص
 (أنشطتيا التعديؿ ليا يسمح أداء تقييـ نظاـ إلى تصؿ بذلؾ ألنيا ،عمميات االحتضاف أفضؿ

 عمدت أعاله دراسةال في الباحثيف اليو توصؿ ما إلى استنادا .النتائج المحصمة عمى بناء) عممياتيا
 التجارية المصالح لفائدة بحث فريؽ طرؼمف  (ـ2011) عاـ أنجزت أخرى أمريكية دراسة

 شارؾ المحتضنة، وأداء لممؤسسات أعماؿ حضانة عمميات أفضؿ بيف العالقة بفحص األمريكية،
 لحاضنات األعماؿ. األمريكية الجمعية إشراؼ تحت أمريكية حاضنة 111 الدراسة ىذه في

 :يمي ما حسب تصنيفيا تـ األعماؿ حاضنات ألداء المحققة المعامالت قائمة صياغة تـ حيث

 :الحاضنة تسيير حيث من -1
 االحتضاف. عممية انطالؽ قبؿ الجدوى دراسة إنجاز -
 الناشئة. المؤسسة/المشروع ميمة بياف بشأف" الحاضنة إدارة" اآلراء في توافؽ -
 المحتضنة. المؤسسات والخروج لمدخوؿ معايير وضع -
 الحاضنة. مؤثرات حوؿ البيانات جمع -
 المحتضنة. المؤسسات بيف التواصؿ سييؿ -
 الدعـ. خدمات لتقديـ الوسائؿ توفير -
 ."األعماؿ شبكة "األعماؿ ومجتمع المحتضنة المؤسسات بيف الربط تسييؿ -
 المحمي. المحيط في المحتضنة المؤسسات بيف التكامؿ تعزيز -

 :الدعم خدمات أىم حيث من -2
 اإلدارة. أساسيات عمى والتدريب العمؿ مخطط إعداد -
 تصدير"./ استيراد الشركة، إجراءات تأسيس إجراءات الفكرية، الممكية "القانوني الدعـ تقديـ -
 التمويؿ. عمى الحصوؿ -
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 التسويقي. الدعـ -
 السرعة. عالية االنترنت شبكة مف االستفادة -
 المحمييف. والمورديف العمالء إلى توجيو -
 .)أمكف إف (والجامعات العميا المعاىد مع المحتضنة المؤسسات ربط -
 المالية. واإلدارة المحاسبة خدمات -
 المحتمميف. العمالء ذلؾ في بما األخرى، المشاريع أصحاب مع التواصؿ -
 المحمي. األعماؿ مجتمع مع التواصؿ -
 التقني. والدعـ التدريب -
 .العمؿ خالقياتأل والدعـ التدريب -
 التكنولوجية بالمؤسسات خاصة الخدمات حيث من  -3
 التكنولوجيا. الخدمات /تالمنتجا تسويؽ كيفية في الدعـ تقديـ -
 والمختبرات. المتخصصة التجييزات إلى الوصوؿ تمكيف -
 .الفكرية الممكية إلدارة دعـ تقديـ -

 أداء مع قوي ارتباط ليا الحاضنة ونشاطات عمميات أف إلى إلييا المشار الدراسة وخمصت
 أف مضيفة االقتصادية، التنمية وتحقيؽ الشغؿ مناصب إنشاء يخص فيما المحتضنة المؤسسات
 مف كؿ إلى الخدمات مف جممة تقدـ التي الحاضنات أداء ىي واألعمى الناجحة الحاضنات
 :يمي مافي ىذه الخدمات وتتمثؿ المؤسسة ىذه وصاحب المحتضنة المؤسسة

 المؤسسات. وتأسيس المقاولة مجاؿ في والتدريب التكويف -
 االستثمارية. واألصوؿ األمواؿ رؤوس إلى الوصوؿ -
 العميا. والمعاىد العالي التعميـ مؤسسات مع االرتباط -
 اإلنتاج. حماية -
 .المتدربيف برامج إعداد -

   :األعمال حاضنات تقييم عممية 2.2.10

 عمى القائـ األخرى االقتصادية المنظمات تقييـ شأف شأنو األعماؿ حاضنات تقييـ يعتبر
 عممية تمييا ثـ مؤشرات معينة، استخداـ عبر سمفا المحددة األىداؼ إلى نسبة المحققة النتائج قياس

 .وجدت إف االنحرافات تصحيح
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، FRÉDÉRICK MARCIL) الدراسات أحدى بينت: األعمال حاضنات برامج تقييم  -1
 أدؽ وبمعنى "معا النوعية والمتغيرات الكمية المتغيرات االعتبار األخذ بعيف الميـ ( مفـ2013

مكانيات المحتضنيف تقييـ احتياجات إلى اليادفة ")الكمية (التشغيمية المتغيرات  الحاضنة، وا 
  الخدمات المحصمة "النتائج"، عدد تقييـ إلى تيدؼ والتي) النوعية(الموضوعية والمتغيرات

طور  في تزاؿ ال التي(المحتضنة  لممؤسسات الحياة معدؿ مف كؿ يعد الباحثوف ىؤالء فحسب
 بتقييـ تسمح متغيرات المنشأة االقتصادية واألنشطة المحققة العمؿ مناصب وعدد ،االحتضاف(

 وتحسيف المحتضنة المؤسسات نجاح مف كؿ إلى الوصوؿ أو فقط، ولتحقيؽ الحاضنة أثر
 .سواء حد عمى) والنوعية الكمية) بالمؤشرات الموضوعية األخذ مف البد الحاضنات خدمات

 (ـFRÉDÉRICK MARCIL ،2013) :المحتضنة المؤسسات احتياجات تقييم  -2

 طريؽ عف المحتضنة المؤسسات احتياجات لسد نموذج المقاولة لترقية الدولية المنظمة تضع
 نفسيا المؤسسة صاحب طرؼ مف المحتضنة المؤسسة احتياجات رصد ورشات. يتـ في تكويف
 كؿ (دوري النشاط جدوؿ خالؿ مف الحاضنة مسير وبإشراؼ بصفة دورية المختص المرافؽ والفريؽ
 .لمحاضنة) شير
 (ـFRÉDÉRICK MARCIL ،2013):المحتضنة لممؤسسات الخارجي والتقييـ الداخمي التقييـ  -3

 حاضنات مجاؿ في باحثيف طرؼ مف فرنسا فيـ( 2005) في أنجزت دراسة إطار في
 :يمي ما بينت األعماؿ
 ىذه تمر إذ ،"المرافقيف "باألعماؿ المكمفيف عبر تتـ المحتضنة لممؤسسات الداخمي التقييم عمميات
 :مراحؿ عبر العممية
 المرافؽ طرؼ مف لممشروع العادية المتابعة ضمف يندرج ،ممـز غير تقييـ يعداألولي:  التقييم
 .أكثر ونصائح بمعمومات لمتزود المشروع صاحب مف وبطمب
 المشروع مراحؿ عرض التدريب جمسات خالؿ يتـ داخمي، تقييـ التقييـ ىذا يعد :التشخيصي التقييم

 .المشروع تعترض التي والصعوبات صاحب طرؼ مف
 مف انتقاؿ مرحمة تعد المشروع، لصاحب التسييرية القدرات تقييـ المرحمة ىذه في: النيائي التقييم

 .المؤسسة إلنشاء االحتضاف مرحمة إلى االحتضاف قبؿ مرحمة ما
 مرحمة المؤسسة بموغ عند الحاضنة خارج الفاعمة العناصر طرؼ مف يتـ: الخارجي التقييم عمميات
 :التالي الشكؿ عبر ذلؾ توضيح يمكف .الحاضنة مف التخرج
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 المستوىاألولللتقييمالداخلي5يعتبرالتقييم

 للحاضنة،يتممنطرفالجهاتالداخلية

 يعملعلىتقييمالمهاراتالعمليةللمحتضن

 :يليماويشملتقييم

 العملمخطط

 تسيرالمشروع"تحليلالسوق،اكتساب

 وحقوقالمعارفالقانونيةمنعقودتجارية

 مفهوماالحتياجالفكرية،ة....الحمايالعمل

 يعدالمستوىالثانيللتقييمالخارجي5التقييم

 يتممنطرفجهاتالخارجيةالفاعلة

 ةاالستراتيجيللحاضنةيعملعلىتقييمالقدرات

 :يلييشملتقييمما

 والتجاريةاالستراتيجيةقدراتعملية5الرؤية

 الحمايةالصناعية،قدرةجذباستراتيجية

 ...التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: التقييم الداخمي والخارجي لمؤسسة المحتضنة2.2شكل )

 (entrepreneuriat،2017) مف انطالقا الباحث اعداد مف مصدر:ال
 المشروع، أو المؤسسة، بيانات وعمى المؤسسة، داخؿ جيات قبؿ مف الداخمي التقييـ يتـ
 .مستوياتيا بمختمؼ المؤسسة إدارة خدمة إلى ييدؼ ما وغالبا ،المشروع يتطمبيا معينة ولغايات

 ىذه خدمة إلى وييدؼ المؤسسة، خارج مف جيات طرؼ مف فيتـ الخارجي، التقييـ أما
 يقترف أف ينبغي لذلؾ كافيا، ليس الداخمي التقييـ أف إلى اإلشارة وتجدر .أىدافيا ولتحقيؽ الجيات،
 الخارجي والتقييـ الداخمي التقييـ مف فكال المختمفة، واألساليب األىداؼ ذي الخارجي، بالتقييـ
 .البعض بعضيما يكمالف

   التقييم عمميات من نماذج2.2.11 

 :التالية الدراسة المثاؿ سبيؿ عمى نأخذ األعماؿ حاضنات تقييـ عمميات نماذج بيف مف 
(FRÉDÉRICK MARCIL،2113م) 

 تقييـ حوؿ اسةـ( در 2008) عاـ مف جوليو شير في الكندية االقتصادية التنمية وكالة قدمت
 كيبيؾ لمقاطعة التكنولوجية حاضنات بيف "BENCHMARKING" بالمقارنة القياس بطريقة أداء

 عمؿ أسموب تقييـ الدراسة مف اليدؼ) وأجنبية كندية، (المقاطعة التكنولوجية خارج وحاضنات
 الحاضنات حوؿ المعارؼ وتثميف االداءات بأفضؿ التعريؼ سبيؿ في ،أداءً  األعمى الحاضنات
 .االقتصادية لتنمية ومحدثة لإلبداع محفز باعتبارىا التكنولوجية
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وتسعة  كيبيؾ مقاطعة مف تكنولوجية حاضنات 8 النموذج شمؿ :الدراسة نموذج تصميم  -1
 يمي: لما وفقا تصميمو وتـ الكمية، المؤشرات باستخداـ المقاطعة، خارج حاضنات التكنولوجية

 االساسية الكمية المؤشرات استخداـ عبر الحاضنات أداء وقياس الحاضنات عمؿ أسموب قياس -
 والثانوية.

 أربعة معايير. عمى بناءً  الدراسة محؿ الحاضنات بيف أداء األعمى العمؿ أسموب مقارنة -
 لمدراسة. النيائية النتائج إظيار -
 .التوصيات -
 :يمي ما عمى المعطيات تضمنت :النموذج معطيات  -2
 الدراسة. محؿ الحاضنات حوؿ بيانات -
 المحتضنيف. بيانات -
 .الحاضنة مف المتخرجة المؤسسات بيانات -
 :التالي النحو عمى القياس طريقة تمت :الدراسة نموذج تنفيذ -3

 :التالية المؤشرات عمى بناء الدراسة محؿ الحاضنات عمؿ قياس تـ :الحاضنات عمل 3-1

  الحاضنة نشاط قطاع( االقدمية) الحاضنة عمر الحاضنة، مياـ لمحاضنات العامة المحددات -
 .)التكنولوجية الصناعات واالتصاؿ، المعمومات تكنولوجية األحياء، عمـ)

 الحاضنة. األعماؿ شبكة -
 المحتضنيف. انتقاء معايير -
 التسويقية(. المالية، االعماؿ، ادارة( لممحتضنيف المقدمة الخدمات -
 المحتضنيف. مرافقة طريقة -
 .)الزبائف عف البحث متضمف ( المحتضنيف أعماؿ نمو -
 البحث. ومراكز بالجامعات لمحتضنيفا ربط -
 .)التمويؿ عمى الحصوؿ في المساعدة( المحتضنيف تمويؿ إستراتيجية -
 مساعدات تقيـ األعماؿ، عمى التدريب) عمى التركيز ممحتضنيفل الرئيسية االحتياجات -

 التمويؿ(. عمى الحصوؿ
 .الحاضنة تمويؿ أسموب -
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 المؤشرات أساس عمى الدراسة محؿ لمحاضنات المحور ىذا قياس تـ :الحاضنات أداء 3-2
 : التالية

 المشاريع عدد سنويا، تقييميا تـ التي المشاريع عدد التشغيمية، الميزانية: الحاضنة أداء شراتمؤ  -
 مف المتخرجيف عدد سنويا، االحتضاف طور في المشاريع عدد سنويا، المقبوليف لالحتضاف

 .سنويا الحاضنة
 مبدأيو مف بخمسة سنوات يحتسب) الحياة معدؿن: المتخرجي /المحتضنين أداء مؤشرات -

 نسبة المحقؽ، االعماؿ رقـ لممحتضنيف، بالنسبة المنشأة العمؿ مناصب عدد ،)االحتضاف
 نسبة لممتخرجيف، بالنسبة المنشأة العمؿ مناصب عمى تمويالت، تحصموا الذيف المحتضنيف
 ه. أعال األساسية المؤشرات استخداـ تمويالت بجانب عمى اتحصمو  الذيف المتخرجيف

 محؿ الحاضنات بيف االداءات أفضؿ الى وصوؿأداء:  األعمى األعمال حاضنات مقارنة 3-3
 :وىي معايير عمى أربعة بناءا األداء تقييـ تـ الدراسة؛

 محتضف. لكؿ تكمفة أقؿ تحمؿ أساس عمى االحتضاف تكمفة معيار بنياف: االحتض تكمفة معيار 
 تكمفة أقؿ تحمؿ توليفة أساس عمى الحاضنة انتاجية معيار بنية: الحاضن انتاجية معيار 

 المحتضنيف. الى المتخرجيف نسبة وتحقيؽ األعمى لممتخرجيف
 أساس عمى المحتضنة المشاريع حياة معدؿ معيار بنية: المحتضن المشاريع حياة معدؿ معيار 

 .)المشاريع احتضاف بداية مف بخمسة سنوات يحتسب) ارتفاعا حياة األعمى معدؿ
 لممحتضنيف المحققة النتائج أساس عمى لممحتضنيف االداء معيار بنييف: تضنالمح أداء معيار/ 

 المبيعات المنشأ، العمؿ منصب تكمفة المنشأ، العمؿ منصب عدد، (مف الحاضنة المتخرجيف
 المحققة(.
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 الخالصة: 2.2.12

 حيث مف الناشئة، والمؤسسات المشاريع لنمو مناسبة أعماؿ بيئة األعماؿ حاضنات تتيح
 االقتصادييف الفاعميف إشراؾ ذلؾ إلى المالية" ضؼ التكنولوجية، الموجستية، "آليات الدعـ توفير
 .الحاضنات ىذه نجاح بذلؾ منعكسة أو خواص، عمومييف كانوا سواء

 النوع ىذا مثؿ لقياس الدالة المؤشرات مختمؼ باستعراض قمنا األعماؿ حاضنات تقييـ وألجؿ
 طرؽ مختمؼ بتوضيح قمنا وألجمو الحاضنات ىذه أداء مستويات لتتبع منا سعيا مف المنظمات

 غيرىا إليو يصؿ بما األعماؿ حاضنات تحققو ما عمى القائمة بالمقارنة عممية القياس سواء القياس
 عبر الحاضنة مردود قياس عممية وكذا األفضؿ، القسط بالقياس إلى يسمى ما وىو مثيالتيا مف

 المؤشرات عبر األعماؿ حاضنات قياس نجاح ثـ الحاضنة، أثر لقياس معينة متغيرات توظيؼ
 .االقتصادي األداء المحققة

 وبشكؿ الدوري التقييـ ضرورة األعماؿ حضانة لعممية المرجوة األىداؼ بموغ مف متحقؽلو 
 .المحصمة النتائج عمى بناءً  وجدت أف االنحرافات بتصحيح ليا مما يسمح مستمر
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 فمسطين في األعمال ريادة في ودورىا األعمال حاضناتالمبحث الثالث: 
 :المقدمة 2.3.1

دعـ  خالؿ مف المشروعات أصحاب ازدىار إمكانية فمسفة عمى األعماؿ حاضنات تستند
 المشروعات أصحاب األعماؿ حاضنات برامج تساند أف ويمكف األعماؿ، رجاؿ مف الخبراء وتوجيو

 مستقبالً  مشروعاتيـ وانجاح إلدارة والمصادر المعرفة يمتمكوف وال أفكارًا إبداعية لدييـ والذيف الجديدة

 مف العديد عمؿ يقتصر وال( Nepal,2006,p1لمنمو ) المطموب بالتعاوف خالؿ إمدادىـ مف

 تمر التي الكبيرة المنظمات مع وتعمؿ بؿ المتوسطة أو الجديدة المنظمة عمى االحتضاف عمميات

نموىا  مراحؿ خالؿ المتوسطة أو عمرىا بداية في والصغيرة نشاطيا، وترغب بإعادة التدىور بمرحمة
(Franklin,2000,p10 .) 

 المشاريع ونجاح ونمو لتأسيس األساسية المرتكزات أحدى األعماؿ حاضنات تمثؿ وبذلؾ

 احتضاف عمى تعمؿ آلية تطوير أساس عمى األعماؿ حاضنات في الريادي الفكر وُبني الريادية

 وصغير محدد مكاني حيز داخؿ العالي النمو ذات والمشروعات اإلبداعية األفكار أصحاب ورعاية

 الجديدة األفكار أصحاب مف األعماؿ ورواد المبادريف لدعـ مشتركة أساسية خدمات يقدـ نسبيا،

 المناسبة المالية الموارد توفير خالؿ مف وذلؾ المشروع إقامة في البدء فترة وتيسير والتكنولوجيا

 ىذه توفير جانب إلى إقامتيا، عمى المترتبة العالية المخاطر ومواجية المشروعات ىذه لطبيعة

 المتخصصة الفنية واالستشارات المعونة أيضا تقدـ فيي األساسية، اإلدارية لمخدمات المنظومة

 .المشروعات لطبيعة وتبعا األحياف، بعض في التسويقية والمساعدات
 فييا يتـ والتي المشاتؿ فكرة مف تشابييا جانب مف المشروعات حاضنات إلى ينظر أف ويمكف

 تحويميا يتـ وبعدىا البيئة، مع والتأقمـ النمو عمى قادرة تصبح بحيث الصغيرة والبذور النباتات زارعة

 (.ـ3002 ،واخروف األعماؿ )السنوني مشاتؿ شأف ىو وىذا األكبر، المزارع إلى
 إذ ،األمريكية المتحدة الواليات في ـ9494 سنو إلى األعماؿ حاضنات ظيور بدايات وتعود

 وباألخص العالـ دوؿ مف العديد لتتبعيا باتافيا، صناعات ركزمب يعرؼ بما متمثمة مره ألوؿ ظيرت

عاـ  أوروبا في أعماؿ حاضنة أوؿ وأقامت التجربة تمؾ مف استفادت التي األوروبي االتحاد دوؿ
 .ـ9431

 لوزارة تابعة تكنولوجيا حاضنة تقيـ عربية دولة أوؿ مصر فتعد العربي المستوى عمى أما

 (.9ـ، ص3099 واخروف، ـ )جوادي9443 عاـ في وذلؾ الصناعة
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 حاضنات كوف الباحثة نظر وجية مف األعماؿ وحاضنات الريادية بيف العالقة أىمية وتبرز

 والتي األعماؿ لرياديي الصغيرة وخاصة المشروعات استضافة عمى يعمؿ مجيزاً  مكاناً  تعتبر األعماؿ

 النضج مرحمة إلى تصؿ لكي المناسبة البيئة ليا ويوفر السوؽ، في نجاحيا عدـ مف يخشى

 الضرورية الخدمات وتوفير المجتمع عناصر كؿ مع والروابط العالقات إقامة خالؿ مف واالستقرار

 .العمؿ لسوؽ وانطالقو المشروع لنجاح

 :بالبيئة وعالقتيا األعمال حاضنات تطور احلمر  2.3.2
 :األعمال حاضنات تطور مراحل 2.3.2.1

 بيئة خمؽ بيدؼ العالـ دوؿ مف بالعديد األعماؿ مجتمع في الحاضنات بفكرة العمؿ يتجسد

 سيما وال الجامعات خريجي مف والمبدعيف والمخترعيف والمبتكريف المستثمريف لصغار المناسبة العمؿ

 بتييئة وذلؾ العمؿ، بيئة عمى ومنافذ أبواب الحاضنات ليـ تفتح حيث العممية االختصاصات ذوي

 فمسفة مف منطمقوف .األعماؿ مجتمع نحو لالنطالؽ صقميـ عمى تعمؿ وواقعية حقيقية عمؿ ظروؼ

 .ناجح اقتصادي مشروع مشروعيـ أف مفادىا عمؿ

 حتى السبعينات منذ امتدت والتي المتحدة الواليات في األساسي لمتطور األولى المدة وتمثؿ

 بالجامعات، وارتباطيا إنشائيا، مف الغرض بتعدد المرحمة ىذه حاضنات تميزتو  التسعينات منتصؼ

أنيا  عمى فييا البعض بدء بينما الصناعية، البحوث بتسييالت يعرؼ ما أو الحكومية البحوث ومراكز
 المدة تعكس فيما اقتصادي، مأزؽ مف تعاني التي المجتمعات إحياء إلعادة إقميمي تجديد مشروعات

 المتحدة الواليات في المتخصصة الحاضنات نماذج ترسيخ بعد قوية مرحمة التسعينيات عقد في الثانية
 النمسا منيا بمداف عدة وفي التكنولوجية الحاضنات وىي الظيور، في جديدة حاضنات بدأت إذ

 ذات المشروعات عمى الحاضنات تطور مف المرحمة ىذه ركزت وقد وغيرىا، وكندا والصيف والسويد

 .التكنولوجي األساس
 حاضنات ظيرت أف بعد األف، لغاية إلى ـ9444 عاـ أواخر منذ الثالثة المدة وامتدت

 شركات تساعد منظمة " بيا ويقصد االفتراضية، بالحاضنات أيضا وتدعى أو نترنتاإل

(Dot.com) إال النضج، لمرحمة الوصوؿ حتى النمو عمى الناشئة والبرمجيات اإلنترنت حاضنات 

الفشؿ  معدالت وارتفاع المخاطرة مف عالية بمستويات امتازت الوقت وبنفس إنيا
 باستثناء المعتادة االحتضاف خدمات جميع الحاضنات مف النوع ىذا ويقدـ (95،ص3002)التميمي،

 أو تطوير في نشاطيا ويتركز الحاضنات مف األخرى األنواع في يتوافر الذي المادي الموقع وجود
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 المشاريع تعزيز في تساىـ الحديثة االقتصاديات أف حاضنات إلى إضافة ما، تقني لعمؿ استشارة

يجاد فرص االقتصادية بالتنمية المتعمقة الجديدة  تمثؿ عاـ وبشكؿ االبتكاري والمناخ العمؿ وا 

 األساسية. أىـ الحاضنات مف األنترنت وحاضنات التقنية الحاضنات
 :المحيطة بالبيئة وعالقتيا األعمال احتضان تطور 2.3.2.2

 Smallاالتحادية  »الصغيرة األعماؿ إدارة«مف  الدعـ مف دفعة أكبر الحاضنات لقيت

Business Administration(SBA)  9435 عاـ مف الفترة خالؿ الحاضنات بتنمية قامتالتي-
 ـ9432عاـ في 20إلى ـ9435عاـ في 30مف الحاضنات عدد نمو ذلؾ اءر جـ وكاف مف 9432

 في قادة أيدي عمى الوطنية التجارية الحاضنات جمعية تكونت ـ9439عاـ وفي الشمالية أمريكا في

 9920 عمى اآلف يزيد ما إلى األولى السنة في عضوا 50مف بسرعة الجمعية ونمت األعماؿ، مجاؿ

 ىناؾ أف غير الحاضنات، ومنشئي مديري مف أساسا مكونة الجمعية وىذهـ 3002يناير في عضوا

 ورسالة األعماؿ مساعدة ومحترفي والتعميـ، التقنية، تسويؽ في المتخصصيف مف أيضا مشاركة

 ومساعدة الحاضنات، وانشاء بإدارة المتعمقة المعمومات وتوصيؿ وجمع التدريب ىي الجمعية

 (NBIA,2013) .الخبرة تعوزىا التي والمؤسسات الناشئة الشركات

 العمؿ األىداؼ ىذه ومف السائدة، األوضاع مع بسرعة تتكيؼ التي الحاضنات أىداؼ وتختمؼ

 وزيادة المدف، داخؿ المعدمة المناطؽ في األعماؿ لتوفير والسعي الريفي، االقتصاد أنشطة تنوع عمى

 .الكبرى الشركات إلى الجامعات مف التقنية ونقؿ ثروتيا،
 National Business الشمالية أمريكا في األعماؿ الحتضاف الوطنية الجمعية وتشير

Incubation Association (NBIA)، لكي الحاضنة توفرىا أف يجب التي األولية الخدمات إلى 

 (:NBIA,2013) االتي في الخدمات تمؾ متمثمة الحتضافا بعممية تقـو
 .المنظمة ماؿ أسر  ودعـ المالئـ التمويؿ مصدر عمى الحصوؿ -

 .والفني اإلداري والعوف الدعـ أنواع مختمؼ عمى لحصوؿا -

 مشتركة تسييالت الحاضنات تزود إذ الجديدة، األعماؿ وتنمية ودعـ لتشجيع مؤسسة فيي لذا
 توفر كما االتصاؿ، ت شبكا ط رب وفرص ،لمعمؿ ة مساعد وخدمات والصغيرة، الجديدة لمشركات

 غير األرباح عف فضالً  والخدمات التشغيؿ تكاليؼ تقميؿ مثؿ لمشركات ممموسة منافع الحاضنات
  .المعمومات عمى الحصوؿ وتسييؿ لألخريف والنصيحة المعنوي الدعـ مثؿ الممموسة
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 لممنظمات النمو ومرحمة النشاط بدء مرحمة بيف وسيطة عممية األعماؿ حاضنات تمثؿ وبذلؾ

 لذا المشروع، لنجاح الالزمة واألدوات والمعمومات اءر بالخب المبادريف تزويد في العممية ىذه وتساىـ

 التكنولوجيا ونشر الثروات وتكويف االقتصادي النشاط تنويع في يساعد تنموي برنامج بمثابة تعد فإنيا

 ميؿ،)خ الصغيرة لممنظمات االستثمار أخطار تخفيض عف فضالً  عمؿ، فرص وخمؽ وتسويقيا

 (.193، ص3001
 وتوجيييا والمبادريف المبدعيف أفكار تتبنى التي البيئة أو الجية تعتبر األعماؿ فحاضنة لذا

 عمؿ بيئة توفير خالؿ مف قائمة خدمات أو صناعات تطوير أو جديدة، منتجات تقديـ و إلنتاج

 إلى واالقتصادية الفنية واالستشارية اإلدارية الخدمات بتقديـ وذلؾ الوليدة المشروعات ليذه مناسبة

 المشروعات إنجاح في المساعدة الجيات ربط تتولى كما والمستمزمات المعدات بعض توفير جانب

 الوليدة المشروعات ىذه فييا تصبح محددة زمنية لفترة وغيرىا تاوالمختبر  التمويؿ بمصادر المحتضنة

، 3099)المحروؽ، السوؽ في والتحديات الصعوبات ومواجية الحاضنة مف لخروجا عمى قادرة
 (.99ص

 الجديدة المشروعات لمساندة تصميميا يتـ التي الدعـ أنواع أىـ أحد األعماؿ حاضنات وتمثؿ

 .والتطور النمو عمى ومساعدتيا أنواعيا بمختمؼ

 :تواجييا التي والمشاكل األعمال حاضنات نواعأ 2.3.3

 صيغ ذات وكانت منيا العديد نشأ فقد العالـ في األعماؿ حاضنات عمر قصر مف بالرغـ

 ولكؿ االقتصادي، نشاطيا حسب أو تقدميا، التي الخدمات طبيعة أو ممكيتيا حيث مف سواء مختمفة

 يعمؿ مجيز مكاف المختمفة بأنواعيا الحاضنات ىذه وتعتبر غيرىا عف تميزىا خصائص حاضنة

 البيئة ليا ويوفر السوؽ، في نجاحيا عدـ ُيخشى التي الصغيرة وخاصة المشروعات استضافة عمى

 عناصر كؿ مع والروابط العالقات إقامة خالؿ مف ارر واالستق النضج مرحمة إلى لموصوؿ المناسبة

 :منيا األعماؿ حاضنات وتصنؼ المجتمع

  تقدميا التي الخدمات حسب األعمال لحاضنات عام تصنيف 2.3.3.1

 (123، ص2004)شمبي، :الكاممة الخدمات ذات . حاضنات1
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 لممشاريع والتسييالت الخدمات مف كاممة حزمة تقديـ عمى يعمؿ الحاضنات مف النوع ىذا

 داخؿ فيو المشروع إلقامة المكاف توفير وحتى يةر استشا أو تسويقية أو مالية أكانت سواء المحتضنة

 .لو االقتصادية الجدوى اسةدر  عمى بناء الحاضنات مف النوع ىذا في المشاريع اختيار ويتـ الحاضنة،

 :المجازية . الحاضنات2

 ارر استم عمى يعمؿ فيو عمميا، وآلية الحاضنات مبدأ عف يختمؼ الحاضنات مف النوع ىذا

 تقديـ عمى تعمؿ أنيا وحتى االنطالؽ، فترة وبعد منيا تخرجت التي لممؤسسات الخدمات بعض تقديـ

 الحاضنة داخؿ مجيز ومبنى مساحة إلى الحاجة عدـ بمعنى الحاضنة حدود خارج لممشاريع خدمات

 .الصغيرة المؤسسات عمؿ محيط في الخدمات تقديـ عمى الحاضنات تعمؿ وانما الصغيرة لممشاريع

 :كبيرة بمؤسسات مرتبطة حاضنات . 3

 والحفاظ اسميا عمى الحفاظ في الكبيرة لمشركات مساعدة بمثابة يعتبر الحاضنة مف النوع ىذا

 في الحاضنات آلية استغالؿ عمى المشاريع حاضنات مف النوعية ىذه ترتكز المخاطرة مف عمييا

 بعض بيف اكةر الش تعميؽ خالؿ مف تكنولوجيات استحداث أو إنتاجية أو بحثية مشاريع إنجاز

 ىذه خدمة تستطيع التي الصغيرة المشاريع أو األفكار وأصحاب الكبيرة والشركات المؤسسات

 طريؽ عف ذلؾ فيتـ لمسوؽ وطرحيا جديدة سمع تطوير في الشركات ترغب عندما ثال ـ الشركات،

ذا الحاضنات ىذه  .الكبيرة لممؤسسات تنسب فإنيا فاعميتيا السمع ىذه أثبتت ما وا 
 :الخاصة األىداف ذات الحاضنات .4

 مف معيف نوع أو معينة خدمات إلى بحاجة المجتمع فئات بعض أو المشاريع بعض ىناؾ

 عمى يعمؿ معينة خدمة في متخصصاً  يكوف الحاضنات مف النوع وىذا المعوقيف مثؿ الخدمات

 .إلييا يحتاج لمف تقديميا
 :الدولية األعمال حاضنات .5

 الدولية التجارة في الحاصمة اتالتطور  مالحقة أجؿ مف وجد الحاضنات مف نوع عف عبارة وىي

 األسواؽ في والعمؿ لمتوسع المحمية الشركات وتأىيؿ األسواؽ بيف لمحواجز الةز إ مف عنيا نشأ وما

 بكيف في أنشأت التي الحاضنات : الحاضنات تمؾ عمى األمثمة ومف ، الخارجية األسواؽ في المحمية

 وادي سفيرة " عمييا يطمؽ كاف والتي األمريكية المتحدة الواليات في كاليفورنيا ، الصيف في وشنغياي

 التكنولوجي التجمع بيف اكةر ش عممت حيث تونس في موجودة فيي العربية الدوؿ في أما ، "السيميكوف

 .الحاضنات مف النوع ىذا إلقامة سيدريا بورج التكنولوجية والحديقة" الةز الغ " لالتصاالت
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 :بيا خاص مبنى لتوافر اً وفق الحاضنات تصنيف 2.3.3.2

 ،3002 واخروف، السنوني) إلى خدماتيا تقديـ أماكف لمدى اً  وفؽ الحاضنات تقسـ يمكف 
 (:23ص

ىذا النوع مف الحاضنات  Open Business Incubators):) حاضنات األعمال المفتوحة  -9
 لبدء محدد لمكاف الحاجة دوف الصغيرة المنشآت عمؿ مواقع في خدماتو تقديـ عمىيعمؿ 

 .التحرؾ في مرونة واألكثر تكمفة األقؿ النوع ىذا يعتبر وبالتالي المشروع

 األوؿ، النوع بعكس وىي (Closed Business incubators):حاضنات األعمال المغمقة  -3

 .ذلؾ إلى تحتاج التي لممشاريع خدماتيا تقدـ خاللو ومف محدد مكاف في تنشأ فيي
 :الييا المنتسبة األجيال حسب العمال حاضنات تصنيف 2.3.3.3

تدعـ المؤسسات القائمة عمى   :(first generation Incubators)حاضنات الجيل األول -9
 عمييا ويطمؽ إلخ،...المعاىد و بالجامعات وطيدة عالقة ذات وىي المعرفة كرأس ماليا

 .التقنية األساسية بالحاضنات
تدعـ المؤسسات ذات   :(second generation Incubators):حاضنات الجيل الثاني -3

 عالقة ليا الفنية، والدراسات األبحاث مراكز قبؿ مف الخ…والغذائي والصناعي النشاط الريادي
 .التقميدية القاعدة ذات حاضنات عمييا ويطمؽ الخ…التجارية والغرؼ المحمية وطيدة بالجماعات

تقديـ الدعـ إلى المؤسسات  (third generation Incubators) : حاضنات الجيل الثالث -3
 مراكز حاضنات عمييا ويطمؽ نيةالف والدورات االستشارية الخدمات في كافة الصغيرة والمتمثمة

 (.612 ، ص2006واخرون، عبد الرزاقالتجديد )
ثالثة  إلى تحتضنيا التي المؤسسات أو المشاريع أنواع حسب األعمال حاضنات تصنيف 4.3.4

 :يمي( فيماأصناف رئيسية تتمثل 

 بالتنمية وتعنى General / Mixed-use Incubators:حاضنة األعمال العامة  .1
 المختمفة، األعماؿ تطوير في االستمرار خالؿ مف فييا، تتواجد التي لممنطقة الشاممة االقتصادية

 عمى تركز أنيا غير محدد، تخصص بدوف األعماؿ مشاريع مف الكثير ىذه الحاضنات وتخدـ
 تنشأ قد أو أصال اليدؼ ليذا العامة األعماؿ حاضنات وتؤسس التجديد واالبتكار، مجاالت
 .عامة حاضنة إلى ثـ تتحوؿ محدد قطاع لخدمة
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 بصفة تعنى Development Economic Incubators: حاضنة األعمال المتخصصة .2
 الييكمة إعادة خالؿ مف فييا، تتواجد التي لممنطقة االقتصادية الجوانب بعض بتنمية خاصة

 مرغوبة لتخصصات وظيفية فرص خمؽ أو فييا، معينة صناعات تشجيع أو الصناعية لممنطقة
 .إلييا خاص نوع مف استثمارات الستقطاب أو العمؿ عف فييا الباحثيف مف لفئات محددة أو

 بالتكنولوجيا وتختص Technology Business Incubators: حاضنات األعمال التقنية .3
األكاديمييف  وتدريب ومساعدة وتشجيع بيا والمرتبطة فييا المتخصصة المنشآت وتطوير ونشرىا،
 بالميارات تزويدىـ خالؿ مف أعماؿ رواد ليصبحوا والجامعات األبحاث مراكز في والباحثيف

 (15ص ،1997) .الالزمة األخرى واالستشارات الخدمات وتوفير الالزمة وتدريبيـ
 في: تتمثل السابقة التصنيفات وفق تندرج ل األعمال لحاضنات أخرى أنواع وىناك 2.3.3.4

 الصغيرة دون المؤسسات تشجيع حاضنات: 

 وتكوف بيـ الخاصة المؤسسات إنشاء إلى المستثمريف بعض يتجو والنائية الفقيرة المناطؽ في

 نفسو، المشروع صاحب مف تتكوف أف ويمكف العماؿ مف جداً  قميؿ عدد مف تتكوف أي جدا صغيرة

 جدا ضئيؿ وبحجـ المشاريع مف النوع ليذا المساعدات تقديـ عمى يعمؿ الحاضنات مف النوع وىذا

 (.94ص ،3009 األسكو، واالجتماعية االقتصادية المجنة )تقريرممحة  اجتماعية غايات لخدمة وذلؾ

 الخارج في والدارسين الطالب حاضنة: 

 مف كبيرة نسبة ىناؾ أف لوحظ حيث الصيف، في الحاضنات مف النوع ىذا ابتكار تـ لقد

 تشجيع عمى العمؿ الواجب مف كاف لذا الجامعي، تعميميـ إتماـ أجؿ مف الوطف يغادروف الطالب

، 3009)الشبراوي،الجامعي  تعميميـ انتياء بعد خاصة الوطف أرض إلى العودة عمى الطالب ىؤالء
 (.91ص
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 األعمال حاضنات تواجو التي المشاكل: 

 في تمعبو الذي الدور مف وبالرغـ الحاضنات، تتركيا قد التي االقتصادية اآلثار مف بالرغـ

 عمى تؤثر قد أو فعاليتيا، مف تحد التي المشاكؿ بعض تواجو قد أنيا إال اد،ر واألف المشاريع خدمة

 .دورىا

 :(994، ص3002 ىيكؿ،) يمي فيما المشاكل ىذه إجمال ويمكن 

 في وخاصة إليو تنتمي التي المحمي المجتمع مف كافة الدعـ وسائؿ عمى الحاضنة حصوؿ عدـ (1

 تقديميا باإلمكاف يكوف والتي وحجميا الخدمات طبيعة عمى يؤثر الذي األمر بداية تأسيسيا

 الحاضنة مف لكؿ األساس حجر تشكؿ والتي بالتمويؿ، المتعمقة المساعدات وتوفيرىا وخاصة

 .المحتضنة والمشاريع

 المشاريع قبؿ مف عمييا الحصوؿ باإلمكاف كاف التي الخدمات حجـ لمدى المرتبطة التوقعات (3

 عمى الطمب ىذا الحاضنة تمبية عدـ مف األمؿ خيبة وبالتالي والمالية، اإلدارية، الفنيةوخاصة 

 .فيو المغاؿ الطموح مستوى

 والبشرية المالية الحاضنة اتر قد تكوف حيف في المحتضنة المؤسسات طموح مستوى ارتفاع (2
 .محدودة

 المؤسسة عمؿ لتسيؿ الحاضنة تستيدفيا التي اؼر األط فعؿ ورد االتصاالت ونوعية جودة (5
 .المحتضنة

 .المجاالت مختمؼ في الحاضنات عمى المحتضنة المؤسسات اعتماد (9

ستتحممو  التي الخطر بدرجة يتعمؽ فيما خاصة والحاضنة المحتضنة المؤسسة أىداؼ اختالؼ (1
 تمنح التي المالية المؤسسات أماـ ضمانيا حتى أو المالية المساعدات تقديـ عند الحاضنة
 .القروض

 : األعمال حاضنات وأىمية أىداف 2.3.4
 :األعمال حاضنات أىداف 2.3.4.1

 المنشآت أو األعماؿ رجاؿ مف العديد تخريج ىو األعماؿ حاضنات لبرنامج الرئيسي اليدؼ إف
 الحاضنات أىداؼ أىـ استعراض ويمكف وتزدىر، وتنمو السوؽ في تبقى أف تستطيع والتي الناجحة

 (39، ص3002 )السنوني، التالية النقاط خالؿ مف
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 عمى والعمؿ لممجتمع خدماتيا تقديـ عمى تعمؿ خدماتية او إنتاجية مشاريع إقامة في المساعدة  -9
 .المشاريع إقامة تسييؿ عمى تعمؿ والتي اإلمكانيات كافة وتوفير المناسب المناخ تييئة

 المشاريع ىذه بيف مشتركة حمقة تكويف خالؿ مف السوؽ مع الجديدة المشاريع ربط عمى العمؿ  -3
 مع الحاضنة داخؿ المحتضنة المشاريع ربط في إمكانياتيا إلى إضافة الموجودة، والمشاريع

 .عمييا التغمب وكيفية ضعفيا ونقاط خبراتيا مف لالستفادة البعض بعضيا
 وحؿ البشرية، الموارد تنمية أجؿ مف االجتماعية األىداؼ مف مجموعة لتحقيؽ الحاضنة تيدؼ  -2

 .البطالة مشكمة

 عمى لمدولة االقتصادي الوضع تساعد والتي االقتصادية الجدوى ذات االستثمارات قياـ تشجيع  -5
 .والتطور النمو

 والفنية والمالية اإلدارية والمعوقات المشاكؿ تخطي عمى الصغيرة المشاريع مساعدة عمى العمؿ  -9
 .التأسيس مرحمة في وخاصة ليا تتعرض أف يمكف التي

 عمى يساعدىا مما المجتمع في المشاريع عدد وزيادة لألفراد الدخؿ معدالت زيادة في المساىمة  -1
 .المحمي االقتصاد تنمية

 األفكار ليـ تتوافر الذيف المبادريف دعـ خالؿ مف نجاحيـ فرص وزيادة األعماؿ رواد دعـ  -2
 .طموحاتيـ لتحقيؽ الالزمة الموارد وبعض السميمة االقتصادية اسةر الد إلى إضافة الطموحة

مف  نجاحو فرصة لزيادة المشروع عمر مف الحرجة األولى السنوات خالؿ مناسبة عمؿ بيئة توفر  -3
الفكرة  جوىر عمى الفكرة صاحب وتركيز رمزية بتكمفو واإلدارية الفنية النواحي استكماؿ خالؿ

الصغيرة  لممنشآت جدة )مركزجديد  مبادر إلى بعد فيما ليتحوؿ محدد زمني سقؼ خالؿ وتطبيقيا
 .(3ـ، ص3090والمتوسطة،

 .العمؿ سوؽ نحو االنطالؽ خطوات مواجية في الصغيرة المشروعات ودعـ الريادة روح ترويج  -4

المشروع  تأسيس في التكاليؼ بأقؿ البدء عمى تشجيعيـ خالؿ مف الريادييف عمؿ بدء تسييؿ -90
ليـ  يوفر مما والقانونية واإلدارية والمالية الفنية النواحي في والمشورة والمساندة الدعـ تقديـ بجانب
 احتماالت تقميص في الحاضنة لمساىمو إضافة الريادية مشروعاتيـ خالؿ مف واعده عمؿ فرص

 (.33ـ، ص3099)مبارؾ،الناشئة  والمتوسطة الصغيرة فشؿ المشاريع

 حاضنات تمعبو الذي الدور توضح األعماؿ حاضنات وخدمات أىداؼ أف الباحث رىي

 لترجمة النواة تمثؿ إنيا حيث واالجتماعية، االقتصادية التنموية اتر المسا مف العديد في األعماؿ
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 مف المزيد خمؽ في اعتبارىا ليا آليو لكونيا إضافة ومنتجة جادة عمؿ مشروعات إلى البشري اإلبداع

 .العمؿ فرص

 :األعمال حاضنات أىمية 2.3.4.2

 من والمتوسطة الصغيرة المشروعات مساعدة في دورىا إلى األعمال حاضنات أىمية تعزى

 (33، ص3002واخروف، )السنوني:خالل
 تجعميا مشروعات شكؿ في واإلبداعات اتر واالبتكا العممي البحث نتائج توظيؼ في تساىـ كونيا  .9

 .اإلنتاج إلى لمتحوؿ قابمة

 .الصغيرة المشروعات لبداية والمتطمبات واإلمكانيات المناسب المناخ توفر .3

 تقنية تطبيؽ عمى تعتمد متوسطة أو صغيرة خدمية أو إنتاجية مشروعات ودعـ إقامة عمى تعمؿ .2
 .حديثة اتر وابتكا مناسبة

 .الناشئة والمتوسطة الصغيرة لممشروعات الجدوى اساتر ود العممية المشورة تقدـ .5

 .ومتطمباتو السوؽ وحركة اإلنتاجية بالقطاعات والمبتكرة الناشئة المشروعات تربط .9

 مما مردود، وذات جادة أعماؿ لتأسيس ومساندتيـ األعماؿ ودعميـ أصحاب مف جيؿ تؤىؿ .1
 .باالقتصاد والنيوض لمعمؿ فرص وفتح اإلنتاج تنمية في يساىـ

والفنية  والمالية اإلدارية الصعوبات مواجية عمى والمتوسطة الصغيرة المشروعات تساعد .2
 .التأسيس مرحمة تواجو ما عادة التي والتسويقية

 .عالية وجودة نمو معدالت لتحقيؽ والمتوسطة الصغيرة لممشروعات والمساندة الدعـ تقدـ .3

 األعماؿ حاضنات مثؿ الوطني لالقتصاد جدوى ذات مجاالت في االستثمار أماـ المجاؿ تفتح .4
 .وغيرىا المعموماتية مشاريع وحاضنات والداعمة الصغرى الصناعات وحاضنات التكنولوجية

لغرض  مناسبة عمؿ وظروؼ مناخ إيجاد طريؽ عف واالقتصادية االجتماعية التنمية في تساىـ .90
 وتوفير ،والصناعية التكنولوجية منيا خاصة بأنواعيا والمتوسطة الصغيرة المشروعات تطوير

 المشروع وربط واالستشاري والمالي والتقني الفني الدعـ فييا بما والنمو، التطور إمكانيات

 .بالسوؽ
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 :نجاحيا وعوامل تقدميا التي والخدمات األعمال حاضنات عمل ليةآ 2.3.5
 :األعمال حاضنات عمل آليو 2.3.5.1

 تقدـ حيث الصغيرة خاصة لممشاريع الخدمات مف حزمة تقديـ عمى األعماؿ حاضنات تعمؿ

 قبؿ مف االنتساب طمبات فإف المناسب المكاف وتوفير الحاضنة تأسيس فبعد المنتسبيف، لألعضاء

 وتقـو الحاضنة، عمى بالتوافد تبدأ لتنفيذىا جديدة ار أفكا يحمموف الذيف الشباب مف اتر المباد أصحاب

 منيا، نوع أي قبوؿ بشأف ارىار ق إصدار ثـ ومف إلييا المقدمة الطمبات جميع اسةر بد متخصصة لجنة

 إدارية خدمات لممؤسسات، عمؿ مكاف مف: والتسييالت الخدمات مف حزمة تقديـ عمى تعمؿ ثـ ومف
 توقيع ويتـ احتضاف رسـ أو ايجار مقابؿ تقدـ والتي الخدمات، مف وغيرىا وقانونية مالية استشارية

 الحاضنة واخالء االحتضاف رسـو بدفع المؤسسات مف تعيد يتضمف والحاضنة المؤسسات بيف عقد

 الحاضنة تتعيد بحيث أخرى، مؤسسات استيعاب لمحاضنة يتاح لكي وىذا محددة زمنية فترة بعد

، 3009 األيسكو، واالجتماعية االقتصادية المجنة تقرير )الصغيرة المشاريع لدعـ كافة الالزمة الوسائؿـ بتقدي
 .(99ص

 ىو االلتحاؽ شروط أىـ بأف القوؿ يمكف بالحاضنات المشروعات التحاؽ معايير يخص وفيما

 األشخاص عمى مبنية المشاريع تمؾ تكوف أف ويجب الحاضنة مف لمدعـ المشروع احتياج مدى

 وفيما ممكف، وقت بأسرع والتخرج السريع النمو عمى تساعده والتي الجيدة األفكار أصحاب المؤىميف

 :المؤسسات ىذه في توافرىا الواجب الشروط إجماؿ يمي
 .واضح مشروع أو واضحة عمؿ فكرة الريادي لدى يكوف أف . 9

 .ادر لألف العمؿ فرص ويوفر فيو إنشاؤه يتـ الذي المجتمع يخدـ المشروع يكوف أف. 3

 عمى القدرة لديو يكوف أف أو الالـز التمويؿ لديو يتوافر أف المتقدـ في الحاضنات بعض تشترط .2
 .المطموب التمويؿ توفير

 (.91 ص، 3009 واخروف، )جودر والنمو لمتوسع قابمية المشروع لدى يكوف أف .5

 بحدود بالتخرج لو يسمح بحيث سريع نمو بمعدؿ يتمتع لالحتضاف المتقدـ المشروع يكوف أف .9
 .لو المحددة الزمنية الفترة
 (:NBIA,2014)  ىما رئيسيين أساسين عمى األعمال حاضنة في الحتضان فاعميو عتمدوت
 عف فيو تعمؿ التي لممجتمع االقتصادية الصحة عمى إيجابي بتأثير القياـ الى الحاضنة تتطمع أف  -9

 .الناشئة لمشركات النجاح مف قصوى درجو كفالو طريؽ
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 .عالية بكفاءة ميماتيا تواصؿ عماؿ أ لمؤسسة حيا نموذجا نفسيا الحاضنة تكوف أف  -3

 سبؿ أفضؿ وتفعيؿ الممارسات بأفضؿ اـز االلت عمى بحرصو النموذجي االحتضاف يتميز حيث

 المواصفات مف مجموعة إلى عمييا والمشرفيف الحاضنات إدارة تتطمع أف يجب وبيذا األعماؿ إدارة

 (:Rice,1995)ـ  التالي النحو مىع واألسس
 لالحتضاف الرئيسيف بالمبدأيف اـز االلت. 

 تحديد تشمؿ استراتيجية بتخطيط والقياـ المجتمع في الحاضنة دور تحدد رسالة عمى اإلجماع 
 .الرسالة لتحقيؽ عينية أىداؼ

 واقعية عمؿ خطة وتنفيذ بوضع المالية ريةااالستمر  عمى الحرص. 

 في الحاضنة نجاح تحقيؽ يمكف حتى مجزية مكافأة ومكافأتيـ باإلدارة القائميف انتقاء في الحرص 
 .النمو في الشركات مساعدة مف الحاضنة تتمكف وحتى رسالتيا

 اإلدارة تبذؿ أف واإلصرار عمى الحاضنة، رسالة تحقيؽ عمى العزيمة يممؾ إدارة مجمس تكميؼ 
 .ناجحة جديدة شركات إنشاء عمى العمؿ في الجيد قصارى

 المبادرة ذلؾ في بما العمالء لمساعدة ممكف وقت أكبر تكرس بحيث اإلدارة وقت أولويات تحديد 
 .أماميا اءر اإلث فرص وفتح الشركة إنجاح عمى حرصا والنصيحة والتوجيو باإلرشاد

 العميمة لمشركات المساعدة تقديـ في بيا تساىـ التي والوسائؿ الموارد وتوفير لمحاضنة مقر إنشاء 

 .منيا كؿ احتياجات يالئـ بما

 التنمية مف وأىدافو بيا المحيط المجتمع نسيج في وأنشطتيا الحاضنة برنامج دمج عمى العمؿ 

 .المستقبمية اتيجيتيار واست لالقتصاد العامة

 مساعدة ليا يمكف التي الدعـ شبكات ذلؾ في بما المصالح أصحاب مساندة الكتساب السعي 

 .وأىدافيا الحاضنة أنشطة ودعـ العميمة الشركات

 الجارية البرامج تقييـ في تيـ وبيانات إحصائيات وجمع إدارية معمومات نظاـ إيجاد عمى الحرص 
 .العمالء حاجات وفؽ وتطويرىا امجر الب كفاءة تحسيف عمى حرصا وذلؾ

 :الحاضنة تقدميا التي األساسية الخدمات 2.3.5.2

 متوسط أو صغير مشروع وتنمية إقامة تطمبيا التي الخدمات أنواع جميع األعماؿ حاضنة تقدـ

 :شمؿتو 

 (.إلخ المعدات، تأجير الفواتير، إعداد المحاسبية، الخدمات، الشركات، اإلداري )إقامة الخدمات 
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 حفظ  االستقباؿ، موظؼ واجبات مستندات، تصوير النصوص، السكرتارية )معالجة دماتخ
 (إلخ التميفونية، والمكالمات رسالت ا الـ وتنظيـ استقباؿ اإلنترنت، الفاكس الممفات،

 المنتج ارةدوا التسعيرة والتغميؼ، التعبئة المنتجات، تطوير )استشارات المتخصصة الخدمات 

 (إلخ خدمات تسويقية

 البرامج  أو تمويؿ شركات خالؿ مف التمويؿ عمى الحصوؿ في )المساعدة التمويمية الخدمات
 (إلخ الصغيرة، المشروعات لتمويؿ الحكومية

 (إلخ المكتبة، اآللي، الحاسب تدريب، أماكف العامة )األمف، لخدماتا 

 (إلخ والمباشرة، السريعة والمعونة النصح قديـت) الشخصية والخدمات المتابعة 
 (193ص ،3001 وآخروف، اؽز الر  عبد): أيضا نذكر الحاضنة تقدميا التي الخدمات بين ومن

 المعدات اآلالت، المواد، اختيار المشاريع، جدوى بدراسة المتعمقة االستشارية الخدمات تقديـ  -9

 .العمؿ وطرؽ

 .والتسويقية اإلدارية المالية، واالستشارة المساندة توفير -3

 .الحكومية وغير الحكومية الجيات بمختمؼ المحتضنة المؤسسة ربط -2

 .خاصة ىيئات أو الحاضنة المؤسسة طرؼ مف المؤسسة لعاممي والتقني اإلداري التدريب -5

 (isesco،8108)باإلضافة إلى: 
 .مشروعات إلقامة مجيزه ومساحات أماكف توفير  -1

 رأس الماؿ شركات خالؿ مف الجديدة، المشروعات لتمويؿ المتخصصة البرامج توفير  -3

 .والمستثمريف األعماؿ رجاؿ مف شبكة أو حكومية، تمويؿ مجراب أو الُمخاطر،

  .المستشاريف مع بالتعاوف مستمر بشكؿ الجديدة المشروعات وتقييـ متابعة -2

 :األعمال حاضنات نجاح عوامل 2.3.6

 (NBIA,2014) األعمال حاضنات عمل نجاح في رئيسية محاور اآلتية العوامل تشكل 
االستجابة  تستطيع التي ىي نجاحا األكبر الحاضنات: المجتمع في األعمال ابتكار مناخ دراسة  -

 ما مجتمع في األعماؿ بإنشاء الخاصة االحتياجات ولمعرفة المبتكريف، األعماؿ رجاؿ لحاجات

 يباشرونيا، التي واألعماؿ لمحاضنات المرتقبيف العمالء عمى لمتعرؼ جدوى بدراسة يمـز القياـ

 في يخدـ أو البرنامج وغاية المناسب والموقع األمثؿ الحجـ تحديد عمى تساعد وىذه المعمومات
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 حيويادورًا  تمعب أف لمحاضنات الممكف ومف النجاح في فرصة ليا ليس التي بأي المشاريع التنبؤ

 .المحمي االقتصاد وبناء تنمية جيود في

 لمتنمية كآليات الحاضنات بيا تتميز التي الخصائص أكثر مف المرونة :والواقعية البتكار -

 في الواقعة الحقيقة استكشاؼ طريؽ عف االبتكار إلى الميؿ في التحكـ يفضؿ االقتصادية ليذا

 .بالتنمية المقصود المجتمع

 بداية إلى الجدوى دراسة بداية مرحمة مف التمويؿ توفير األفضؿ مف :سميمة مالية خطة وجود -

 المثمى المالية فالخطة الطويؿ المدى عمى النجاح فرصة لمبرنامج يتاح حتى افتتاح الحاضنة

 .والداعميف المستثمريف جذب عمى المقدرة في تؤثر المشروع دعـ مصادر مف التيقف عمى القائمة

 مف المتواصؿ الدعـ توفير ىو االحتضاف برنامج مف اليدؼ :لممشروع واقعية أىداف وضع -

 في المبتكريف األعماؿ ألصحاب المدى بعيد نجاح وتحقيؽ األعماؿ، وقادة جانب المجتمع

 ىناؾ تكوف أف يجب أنو األعماؿ حاضنات في اءر والخب الممارسيف كؿ ويدرؾ .المحمي المجتمع

 مرور مع الجودة ذات األعماؿ حاضنة تتطور منيا والتي الحاضنات معينة لنجاح أساسية عوامؿ

 عمؿ نجاح لضماف الحسباف في أخذىا يجب أساسية معايير ىناؾ أف إلى إضافة .الوقت

 وذلؾ المضافة االقتصادية القيمة أو العالي النمو ذات المؤسسات إنشاء لتنمية وتسريع الحاضنة

 .(badir.com التقنية لحاضنات )بادرفي  وتتمثؿ المحيطة المجتمعيةاالقتصادية و  لمبيئة

 تتميز سياسة توفير: الحاضنة من وجوالخر  لمدخول واضحة سياسة ووجود الختيار دقة 

 بيئات تحاوؿ التي والمستثمريف المبدعيف نوع تصؼ والتي واالنفتاح والمرونةبالشفافية 

 إلى لمدخوؿ واضحة معايير بتحديد وذلؾ وتنميتيـ بيـ واالحتفاظ جذبيـ األعماؿ حاضنات

 .التخرج ومرحمة الحاضنة

 والدعـ المناسبة الخدمات وتحديد تصميـالحاضنة:  من المقدمة الخدمة وجودة تناسب 

 كتحديد الحاضنة عمؿ لنجاح أساسي شيء عممو يطمبو ما عمى بناء المطموب لممحتضف

 التي اتر والميا المحددة والتجارية الفنية واالستشارة المناسبة المكتبية واالتصاالت المساحات

 عمؿ خطة تطوير وكذلؾ والتسويؽ والربط المطموب التمويؿ األعماؿ وتسييؿ رواد يطمبيا

 .الحاضنة مف المستفيد يطمبيا التي الالزمة االحتياجات مف وغيرىا جيدة

 الموارد لتوفير ومرنة واضحة نظرة مف البد األعماؿ حاضنة بيئة لنجاح: الماىر الفريق 

 إدارة عمى تساعد احترافية خدمة تقديـ تستطيع والتي المناسبة والمؤىالت الخبرات البشرية ذات
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 التخاذ والتشغيؿ زنية ا المي في االستقاللية بصالحية تمتعيا مع فعاؿ بشكؿ الحاضنة

 .المناسبة تاار ر الق

 مجتمع مع جيدة وارتباطات عالقات إدارة :والراعية الداعمة والجيات األعمال مجتمع 

 لتكويف الحاضنة أساسي بشكؿ يدعـ الراعية والمنظمات المختمفة التعميمية األعماؿ والجيات

 .فعالة اتيجيةر است اكةر ش

 مختمفة، قطاعات في عادة الحاضنات تتخصص :الرواد دعم في األعمال حاضنات دور 

 مف التنفيذ مرحمة إلى أبحاث مجرد وتحويميا مف اإلبداعية األفكار تنمية عمى تعمؿ حيث

 وتخفض النجاح عمى ناجحة وتساعدىا صغيرة مشروعات إقامة عمى أصحابيا مساعدة خالؿ

 اإلبداعية األفكار مف المشاريع الناشئة وتطوير لنقؿ اً ر جس تشكؿ فيي وبذلؾ الثابتة، التكاليؼ

 منيا تتخرج االحتضاف والتي بمرحمة مروراً  السوؽ إلى األبحاث ومراكز الجامعات بواسطة

  كبيرة. نمو أفاؽ ذات مؤسسات لتصبح الرائدة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 وذلؾ تواجييا، التي المشاكؿ أىـ مف يعتبر ائدةر ال المبتدئة المؤسسات نشاط تمويؿ فإف لذا

 يجعؿ الذي األمر نجاحيا، مف التأكد وعدـ أفكارىا وحداثة جية مف الذاتية مواردىا لقصور جعرا

 .بنكية قروض عمى الحصوؿ صعوبة في يتسبب مما المخاطر عالية أنيا عمى تصنؼ مشاريعيا
 التمويؿ مصادر إلى ليا المنتسبة المنشآت وصوؿ تسييؿ في والمتمثؿ الحاضنات دور يأتي وىنا

 الحاضنات وتتحمؿ .االحتضاف فترة خالؿ وذلؾ المنشآت مف النوع ىذا مع تتناسب التي المختمفة

 والحواسيب المكتبية اتز والتجيي بالمقر المتعمقة لممؤسسة التأسيسية التكاليؼ مف األكبر الجزء

 االتصاالت، وشبكات التحتية البنية ومتطمبات الخدمات إلى باإلضافة اتيا،ز وتجيي والمخابر والمعامؿ

 تيمؿ أف دوف التقنية نفس في متخصصة إلييا المنتسبة المنشأة تكوف أف عمى الحاضنات تعمؿ كما

 .التخصص إطار في ودوليا محميا التواصؿ إلى باإلضافة جيد، بشكؿ بينيا التكامؿ عمى العمؿ
 المستشاريف طريؽ عف التسيير مجاؿ في لمرواد الخبرة نقص مشكؿ تجاوز في الحاضنات وتساىـ

 إدارة في والمتخصصة لمحاضنة المركزية اإلدارة إلى باإلضافة الحاضنة في العامميف المتعاونيف
 بعقود والمرتبطة أيضا، ليـ القانونية الخدمات تقديـ عمى تعمؿ كما ائدة،ر ال الصغيرة المشروعات

 أقؿبتكاليؼ  ذلؾ كؿ اع،ر االخت اءاتر وب ليـ الفكرية الممكية بحماية تعمؽ ما أو التأسيس اخيصر وت
 (.3090 واخروف، )الدرع
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 :األعمال حاضنات تمويل 2.3.7

 الحاضنة وتحتاج بدايتيا احؿر م كذلؾ ،نوعيتيا باختالؼ لمحاضنات التمويؿ طريقة تختمؼ

 أماكف استئجار تكاليؼ تغطي تكاد ال المنشآت مدفوعات ألف اً ر نظ كبيرة وتمويؿ استثمار لمصادر

 يمي كما نوعيا اختالؼ بحسب لمحاضنات الرئيسة التمويؿ مصادر وتختمؼ األحواؿ أغمب في العمؿ
 (:39، ص3009 واالستشارات، البحوث )معيد

 ومرافقيا الشمالية أمريكا حاضنات مف% 93 الخاصة: الخيرية والمنظمات العامة المؤسسات 

 لمتنمية أساسا نشاطيا الحاضنات ىذه وتوجو. الخيرية والمنظمات الحكومة مف تتمقى دعما

 االقتصادية، األنشطة وتنويع لمعمؿ، جديدة فرص فتح تشمؿ رسالتيا إف االقتصادية حيث

 .ائبر لمض الدافعة القاعدة وتوسعة

 تكويف ضمف تدخؿ ومرافقيا الشمالية أمريكا حاضنات مف %94األكاديمية:  المؤسسات 

 تتيح أنيا جانب إلى األىداؼ، في والعامة الخاصة الحاضنات وتشارؾ والكمياتالجامعات 

 بيـ المرتبطة والمجموعات واألساتذة لمخريجيف تتيح وكما لألبحاث، الجامعة فرصا لمنتسبي

 .مربحة أعماؿ أو شركات إلنشاء فرصا

 بيف بالتعاوف تكونت ومرافقيا الشمالية أمريكا حاضنات مف %91المختمطة:  الحاضنات 

 بمقدرتيا الحاضنات تمؾ وتتميز الخاصة والمؤسسات لمربح الساعية غير الحكومة والمؤسسات

 الخاص القطاع وتمويؿ اتر خب مف االستفادة جانب إلى حكومي دعـ الحصوؿ عمى عمى

 العوف ليا تقدـ التي الشركات في االستثمار عائد مف االستفادة الحاضنات إلى ىذه وتيدؼ

 والصناعية التجارية لممؤسسات قيمة واضافة األخرى، ونقؿ التقنيات الجديدة، التقنيات وتطبيقات

 .فييا تساىـ التي

 منيا  متنوعة مصادر مف مدعومة ومرافقيا الشمالية أمريكا حاضنات مف %9أخرى:  حاضنات
 الخاص الدعـ المبتكريف األعماؿ أصحاب تمويؿ مصادر وتشمؿ .إلخ والموانئ التجارية الغرؼ

 .يتضاءؿ بدأ الذي والخيري الحكومي التمويؿ جانب إلى أرباح لتحقيؽ يسعى الذي
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 :والصناعي القتصادي النسيج تنمية في األعمال حاضنات دور 2.3.8

 األعمال حاضنات تمعبيا التي األدوار: 

 وسيمة كونيا خالؿ مف األساسي، الدور عمى مبنية متباينة أدوار عدة األعماؿ حاضنات تمعب

 أشارت وقد الناشئة، المشاريع ىذه نجاح نسب رفع في اً ر كبي نجاحاً  أثبتت حيث الجديدة المشاريع لدعـ

 المقامة الجديدة لممشاريع اريةر واستم نجاح معدالت أف إلى لمحاضنات األمريكية ةتقارير الجمعي

 بصفة المشاريع ليذه المنخفضة التقميدية النجاح بنسبة مقارنة %33إلى وصمت الحاضنات داخؿ

 :(14 ، ص3002)الشبراوي، اآلتي نجد تمعبيا أف لمحاضنة يمكف التي األدوار بيف ومف عامة

 فرص ورفع الجديدة الناشئة المشاريع دعـ إفوالجديدة:  الصغيرة المشاريع وتنمية خمق تشجيع .9
 إلدارياو  المالي الدعـ أنواع جميع توفير خالؿ مف وتتـ لمحاضنات، األولى الوظيفة ىي نجاحيا

 إلى والتوصؿ المشروع بدء وتسييؿ والنمو البدء مرحمة في الجديدة المشاريع ورعاية والتسويقي،
 .مجتمعي شبكة دعـ

 حيث مف الحاضنات، بو تقـو الذي الحيوي التنموي الدور ويتمخصالمحمي:  المجتمع تنمية .3
 إلقامة وحافز مساعد كعامؿ تأثيرىا خالؿ مف مشاريع في األفراد إدخاؿ واعادة اإلسراع بدمج

 .العالية التكنولوجيات عمى المبنية المشاريع تمؾ المشاريع وخاصة
 المشاريع مف عدد واقامة توطيف تسييؿ عمى العمؿ خالؿ مفالقتصادية:  التنمية دعم .2

 المجتمع. ىذا في الجديدة أو الخدمية اإلنتاجية
 التطبيقية، واألبحاث اإلبداعية األفكار وتنمية رعايةوالتكنولوجية:  الصناعية التنمية دعم .5

 دور بذلؾ وتعظـ التنفيذ، مرحمة إلى والتطوير البحث مرحمة مف تحويميا عمى والعمؿ
 .أقؿ وبتكمفة أسرع بشكؿ اإلنتاج عمميات وتحديث الصغيرة المشروعات

 العمؿ وروح ميارات تنمية في دورا تمعب حيثعمل:  فرص وخمق البشرية الموارد وتنمية دعم .9
 مجتمع، أي في األعماؿ حاضنات وجود تأثيرات أىـ تمثؿ المشروع إدارة عمى والقدرة الحر

 التي الشركات خالؿ مف مباشرة غير / مباشرة دائمة، غير دائمة عمؿ فرص خمؽ إلى باإلضافة
 .وتنميتيا إقامتيا في تساعد الحاضنات

أو  االقتصادية المشكالت مجابية في األعماؿ حاضنات توظؼمحددة:  مشكمة حل عمى العمل .1
 NBIAلمحاضنات  األمريكية المديرة التنفيذية لمجمعية Harley Barbaraالصناعية وقد ذكرت 
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 مشكمة مثؿ محددة مشكمة حؿ في تساىـ كي تستخدـ أف يمكف المتوسطة األعماؿ أف حاضنات
 ضخمة شركات نشاط تغير أو إغالؽ حالة في الوظائؼ مف كبير عدد فقد

 القتصادية التنمية أداة األعمال حاضنات:  

 التجربة أثبتت كونيا العربي وحتى العالمي المستوى عمى األعماؿ بحاضنات االىتماـ يزداد

 .االقتصاد وتنمية إلنعاش أداة أنيا الزمف مف عقديف مف أكثر وخالؿ

 أشارت وقد أيضا، والنامية الصناعية الدوؿ في انتشارىا سرعة ازدياد خالؿ مف ذلؾ ويتضح
 تجاوز اليـو بينما ضنةحا 300 يتعدى ال كاف الثمانينيات بداية في الحاضنات عدد أف اإلحصاءات

 الوالياتحاضنة في  1411 (NBIA,2014)حاضنة أعماؿ في العالـ  2000عددىا أكثر مف 

 األوسط الشرؽ في حاضنة 39 أسيا،ي ف حاضنة 9000 أوروبا، في حاضنة 400 المتحدة
(Mubaraki,2011) لفكرة  ظيور أوؿ ىو األمريكية نيويورؾ والية في باتافيا صناعات مركز وأعتبر

 .(NBIA,2014) 9494 في األعماؿ حاضنات
 األعماؿ لحاضنات اعيةر ال الدولية امجر الب أكبر مف الدولي مبنؾالتابع ل info Devكما ويعد 

 والمشاريع المؤسسات تمويؿ بيدؼ ـ9449عاـ في تأسيسو تـ (Info DEV, 2014)في الدوؿ النامية 

بعضا  حازت وقد. االقتصاد وتنمية الفقر لمكافحة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا تستخدـ التي
 وقد ساىمت ىذه المنح ،info Dev (Info DEV,2014)الحاضنات الفمسطينية عمى منح مف برنامج 

 بالجامعة والتكنولوجيا األعماؿ وحاضنة بيكتي، الفمسطينية الحاضنة مف كؿ وتشغيؿ بتأسيس
 ـ.3001 عاـ في وذلؾ اإلسالمية

 في تستخدـ الحكومية امجر الب قبؿ مف وتموؿ تدار التي وخصوصا األعماؿ حاضنات إف حيث

 وتعتبر محددة افيةر جغ منطقة أو معيف مجتمع في االقتصادي النمو تعزيز في مساىمو كأداة الغالب

 الستخداـ الواسع االنتشار حيث الحاضنات تمؾ األمثمة أفضؿ والصيف االمريكية المتحدة الواليات

وقد  ،(Wagner, 2012)االقتصادية  التنمية اتيجياتر است دعـ بغرض التكنولوجية األعماؿحاضنات 
 االبتكار أف أثبت الذي األمر األعماؿ حاضنات وانتشار نمو عمى التجارب بعضساعد نجاح 

 .االقتصادي والنمو االنتعاش تعزيز في يساىـ أف يمكف واإلبداع
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 األعمال: حاضنات مجال في واقميمية دولية تجارب 2.3.9

شيد اقتصاد العديد مف الدوؿ التي تتمتع بالمناخات المالئمة والمستقرة، تجارب ونجاحات 
 :العربية، ومف ىذه التجاربفي مجاؿ الريادية بما ذلؾ العديد مف الدوؿ  كبيرة

 :تجربة اليند -

 تمثمت التجربة اليندية في دعـ المبادرة والريادية وتعزيزىا في المنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة
 والمتوسطة، بإنشاء المجمس الوطني لممنشآت الصغيرة في مختمؼ األقاليـ، وعمى الصعيد المالي

عمى إصدار قانوف تنمية المنشآت الصغيرة والذي بموجبو تعمؿ الييئات المختمفة في  اليندعممت 
  (SIDBI)اليند عمى دعـ المشروعات الصغيرة وتشجيعيا، تأسيس بنؾ تنمية الصناعات اليندية

% 75لتقديـ الحوافز المالية والقروض، ووضعت برنامج لضماف القروض لممنشآت الناشئة بنسبة 
ممكية النساء لممشروع، وتعمؿ الحكومية اليندية لدعـ المشاريع الريادية عمى % في حاؿ 80-

إعفاء المنشآت مف الضرائب المحمية والضرائب المقررة عمى المواد الخاـ، واعفاء مف الضرائب 
% مف اإلنتاج، كذلؾ قامت الحكومة 50$، وفي حدود 100000لممنشآت التي يقؿ إنتاجيا عف 

ونصر،  ،)رسالفسمعة صناعة اقتصر إنتاجيا عمى المشاريع الصغيرة.  800بإعداد قائمة شممت 
 ـ(.2011

 :التجربة التونسية -

تمثمت التجربة التونسية في ريادة األعماؿ الصغيرة والمتوسطة في قياـ وكالة تشجيع 
 عمى تأسيس مكتب لتقديـ الخدمات اإلدارية والقانونية لممشروعات الصغيرة، ييدؼ إلى االستثمار
واألفراد عمى تأسيس مشروعاتيـ بشكؿ رسمي ومنظـ بحيث تجرى اإلجراءات في  الشركات تشجيع

ساعة، كذلؾ وضعت الحكومة التونسية استراتيجية ىادفة إلى تشجيع الريادية في  24غضوف 
المشروعات الصغيرة تمثمت في القوانيف الخاصة بتوفير حوافز لممنشآت الصغيرة واإلعفاءات عمى 

 ).ـ2009 )حامد، أبو ىنطش، وآخروف،األعماؿ الخاصة بيـ 
 :التجربة األردنية -

المنشآت الصغيرة والمتوسطة مف خالؿ االىتماـ حرصت األردف عمى دعـ وتشجيع 
التقنية كآليات لمساعدة رواد األعماؿ عمى تنفيذ مشروعاتيـ مف خالؿ توفير المقومات  بالحاضنات

والفنية واإلدارية والتسويقية الالزمة لتنفيذ مشروعاتيـ واعتمادىـ عمى أنفسيـ ومواصمة مسيرة  المالية
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مف الحاضنة، ومف ثـ تعد الحاضنات في األردف مف أىـ مدخالت  المشروع بنجاح بعد خروجو نمو
 .)ـ2003 نشر ودعـ الصناعات الصغيرة والمتوسطة )المري،

 لقد اتخذت السمطات األردنية مجموعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى دعـ وترقية المشاريع
 سياسة الصناعية،الصغيرة في المممكة األردنية الياشمية، مف أىميا وضع اإلطار العاـ لم

 لتنفيذ برامج مساعدة قطاع الصناعة، توفير التمويؿ الميسر بأسعار فائدة المساعداتتخصيص 
منخفضة لمصناعات، تنفيذ مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية األردنية، اعتمدت السمطات 

 ـ(2010واالجتماعي )الدماغ، األردنية مجموعة مف البرامج مف بينيا برنامج التحوؿ االقتصادي 
 ـ(.2006، يعقوبي)
 :التجربة المغربية -

 95تمثؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس النسيج الصناعي في المغرب، حيث تمثؿ %
، لذا فإنو مف المنتظر أف يمعب ىذا القطاع الدور الحيوي واألساسي في المؤسساتمجموع  مف

 .االقتصاديةالتنمية 
مغربية بمجموعة مف اإلجراءات، أىميا: ميثاؽ المشاريع الصغيرة قامت السمطات ال

ويتضمف ىذا الميثاؽ مجموعة مف اإلصالحات البنيوية لمقطاع والتي تنتيجيا الدولة  والمتوسطة،
نعاش لتأىيؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلؾ مف خالؿ )إنشاء الوكالة الوطنية إلنعاش  وا 

الحكومة المغربية تسييالت مباشرة لممشاريع الصغيرة  تقديـ- الصغيرة والمتوسطة المشاريع
الحكومة إشراؾ القطاع الخاص  تبني-الماؿالصناديؽ الجماعية لالستثمار ورأس  إنشاء-والمتوسطة

 (.ـ3090في تنمية المشاريع الصغيرة( )الدماغ، 

 :الماليزية التجربة -

 المسجمة المشاريع مف األقؿ عمى %85 نسبتو ما أف نالحظ االقتصادية البيئة إلى بالنظر
 مف وذلؾ القطاع ىذا وتنمية دعـ مف بد ال كاف ىنا ومفالحجـ،  صغيرة مشاريع ماليزيا ىي في

 خطتاف: وضع خالؿ
 وتـ الصغيرة، الصناعات وتنمية دعـ عمى فييا التركيز تـ : والتيـ2000 – ـ1996خطة  .1

 لمتصدير التوجو وذات العالي النمو معدؿ ذات الصناعات مساعدة إلى تيدؼ برامج وضع عدة
 .الماليزي االقتصاد ألىميتيا في
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 األعماؿ كحاضنات الصناعية التجمعات سياسة اعتماد فييا تـ والتي :ـ2005 – ـ1996خطة  .2
والتطوير  البحث شركات المتخصصة، الخدمات شركات مثؿ المشاريع بعض تنمية أجؿ مف

 في المتخصصة والشركات المتقدمة، التغميؼ شركات المعدات، تصنيع المتخصصة، شركات
 (.2017، )الشبراويااللكترونية  التجارة مجاؿ

 مف المحمي المكوف لزيادة ناجحة وسيمة تعتبر حيث ماليزيا، في الحاضنات مف العديد يوجد
 التكنولوجيا لحدائؽ الماليزية المؤسسة ماليزيا في الحاضنات أقوى ومف المنتجات التكنولوجية،

 متنوعة مساحات تحوي تكنولوجية حاضنات وكميا الحاضنات مف العديد تـ انشاء وقد (،ـ1997)
)درديرة، والتطوير  األبحاث ومساندة والتسويقي واالداري الفني الدعـ وتقدـ مشتركة وخدمات لمعمؿ
 .(ـ2000

 المراكز بعض اقامة خالؿ مف الماليزية بالجامعات خدماتيا ربط عمى الحاضنات عمدت وقد
، ماليزيا، )الشبراوي كيبايجساف جامعة ماليزيا، بيترا جامعة ماليا، جامعة :مثؿ التكنولوجيا لتطوير
 :التكنولوجية المراكز ىذه عمى األمثمة ومف ماليزيا، تكنولوجيا وجامعة (.ـ2017

افتتاح ىذه تـ   (UPM-MTDC Technology Innovation Centre):الحاضنة التكنولوجية .1
 مجاؿ في معظميا تعمؿ شركة 31 حوالي فييا ويوجدـ( 1997)أبريؿ في التكنولوجية الحاضنة

 الحكومية المشروعات مف عدد تنفيذ عمى ساعدت وقد المتعددة، والوسائط تكنولوجيا المعمومات
 .Multimedia Super Corridor،MSC.مثؿ

تـ إنشاء  (UM-MTDC Technology Innovation Centre): مركز اإلبداع التكنولوجي .2
 تصنيع وقطاعات االتصاالت تكنولوجيا مجاؿ في خاص وىو ـ(،1999ـ )عا ىذا المركز

 .اإللكترونيات المتقدمة
: تـ افتتاح ىذا  (UKM-MTDC Smart Technology Centre)مركز التكنولوجيا الذكية .3

 المشروعات مساعدة عمى العمؿ أىدافو أىـ ومف ،ـ(1999ـ )عا الذكية التكنولوجيا المركز
الكيميائية  اليندسة وتطبيقات الدواء وصناعة التكنولوجيا الحيوية مجاؿ في المتخصصة
 (.2017، )الشبراوي
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 األمريكية التجربة -
 القطاع لدعـ كوسيمة الحاضنات لفكرة المبتكرة الدوؿ أوؿ المتحدة الواليات بأف نعمـ كما

ا: مني الجغرافية المناطؽ مف العديد في تتوزع وىي فييا الحاضنات مف العديد ىناؾ ولذلؾ الخاص،
 (.3092، المناطؽ)الشبراوي مف وغيرىا فيالدلفيا بنسمفيانا، نيويورؾ، ،اينكاليفور  شيكاغو، جورجيا،

 القطاع تدخؿ يقتصر وال الحكومة قبؿ مف تمويميا يتـ ما فعادة التمويؿ لمصادر بالنسبة أما

 ألصحابيا األرباح وتحقيؽ األمواؿ استثمار بيدؼ وذلؾ التمويؿ في الصناعية أو الشركات الخاص

 تمويؿ عمى التجارية والغرؼ والجمعيات الكنائس قبؿ مف توجو %، وىناؾ3 نسبتو يعادؿ ما

 فرص توفير أو الصناعات خدمة ليدؼ وذلؾ %5 سوا تشكؿ ال الحاضنات ىذا ولكف الحاضنات

 (.3092،)الشبراويمعينة  اجتماعية لفئات عمؿ
 في إنشائيا تـ والذي اليندسي رسمير معيد حاضنة :األمريكية الحاضنات عمى األمثمة ومف

 بنايات ثالث مف مكونة وىي نيويورؾ، والية في شركة 100 قبؿ مف بمساىمة أوائؿ الثمانينات

 مف المشاريع أصحاب يستفيد لكي الجامعي الحـر داخؿ إقامتيا مربع، وتـ ألؼ قدـ 170 بمساحة

 (.ـ3005بالطالب )رضواف،  االتصاؿ ومف الجامعية الخدمات

 :األعمال وحاضنات الصغيرة المؤسسات بين العالقة 2.3.10

  وتشجع تسيؿ مناسبة أعماؿ بيئة وجود دوف ممكف غير والمتوسطة الصغيرة الشركات قياـ إف 

 المعمومات ومراكز األعماؿ حاضنات لعمؿ المساعدة والمؤسسات لذلؾ الالزمة قياميا فالقوانيف

 متطمبات تشكؿ األمور مف وغيرىا األعماؿ، وادارة االقتصاد بيف يجمع الالـز الذي والتعميـ

 .(4ـ، ص3009)مرياتي، والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات الخبرات لنقؿ أساسية

 الفكرة  ناحية مف ومتقدـ عاؿ   بمستوى األعماؿ حاضنات تقبميا التي الصغيرة المشروعات تتميز
 لمعدات وامتالكيا تقميدية، غير جديدة لمنتجات متقدمة تصميمات استثمار مع العمؿ وأسموب

 .(1، ص3002 )الدقاؿ، متقّدمة وأجيزة

 لتأسيس  والتأىيؿ التدريب حيث مف سواء البشرية الموارد تنمية في دورا األعماؿ حاضنات تمعب
 تحفيز خالؿ مف أو بالحاضنة تواجدىا فترة خالؿ وتنميتيا وادارتيا ومتوسطة صغيرة مشروعات

 .اقتصادياً  والمجدي المنتج العمؿ عمى الموارد ىذه
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 بإعطاء وذلؾ والفتية، الصغيرة والمشاريع الجديدة الشركات بدعـ تقـو األعماؿ حاضنات إف 

 ىذه بعض لتسويؽ جديدة مؤسسات بإنشاء تقـو كذلؾ المبتكرة، واإلمكانات اتر القد لتطوير فرصة

 .األفكار
 :فمسطين في األعمال حاضنات 2.3.11

 حاضنات مشاريع بعض مع مقارنو حديثة األعماؿ حاضنات فيالتجربة الفمسطينية  زالت ال

 ولقد والسعودية كالبحريف الخميج ودوؿ وتونس كمصر العربية الدوؿ بعض في األعماؿ والتكنولوجيا

 أىداؼ لتحقيؽ األغمب عمى الفمسطينية الحاضنات فييا بما العربي الوطف حاضنات أنشأت معظـ

 التكنولوجيا لنقؿ والترويج المحمي االقتصاد وتنمية إنعاش في المساىمة في تتمثؿ ومشابيو محددة

 مف البطالة معدالت خفض في والمساىمة المبادر لمشباب وجديدة صغيرة أعماؿ إنشاء وتشجيع

 .الجامعات وخريجي الشباب مف لممتعطميف جديده عمؿ خمؽ فرص خالؿ

 أربع ـ(3099عاـ) نياية حتى فمسطيف في والتكنولوجيا األعماؿ حاضنات عدد بمغ وقد

 المعمومات لتكنولوجيا الفمسطينية الحاضنة ىي الغربية الضفة في حاضنات حاضنات ثالث

 لمتميز كعوش فوزي أصدقاء ومركز النجاح جامعو في التكنولوجية الحاضنة )بيكتي(، واالتصاالت

 بالجامعة والتكنولوجيا األعماؿ حاضنة فيي الرابعة الحاضنة أما بوليتكنؾ فمسطيف جامعة في

 ساىمت الفترة ىذه وخالؿ ـ3005 عاـ الفمسطينية الحاضنات تجربة وانطمقت غزة، في اإلسالمية

 مشروعا 32عف يزيد ما الى وادارية فنيو وخدمات مالياً  دعما وقدمت صغيرة شركة 33 تأسيس في

 (.3093 )الشكري، محتضنا
 الجيود تزداد الخصوص وجو عمى غزة قطاع في أنو واالطالع البحث خالؿ مف الباحثة وترى

 تكنولوجيا قطاع تطوير ومشاريع األعماؿ حاضنات خالؿ مف الشباب بيف الريادة وتشجيع لدعـ

 ىذا بدعـ التعاوف مؤسسة مثؿ المحمية المؤسسات مف العديد ىتمت أ فقد واالتصاالت المعمومات

 Youth Employment (YES) مثؿ الدولية المؤسسات وساىمت  Mercyخالؿ مف القطاع

Services  برنامج Deep, Oxfam, Corps  برامج بدعـ اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج في 

 قطاع لدعـ المجاؿ في ىذا كبيراً  تمويالً  وضخت الحر العمؿ وتشجيع الصغيرة المشاريع تنمية

 مف المدعومة البرامج ىذه وجود ورغـ األخيرة السنوات في وتنميتو المعمومات واالتصاالت تكنولوجيا

 ىناؾ أف إلى غزة وقطاع الغربية الضفة في الحاضنات مف العدد ىذا إلى جانب الدولية المؤسسات

 :أساسييف لسببيف وذلؾ أخرى احتضاف لبرامج حاجة
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 العمؿ عف المتعطؿ الفمسطيني الشباب مف اليائؿ الكـ ىذا الجديدة البرامج تغطي كياألوؿ: 

 .حقيقية اقتصادية لتنمية يقود الذي األمثؿ بالشكؿ استثمارىا يمكف وابداعات طاقات ويمتمؾ

 تسمح المحدودة المساحة وىذهـ 75يتعدى ال فمسطيف في الحاضنة مساحة متوسط أف ىو :الثاني

 واالنتساب القبوؿ معايير سقؼ رفع في يؤثر الذي األمر األكثر عمى مشاريع  5 احتضافؿ 

 تواجييا التي الضعؼ نقاط مف األمر ىذا ويعتبر لمحاضنات تقدـ التي المشاريع أفكار طابور أماـ

 القطاعات مع مقارنو محدودة الفمسطينية لمحاضنات التمويؿ وحجـ مصادر وتعد االعـ حاضنة

 برامج تمويؿ في الحكومة ومساىمة الدولية المؤسسات مف الممولة والتشغيؿ اإلغاثة كبرامج األخرى

 معدومًا. يكاد يكوف االحتضاف
 األوروبي واالتحاد الدولي البنؾ مف بتمويؿ أنشأت قد الفمسطينية األعماؿ حاضنات جميع إف

وحاضنة األعماؿ والتكنولوجيا الحاضنة الفمسطينية بيكتي مثؿ  Info Devخالؿ برنامج مف  سواء
 مثؿ العالي ( بوزارة التعميـQIFالجودة ) وتطوير صندوؽ برنامج عبر أو االسالمية، في الجامعة

 الحاضنات أنشطو غالبيو تمويؿ اقتصر وقد فمسطيف، بوليتكنؾ جامعو وحاضنة جامعة النجاح حاضنة

 Microsoft، Intel Google، USAIDمثؿ  والدولية المحمية المؤسسات عمى

PALTRADE،SPARK قصور مف عانت قد الفمسطينية الحاضنات أف إلى اإلشارة تجدر وىنا وغيرىا 

 أنشطتيا تعميؽ الى دعاىا ما الغربية الضفة في الحاضنات فييا بما الحصار فترة خالؿ التمويؿ في

 في بيكتي الفمسطينية الحاضنة في حصؿ كما موظفيو مف كبير عدد سرح قد أف بعضيا حتى وخدماتيا

 بالجامعة والتكنولوجيا األعماؿ حاضنة مثؿ عقودىـ لمموظفيف يجدد لـ ـ والبعض األخر2118

 عمؿ فرؽ مع العقود وأنيت خدماتيا وأوقفت أنشطتيا تعطمت وعميو ـ،2119عاـ أواخر في اإلسالمية

 .(2112 )الشكري،المحتضنة  المشاريع

  لجامعة اإلسالميةاحاضنة األعمال والتكنولوجيا في: 
( Info Dev) عمى منحة مف البنؾ الدولي مف خالؿ برنامج اإلسالميةحصمت الجامعة 

 Information for األعماؿ والتكنولوجيااألولى مف مشروع حاضنة  المرحمةوذلؾ مف أجؿ تنفيذ 

Development Program  ، كما حصمت الجامعة عمى منحة(pre incubation phase) 
ارة التربية والتعميـ وذلؾ ز لمرحمة ما قبؿ االحتضاف ثانية مف خالؿ و  بعممية االستعدادوالخاصة 

 .الجودة والمموؿ مف البنؾ الدولي ضمف مشروع صندوؽ تطوير
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 دور الحاضنة في دعـ االقتصاد الفمسطيني ذا الصمة بموضوع لتعزيزوتيدؼ المرحمة الثانية 
 افقة. سيتـ مف خالؿ ىذار وة عمى كثير مف األنشطة المكفاءتيا عال وتعزيزتكنولوجيا المعمومات 

مجموعة مف األفكار اإلبداعية لمخريجيف، وتحويؿ ىذه األفكار إلى مشاريع  احتضافالمشروع 
ذات جدوى اقتصادية باإلضافة إلى تعزيز استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في  إنتاجية

لقد تـ تحديد نصؼ طابؽ في مبنى إدارة تكنولوجيا المعمومات المؤسسات اإلنتاجية الفمسطينية،  ىذه
قطاع غزة في الجامعة اإلسالمية كموقع لمحاضنة بحيث تصبح أوؿ حاضنة مشروعات صغيرة  في

 (.BIT,2014)ـ 2116بداية العمؿ في الحاضنة عاـ  وكانت
 في الجامعة شئتالجامعة اإلسالمية /غزة ىي وحدة جديدة أن – والتكنولوجياحاضنة األعماؿ 

 اإلسالمية بدعـ مف برنامج المعمومات مف أجؿ التطوير (Info Dev) لممرحمة األولى، وصندوؽ
 تطوير الجودة لممرحمة الثانية حيث تيدؼ الحاضنة لمدعـ في اتجاه تطوير األنشطة االقتصادية

 بقطاع التكنولوجيا مف خالؿ تقديـ خدمات أعماؿ مينية لمريادييف الفمسطينييف الصمةالصغيرة ذات 
 قوية أسوؽ لو أف وُيق در التكنولوجيا مجاؿ في بداعيةالذيف لدييـ أفكار ناضجة لمنتجات فريدة وا

 .(iugaza.edu,2014) حتممةم
 اتيجية ليار ميمة حاضنة األعمال والتكنولوجيا والغاية الست (Bit,2014): 

ات اإلبداعية في قطاع تكنولوجيا المعمومات والتي ر تصميـ، تطوير، تنفيذ، وتسويؽ المباد
الريادية ذات اإلمكانات التوسعية العالية مف خالؿ تزويدىـ بحزمة  األعماؿمشاريع  ستدعـ تطور
عـ خدمات تطوير األعماؿ ذات الجودة العالمية، والتي سيكوف ليا دور في تعزيز ود متكاممة مف

 .الفّعالةالتجاري لألفكار وتحسيف تطور ونمو المشاريع  إمكانية التسويؽ
 اتيجية لحاضنة األعمال والتكنولوجيار الغاية الست: 

تيجيات دعاية وتسويؽ تركز بشكؿ فريد عمى تطور فرص األعماؿ والولوج إلى راإرساء است
لشركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الفمسطينية. ودعـ المواىب  والعالميةاإلقميمية  األسواؽ
واإلدارية لمريادييف الشباب والذيف ُيت وقع أف يشكّموا العمود الفقري لسوؽ  فّعاؿ   والفكرية التقنية

 .وخدمات تكنولوجية وُمصّدر لمنتجات
 أىداف حاضنة األعمال والتكنولوجيا: 
 .ير الطاقات اإلبداعية وتحويميا لمنتجات تخدـ المجتمعتوفير البيئة المناسبة لتفج  -1

 .المساىمة في تحسبف الوضع االجتماعي لمخريجيف بمساعدتيـ لتشكيؿ أعماليـ الخاصة  -2
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 .بناء وتنمية عالقات مع مؤسسات تطويرية لموصوؿ إلى مبادرة تطوير اقتصادية مشتركة -3

 الجامعات والسوؽ تركز عمى تطوير منياجابطية ومحركة بيف ر العمؿ عمى خمؽ مبادرة عالقة ت  -4
 .في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبجودة عالمية

 .مساعدة القطاعات األخرى عمى إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في عممياتيـ التجارية -5

 .اتيجيات دعاية وتسويؽ تركز عمى األسواؽ اإلقميمية والدوليةر خمؽ است -6

 وليًا مع مستثمريف ومؤسسات مالية مف أجؿ تأسيس صندوؽ استثماري لمشاريعالعمؿ إقميميًا ود  -7
 س ماؿ استثماريأجديدة في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في فمسطيف، كذلؾ تأميف ر 

 لشركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وغيرىا.
 والتكنولوجيا األعمال حاضنة منتسبو: 

 الجامعات خريجي مف األولى بالدرجة يكونوا أف يجب والتكنولوجيا األعماؿ حاضنة منتسبو إف

 العمؿ في بالرغبة يتمتعوف الذيف والتجارة المعمومات وتكنولوجيا اليندسة كميات الفمسطينية مف

 المعمومات بتكنولوجيا صمة ذات إبداعية أفكارا لمشاريع ولدييـ عف الوظيفة بعيدا واإلبداع

 شريحة أيضا الحاضنة تستيدؼ كما .واعدة إبداعية خدمات أو تحويميا لمنتجات يمكف واالتصاالت

 .فني ودعـ تمويؿ إلى ىـ بحاجة والذيف والموىوبيف المبتكريف
 فترة وآلية النتساب في حاضنة األعمال والتكنولوجيا: 

 اوح فترة المكوث بالحاضنة مف ستو أشير إلى سنة حسب معدؿ نمو المشروع واستعدادهر تت
 ولكفالحاضنة وبعد التخرج مف الحاضنة ال تنقطع الصمة بيف المشروع والحاضنة األـ،  لمتخرج مف

مستفيدا مف بعض خدماتيا وبخاصة التسويقية والمشاركة بالمعارض والحصوؿ عمى  يظؿ المشروع
 .مستمرة وغيرىا مف الخدمات المعمومات بصورة

 (pre-qualification form) طمب أوليوتتـ عممية االنتساب لمحاضنة مف خالؿ تقديـ 
حيث يعمف عف موعد التقديـ مف خالؿ مسابقة عامة ويعطي الطمب فكرة ومعمومات  لالنتساب
اتو ونوع وطبيعة المشروع المطموب انتسابو لمحاضنة والدعـ ر ومؤىالتو وخب المتقدـ عفمختصرة 

 .جات جديدةاتيـ إلى حيز الوجود كمنتر ابتكا اجر المطموب مف الحاضنة إلخ
وعمى ضوء ىذه المعمومات يتـ القبوؿ األولي أو رفض المشروع بواسطة المجنة الداخمية 

اسة جدوى اقتصادية ر حالة القبوؿ األولي لممشروع يقوـ صاحب المشروع بعمؿ د لمحاضنة وفي
 incubator) اسة عمى لجنة تسيير الحاضنةر ثـ يتـ عرض ىذه الد بمساعدة الحاضنة ومف
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steering committee المشروع أو رفضو ويوضح الشكؿ ممخصا لأللية المتبعة في  وؿبلق
 .األعماؿ والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية اختيار المشاريع المحتضنة ضمف حاضنة

 والتي الحتضان فترة طوال لمنتسبييا المختمفة الخدمات والتكنولوجيا األعمال حاضنة قدمت 
 :مثل المحتضن المشروع متطمبات وطبيعة تتناسب

يؤمف  وبما المحتضنة الشركة طبيعة حسب المناسبة العمؿ بيئة توفير وىو :العمل مكان توفير  .9
 .الحديثة الحاسوب أجيزة وتوفير لمعمؿ الالـز األثاث لتوفير باإلضافة لمعامميف الكافية الراحة

 المحتضنة المشاريع تحتاج حيث :المستخدمة لمتكنولوجيا الالزمة والمساندة الحتياجات توفير  .3
 بتزويد الحاضنة عميو بناء وتقـو المشروع تنفيذ في لمعمؿ الالزمة والقطع المواد مف الكثير إلى

 .المستقبؿ في نجاحو يضمف وبما األكمؿ الوجو عمى العمؿ لتنفيذ يمـز ما بكؿ المحتضنيف
وضمف  العمؿ وتنفيذ إلدارة الالزمة الضرورية األمور بتوفير المتعمؽ الدعـ وىولوجستي:  دعم  .2

االتصاالت  خدمة توفير العمؿ، وترتيب السكرتارية خدمة توفير :ذلؾ أمثمة ومف .عالية جودة
االتصاؿ  خدمة توفير صحيحة، بصورة وادارتيا االجتماعات عقد في المساعدة المتنوعة، بأشكاليا

 .وغيرىا الطباعة عالية، بسرعة اإلنترنت مع

المحتضنة  لمشركات لممنتسبيف الحاضنة تقدميا التي اليامة الخدمات مف التدريب يعتبر :التدريب .5
 والتي العالية لكمفتو باإلضافة الشركة في العامميف أداء تطوير في التدريب أىمية بسبب وذلؾ

 .فردية بصورة توفيرىا عف يعجز الكثير

 الفنية المشاكؿ مف العديد تواجو أف المحتضنة لمشركات المتوقع مف :الفنية الستشارات  .9

 منخفضة جودة ذات عادة الحموؿ وتكوف لحميا والجيد الوقت مف الكثير تستيمؾ والتنظيمية والتي

 ألي االستشاري الدعـ لمنتسبييا الحاضنة تقدـ المنطمؽ ىذا الكافية. مف الخبرة عدـ وجود بسبب

 وبجودة كبيرة بسرعة مشاكميـ لحؿ بخبراء تزويدىـ خالؿ مف المنتسبوف يواجييا المشاكؿ التي مف

 .عالية

 عمؿ فشؿ او نجاح عمى مباشر بشكؿ تؤثر والتي اليامة القضايا مف التسويؽ يعتبر: التسويق .1
 يتـ بحيث الحاضنة مف المقدمة اليامة الخدمات مف التسويؽ قضية تعتبر لذا التجارية، الشركات

 خارج انتشارىا عمى يساعد بحيث المنتسبة لمشركات)المشاريع( متكاممة تسويؽ خطة عمؿ

 )الشركة(. المشروع نجاح في يسيـ وبالتالي الحاضنة
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 ودمجيـ المحمى المجتمع مع المحتضنة المشاريع في العامميف ربط عممية ىو التشبيؾ :التشبيك .2
خالؿ  مف ذلؾ تحقيؽ ويمكف أعماليـ لتطوير المناسبة الفرص إيجاد عمى تساعد بطريقة فيو

 .محتمميف شركاء مع عالقات وبناء المجتمع عمى التعرؼ
في  المنتسبيف األفراد لمحاضنة اإلداري الطاقـ يساعد حيثوالمالي )المحاسبي(:  اإلداري الدعم  .3

بما  لممشاريع المختمفة األنشطة تنفيذ آللية الجيد التخطيط وعمؿ والمالية اإلدارية أعماليـ تنظيـ
عمؿ  بدايات ىي المشاريع ىذه عمؿ بداية تكوف وبالتالي المتاحة لمموارد األمثؿ االستخداـ يضمف
 .صحيح عممي أساس عمى مرتكزة قوية

 الصناعة مع الجامعات ربط: 

 مف واإلقميمية المحمية الصناعة مع الجامعات بيف العالقة توثيؽ ىو الحاضنة أىداؼ أىـ مف

 التنافس مف ويمّكنيـ الجامعات لخريجي أساسياً  سيصبح الذي والتقني اإلداري المنياج تحديد خالؿ

 الثقافة ىذه بنقؿ الحاضنة ستقـو حيث اختصاصيـ، مجاؿ في والدولي اإلقميمي المستوى عمى

 الطالب لتمكيف تكييفيا كذلؾ والتدريب، المناىج وتخصيص تييئة أجؿ مف الجامعات لقطاع واألفكار

 .الجديدة األسواؽ ىذه في الفرص متابعة مف

 والتكنولوجيا األعمال حاضنة في الممولة المشاريع تمويل مراحل: 

o  المرحمة األولىInfo Dev 

 حاضنة لتأسيس المنحة تيدؼ الدولي، البنؾ مف المموؿ (Info Dev) منحة مف برنامج

 والمشاريع الشركات أصحاب وخاصة المحمى المجتمع خدمة عمى تعمؿ داخؿ الجامعة أعماؿ

 المؤسسات أداء تحسيف في واالتصاالت المعمومات تقنية بأىمية التوعية نشر إليباإلضافة  الصغيرة

 .غزة قطاع والتجارية في الصناعية
o  المرحمة الثانية(QIF) Quality Improvement Fund  

 الدولي البنؾ مف المموؿ العالي التعميـ لمشروع التابع الجودة تطوير صندوؽ برنامج مف منحة

 مف مجموعة احتضاف خالؿ مف الحاضنة وتطوير تشغيؿ إلى المنحة األوروبي. تيدؼواالتحاد 

 .اإلبداعية األفكار وأصحاب لممبادريف واإلداري الفني الدعـ وتقديـ المشاريع االنتاجية، أفكار
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 المبحث الرابع: واقع ريادة العمال:
 الصغير المشروعات في المالية الوظائف 2.4.1

 ـ(2116)الخضر، المالية:  الحتياجات تحديدأوًل: 

 لمشروعات،ا ىذه حياة دورةو  لمراحؿ وفقا الصغيرة المشروعات في المالية االحتياجات تختمؼ
 يمي فيما. و تمييا التي المراحؿ تمؾ أو سابقاتيا عف تختمؼ التي الخاصة احتياجاتيا مرحمة لكؿ إف حيث

 :منيا لكؿ المالية واالحتياجات المراحؿ ليذه موجزا شرحا نقدـ

 التجريبية الفترة :األولى المرحمة -

 اإلنشاء والتصاميـ، الدراسات ألغراض كبيرة بكميات لألمواؿ الحاجة تظير المرحمة ىذه في

 التحتية، والبنية التراخيص نفقات وتجييزات، وآالت ومباني أراضي مف الثابتة األصوؿ تأميف والتنفيذ،

 .وغيرىا النقؿ ياراتسو  والفرش التأثيث

 المشروع ألصحاب الذاتي التمويؿ طريؽ عف إما المرحمة ىذه في األمواؿ عمى الحصوؿ ويتـ

 طريؽ عف أو المرحمة ىذه في جداً  متحفظة ستكوف التي المصارؼ طريؽ عف أو وأصدقائيـ وأقربائيـ

 .المشاريع ليذه التسييالتو  القروض تقدـ التي الحكومات

 والنطالق التطور فترة: الثانية المرحمة -

 .الشركة منتجات عمى اإلقباؿ تزايد خالؿ مف وأرباح إيرادات شكؿ عمى النقدية التدفقات تظير

طاقات  يستدعي مما أعماليا حجـ لتوسيع الطموحة اإلدارات تسعى بالذات المرحمة ىذه وفي
 المصارؼ مف اإلضافي االقتراض طريؽ عف وذلؾ. اآلالت مف المزيد وشراء إضافية إنتاجية

 .الحكومة تقدمو الذي والتسييؿ والدعـ األرباح مف جزء وتخصيص

 النمو تراجع الثالثة: فترة المرحمة -

 غيار(، قطع مخزوف، أولية، مواد) العامؿ الماؿ رأس تمويؿ في المرحمة ىذه احتياجات تتمثؿ
 وتكاليؼ اإلدارية المصاريؼ ألجؿ، منتجاتيا بيع عمميات تمويؿ النقدية، في النقص لمواجية وكذلؾ

 أسيؿ ستكوف المرحمة ىذه في المسألة لكف األجؿ، قصيرة القروض عمى باالعتماد وتستمر .العمالة

 .معيا التعامؿ طبيعة لتحديد الشركات ىذه أوضاع عمى مباشر اطالع عمى أصبحت المصارؼ ألف
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 النضج  مرحمة: الرابعة المرحمة -
 تتماشى متطورة بديمة منتجات لتقديـ األجؿ وطويؿ قصير التمويؿ بعض إلى الحاجة تظير

 إلى التحوؿ عمى والعمؿ نشاطيا بتوسيع الشركة تفكر قد المرحمة ىذه في الجديدة، السوقية واالحتياجات

  .العاـ لالكتتاب أسيميا طرح خالؿ مف مساىمة شركة

 النحدار الخامسة: مرحمة المرحمة -

 التدفقات إدارة عمى المالية إدارتيا قدرة عدـ :منيا عدة مشاكؿ المرحمة ىذه في الشركة تواجو

 مف احتياجاتيا لتمويؿ المصادر مختمؼ مف القروض مف المزيد لطمب يضطرىا مما بفاعمية، النقدية

 الميسرة القروض تقديـ إلى بالحكومات يدفع المختمفة لممشكالت الشركة مواجية إف .العامؿ الماؿ رأس

 .المتعثريف لمواجية
 الصغيرة المشروعات تمويلثانيًا: 

 تمويؿ مصادر وىما. ىامتيف جزئيتيف الصغيرة المشروعات تمويؿ عنواف تحت وسنتناوؿ

 .الصغيرة المشروعات تمويؿ ومشكالت
 الصغيرة المشروعات تمويل مصادر 

 الذاتية المصادر :أولً 

 مشروع إنشاء عند المستثمر عمييا يعتمد التي المصادر أىـ مف الشخصية المدخرات وتعد

 أف كما الكافية، الضمانات ليـ تتوفر لـ ما المشروع في باالستثمار يخاطروا لف المموليف ألف صغير،

 بأمواؿ بالمخاطرة رغبتيـ لعدـ الشخصية المالية مواردىـ عمى االعتماد يفضموف المالكيف مف العديد

 .المشروع في خرىأ أطراؼ مع بالمشاركة رغبتيـ عدـ أو الغير
 عف وكذلؾ واألصدقاء األقارب مف االقتراض عمى الصغيرة المشاريع أصحاب يعتمد قد كما

 .االقتراض مف بدال المعارؼ أو األصدقاء مع المشروع ماؿ رأس في المشاركة طريؽ

 القتراض طريق عن األموال عمى الحصول: ثانياً 

 التجاري الئتمان - أ

 ويعتبر البعض، لبعضيـ السوؽ في المتعامموف يمنحيا التي االئتمانية التسييالت في ويتمثؿ

 .التمويؿ أو لالقتراض أداة إلى منو الدفع لتسييؿ وسيمة كونو إلى أقرب االئتماف ىذا
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 (إذني سند كمبيالة،) تجارية أوراؽ شكؿ عمى أو الجاري، الحساب شكؿ التجاري االئتماف ويتخذ
 المصرفي التمويلب_ 

ف عاـ بشكؿ األعماؿ منظمات قبؿ مف استخداما التمويؿ مصادر أكثر مف ويعتبر  كانت وا 

 المشروعات تواجو حيث .المصرفية القروض عمى الحصوؿ في أكبر عقبات تواجو الصغيرة المنظمات

 توفر عمى تحسينات إدخاؿ أف إال صرفية، الـ القروض عمى الحصوؿ في العقبات مف العديد الصغيرة

 الحصوؿ إمكانية يزيدا أف يحتمؿ المعمومات ىذه تحميؿ في يالتكنولوج والتقدـ المعمومات

 .المشروعات ليذه بالنسبة التمويؿ عمى
 :المتخصصة اإلقراض مؤسسات -ج

 البنوؾ لتجنب فعؿ كرد العالـ دوؿ معظـ في المتخصصة اإلقراضية المؤسسات إنشاء جاء

 فيو تركز الذي الوقت في والمتوسطة، الصغيرة لممشروعات األجؿ طويؿ االئتماف توفير نحو التوجو

 مف البد كاف وعميو، .السريع الربح عمى لمحصوؿ األجؿ، قصيرة القروض مجاؿ في االئتماني نشاطيا

 لمختمؼ األجؿ وطويمة المتوسطة االئتمانية التسييالت تقدـ متخصصة تمويمية مؤسسات إنشاء

 في البنوؾ، في المتبعة تمؾ عف ومميزة محددة وأساليب لشروط وفقاً  وذلؾ االقتصادية، القطاعات
تاحة االقتصادية، التنمية عممية في لممساىمة محاولة  الصغيرة المشروعات مختمؼ أماـ اؿالمج وا 

 :المؤسسات ىذه. ومف الوطني االقتصاد في الميـ دورىا لتمعب والمتوسطة

 الحكومية المؤسسات: 

 الصغيرة المشاريع لدعـ إقامتيا عمى وتشجع المؤسسات ىذه مثؿ بإنشاء الحكومات تقـو

 العمؿ فرص زيادة عمى والعمؿ ليا، الالـز التمويؿ توفير طريؽ عف تطويرىا في والمساىمة والمتوسطة،

 .والبطالة الفقر حدة وتقميؿ

 واألجنبية المحمية الحكومية غير المؤسسات: 

 االقتصادية الخدمات لتوفير الممحة لمحاجة نظراً  والييئات الجمعيات ىذه تأسيس جاء

 وفئات لقطاعات عادة الجيات ىذه وتتوجو العديدة وشرائحو تمعلمجا أفراد لمختمؼ واالجتماعية

 . المؤسسات مفو  مسبقا محدودة
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 بالستئجار التمويل: رابعاً 

 .امتالكيا مف بدال األصوؿ استئجار إلى الصغيرة المشروعات مف الكثير تتجو حيث

 الصغيرة المشروعات تمويل مشكالت 

 .الذاتية المصادر مف التمويؿ مشكالت (1

 حجـ المدخرات الخاصة. صغر 

 والخمط المشروع في مشاركتيـ تـ حاؿ في األصدقاء أو العائمة أفراد بيف المالية المعامالت مشكالت 

 األصدقاء أو العائمة أفراد بعض بتشغيؿ كااللتزاـ االجتماعية والعالقات التجارية العالقات بيف

)أحمد، . التمويؿ عمى تكمفة ويمثؿ المشروع عمى حقيقيا عبئا مثؿمما ي الكفاءة تنقصيـ والذيف
 ـ(2111

 .المصارف من التمويل مشكالت (2

 بمخاطر مصحوبا تمويال باعتباره الصغيرة المشروعات تمويؿ عف االبتعاد إلى المصارؼ تميؿ

 النامية البمداف في والمصارؼ الصغيرة المنشآت أصحاب بيف االتصاؿ حمقةإف  القوؿ ويمكف عالية،

 جية مف الصغيرة المنشآت أصحاب وتفكير ثقافة وبساطة جية مف المصارؼ ىذه طبيعة بسبب مفقودة

 :القطاع ىذا تمويؿ عف المصارؼ ابتعاد أسباب أىـ ومف .أخرى

 .الخاصة المدخرات جـ.وموضوعية سميمة جدوى دراسات وجود دـع .1
 .عدـ انتظاـ السجالت المحاسبية .2

ارتفاع درجة المخاطرة: نظرًا لطبيعة تكوينيا والتي تعتمد في الغالبية عمى شخص واحد أو  .3
 إضافة إلى ضعؼ المراكز المالية ليا. عائمة واحدة

 القروض: السيما وأنيا في السنوات األولى يكوف ىامش الربحية قميالً  عمىارتفاع أسعار الفائدة  .4
 المشكالت.العديد مف  إلىوىذا يقود  فوائده،سداد أقساط القرض وكذلؾ  معو مما يتعذر

 ضعؼ الخبرات المتراكمة ألصحاب المنشآت الصغيرة. .5

 مة الجيات الداعمة لتمؾ المشروعات.ق .6
  



74 
 

 :المتخصصة اإلقراض مؤسسات من التمويل مشكالت (3

 مف االقتراض إلى لجوئيـ عند المعوقات مف العديد المشروعات ىذه عمى القائموف يواجو

 :منياو  المتخصصة اإلقراض مؤسسات

 .عميو الحصوؿ في يرغبوف الذي التمويؿ تكمفة ارتفاع. 1

 المشروع أصوؿ ألف خاصة، أىمية ذات نقطة وىذه المشروع، بأصوؿ مقارنة المديونية نسبة رتفاع. ا2

 أجؿ مف تشغيمو فترة في إليو احتاج ما إذا جديد تمويؿ عمى لمحصوؿ الكافي الضماف توفر ال الصغير

 .اإلنتاجية العممية في االستمرار

 مما فيو، الثقة غياب عند وذلؾ الصغير، المشروع عمى الوصاية وفرض التمويؿ مؤسسات تدخؿ . 3

 .النامية الدوؿ في وخاصة الصغيرة والمشروعات التمويؿ مؤسسات بيف مشكالت ظيور إلى يؤدي
 المالي التخطيطثالثًا: 

 :المالي لمتخطيط كأساس التقديرية الميزانيات

 بالنسبة المستقبؿ وطريؽ مسار تحدد ألنيا لمتخطيط، كأساس التقديرية الميزانيات تستخدـ

 .لممشروع

 وتخفيض النشاطات، عمى الرقابة مف كبير قدر ممارسة عمى المديريف الميزانيات ىذه تساعد

 .االستثمار لعوائد عالية معدالت تحقيؽ يضمف بما الضرورية غير األصوؿ في االستثمارات مستوى

 :التقديرية الميزانيات أنواع

 .التقديرية المواد ميزانية-١

 (.العمالةالتقديرية ) العمؿ ميزانية-٢

 .الصناعية لممصاريؼ التقديرية الميزانية-٣

 .التسويؽ ألغراض التقديرية الميزانية-٤

 .اإلدارة لمصاريؼ ريةالتقدي الميزانية-٥

 االستثماري لإلنفاؽ التقديرية الميزانية-٦
 .لمنقدية التقديرية الميزانية-٧

 .التقديرية البضاعة ميزانية-٨
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 .التقديرية التشغيؿ مصروفات ميزانية -٩
 المالي والتحميل الرقابة: رابعاً 

 ألف ،الحاضرو  الماضي الوقتيف في لممشروع المالية الحالة معرفة عمى المالي التحميؿ يعتمد

 في الضعؼ أو القوة نواحي عمى التعرؼ مف تمكف المعرفة ىذه أف كما ليما، امتدادا يعتبر المستقبؿ

 ألف المالي، بالتحميؿ االستعانة دوف ذلؾ إلى التوصؿ الصعب ومف .المشروع في المالية اإلدارة

 يوضح نسبي بشكؿ ترتيبيا إعادة بدوف معنى ليا ليس ومطمقة مجممة صورة مجرد المالية البيانات

 أي ليا ليس النقدي التدفؽ قائمة أو الميزانية أو الدخؿ حساب فبيانات .لممشروع الحقيقي المالي المركز
 ـ(2118)عنبة،  .لممشروع السيولة أو الربحية موقؼ تحدد منيا مالية نسب استخراج دوف معنى

 خصائص المشروعات الصغيرة: 2.4.2

متفؽ عميو بيف الدوؿ فإف ليذه المشاريع بعض الخصائص  وجود تعريؼ واضحرغـ عدـ 
 (.8، ص2010التي يمكف أف تميزىا عف باقي المشاريع، يمكف إجماليا فيما يمي )الصوص، 

يغمب عمى أنشطتيا طابع الفردية في مجاؿ اإلدارة والتخطيط والتسويؽ، وفي أحياف أخرى تكوف  .1
 والعامميف.عائمية مف حيث اإلدارة 

بساطة الييكؿ التنظيمي، حيث اإلدارة المباشرة مف قبؿ صاحب المشروع، وىو المسئوؿ عف  .2
 التخطيط واإلنتاج والتسويؽ.

تتصؼ بصغر حجـ رأس الماؿ وتعتمد عمى المدخرات الشخصية أو العائمية في تمويؿ  .3
 المشروع.

 بساطة التكنولوجية المستخدمة، وتواضع مؤىالت العامميف. .4
تع بقدر كافي مف سرعة التكيؼ مع تغيرات السوؽ مف حيث كمية اإلنتاج ونوعيتو، مما تتم .5

 يعني القدرة عمى مواجية الصعوبات في أوقات األزمات وفترات الركود االقتصادي.
تواضع مستوى جودة منتجاتيا مقابؿ انخفاض مستوى أسعارىا، وىي بذلؾ تكوف عامؿ جذب  .6

 أو المتدني.لمفئات مف ذوي الدخؿ المحدود 
تتبع المشاريع استراتيجية التركيز، وىي االستراتيجية األكثر مالئمة بالنسبة لممشاريع الصغيرة  .7

 والمتوسطة.
 التطوير واالبتكار وذلؾ الرتفاع قدرة أصحابيا عمى االبتكارات الذاتية في مشاريعيـ. .8
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نتاجيا، لضيؽ نطاؽ تغطية الطمب المحمي عمى المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة إل .9
 السوؽ المحمي، أو النخفاض الطمب عمييا وضعؼ إمكانيات التصدير.

توفر ىذه المشاريع سمعًا لمفئات مف ذوي الدخؿ المحدود، والتي تسعى لمحصوؿ عمييا بأسعار  .10
ف كاف األمر يتطمب التنازؿ بعض الشيء عف  مخفضة نسبيًا تتفؽ مع قدرتيا الشرائية وا 

 اعتبارات الجودة.
يعتمد نجاحيا في الغالب عمى كفاءة أصحاب المشروع ومياراتيـ الشخصية وعالقاتيـ  .11

 التنظيمية.
تعمؿ المشروعات الصغيرة عمى عمى تقديـ خدمة جيدة لمزبائف، حيث يمتمؾ صاحب المشروع  .12

الريادي ميارات إدارية جيدة في التعامؿ مع الزبائف، كذلؾ تشير بعض الدراسات إلى أف نجاح 
وع الريادي بالنسبة لمنساء يعتمد بالدرجة األولى عمى العالقة الجيدة مع الزبائف والموىبة المشر 

اإلدارية، بينما الصدؽ في المعاممة ىو مف أىـ العناصر لنجاح المشروع الريادي بالنسبة 
 (.Chu, Kara, Zhu and Gok, 2011:103لمرجاؿ )

 أساليب العمال الداري 2.4.3

 إلى التالي: أساليب العماؿ االداري( تصنيؼ 20، صـ2009لقد قاـ )فرحاف، 
 اإلدارة والتنظيم: - أ
 مالؾ المشروع ىو المدير -1
 وضوح الييكؿ التنظيمي. -2
 ضعؼ الخبرة اإلدارية والتسويقية لغالب المشروعات الصغيرة. -3
 ال يمتمؾ في الغالب بيانات مالية أو سجالت محاسبية. -4
 سيولة إنشاء مثؿ ىذه المشروعات. -5
 سيولة إعداد الدراسات الالزمة لمثؿ ىذه المشروعات. -6
 سرعة البدء في التشغيؿ. -7
 يعتمد نجاحيا في الغالب عمى كفاءة أصحاب المشروع وميارتيـ الشخصية وعالقتيـ التنظيمية. -8
 ىدؼ اإلدارة يقتصر عمى تمبية االحتياجات المادية الضرورية لممالؾ. -9

 بساطة اإلجراءات القانونية. -10
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 نشاط: طبيعة ال  - ب
مشاريع متنوعة جدًا وأحيانًا تكوف مشاريع مبتكرة أو مشاريع ديناميكية ذات فعالية وكفاءة 
أكبر، ألنيا قادرة عمى استخداـ عوامؿ اإلنتاج بكفاءة أكبر ومشاريع لدييا القدرة عمى التكيؼ مع 

والتطوير، مف المتغيرات البيئية بشكؿ أفضؿ مف المنشآت الكبيرة ومشاريع تشجع عمى االبتكار 
خالؿ تنمية القدرات الفردية، خاصة أف نسبة كبيرة مف المشروعات الصغيرة تعتمد عمى عمالة 

  أصحاب العمؿ أنفسيـ.
 السوق والمنافسة:  - ت

تخدـ في الغالب السوؽ المحمية اعتمادىا عمى الخامات المحمية بشكؿ أساسي تنتشر في 
المشروعات الكبيرة والمتوسطة، وال تشكؿ اىتماـ الغالب في المدف والتجمعات السكنية عكس 

لممنشآت الكبيرة وال تعتبر منافسة ليا. كذلؾ ضعؼ الجودة وبالتالي صعوبة الدخوؿ بمنتجاتيا إلى 
 األسواؽ العالمية وضعؼ المعمومات التسويقية.

 رأس المال وكمفة الستثمار:  - ث
 يرة والمتوسطة.رأس الماؿ فييا أصغر مف رأس الماؿ في المشروعات الكب -1
 سرعة دوراف رأس الماؿ. -2
 صغر حجـ متطمبات االستثمار وذلؾ بسبب بساطة اآلالت ومستمزمات اإلنتاج التابعة ليا. -3
 مصادر التمويل والضمانات:  - ج
 قمة البدائؿ المتاحة لمتمويؿ. -1
 االعتماد عمى التمويؿ الذاتي أو العائمي بشكؿ كبير. -2
 اصة في المراحؿ األولى مف عمر المشروع.صعوبة توفير ضمانات كافية لمبنوؾ وخ -3

( خصائص المشروعات والمؤسسات الصغيرة 5، ص2011ويضيؼ )ناصر ومحسف، 
والمتوسطة، ىي االحتماالت العالية جدًا لمفشؿ خاصة في السنوات األولى مف بدء نشاطيا فقد تـ 

 تقسيـ خصائص المشاريع إلى نوعيف مف الخصائص ىما:
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 الخصائص العامة: -1
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمؤشر عدد العامميف فييا، أي أنيا تستخدـ عددًا 

عامؿ أو موظؼ وفي أغمب األحياف تييمف الشخصية في  250محدودًا مف العامميف ال يفوؽ 
 تنظيميا.

 غالبًا ما تكوف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة شركة أفراد. -
 ًا واحدًا.تمارس المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نشاط -
تمتاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعدالت فشؿ عالية ممثمة في الموت، الغمؽ أو التصفية،  -

مقارنة باألعماؿ الكبيرة، وتيديد الفشؿ قائـ عمى مدى حياة العمؿ الصغير، إال أنو أعمى في 
 سنوات التأسيس األولى.

لواحد، حيث يقوـ المدير )المالؾ( مع تتميز إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأداء الرجؿ ا -
عدد قميؿ مف المساعديف بوظائؼ اإلنتاج، التمويؿ، الشراء، البيع واالتصاالت الشخصية. كما 
أنو ال يوجد بيا استشاريوف لموظائؼ اإلدارية المتخصصة، مما يؤدي إلى عدـ االستفادة مف 

 مزايا التخصص وتقسيـ العمؿ.
اسات تأسيسيا، بما فييا دراسة الجدوى ألقامتيا والشروع في قصر الوقت الالـز إلعداد در  -

عداد مخططاتيا، إلى جانب قصر الفترة الالزمة لتشغيميا التجريبي حيف تأسيسيا.  إنشائيا وا 
 الخصائص المالية والمحاسبية: -2

باإلضافة إلى الخصائص السابقة فإف لممؤسسة الصغيرة والمتوسطة خصائص مالية 
 إبراز حاجتيا الممحة والدائمة لمتمويؿ عبر مراحؿ نموىا، تتمثؿ في: ومحاسبية تعمؿ عمى

االستفادة مف اقتصاديا الحجـ،  عتكاليؼ إنتاج عالية عمى عكس المؤسسات الكبيرة التي تستطي -
 ومف المزايا االقتصادية المختمفة لإلنتاج الكبير.

مات الرسمية والحكومية، فباإلضافة تكاليؼ إدارية عالية تتمثؿ في تكاليؼ تنفيذ القوانيف والتعمي -
إلى التكاليؼ الثابتة التي ال تتأثر بحجـ اإلنتاج أو األرباح؛ فإف نسبة المصاريؼ اإلدارية إلى 
المصاريؼ العامة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكوف أعمى منيا في المؤسسات الكبيرة 

 مما يزيد مف تكاليؼ اإلنتاج.
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ذا توفر فقالبًا ما تكوف تكاليفو عالية مما يؤدي بيا إلى عدـ  صعوبة الحصوؿ عمى تمويؿ، - وا 
 القدرة عمى تكويف احتياطات مالي لمنمو.

 الحاجة الكبيرة الستخداـ األرباح لمحاجة الشخصية. -
تشكؿ القوانيف الضريبية مصدر تأثير سمبي عمى المشروع الريادي، فيي تمتص نسبة كبيرة مف  -

 تالي تكوف عقبة أماـ المؤسسات الريادية في تشكؿ احتياطي مالي.األرباح التي يحققيا، وبال
صعوبة توفير ضمانات كافية لمبنوؾ خاصة في المراحؿ األولى مف النشاط مما يجعميا تعتمد  -

 عمى التمويؿ الذاتي أو العائمي أساسًا، وتمويؿ نموىا يكوف مف مصادر داخمية.

 خصائص المشاريع الريادية في فمسطين: 2.4.4

% مف إجماؿ المشاريع العاممة في 90.5عماؿ نسبة  5تشكؿ المشاريع التي توظؼ أقؿ مف  -
االقتصاد الفمسطيني، وىذا الحجـ الصغير لممشاريع الالفت لمنظر يعكس في الواقع عدـ 
االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة، وفي ظؿ ىذه البيئة غير المستقرة فإف ىذه 

 جؿ البقاء وليس مف أجؿ التطور.المشاريع تكافح مف أ
تنتج معظـ ىذه المشاريع منتجًا واحدًا فقط، مما يحد مف إمكانية توزيع المخاطر، وىذا يرفع مف  -

 حساسيتيا لمتقمبات االقتصادية.
% مف المشاريع الريادية عمى المدخرات الشخصية إلقامة المشروع، وتغطية 80تعتمد  -

 المصاريؼ التشغيمية.
بيف األمامي والخمفي بيف المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث أف ضعؼ الترابط  -

 % مف ىذه المشاريع تبيع منتجاتيا إلى المستيمؾ مباشرة.70
% مف إجمالي عدد العامميف في القطاع 82توظؼ المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو  -

 الصناعي.
ف غيرىا مف المشاريع كذلؾ تتصؼ المشاريع الصغيرة بعدد مف الخصائص تميزىا ع

 (.23، ص2010األخرى، ومف أىميا )الدماغ، 
 ال يوجد انفصاؿ بيف الممكية واإلدارة. -1
 رغبة صاحب المشروع في المغامرة والمخاطرة. -2
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 الرأسمالية الالزمة لمبدء في المشروع. ؼضآلة التكالي -3
دخرات الصغيرة تأثر القرارات الخاصة بالمشروع بشخصية مالكو، وىو النمط الذي يناسب الم -4

 التي تتواجد لدى أصحابيا.
 وجود عالقات مباشرة مع العمالء. -5
 العمؿ في مجتمع محمي غالبًا. -6
 مرونة أكبر في تغيير مجاؿ النشاط. -7
 الدور البارز لممرأة فييا. -8
 قمة البدائؿ المتاحة لمتمويؿ. -9

 صعوبة توفير ضمانات كافية لمبنوؾ خاصة في المراحؿ األولى مف عمر المشروع. -10
 االعتماد عمى التمويؿ الشخصي أو العائمي في بعض األحياف. -11
 صعوبة توفير مستندات أو قوائـ مالية بدرجة كبيرة. -12
 المعاناة بسبب وجود مشاكؿ ضرائبية. -13
 قدرة محدودة عمى اإلنتاج لمتخزيف نظرًا لضعؼ الموارد المالية وعدـ التحكـ في السوؽ. -14

 بالمشاريع الريادية:اإلجراءات الحكومية الخاصة  2.4.5

تعتبر الحكومة ىي الداعـ األوؿ واألساسي لدعـ المشاريع الريادية ودعـ تطويرىا واستمراىا 
 :وذلؾ لألسباب التالية

تعتبر المشاريع الصغيرة المصدر الرئيسي لتغطية احتياجات األفراد مف السمع والخدمات، وتمد - أ
 وقطع غيار.المشاريع الكبيرة بما تحتاجو مف مستمزمات 

تمثؿ المشاريع الصغيرة القنوات األساسية في استيالؾ ما تنتجو المشاريع الكبيرة مف المواد - ب
 الوسيطة والمواد الخاـ.

تساىـ في عالج االختالؿ الييكمي لموازيف المدفوعات في الدوؿ النامية، وذلؾ مف خالؿ إحالؿ - ت
قاعدة االستثمار، وبالتالي رفع مستوى الواردات، وىذا يؤدي إلى تحقيؽ فائض يساىـ في توسيع 

 المعيشة االقتصادية.
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تعمؿ ىذه المشاريع عمى توظيؼ عدد كبير مف العمالة العاطمة وتحويميا إلى عمالة منتجة مع - ث
 توفير فرص التدريب واالبتكارات مما يساىـ في الحد مف البطالة.

ظيفيا لمعمالة الفقيرة عمى اختالؼ تساىـ في توزيع الثروة وتحقؽ العدالة االجتماعية، وذلؾ بتو - ج
 مستوياتيا مف حيث الميارة.

تحقؽ االكتفاء الذاتي في كثير مف السمع والخدمات والحد مف العجر التجاري في اقتصاد - ح
 الدولة.

تعتبر فرصة عمؿ لمحدودي الدخؿ وحديثي التخرج الجامعي وخاصة أصحاب التخصصات - خ
 التقنية والفنية.

في األنشطة االقتصادية واالجتماعية المختمفة، وخصوصًا توفير مدخرات  أحد آليات دمج المرأة- د
بسيطة لدييا، وميارات متواضعة في حاؿ عدـ اكتماؿ تعمميا بما يعزز مف دورىا في التنمية 

 (25، ص 2010االقتصادية. )الدماغ، 

 أىم المعوقات والمشاكل التي تواجو المشروعات الصغيرة: 2.4.6

لتي تواجو المشروعات الصغيرة مف دولة إلى أخرى، وذلؾ حسب طبيعة تختمؼ المعوقات ا
 المكاف الذي ينشأ فيو المشروع.
( عمى المعوقات اإلدارية والبشرية والفنية والمالية، 52، ص2011فقط أطمؽ )آؿ الشيخ، 

مسمى معوقات االتصاؿ وأشار إلى أنيا تؤثر سمبًا عمى أداء العامميف وتحد مف قدراتيـ عمى 
 إلبداع واالبتكار او حتى انجاز مياـ العمؿ في أقصر وقت وبأقؿ تكمفة وجيد.ا

  ،( المشاكؿ والمعوقات التي تواجو المشروعات الصغيرة 16، ص2007ويمخص )جميؿ
 كالتالي:

 متمثمة باالنكماش االقتصادي وحصوؿ ركود في قطاع ما والمنافسة أحيانًا.اقتصادية: مشاكل  - أ
صعوبة الحصوؿ عمى القروض مف المصارؼ نظرًا لعدـ توفر الضمانات أي مشاكل تمويمية:   - ب

الالزمة التي تطمبيا المصارؼ، وقصور الدراسات التي تقدميا ىذه المشاريع مف أجؿ الحصوؿ 
( في المشاكؿ التمويمية بإف Mbonyane and Ladzani, 2011عمى القرض، كما يضيؼ )

الحصوؿ عمى قروض مالية لمشاريعيـ بسبب معظـ أصحاب المشروعات الصغيرة يعانوا مف 
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ضعؼ ثقة المؤسسات المالية في قدرات أصحاب المشاريع الصغيرة عمى سداد القروض 
 المستحقة عمييـ.

نظرًا لعدـ اىتماـ أصحاب المشروعات بدراسة السوؽ والتسويؽ مف جراء مشاكل تسويقية:   - ت
 نقص الخبرات.

 مشاكل إدارة تنجم غالبًا بسبب ما يمي:  - ث
 عدـ االحتفاظ بسجالت محاسبية. -
 التمادي في البيع اآلجؿ بدوف تنظيـ. -
 المسحوبات الشخصية المتكررة دوف تسجيؿ. -
 عدـ التفرغ الكامؿ إلدارة المشروع. -
تتعمؽ بتأميف وجود العامميف في المشروعات الصغيرة مف حيث األجور مشاكل العمالة:   - ج

 والتدريب. وقواعد السالمة فضاًل عف مشكمة قمة الخبرات
)جميؿ، أما المعوقات التي تواجو المشروعات الريادة من الناحية اإلدارية فيي كالتالي: 

 (17، ص 2007
 أي عدـ توافر الخبرة الكافية أو عدـ القدرة عمى اتخاذ القرار.أوًل: عدم كفاءة الجياز اإلداري: 

 وعات الريادية.لدى األشخاص الذيف يفكروف في إقامة المشر  ثانيُا نقص الخبرة:
 ألف العمؿ الناجح يتطمب السيطرة المالية المناسبة. ثالثًا: سوء اإلدارة المالية:

 رابعًا: الفتقار إلى التخطيط الستراتيجي.
 –األمؿ الذي يؤدي إلى ضرر لممشروع الصغير. >السعر خامسًا: نقص السيطرة عمى المخزون: 

المصداقية< النمو -تحسيف جودة المستيمؾ  –تطوير طرؽ التصنيع  –الخدمة  –شروط االئتماف 
 غير المسيطر عميو.

، 2119)الشريؼ،  وىناك أيضًا العديد من المعوقات التي تواجو المشاريع الصناعية الصغيرة منيا:
 .(31ص

صعوبة غياب التأقمـ في استخداـ التكنولوجيا الحديثة وعدـ الدمج بيف الحرفية والفف والتطور او  -1
 الحصوؿ عمى المعمومات والتكنولوجيا.

 انعداـ اإلدارة العممية التي تعكس عمى رفع اإلنتاجية وتحسيف النوعية وتقميؿ التكمفة. -2
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ضعؼ قدرات مؤسسات القطاع المالي العتمادىا عمى الدعـ الخارجي لتمبية احتياجات  -3
 المشروعات.

 عدـ الحرص عمى جودة المنتجات. -4

 ية والتصديرية.ضعؼ القدرة التنافس -5

 غياب التكامؿ بينيا وبيف المشروعات الكبيرة. -6

الريادية في االقتصاد الوطني واالىتماـ الذي توليو مختمؼ  عفعمى الرغـ مف أىمية دور المشاري
القطاعات االقتصادية بيذه المشاريع، إال أنيا ال زالت تواجو العديد مف المعوقات التي تعترض 

 طريقيا وتعرقؿ مسيرتيا نحو التطوير والتنمية.

 شاريع الريادية ومن أىم المشاكل التي تواجو القطاع الصناعي في األراضي الفمسطينية والم
 في قطاع غزة.

يواجو القطاع الصناعي في فمسطيف خالؿ سنوات االحتالؿ ظروفًا صعبة، بؿ تدىورًا 
مستمرًا بسبب الكثير مف المشكالت والمعوقات التي حالت دوف تطويره ونموه. وبالتالي أددت إلى 

مطات االحتالؿ مف أجؿ زيادة ارتباطو بعجمة االقتصاد اإلسرائيمي وتعميؽ تبعيتو لو، وعممت س
تحقيؽ ىذا اليدؼ عمى إصدار مختمؼ األوامر العسكرية والتشريعات التي تصب في ىذا اليدؼ 

 (.35، ص2111)وافي، 
كما أف الصناعات الصغيرة تواجو مشاكؿ تختمؼ نوعًا ما عف المشاكؿ التي تواجييا 

خاصة بالصناعات الصغيرة مف الصناعات الكبيرة، تأتي معظـ المشاكؿ والعقبات واالحتياجات ال
خصائصيا النوعية وأىميا صغير حجـ الصناعات ذاتيا، كما أف ىناؾ العديد مف المعوقات التي 

 تعيؽ عممية التصدير سواء في الدوؿ المتقدمة أو النامية.
ومف ىذه المعوقات التي تعيؽ عممية التصدير لممشاريع الصغيرة، ىو عدـ االستقرار 

اؽ الخارجية، وكذلؾ عدـ وجود أسعار تنافسية ألصحاب المشاريع الصغيرة في السياسي في األسو 
األسواؽ الخارجية والفقر والتدىور في الوضع االقتصادي في المنطقة والمعوقات المالية 

 (Al- Hyari, Weshah and Alnosour, 2012)والمعموماتية. 
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     األراضي الفمسطينية وخصوصًا قطاع ومن المشاكل أيضًا التي تواجو القطاع الصناعي في
 (.74، ص2118)قنديؿ، : غزة ىي كالتالي

والحصار والتدمير، حيث اتبعت إسرائيؿ سياسة إغالؽ المعابر والحدود والمنافذ  سياسة االغالؽ -1
الخارجية التي تربط المناطؽ الفمسطينية مع العالـ الخارجي ومع إسرائيؿ، إضافة إلى تجزئة 

بعضيا البعض كما منعت عشرات اآلالؼ مف العماؿ  فلفمسطينية وعزليا عالمناطؽ والمدف ا
 مف الوصوؿ إلى مناطؽ عمميـ في المنشآت االقتصادية المختمفة.

سمبيات اتفاقية باريس االقتصادية، حيث أبقت اتفاقية باريس االقتصادية لالحتالؿ اإلسرائيمي  -2
روج البضائع ونوعيتيا، والتدخؿ بشكؿ حؽ السيطرة عمى المعابر الدولية وتحكمو في دخؿ وخ

 مباشر في تحديد أسعارىا، وربط إنشاء الميناء وتشغيؿ المطار بالموافقة اإلسرائيمية.

عوائؽ ذاتية حيث تعاني المنشآت االقتصادية مف خمؿ بنيوي في الييكمية اإلدارية ليا، مف  -3
لى ضعؼ الترابط بيف حيث التنظيـ اإلداري وعالقتو بأصحاب المنشآت، ىذا باإلضافة إ

المنشآت المساندة ليا مثؿ: الغرؼ التجارية والصناعية والزراعية والمؤسسات غير الحكومية 
 الفنية الداعمة، والتي في أغمبيا تعاني مف التدخؿ في الصالحيات والبرامج المطبقة.

تسويقيا خارج صغر السوؽ المحمي أماـ المنتجات الصناعية في األراضي الفمسطينية وصعوبة  -4
 المناطؽ وباألخص في البمداف العربية المجاورة مثؿ األردف ومصر.

ارتفاع معدؿ الرسـو الجمركية التي تفرضيا سمطات االحتالؿ عمى مستوردات بعض الصناعات  -5
عالوة عمى الصعوبات والعراقيؿ التي تضعيا ىذه السمطات أماـ تأميف المواد الخاـ الضرورية 

 طؽ الفمسطينية.لمصناعة في المنا

كذلؾ نالحظ أف المعوقات والمشاكؿ التي تواجو المشروعات الصغيرة في قطاع غزة، ىي 
 بمثابة معوقات داخمية وخارجية تعمؿ عمى إعاقة تمؾ المشروعات.

وتتمثؿ المعوقات الخارجية في االغالؽ المتكرر لمعابر المطمة عمى قطاع غزة مثؿ معبر 
ـ وال يزاؿ حتى 2117الحصار عمى قطاع غزة الذي تـ تشديده في  كارني والمنطار، وكذلؾ فرض

ضافة إلى المعوقات الخارجية ىناؾ معوقات أخرى داخمية وىذه تكمف في الظروؼ  ىذه المحظة. وا 
المحيطة بطبيعة المشروع وطريقة إدارة المشروع، مثؿ رأس الماؿ المناسب لحجـ المشروع والخبرة 
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وع وكيفية التعامؿ مع المشاكؿ التي تواجو المشروع منذ البداية حتى التي يتمتع بيا صاحب المشر 
 مرحمة النجاح.

 :2007)القوقا،  وأيضًا من المعوقات التي تواجو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فمسطين ،
 (58ص

إف أىـ العقبات اإلدارية التي تواجو المشاريع الصغيرة ذات عالقة بالشخص  عقبات إدارية: -
 لممشروع الذي يقـو بجميع العمميات اإلدارية.المالؾ 

اعتمدت كثير مف المشروعات الصغيرة عمى رأس الماؿ الخاص والمدخرات عقبات مالية:  -
 العائمية أو األقارب واألصحاب.

 إف الغالبية العظمى مف مالكي ىذه المشاريع يخشوف سمطة الضرائب.عقبات ضريبية:  -
 التمويؿ والقدرة المالية لمالؾ المشروع. نقص مصادرعقبات تنموية وتطويرية:  -
إف الكثير مف المشروعات الصغيرة تعرضت لخسائر كبيرة عقبات تغيير استراتيجيات المشروع:  -

بسبب قرارات استراتيجية خاطئة مف التوسع غير المدرس في السوؽ، أو إضافة خطوط إنتاج 
 جديدة أو عمؿ مشروعات جديدة.

الكثير مف العوامؿ الخارجية التي كانت تؤثر سمبًا عمى استقرار  ىناؾعقبات استقرار السوق:  -
السوؽ في قطاع غزة، مما يجعمو عرضة لمتغيرات المفاجئة، ومف الصعب مواجيتو مف 

 المشروعات الصغيرة التي تفتقد لمرونة المقاومة.
اسة إف دخوؿ أطراؼ جديدة إلى الحكـ في فمسطيف والتغيرات السيعقبات الوضع السياسي:  -

المصاحبة وفرض الحصار عمى قطاع غزة أعاؽ عمؿ المشروعات الصغيرة، بسبب عدـ توفر 
 الخاـ والسيولة وعدـ دخوؿ الكثير مف السمع والتي تعتمد عمييا العديد مف المشروعات الصغيرة.

أثر الوضع األمني القائـ في قطاع غزة عمى قدرة المشروعات الصغيرة عقبة الوضع األمني:  -
اجية تمؾ العقبات خاصة التيديد بالقصؼ لبعض القطاعات الصناعية والتي تـ قصؼ عمى مو 

 العديد منيا تحت ذرائع مختمفة
فتح قطاع غزة لممنتجات المستوردة خاصة المنتجات الصينية والتي تتميز عقبات التسويق:  -

ف كانت المحمية أجود أحياناً  إال أف ذلؾ أثر  بانخفاض سعرىا بالمقارنة مع المنتجات المحمية، وا 
عمى المشروعات الصغيرة خاصة قطاع المالبس، فقد أغمقت العديد مف مصانع المالبس نتيجة 

 ذلؾ.
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( في عقبات التسويؽ أف المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجو مشاكؿ 28، ص2012العؼ، )ويذكر 
سواؽ التصدير مف حيث الضعؼ في الخبرة التسويقية لممنتجيف وتزداد أىمية ىذه المشكمة في أ

حيث يتطمب ذلؾ وجود قنوات توزيعية كفؤة تعمؿ عمى عرض المنتجات لممستخدـ بشكؿ مباشر.
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 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

 المقدمة: 3.1

 الدراسات العربية ستعراضابيتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة 
 واألجنبية التي ُكتبت حوؿ ذلؾ، والتي تأتي في سياؽ البحث عف األجوبة لألسئمة التي تدوُر في

مد الباحث حوؿ موضوع الدراسة، وبمورة مشكمة البحث وتحديد أبعادىا ومجاالتيا باإلضافة إلى خُ 
كامال  في إعطاء الباحث إلماماً  تزويد الباحث بالمراجع والمصادر ذات العالقة، والتي تبرز أىميتيا

 وشامال بالموضوع قيد الدراسة.
لقد ظيرت مجموعة مف الدراسات حوؿ موضوع المشاريع الصغيرة، حيث قاـ الباحث 
بإجراء مسح بيدؼ التعرؼ عمى ىذه الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث وعنوانو، وكاف أبرز 

     -يمي: تمؾ الدراسات ما 
 لعربية:الدراسات ا 3.2

 دراسة الناشئة المشاريع استدامة عمى األعمال تسريع برامج ( "تأثيرم2015 أبوشمالة،) دراسة .1
 "فمسطين في األعمال تحاضنا :حالة

امج تسريع المشاريع واستدامة تمؾ المشاريع في ر اسة العالقة بيف بر اسة عمى در عممت الد
األعماؿ والمشاريع الناشئة المستفيدة، حيث اسة حالة مسرعات ر غزة، حيث تـ االستعانة بد قطاع
اسة إلى تسميط الضوء عمى عمؿ مسرعات األعماؿ بدًء مف مرحمة االختيار األولى ر الد ىدفت
 احؿ االرشاد والتوجيو وصواًل إلى فوائد ما بعد التخرج.ر بم اً ر مرو 

 تقييـ مسرعات اسة المعالـ الرئيسية التي تسيـ في تحقيؽ االستدامة، وقد تـر وقد حددت الد
 األعماؿ في غزة وفقًا لتمؾ المعايير واستنادًا إلى الخدمات الفعمية المقدمة لمؤسسي ىذه الشركات

وشممت  الناشئة، وبالتالي فاف تمؾ التحسينات مطموبة لتحقيؽ نمو مستداـ في االقتصاد الفمسطيني.
لقياس أداء  اتر تـ اختيار مؤشاسة مؤسسي تمؾ المشاريع، وشركائيـ وأعضاء فرقيـ. وقد ر عينة الد

استطالع  اسة باستخداـ منيجيةر اسات السابقة. وقد أجريت الدر مسرعات األعماؿ مف البحوث والد
 ًا.شخص 111 سة، حيث استجاب لياار توزيع االستبياف عمى عينة الد اسة حيث تـر اء مجتمع الدر آ



89 
 

األعماؿ واستدامة الشركات سة إلى أف ىناؾ عالقة مباشرة بيف مسرعات ار وخمصت الد
ات المؤسس وكفاءتو والتشبيؾ ر كما أف وفرة المستثمريف، التسويؽ، المنافسة السوقية، ميا الناشئة.
العالقات أمر حيوي لتحقيؽ تمؾ االستدامة، إال أف المشاركيف عبروا عف عدـ رضاىـ عف  وبناء

ًا عمى المعايير المذكورة أعاله، مما امج التسريع في قطاع غزة قياسر الخدمات المقدمة مف ب مستوى
 إلى الحاجة إلى تحسيف تمؾ الخدمات عمى مختمؼ الجيات. يشير

ات، متابعة الدعـ والتمويؿ، تحميؿ السوؽ ر سة في زيادة االستثماار وتمخصت توصيات الد
 ًا تعزيز فرص التشبيؾ المحترؼر ات وكفاءات المؤسسيف وفرقيـ وأخير التسويؽ، تطوير ميا ودعـ

 لمشركات الناشئة.
 مشكمو حل في والتكنولوجيا األعمال حاضنات دور ، بعنوان:(م2014، وعوض دراسة )برىوم، .2

 اإلسالمية الجامعة أعمال حاضنة حالة: مشاريع دراسة-غزة  قطاع األعمال لرياديي البطالة
 .سبارك– بغزة مبادرون

 البطالة مشكمة لحؿ أداة كونيا في األعماؿ حاضنات فاعمية عمى التعرؼ الدراسة إلى ىدفت
 مدرة ناجحة مشاريع إلى اإلبداعية أفكارىـ تحويؿ خالؿ مف األعماؿ رياديي الشباب وخاصة لدى

والخبرات  الميارات واكسابيـ واالجتماعي االقتصادي مستواىـ في تحسيف تساعدىـ لمدخؿ
 حاضنة حالة دراسة خالؿ مف والدولي، المحمي العمؿ إلى سوؽ لموصوؿ تؤىميـ التي الضرورية
 مشروع-مبادروف )مشروع مشروعي ضمف اإلسالمية بغزة الجامعة في والتكنولوجيا األعماؿ
 سبارؾ(.

 وقد المعمومات، لجمع رئيسة كأداة واالستبانة الوصفي التحميمي وكاف المنيج المتبع المنيج
 األعماؿ حاضنة في احتضانيا فترة انيت والتي المشاريع المحتضنة مف الدراسة مجتمع تكوف

 خالؿ مف الشامؿ الحصر طريقة باستخداـ مشروعًا حيث قامت 90 عددىـ والبالغ والتكنولوجيا
 أىـ وتمثمت %.87.8 بنسبة استبانة 79استرداد  تـ وقد كافة الدراسة مجتمع عمى االستبانة توزيع
 كانت والتكنولوجيا األعماؿ حاضنة قبؿ مف المقدمة الخدمات تقديـ مستوى أف :في الدراسة نتائج

 تكنولوجيا قطاع في االستثمار التخرج، وبأف بعد المستوى تدنى ىذا بينما الشي بعض متوسطة
غالؽ، مف يصاحبيا وما الفمسطينية الحالة في األنسب يعتبر المعمومات  بشكؿ يعتمد نوأل حصار وا 

 .الموقع الجغرافي عف النظر بغض مينيا المؤىمة البشرية الطاقات توفير عمى كبير
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 حاضنات قبؿ مف الخدمات تقديـ في التوسع وكانت مف أىـ توصيات الباحث: ضرورة
 إلى تؤدي التي الرئيسية االسباب ليا باعتبارىا المشروع لحاجة وذلؾ ،المحتضنة لممشاريع األعماؿ
 عممية في شريكاً  الحاضنة تكوف بحيث الخاص القطاع وبيف الحاضنة عمؿ بيف التنسيؽ .نجاحو
 وتسييؿ األعماؿ لحاضنات الحكومة قبؿ مف دعـ تخصيص عمى وليس منافسًا. العمؿ التنمية
 اإلقراض والتمويؿ لممشاريع الجديدة. برامج

 تنمية في النسائية اإلقراض مؤسسات دور ، بعنوان:(م2014إدريس،  )دحالن،دراسة  .3
 فمسطين في األسرية الصغيرة المشاريع

 المشاريع تنمية في النسائية اإلقراض مؤسسات دور عمى الضوء إلقاء إلى الدراسة ىذه ىدفت
 في الراغبيف تكفي قد إقراض مؤسسات وجود مف الرغـ فعمى. فمسطيف في األسرية الصغيرة
 المقترضات غير فئة عمى وأثره المؤسسات ىذه دور أف إال أمورىـ، لتسيير قروض عمى الحصوؿ
 التحميمي، الوصفي المنيج باستخداـ الباحثة قامت الدراسة ألىداؼ وتحقيقاً  .اآلف حتى تماماً  واضح

 مف مقترضة 898   عدده البالغ الدراسة مجتمع مف عشوائية عينة عمى الدراسة حيث تـ تطبيؽ
 اإلسالمية( اإلغاثة فاتف، مؤسسة الغوث، وكالة-الصغير التمويؿ )دائرة إقراض مؤسسات ثالث

 .منيـ استبانة 240 استرداد تـ مقترضة، 269 العينة بمغت وبالتالي
 والجيات النسائية، االقراض مؤسسات: جيات ثالث إلى الدراسة ووجيت الباحثة توصيات

 اإلقراض مؤسسات تقـو أف :أىميا مف وكاف المشاريع الصغيرة، وصاحبات الرسمية، والمقترضات
 االقتصادي مستواىف لرفع مشاريع صغيرة إقامة فييرغبف المواتي  لممقترضات بتقديـ التسييالت
الضرائب  وتخفيض المناسبة االستثمارية البيئة توفير فيالرسمية الجيات  تعمؿ والمعيشي. أف

االلتزاـ  عممية التنمية االقتصادية. توفر في الفاعمة المشاركة تشجيعيـ عمى أجؿ مف لممقترضات
 أعمى عمى الثقة بينيما لمحصوؿ مف جسر وبناء المقرضة والمؤسسة والمصداقية بيف المقترضة

 .الطرفيف قبؿ مف استفادة
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توضيح مفاىيم الريادة، وخصائص الريادي، ومعرفة إلى أي "بعنوان  ،(م2013دراسة )حسين،  .4
 ."مدى يتمتع متخذو القرار في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية في ديالى بخصائص الريادة

الكػشؼ عػف أثػر الخػصائص الرياديػة فػي االلتػزاـ التنظيمػي لػدى عينػة ىدفت الدراسة إلػى 
توضيح مفيـو و  ،ديػالى محافظػة-عات الكيربائية مػف متخذي القرار في الشركة العامة لمصنا

الريادة، وخصائص الريادي، ومعرفة إلى أي مدى يتمتع متخذو القرار في الشركة العامة لمصناعات 
خصائص ىػداؼ الدراسػة تػـ اعتماد مقياس الأولتحقيػؽ  .ديالى بخصائص الريادةالكيربائية في 

، باإلضػافة إلػى مقيػاس االلتػزاـ التنظيمػي. طبقػت الدراسػة عمػى عينػة مف متخذي القرار الريادية
اسػتبانة، استخدمت ( 53وزعت استبانات الدراسػة عمػييـ، واسػترد منيػا ) ،(62والبالغ عددىـ )

ألساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة عف أسػئمة لدراسػة واختبػار فرضػياتيا. وتوصػمت الدراسػة إلى ا
لمختارة في الميداف مستوى الخصائص الريادية لدى العينة ا إف .أىميامجموعة مف النتائج 

 وضعؼ .مستوى االلتزاـ التنظيمي لدى القادة اإلدارييف في الميداف المبحوث متوسط، و المبحوث
لى أف الريادة ىي ركيزة مف و  .أثر لمخصائص الريادية عمى االلتزاـ التنظيمي لدى عينة الدراسة ا 

الركائز األساسية لصناعة القرار في منظمات األعماؿ، وىي تمثؿ مجموعة مف الخصائص ألفراد 
ت مرتبة يتميزوف عف غيرىـ بيا. أما مف ناحية تمتع أفراد الدراسة بخصائص الريادة، فقد جاء

تنازليا عمى النحو التالي: التفاؤؿ، ثـ اإلصرار عمى العمؿ، ثـ الثقة بالنفس، يمييا الرغبة بالنجاح، 
 وأخيرا تحمؿ المخاطرة.

في ضوء ما سبؽ أوصى الباحث باختبار الخصائص الريادية لمعناصر القيادية في 
جراء دراسات الحقة حوؿ المنظمات، لحساسية مواقعيـ ودورىـ في اتخاذ القرارات المصيرية ، وا 

 الريادية، خصوصا لمعنصر النسوي.
بعنوان "معرفة عناصر البيئة الخارجية لطالب الجامعات السورية  ،(م2013دراسة )رمضان،  .5

لمشروع بأعمال ريادية، والبحث في إمكانية وجود عالقة بين ىذه العناصر وبين النية لمتوجو 
 إلى األعمال الريادية، وذلك باستخدام متغيرات من المرصد العالمي لريادة األعمال".

ع اإلحصائية بيف عناصر البيئة الخارجية المحفزة لمشرو تحميؿ العالقة الدراسة إلى وىدفت 
بياف العالقة اإلحصائية بيف العوامؿ المحفزة والمعيقة لممقاوالتية وبيف النية و ؛ مقاولتيوبأعماؿ 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، حيث قامت الباحثة بتصميـ استبياف  .المقاوالتية

 . GEM لممقاولةصد العالمي باستخداـ متغيرات مف المر 



92 
 

تكوف مجتمع الدراسة مف الطالب في الجامعات السورية العامة والخاصة، بمغت عينة و 
الدولية  والجامعة السوريةطالب وطالبة اختيروا بصورة عشوائية مف جامعة دمشؽ  375الدراسة 

أف  وصمت الدراسة الى .لمعموـ والتكنولوجيا والجامعة العربية الدولية وجامعة القمموف الخاصة
 متغيرات السياسة الحكومية والبرامج الوطنية والبرامج الحكومية وبرامج التمويؿ والتشريعات والقوانيف
المرتبطة بالمقاوالتية بشكؿ عاـ تعد مف أىـ العوامؿ المعيقة لطالب الجامعات السورية لمقياـ 

إلجراءات اإلدارية والترخيص الذي يعد مف معوقات البدء بأعماؿ مقاوالتية ا مقاوالتية؛ بأعماؿ
 .وقت طويؿ الحصوؿ عميو صعبا ويحتاج إلى

ميول طمبة مرحمة البكالوريوس في قطاع غزة  :( بعنوانم2013، دىميز، مقداددراسة ) .6
لمريادية، وىم طمبة الجامعة اإلسالمية في غزة الذين يدرسون في المستوى الدراسي األخير، من 

 كميات اليندسة والتجارة وتكنولوجيا المعمومات.
 قطاع في البكالوريوس مرحمة طمبة لدى الريادة ميوؿ عمى الضوء تسميط إلى اسةالدر  ىدفت

 سموؾ نحو الطمبة وميوؿ الخصائص ىذه بيف العالقة اسةر ود ليـ الريادية الخصائص وتحديد ةغز 
 .عديدة اتر متغي بيف لمعالقة امفز المت التحميؿ طرؽ باستخداـ الريادية طريؽ

 مرحمة مف األخير سياالدر  المستوى في يدرسوف الذيف الطمبة مف اسةر الد مجتمع تكوف وقد

 في اسيةالدر  التخصصات بشتى المعمومات وتكنولوجيا والتجارة اليندسة كميات في البكالوريوس

 الطبقية العشوائية العينة اسةر الد عينة اختيار في الباحثاف واعتمد اإلسالمية، بالجامعة الكميات تمؾ
 ولقد ،% 33 بمعدؿ لمتحميؿ صالحة استبانة( 599) عمى اسةر الد عينة شممت حيث معاينة كأسموب

 .الريادية الميوؿ ذوي غير مف وطمبة ريادية، ميوؿ ذوي إلى الطمبة تصنيؼ تـ

 الطمبة مف % 35.9: أىميا كاف النتائج بعض إلى دراستيما خالؿ مف الباحثاف وتوصؿ

 ومف ريادية خصائص ست وجود ،التخرج بعد بيـ خاص عمؿ بإنشاء ويرغبوف ريادية ميوؿ لدييـ

 وىما الريادة نحو الطمبة تعمى توجيا واضح تأثير ليما خاصيتاف ىناؾ الست الخصائص بيف

 .وتوجيييا االمور في بالتحكـ القدرة عمى والشعور االستقاللية
أوصى الباحثاف بضرورة إجراء دراسات الحقة تستيدؼ جامعات أخرى وتخصصات أخرى 
لبناء قاعدة بيانات خاصة بالريادة في فمسطيف، وتوجيو البرامج التدريبية لمطمبة والخريجيف نحو 
احتياجاتيـ الحقيقية، عمى النحو الذي يكفؿ نجاح األعماؿ الريادية وتسييؿ عمميا، كما بيف 
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أف الحكومة مطالبة بمعب دور يعزز قانوف الممكية الفكرية الخاصة، وتوفير مناطؽ الباحثاف 
 صناعية، الخ.

الدارية التي تواجو أصحاب المشاريع  المعوقاتان "و بعن ،(م2013دراسة )زعرب، زكريا،  .7
 التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة".

تي تواجو أصحاب المشاريع ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المعوقات اإلدارية ال
التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة، وقد تـ استخداـ االستبانة وسيمة لجمع البيانات، ويحاوؿ 
البحث اإلجابة عمى مشكمة الدراسة المتمثمة في طبيعة المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب 

نيج التحميؿ الوصفي حيث المشروعات التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة. وقد تـ اتباع م
تكوف مجتمع الدراسة مف أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة والبالغ عددىـ 

% 10تجاري، أي ما يعادؿ نسبة  ( مشروع450تـ اختيار عينة عشوائية مكونو مف ) ( وقد4500)
 ( استبانة صالحة لتحميؿ. 410مف مجتمع الدراسة وتـ استرداد )

أىـ نتائج الدراسة: وجود العديد مف المعوقات االدارية التي تعيؽ تقدـ ونمو  وكاف مف
المشروع الصغير ومف ىذه المعوقات ضعؼ التخطيط والتنظيـ والعديد مف المشاكؿ في الييكؿ 
التنظيمي والتدريب الميني لصاحب المشروع والمنافسة ونقص مصادر التمويؿ واإلجراءات 

ريع وضعؼ القدرات التسويقية وتطوير أساليب العمؿ اإلداري ونظاـ الحكومية الخاصة بالمشا
االتصاؿ، كما تعتبر الضمانات والكفاالت التي تطمبيا البنوؾ في قطاع غزة بمثابة حائؿ أماـ نجاح 
المشروعات التجارية الصغيرة، كذلؾ االىتماـ بالتدريب الميني يساعد عمى تحسيف األداء وزيادة 

المشروع، كما أف انقطاع التيار الكيرباء باستمرار يعتبر مف العوامؿ التي تعيؽ نسبة الربحية في 
منيا: ضرورة  التوصيات مف عدد إلى التوصؿ تـ البحث نياية وفي المشروعات التجارية الصغيرة.

اىتماـ أصحاب المشروعات الصغيرة بحضور دورات خاصة بمجاؿ العمؿ واالىتماـ بالتخطيط 
التصاؿ وكيفية عمؿ دراسة جدوى واالىتماـ بدعـ وتطوير المنتج المحمي حتى والتنظيـ ونطاـ ا

يكوف عمى مستوى المنتجات المستوردة، كذلؾ تسييؿ إجراءات الحصوؿ عمى القروض الالزمة مف 
البنوؾ العاممة في قطاع غزة مف أجؿ االستثمار في المشاريع الصغيرة والمتابعة الميدانية لسير 

  .يع التجارية الصغيرة عمى مختمؼ أنواعيا مف قبؿ الجيات المختصةالعمؿ في المشار 
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المشاريع  دعم في ودورىا األعمال حاضنات واقع :بعنوان (،م2012 ،منى دراسة )النخالة، .8
مشكالت  فمسطين في والتنمية بالشبا“لمؤتمر  مقدم غزة قطاع في الشباب لدى الصغيرة
 .بغزة اإلسالمية الجامعة "وحمول

 الذي الدور وتحديد غزة، قطاع في األعماؿ حاصنات واقع عمى التعرؼ الدراسة إلى ىدفت
 وقد إلييا، تحتاج التي الخدمات مف العديد تقديـ خالؿ مف الصغيرة دعـ المشاريع تمعبو في

 البيانات لجمع كأداة والمقابمة االستبانة واعتمدت التحميمي، الوصفي المنيج استخدمت الباحثة
 المسؤوليف األعماؿ حاضنات مجاؿ في العاممة المؤسسات الدراسة مف وتكوف مجتمع المطموبة
 خمس عددىا بمغ المؤسسات ىذه مف عينة اختيار وتـ غزة، قطاع في حاضنات األعماؿ ومنسقي
بيكتي،  بغزة، اإلسالمية الجامعة الكويتية، العالمية والرحمة Enter padو CHFوىي  مؤسسات

 وقد .والحاضنات المشاريع ومنسقي المدراء مف 23 الدراسة المشاركيف في المسئوليف عدد وبمغ
بالجامعة  والتكنولوجيا األعماؿ حاضنة سوى غزة قطاع في حاضنات يوجد ال الدراسة أنو أظيرت

 مف تعاني غزة في الصغيرة المشاريع وأف عمميا، بداية في ىي التي بكتي وحاضنة اإلسالمية
 نقص إلى عائد أنو إلى إضافة انطالقيا، بداية منذ فشميا في سببا تكوف قد التي المشاكؿ العديد مف
 .المتوفرة اإلمكانيات وقمة المجاؿ ىذا الخبرة في

 لضماف بينيا فيما والتكامؿ غزة قطاع في لممشاريع حاضنات إنشاء الدراسة بضرورة وأوصت
 بأعماليا لمنيوض مساعدتيا في والمساىمة الحاضنة، مف تخرجيا بعد ومتابعتيا نجاح المشاريع

 .العمؿ فرؽ الشركات بيف خالؿ مف التكامؿ لضماف الناجحة المشاريع بيف والعمؿ فيما
واقع حاضنات األعمال ودورىا في دعم المشاريع  :بعنوان ،(م2010 القواسمي،دراسة ) .9

 .في الضفة الغربية"الصغيرة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع حاضنات األعماؿ في الضفة الغربية، وتحديد 
الدور الذي تمعبو في دعـ المشاريع الصغيرة مف خالؿ تقديـ العديد مف الخدمات التي تحتاج إلييا. 

، المنيج الوصفي التحميمي، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات المطموبة القواسمة واستخدمت
تمع الدراسة والمكوف مف جميع العامميف في حاضنات االعماؿ واألفراد المحتضنيف جوقد تـ مسح م

 كمشروع صغير في حاضنات األعماؿ في الضفة الغربية.
مف الحاضنات بعد الخروج بمشاريعيـ، ومحاولة  فالمستفيديوقد أوصت الدراسة بمتابعة 

مساعدتيـ لمنيوض بأعماليـ ولو لفترة زمنية محدودة. التركيز عمى توفير المزيد مف الخدمات 
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المالية والتسويقية ألىميتيا لممشاريع سواء أكاف أثناء فترة االحتضاف أو بعدىا. ضرورة التأكيد لدى 
لتكامؿ والدخوؿ في شراكات فيما بينيما، ألف في ذلؾ ضماف المشاريع الصغيرة المحتضنة أىمية ا

 لتكامؿ الخبرات والماؿ والجيد وبالتالي ضماف نجاح المشاريع.
خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في  :بعنوان ،(م2011والعمري،  ،دراسة )ناصر .10

مقارنة بين طالب وطالبات إدارة األعمال، وأثرىا في األعمال الريادية من خالل دراسة تحميمية 
 برنامجي الماجستير والدكتوراه من جامعتي عمان العربية ودمشق".

 وأثرىا األعماؿ إدارة في العميا الدراسات طمبة لدى الريادة خصائص قياس إلى الدراسة ىدفت

 صمْمت .ودمشؽ العربية عماف جامعتي بيف مقارنة تحميمية دراسة خالؿ مف الريادية األعماؿ في

 والدكتوراه الماجستير برنامجي مف وطالبة طالباً  (115) مف مكونة طبقية عينة عمى ووزْعت استبانة

 وقد .واالستداللية الوصفية اإلحصائية األساليب مف عدد اسُتخِدـ( 3090-3004الدراسي ) لمعاـ

 :يأتي ما أبرزىا لعؿ نتائج إلى دراسةال توصمت
 في األعماؿ إدارة في العميا الدراسات طمبة لدى الريادة خصائص بيف موجبة عالقة وجود

 وتبيف.( 510)ىو بيرسوف ارتباط معامؿ حيث الريادية األعماؿ وبيف ودمشؽ العربية عماف جامعتي

 .بنسبة الريادية األعماؿ في الزيادة في تؤثر الريادة خصائص مف واحدة وحدة زيادة أف االتجاه شدة
 طمبة لدى الريادة لخصائص (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذي أثر وجودو  33 %

 ما يفسر الريادية األعماؿ في ودمشؽ العربية عماف جامعتي في األعماؿ إدارة في العميا الدراسات

 نسبتو ما يفسر وأثر. الريادية األعماؿ سموؾ في%( 39.4) نسبتو ما يفسر وأثر%( 33.9نسبتو )

 في العميا الدراسات طمبة بيف إحصائياً  داؿ تبايف وجودو  .الريادية األعماؿ في الطموح%( في 7.8)

 وعدـ الريادية، األعماؿ وسموؾ الريادية األعماؿ في ودمشؽ العربية عماف جامعتي في األعماؿ إدارة

 لعؿ التوصيات مف بمجموعة الدراسة أوصت وقد. الريادية األعماؿ في الطموح في تبايف وجود

 بالتركيز واالقتصاد األعماؿ وكميات األعماؿ إدارة في العميا الدراسات كميات إلى التوصية :أبرزىا

 فيما التطبيقي لمواقع المحاكاة وأساليب منيجيات واستخداـ بالريادية المتعمقة التدريسية المواد عمى

 مبةالط لدى الريادية خصائص الستكشاؼ المناسبة التدريس وأساليب األعماؿ حاضنات بتوفير يتعمؽ

جراء. الريادي العمؿ نحو وتييئتيـ  العربية الجامعات بيف المقارنة الميدانية الدراسات مف المزيد وا 

  .والتوجيات والتجارب الخبرات تبادؿ مف لالستفادة واألجنبية
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 الصغيرة الصناعية المشاريع تواجو التي اإلداريةالمالية و  ( التحدياتم2009دراسة )الشريف،  .11
 الخميل. مدينة في

وىدفت الدراسة إلى لتعرؼ عمى التحديات المالية التي تواجو المشاريع الصناعية الصغيرة في 
مف  اإلداريةمدينة الخميؿ، مف حيث مصادر التمويؿ، مف رأس الماؿ أو مف القروض، والتحديات 

ناحية الكوادر المؤىمة لتنظيـ الييكؿ اإلداري لممؤسسة، أو الدورات التدريبية الخاصة بالعامميف، 
والتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو المشاريع الصناعية الصغيرة، في مراحؿ إنشائيا، أو بعد 

انة لجمع عممية االنشاء والتطوير، وقد استخدـ المنيج الوصفي التحميمي، حيث تـ توزيع استب
(، 321استيدفت الدراسة جميع المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة الخميؿ وعددىا ) دالبيانات وق

 (.305( استبانة واسترجاع )321حيث تـ توزيع )
وكاف مف أىـ نتائج الدراسة: أف معظـ المشاريع الصغيرة في مدينة الخميؿ يتـ تمويميا مف 

شاريع ال تحتاج في بداية إنشائيا إلى رأس ماؿ كبير، كذلؾ خالؿ ممكية فردية حيث أف ىذه الم
%( ومعظـ أصحاب 75معظـ أصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة لـ يتقدموا بطمب قرض )

المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة الخميؿ ىـ مديروىا، ويعتمدوف عمى خبراتيـ الخاصة في 
ـ بدراسة الجدوى وتتسـ مشاريعيـ باالرتجاؿ، وتكوف دوف استشارات خارجية، وقمة االىتماإدارتيا 

 بعيدة عف التخطيط المالي واإلداري وبالتالي تقع عمييـ مسئولية نجاح المشاريع أو فشميا.
كما أف عدـ توفر الميارات اإلدارية والخبرة الكافية والبنية التحتية والمؤىالت العممية والموارد 

دة التي تفرضيا السمطة وعدـ وجود قوانيف تشجع االستثمار في المالية الكافية والضرائب المتعد
 المشاريع الصناعية، وعدـ وجود مواد خاـ، كؿ ىذه األشياء تعيؽ تقدـ المشروعات الصغيرة.

وكاف مف أىـ ما أوصت بو الدراسة العمؿ عمى انشاء جسـ خاص لدعـ المشاريع الصناعية 
والتسييالت، وعمؿ دراسة جدوى دقيقة لممشروع، وعدـ البدء في الصغيرة باالستشارات والقروض 

المشروع قبؿ التأكد مف توقع حصوؿ نسبة عالية مف نجاحو وجدواه االقتصادية، وتطوير الكفاءات 
البشرية واعداد دورات مالءمة لممشاريع الصناعية الصغيرة، وتخفيض نسبة الفائدة عمى القروض 

 .لممشاريع الصناعية الصغيرة
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"الخصائص والسموكيات التي تمتمكيا الرياديات  :بعنوان ،(م2009دراسة )الشيخ وآخرون،  .12
صاحبات األعمال األردنيات، والبحث في إمكانية وجود عالقة بين الخصائص الشخصية 

 والجتماعية والوظيفية لممبحوثات في خصائصين وسموكياتين".

إلى الكشؼ عف الخصائص والسموكيات التي تمتمكيا الرياديات صاحبات  ىذه الدراسة ىدفت
األعماؿ األردنيات، والبحث في إمكانية وجود عالقة بيف الخصائص الشخصية واالجتماعية 
والوظيفية لممبحوثات في خصائصيف وسموكياتيف. وكشفت الدراسة عف أف خصائص الريادية التي 

النحو التالي _مرتبة تنازليا_: الثقة بالنفس، وحب اإلنجاز، تمتمكيا أفراد العينة جاءت عمى 
واالبتكار، والقدرة عمى بناء شبكة مف العالقات االجتماعية، والمبادرة، وحب االستقاللية وتحمؿ 
المسؤولية، وجميعيا بدرجة عالية، يمييا اغتناـ الفرص، والتخطيط، وىي بدرجة متوسطة، وأخيرا 

عيفة. ومف جية أخرى، بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة تحمؿ المخاطرة وبدرجة ض
إحصائية فيما يتعمؽ بتأثير العمر والحالة االجتماعية لممبحوثات عمى خصائصيف الريادية، في 
حيف أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بأثر المستوى التعميمي في خاصية المبادرة 

 فقط.
الباحثوف بضرورة االىتماـ بنوعية البرامج التدريبية التي يجب أف  بناء عمى ما سبؽ، أوصى

تنسجـ مع حاجات النساء الرياديات، كما يجب عمى أولئؾ النساء االطالع عمى آخر المستجدات 
 شاؼ الفرص والمبادرة في تنفيذىا.والتطورات في بيئة العمؿ، والتحمي بروح المخاطرة في اكت

ية لممشروعات دور حاضنات األعمال في تنمية القدرات التنافس :ان( بعنو م2007 دراسة )قاسم، .13
 .الصغيرة والمتوسطة"

تناولت ىذه الدراسة التحديات والفرص التي تواجو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، 
حيث أنو وفي ضوء  والدور المنوط بحاضنات األعماؿ في تنمية القدرات التنافسية ليذه الصناعات،

لوجود منظومات تعمؿ عمى تطوير وتحديث المشروعات  األىميةوضحت  الشديدةالمنافسة 
الصغيرة، وىنا يقترح الباحث أف تكوف حاضنات األعماؿ المثمى لتحقيؽ ذلؾ، وصواًل إلى تنمية ىذه 

 إلزالةمحددة  وقد خمص الباحث إلى التوصيات التالية: تبني خطط مستقبمية المشروعات وتطويرىا.
المعوقات الخارجية والداخمية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة. تبني حاضنات األعماؿ األسموب 
الحديث في تنمية القدرات التنافسية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة. استخداـ الحاضنات 

يارات التكنولوجية في دعـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التخصصات التي تركز عمى الم
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ربط حاضنات األعماؿ وبخاصة التكنولوجية بالمؤسسات العممية ومراكز  الحرفية المتميزة عالمي.
 البحوث العالمية.

رشيد،  .14 "خصائص الشباب الريادي الفمسطيني، والتركيز عمى  :بعنوان ،(م2007دراسة )حامد وا 
 العوامل المحيطة بالبيئة الريادية ليذه الفئة". 

ىدفت إلى وصؼ خصائص الشباب الريادي الفمسطيني، والتركيز عمى العوامؿ المحيطة 
بالبيئة الريادية ليذه الفئة. وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج، كاف مف أىميا أف غالبية 
الشباب الريادييف ال يحمموف شيادة الثانوية العامة، كما أف فكرة إنشاء مشروع خاص أو تطبيؽ 

ريادية ليست مف الخيارات المفضمة لدى فئة الشباب بسبب خوفيـ مف الفشؿ. وعف احتياج أفكار 
الشباب الريادي، فقد عبر المبحوثوف عف عدـ اىتماـ مؤسسات التعميـ العالي بطرح برامج تساعد 
الطمبة عمى البدء بمشاريع خاصة بيـ، إضافة إلى عدـ كفاية البرامج التدريبية لتعزيز الريادة، 

اىيؾ عف أسموب التمقيف المستخدـ في المدارس. ومف جية أخرى، فيعتبر نقص حاضنات األعماؿ ن
متعددة التخصصات مف أىـ العقبات التي تقؼ أماـ الشباب الريادي الفمسطيني، إضافة إلى إحجاـ 
كثير مف البنوؾ عف تمويؿ المشاريع الصغيرة، وضعؼ البيئة القانونية الالزمة لدعـ األعماؿ 

في ضوء ىذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة كبيرة مف التوصيات منيا، تشجيع الريادة بيف  لريادية.ا
الشباب في المراحؿ التعميمية، وتشجيع البنوؾ والمؤسسات المالية عمى منح التسييالت الالزمة 
 ألصحاب المشاريع الصغيرة، وتنظيـ دورات بما يتناسب مع حاجات الريادييف، وتعديؿ بعض
جراء مسوحات وأبحاث حوؿ العمؿ الريادي والريادييف في  القوانيف لتشجيع االستثمار في فمسطيف، وا 

 فمسطيف. 
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 الدراسات الجنبية: 3.3
1. Gertner (2013) “Unpacking Incubation: Factors affecting incubation 

processes and their effects on new venture creation” 

 اتيا عمى خمق مشروع جديد"ر وتأثي حتضانحتضان: العوامل المؤثرة عمى عمميات ال"فيم ال

احؿ االحتضاف، مف خالؿ اعتماد ر اسة تسميط الضوء عمى الكيفية التي تتـ بيا مر تحاوؿ الد
يتضمف تحميؿ أثر العممية مف خالؿ األىداؼ والموارد ودعـ الحاضنة والخبرة والخمفية  منيج

اسة عممية االحتضاف مف خالؿ ر سة إلى دار لممشاركيف حيث سعى الباحث في ىذه الد األكاديمية
ًا: ما ىي الفروقات حؿ عممية االحتضاف، ثانيار كيؼ تتـ م أوال:عمى خمسة أسئمة رئيسية،  اإلجابة

ًا: كيؼ تؤثر توجيات الحاضنة وموردىا في عممية عمميات االحتضاف المختمفة، ثالث بيف
 االحتضاف،
الخبرة )ًا: أثر خبرة الرياديف وخمفياتيـ، مثؿ بعار اء المشاريع الريادية الجديدة، ىا عمى إنشوأثر 

 قدرتيـ عمى البدء بمشروع جديد في (السابقة، الخبرة في التصنيع، التعميـ، الخمفية العائمية ةالريادي
 (RISاالبتكار اإلقميمي)خالؿ االحتضاف، خامسًا: الكيفية والطريقة لتنفيذ العناصر الرئيسية لنظاـ 

اتبعيا  والتأثير المحتمؿ في إنشاء المشروع الجديد، ىذه األسئمة تـ معالجتيا مف خالؿ مرحمتيف
 الباحث أوال: دمج األدبيات الرئيسية في االحتضاف، ونقؿ التكنولوجيا، وتعميـ ريادة األعماؿ

 سة؛ ثانيا:ار إلطار المفاىيمي لمداسة وتشكيؿ ار لنظاـ االبتكار اإلقميمي لوضع د وروح المبادرة
 اإلقميمية، حاضنات الطالب،)تنفيذ تحميؿ عممي معمؽ لثالث أشكاؿ مف عمميات االحتضاف 

 اسة والمقابالت مع الفئات المعنيةر لؾ باستخداـ مجموعة مف حاالت الد، وذ(حاضنات الجامعات
 لموصوؿ إلى النتائج المطموبة.

لضوء عمى أىمية درجة مشاركة مديري الحاضنات في التجريبي تسميط ا التحميؿوأظير 
االختيار، وأىمية استخداـ معايير مختمفة لالختيار لموصوؿ إلى الفئة المطموبة بطريقة  عمميات

ة أف توافر الموارد سار اء مشروع جديد، كذلؾ أظيرت الدفي تحسيف احتماالت إنش فعالة تساىـ
سة أف وجود ار أىداؼ الحاضنة، كذلؾ أظيرت الد ؽيساىـ بشكؿ كبير في تحقي المطموبة بكثرة

 .الصفات الريادية
مثؿ تجربة المشاريع السابقة، والخبرة العممية والتعميـ والخمفية العائمية تؤثر إيجابيًا عمى 

أثناء عممية االحتضاف وتساىـ في زيادة احتماؿ إنشاء مشروع جديد ناجح، وفيما يتعمؽ  الرياديف
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( تبيف أف عناصرىا الرئيسية، وتحديدا المنظمات والجيات الفاعمة RIS)االبتكار اإلقميمي  بنظاـ
ا في عممية االحتضاف وليا األثر في ر واإلعداد االجتماعي واالقتصادي والثقافي تمعب دو  اإلقميمية
 االحتضاف، عمميات مختمؼ بيف واضحة اختالفات ىناؾ أف أيضا ووجدالريادية.  المشاريع إنشاء
 تمثؿ والتي االحتضاف حؿالمر  شرحاً  اسةالدر  قدمت كما مشتقة، نظـ خمسة عمى العثور تـ حيث

 .الدارسة في الرئيسية المساىمة

بناء نموذج يستخدم لقياس نية الريادة لدى  :وىي بعنوان ،(Siva rajah ،2013دراسة ) .2
 طمبة مرحمة البكالوريوس عمى مستوى العالم.

And she under the name of the construction of the sample، which uses the stage of 

the bachelor for the comparison of the intention of the search at the request around 

the world 

وىدفت الدراسة إلى بناء نموذج يستخدـ لقياس نية الريادة لدى طمبة مرحمة البكالوريوس عمى 
لعالـ. وخمص الباحث إلى أف النية لمريادة تتأثر بمدى دافعية الشخص ليا، حيث تتأثر مستوى ا

يجاد مصدر دخؿ خاص  بدورىا بمجموعة مف العوامؿ منيا: رغبة الشخص في التشغيؿ الذاتي، وا 
فيو، ومدى تحممو وتقديره لممخاطر المحتممة، وتوفر الدعـ الحكومي وغير الحكومي لمشروعو، كما 

دراسة أف العوامؿ الديمغرافية تمعب دورا أساسيا في النية لمريادة، فمثال كشفت األبحاث أف بينت ال
الذكور في سريالنكا لدييـ رغبة في التوجو لمعمؿ الريادي أكثر مف اإلناث، وأف الشخص المنحدر 

 مف عائمة معتمدة عمى مصدر تشغيؿ ذاتي لديو ميوؿ ورغبة أكبر لمريادة مف غيره.
( وىي بعنوان معرفة أثر العوامل الديمغرافية عمى النية لمريادة لدى Tales ،2013دراسة ) .3

 طمبة البكالوريوس في إحدى الجامعات التركية ومن تخصصات عدة.
He influenced demographic factors on the intention Leadership the request has a 

bachelor in its one of Turkish Universities and from several specialties. 

معرفة أثر العوامؿ الديمغرافية عمى النية لمريادة لدى طمبة البكالوريوس في  وىدفت إلى دراسة
إحدى الجامعات التركية ومف تخصصات عدة، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ أثر لمكمية التي 

ذيف يدرسوف عموما تربوية وتطبيقية لدييـ يدرس فييا الطالب عمى نيتو لمريادة؛ إذ تبيف أف الطمبة ال
نية لمريادة وممارسة العمؿ الريادي أقؿ مف غيرىـ. ومف جية أخرى، فقد توصمت الدراسة إلى أف 
الطمبة يدركوف أىمية توفر رأس ماؿ كاؼ  لمبدء بالمشروع، حيث كاف لدخؿ األسرة أثر إيجابي عمى 

 نية الريادة. 
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"نية الريادة لدى طمبة جامعة سنياني  :بعنوان ،(Samuel and others ،2013دراسة )  .4
 ، والدوافع والمعيقات التي تقف أماميا".كبوليتكني

The intention of leadership among students of the Polytechnic University, and the 

motives and obstacles that stand in front of it 

، والدوافع والمعيقات ؾبوليتكنيىدفت الدراسة إلى معرفة نية الريادة لدى طمبة جامعة سنياني 
لمريادة، إذ إف  الطمبة المبحوثيف لدى-قوي وبشكؿ-وأكدت الدراسة أف ىناؾ نية  التي تقؼ أماميا.

أغمبيـ يرغبوف بالبدء بمشروعاتيـ الخاصة بعد التخرج. ومف جية أخرى، فحصت الدراسة أثر 
العوامؿ الديمغرافية لممبحوثيف عمى نيتيـ لمريادة، وتوصمت إلى أف ىناؾ عالقة بيف كؿ مف العوامؿ 

ا، األكاديمييف والمدرسيف في العائمة ومصدر دخمي (:التالية وبيف النية لمريادة )مرتبة حسب األىمية
الجامعة، األصدقاء، الريادييف في المجتمع، ورجاؿ األعماؿ. وبالنسبة ألكثر المحفزات والدوافع التي 
تقؼ وراء ىذه النوايا، فقد جاءت كالتالي )مرتبة حسب األىمية(: استثمار الطاقات اإلبداعية، 

وعف أكثر العوائؽ التي تقؼ أماـ النية  وتوفير مصدر دخؿ، والمساعدة في حؿ مشكمة البطالة.
لمريادة، فقد جاءت كالتالي )مرتبة حسب األىمية(: غياب األمف، صعوبة الحصوؿ عمى قروض 

في ضوء النتائج السابقة أوصى فريؽ البحث بضرورة إجراء بحوث الحقة  مف البنوؾ، وقمة التوفير.
دخاؿ مساقات الريادة   في الجامعات.ليذه الدراسة لدعـ نتائجيا، وا 

( بعنوان "أىم السمات الشخصية التي تؤثر (Remeikiene and others, 2013دراسة  .5
 عمى النية لمريادة لدى طمبة إحدى الجامعات في لتوانيا، وعالقتيا بتخصص الطالب".

The major lines are the personalities who affect the intention in one request's of the 

universities Lithuania, and her connection with a required speciality 

وىدفت الدراسة إلى معرفة أىـ السمات الشخصية التي تؤثر عمى النية لمريادة لدى طمبة 
وبينت الدراسة أف السمات الشخصية  وانيا، وعالقتيا بتخصص الطالب.إحدى الجامعات في لت

لمطالب تؤثر عمى نيتو لمريادة وىي: تحمؿ المخاطرة، والرغبة في اإلنجاز، واالتجاه نحو الريادية، 
والتحكـ الذاتي، وأف ىذه العوامؿ يمكف تطويرىا خالؿ دراسة الطالب في الجامعة، كما أظيرت أف 

ص االقتصاد يروف أف تخصصيـ يساعدىـ عمى بناء الشخصية الريادية، وبناء الطمبة ذوي تخص
دارتيا، عمى عكس طمبة تخصص "ىندسة الميكانيؾ" الذيف  المعرفة الالزمة لمبدء بالمشاريع وا 

 تنقصيـ مقومات الشخصية الريادية، والمعرفة بكيفية البدء بالمشاريع.
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بعنوان "تقييم مميزات العمل الريادي لطمبة الجامعة:  ،( ,2010Bulut & Sayinدراسة ) .6
 قتصاد والعموم اإلدارية في جامعة عدنان مندريس"بحث تجريبي من كمية ال

An Evaluation of Entrepreneurship Characteristics of University Students: An 

Empirical Investigation from the Faculty of Economic and Administrative Sciences 

in Adnan Menderes University 

ىدؼ البحث إلى دراسة الخصائص الريادية التي تؤثر عمى التوجو لريادة األعماؿ لألفراد 
وصوال لتحديد الشخصية الريادية لألعماؿ في تركيا؛ بيذا الصدد، قاـ الباحث بدراسة الخصائص 

تمميف، مف خالؿ إجراء دراسة مقارنة حوؿ آثار الشخصية لطالب الجامعات مف الرياديف المح
الخصائص الشخصية لمطالب المسجميف في جامعة "عدناف مندريس" تركيا، كمية االقتصاد والعمـو 

وقد أظيرت الدراسة أف الفئات العمرية لمطالب  اإلدارية عمى توجيات ريادة األعماؿ الخاصة بيـ.
باب، وأف ما يقرب مف نصؼ الطالب لدييـ شخص وبالتالي فيـ مف الش 25إلى  19تتراوح مف 

ريادي في أسرىـ، كما أف معظـ الطالب لـ يدرسوا أي مف المقررات عمى ريادة األعماؿ وبالمثؿ، 
فإف معظـ الطالب لـ يقرأ أي كتاب عف ريادة األعماؿ، إضافة إلى عدـ وجود معمومات كافية عف 

كومة ولـ يتـ إعالـ الطالب بما فيو الكفاية حوؿ دعـ فرص رعاية األعماؿ الريادية التي تقدميا الح
 المؤسسات الخاصة والعامة.

كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ عالقة بيف قسـ الطالب والمناطؽ التي ترغب في العمؿ فييا، 
كذلؾ أكثر مف نصؼ الطالب الممتحقيف في قسـ اإلدارة والذيف لدييـ توجيات ريادية يعيشوف في 

معظـ الطالب يعتقدوف أنو يمكف أف يكوف ليا تأثير عمى األحداث التي تحدث مف المدف، كما أف 
حوليـ، وىذا مؤشرا عمى خصائص القيادة في ىؤالء الطالب، وأف معظميـ يعتقدوف أف الحظ ليس 
لو دور في سياؽ األحداث، اضافة إلى تعبيرىـ عف تصميميـ لتحقيؽ ىدؼ عمى الرغـ مف وجود 

يـ اتخذ قرراىـ حوؿ حياتيـ المينية، وىذا ىو دليؿ عمى خصائص ريادة عناصر صعبة، كما أن
األعماؿ فييا، وأنيـ يصروف عمى الدفاع عف أفكارىـ الخاصة، معظـ الطالب ال تمتنع عف كونيا 
مختمفة، وقد خمص الباحث إلى القوؿ بأف ىؤالء الطالب لدييـ سمات ريادة األعماؿ حيث إف 

 ابات إيجابية .معظـ ىذه األسئمة تمقت إج
وقد أوصى الباحث بأنو عمى الرغـ مف أف الطالب لدييـ قدرات في ريادة األعماؿ ولكنيـ 
أيضا بحاجة إلى الرعاية والتوجيو الصحيح، ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تزويدىـ الدورات والندوات 

 اصة.لرواد األعماؿ، وتقديـ التسييالت التمويمية لمراغبيف منيـ ببدء أعماليـ الخ
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دراسة استكشافية لممشكالت التي تواجو  (، بعنوان: "Phaladi & Thwala, 2009دراسة ) .7
 "المقاولين الصغار في مقاطعة شمال غرب جنوب أفريقيا

“An exploratory study of problems facing small contractors in the North West 

province of South Africa” 
المشاكؿ التي تواجو المقاوليف الصغار في الشماؿ الغربي لجنوب وىدفت الدراسة إلى تحديد 

، وكذلؾ التعرؼ عمى نوع المشاكؿ التي أفريقيا والتي تعمؿ عمى النسبة المرتفعة لفشؿ المشاريع
تعيؽ تقدـ المشروعات الصغيرة. ومف أىداؼ الدراسة أيضًا معرفة المعوقات التي تواجو المقاوليف 
الصغار والمتوسطيف في مرحمة بداية إنشاء المشروع، كذلؾ التعرؼ عمى أىمية المشروعات 

ؿ نسبة الفقر، وتـ استخداـ االستبانة الصغيرة مف حيث توفير فرص عمؿ لمعديد مف الشباب وتقمي
وسيمة لجمع المعمومات ليذه الدراسة، حيث قاـ الباحث بإخذ عينة عشوائية مف مقاوليف المشاريع 

إستبانة لمقاوليف في الشماؿ الغربي لجنوب أفريقيا، وتـ  111الصغيرة والمتوسطة، ثـ قاـ بتوزيع 
 استبانة صالحة لمتحميؿ. 57استرداد 

أىـ نتائج الدراسة: ىو أف العديد مف المشاكؿ التي تواجو المقاوليف الصغار كالتالي وكاف مف 
)عدـ التزاـ الحكومة بدفع ما عمييا في الوقت المحدد، وضعؼ رأس الماؿ، وضعؼ الميارات 
التقنية، وضعؼ في الميارات اإلدارية لمعمؿ، وعـ القدرة عمى الحصوؿ عمى قرض وىذا بمثابة 

ع(. وجدت الدراسة أيضًا أف المقاوليف الصغار يساعدوا عمى توفير العديد مف فرص عاقة لممشرو ‘
العمؿ وتقميص نسبة الفقر سواء في الدوؿ المتقدمة أو منطقة جنوب أفريقيا. كذلؾ وجدت الدراسة 
أف ضعؼ اإلدارة الفاعمة خالؿ المراحؿ األولى مف حياة المشروع ىي السبب الرئيسي لفشؿ 

 المتوسطة.اريع الصغيرة و مقاوليف المش
وكاف مف أىـ توصيات الدراسة: ضرورة معالجة البرامج التطويرية الخاصة بمقاوليف المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة مف قبؿ الحكومة مف أجؿ التأكد مف نجاح ىؤالء المقاوليف في أعماليـ في 

ؿ التي تؤدي إلى نجاح جنوب أفريقيا، كذلؾ يوصي الباحثاف بالضرورة معرفة العناصر والعوام
المقاوليف في أعماليـ، حيث توجد العديد مف العوامؿ اإليجابية التي تساعد عمى النجاح في 

 أعماليـ، وليس عامؿ واحد يؤدي إلى نجاح ىؤالء المقاوليف.
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"تحميل عنقودي لصيغة مميزات ، بعنوان:  (Greblikaitė & Daugėlienė, 2009)دراسة .8
األوروبية لمشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وحديقة  ةالبتكاريالعمل الريادي في المشاريع 
 " KTUالعموم اإلقميمية التابعة لجامعة 

“Cluster Analysis of Expression of Entrepreneurship Characteristics in the EU 

Innovative Projects for SME’s And KTU Regional Science Park” 

 تبدأ مشكمة البحث في التعبير عف الخصائص الريادية وخصوصيتيا في االتحاد األوربي في
، حيث يستند البحث إلى KTUالمشاريع المبتكرة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحديقة   لمعمـو

في  مف خالؿ إجراء مقابالتتحميؿ مجموعة مف خصائص ريادة األعماؿ وتحميؿ مكونات المشاريع 
المؤسسات  في المجاالت االقتصادية واإلدارية، واالجتماعية، واألنشطة المحيطة في KTUحديقة 
وتقوـ مشكمة الدراسة عمى كيفية تقييـ التعبير عمى الصفات الريادية، تناقش الدراسة  الناشئة.

غيرة والمتوسطة في إطار برنامج البحوث في المشاريع الريادية لالتحاد األوروبي لممؤسسات الص
FP 6 (2002والتي أوجدت مجموعتيف، المجموعة األولى: ىي مجموعة مف ـ2006-ـ )

الثانية: ىي مجموعة مف الخصائص  المجموعةالخصائص الريادية التي تعكس التوجو إلى اإلنتاج؛ 
ألولى تكتؿ مف الريادية التي تعكس التوجو لالبتكار. وقد عثر البحث عمى ثالث مجموعات؛ ا

الخصائص اإلدارية الحديثة، الثانية مجموعة مف الخصائص الريادية التي تعكس التوجو إلى تنمية 
المجتمع واالستجابة لو، أما الثالثة فمجموعة مف الخصائص الريادية تسعى إلى أف تكوف قادرة عمى 

 المنافسة ومسؤولة اجتماعيا.
فة لمرياديف حيث يقدـ فرصة جيدة ألبحاث وقد أوصى الباحث بالربط بيف خصائص مختم

 مية في التعبير عف روح المبادرة.مستقب
أجرى دراسة لفحص مدى توفر خصائص الشخصية الريادية لدى "( Ismail،2009) دراسة  .9

طمبة البكالوريوس في إحدى الجامعات في ماليزيا، ودور الدعم العائمي والحكومي في زيادة 
 ."بعض المتغيرات الديمغرافية عمى نية الريادة الرغبة لمريادة، وفحص أثر

"He examined during the presence the properties of a leading personality has a 

bachelor in its one of the universities in Malaysia, and turned the family and 

government support of desire in the increase for the search, and inspection several 

demographic variables affected the intention of the search". 

ىدفت الدراسة إلى فحص مدى توفر خصائص الشخصية الريادية لدى طمبة البكالوريوس 
في إحدى الجامعات في ماليزيا، ودور الدعـ العائمي والحكومي في زيادة الرغبة لمريادة، وفحص 
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بعض المتغيرات الديمغرافية عمى نية الريادة. وأكدت الدراسة عدـ وجود عالقة ذات داللة  أثر
إحصائية بيف الجنس والنية لمريادة مف جية، وبيف طبيعة عمؿ العائمة )تشغيؿ ذاتي( والنية لمريادة 

دية مف جية أخرى. لكنيا أكدت وجود عالقة طردية بيف األخيرة وعدد سنوات الخبرة، وعالقة طر 
أخرى بينيا وبيف دراسة مساقات ذات عالقة بالريادة، كما بينت الدراسة أف ىناؾ دورا ايجابيا يقـو 

 بو األصدقاء والعائمة لمشخص الريادي.

حاضنة المؤسسة والمعرفة: نيج أصحاب  بعنوان: (Keoggh &McAdam,2006دراسة )  .10
 نتين في شـمال ايرلنـدا واسكوتمندا.دراسات إدارة المعرفة عمى حاض المصمحة، كثافة العمميات،

Nanny of the establishment and the knowledge: the friends of the benefit followed, 

intensively processes, research of the management of the knowledge of two 

incubators in the North. 

ىدفت الدراسة إلى بيػاف بعػض المػشكالت والنجاحػات التػي تواجػو حاضػنات األعمػاؿ عنػد 
إنشائيا. وتناولت الدراسة معايير رئيسة يجب توافرىا عند الشروع في إنػشاء حاضػنات أعمػاؿ 

عمميػػا وعمميػػًا،  مؤىمةؤة ونموىػا وتطورىػػا، وتػػشتمؿ تمػػؾ المعػػايير عمػػى تػػوفير بنيػػة تحتيػػة، وادارة كفػػ
وبػػرامج تػػدريب مناسػػبة، ودعػػـ تكنولػػوجي. ويجػػب األخػػذ بعػػيف االعتبػػار التكمفػػة المتوقعػػة إلنػػشاء 

أوصػػػت  الحاضػػنة، والمػػػساحة الالزمػػػة لبنػػػاء الحاضػػػنة، وعػػػدد المػػػشاريع المتوقػػػع احتػػػضانيا.
االىتمػػاـ بحاضػػنات األعمػػاؿ مػػف حيػػث أىػػدافيا وتطمعاتيػػا المػػستقبمية، وايالءىػػا  ػػػضرورةالدراسػػػة ب

بػػدعـ مػػستمر لنموىػػا وتطورىا. وأف الدعـ الػالـز لمحاضػنات لػيس فقػط بتػوفير البنيػة التحتيػة ولكػف 
حاضػنات األعمػاؿ عمػى أنيػا وسػيمة أو بحاجػة أيػضًا إلػى دعػـ إداري جيد. كما يجب أف ينظر إلػى 

طريقػة لتػسييؿ اإلجػراءات اإلدارية والعممية، كما ىو الحاؿ أيضًا في بناء شبكة اتصاالت بيف 
 المشروعات المحتػضنة مػف جيػة، ومع أصحاب المصالح مف جية أخرى.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.4

انب البحثية المتعمقة بموضوع لمتعرؼ عمى الجو سات السابقة ار اض الدر مف خالؿ استع
 اتاسر د (10)اسة عربية ور د (41)اسة سابقة، منيا ر د( 42الحالية استعرض الباحث ) اسةر الد

 اسات وفؽ ترتيب زمني مف األحدث إلى األقدـ، وقد استفاد الباحث مف تمؾر ُعرضت ىذه الد أجنبية
 حالية، وفي تفسير النتائج التي توصؿ إلييا الباحث،اء اإلطار النظري لمدارسة الر سات في إثار الد

 اسات السابقة عمى النحو التالي:ر ويمكف التعقيب عمى الد
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 اسات السابقة:ر سة الحالية والدار نقاط التشابو بين الد
 الريادية  اسات السابقة في أىمية وجود معايير الختيار المشاريعر اسة الحالية مع الدر اتفقت الد

 نواة لنجاح عمؿ الشركات الحقًا.والتي تشكؿ 
 الريادية  احؿ لعممية اختيار المشاريعر اسات السابقة بأىمية وجود مر اسة مع الدر ما اتفقت الدك

والموارد ودعـ  احؿ لالحتضاف باعتماد مناىج تتضمف تحميؿ أثر العممية مف خالؿ األىداؼر وم
 .(Gertner, 2013) اسةر الحاضنة كما في د

 اسة كؿ مف ر سة مع دراوقد اتفقت الد( ، في ابتاع ( 2011رسالف ونصر،)و (2014برىـو
وتحميؿ بياناتيا والعالقة بيف مكوناتيا  سةراالمنياج الوصفي التحميمي لوصؼ الظاىرة موضوع الد

 واآلثار التي تحدثيا. والعمميات التي تتضمنيا اء التي تطرح حوليار واآل
 اسة ر اسة مع كؿ مف در واتفقت الد( ، اسة مف ر في مجتمع الد (2010القواسمة،)و (2014برىـو

 انيت فترة احتضانيا ضمف حاضنات األعماؿ. المشاريع المحتضنة والتي
 (2007حامد وارشيد،)اسة ر التوافؽ في بعض المعايير األساسية لمرياديف الشباب كما في د 

وأثرىا عمى الرياديف  باإلضافة إلى أىمية تحميؿ ظاىرة الريادة والربط بيف الصفات الشخصية ليـ
 (.Bulut & Sayin, 2010)، (2010القواسمة، )اسة ر كما في د

 اسةر ات المرتبطة باألعماؿ كما في در عدـ وجود فروؽ بيف الرياديف تعزى لمجنس والميا 
(Dahleez, 2009). 
 كأداة  اسات السابقة في طريقة جمع البيانات مف خالؿ استخداـ االستبانةر تتفؽ مع معظـ الد

سات ار الد اسة البحثية، كما اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي كما في معظـر لتحقيؽ أىداؼ الد
 سة.ار لتحميؿ معطيات الد

 اسات السابقة:ر اسة الحالية والدر بين الد فالختالنقاط 
 اسات السابقة، ويعزى ذلؾ إلى اختالؼ البيئاتر اسة والدر ات الدر يوجد اختالؼ في متغي 

الريادية  اعية لممشاريعر اسة واىتماـ الجيات الر ات الزمنية لكؿ در المختمفة كذلؾ الفتاسات ر لمد
 لكؿ فترة.

 القصور  التفاوت في وجود معايير مختمفة لمريادييف الشباب، وأىمية تعزيز التدريب في تجاوز
 .(2009الشيخ، ممحـ، والعكاليؾ، )اسة ر ات الريادية كما في در في الميا
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 مثؿ  اسات عمى الصفات الشخصية بدال مف عوامؿ تحميؿ األعماؿ التجاريةر تركيز بعض الد
 اسة الفنية والمالية.ر خطط األعماؿ والد

 اسة الحالية:ر ات الدز ممي
 عف  والتي تحتاج إلى نماذج احتضاف ومتطمبات تختمؼ ةالفمسطينياسة لمبيئة ر استيداؼ الد

 الحاضنات األخرى.
 اسات السابقة ويعزى ذلؾ إلى اختالؼ البيئاتر اسة والدر ات الدر اعاة االختالؼ في متغير م 

الريادية  اعية لممشاريعر اسة واىتماـ الجيات الر ات الزمنية لكؿ در الفت اسات المختمفة كذلؾر لمد
 لكؿ فترة.

 طويمة  اسةر ات در اسات عمى فتر توافر بعض المعمومات االقتصادية والسجالت المتنوعة مف الد
 أكثر دقة لالختيار لمبيئات ذات العالقة. مما ساعد في وضع معايير

 بما  اسةر ات المختمفة لمدر تنفيذ الدارسة وفؽ منيجية وصفية تحميمية تدرس عالقة بيف المتغي
 ات كمية لموصوؿ إلى نتائج حقيقة ودقيقة.ر يعطي مؤش

 الستفادة من الدراسات السابقة: 3.5

 استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في:
 النظري. اإلطاركتابة  -

 العاـ لمدراسة. اإلطارتوضيح  -

 مقارنة الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة. -

 المساعدة في تصميـ االستبانة. -
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة: 4.1

جراءاتيػػا محػػورا رئيسػػا يػػتـ مػػف خاللػػو انجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف  تعتبػػر منيجيػػة الدراسػػة وا 
الدراسة، وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانػات المطموبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ إلػى 
النتػػػائج التػػػػي يػػػتـ تفسػػػػيرىا فػػػي ضػػػػوء أدبيػػػات الدراسػػػػة المتعمقػػػة بموضػػػػوع الدراسػػػة، وبالتػػػػالي تحقػػػػؽ 

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 
وبناء عمى ذلػؾ تنػاوؿ ىػذا الفصػؿ وصػفا لممػنيج المتبػع ومجتمػع وعينػة الدراسػة، وكػذلؾ أداة 
الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا، ومػدى صػدقيا وثباتيػا، وينتيػي الفصػؿ 

واسػػتخالص النتػائج، وفيمػػا يمػػي وصػػؼ بالمعالجػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػي تحميػػؿ البيانػػات 
 ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة: 4.2

 الذي يحاوؿ التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
 التي مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا، والعالقة وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ خاللو مف

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح
"المنيج الذي يسعى لوصؼ  بأنو التحميمي الوصفي المنيج (ـ2006الحمداني ) ويعرؼ

الظواىر أو األحداث المعاصرة، أو الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىرة 
فة المشاركيف في الدارسة أو مشكمة، ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع، وتتطمب معر 

 والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلػى مصػادر البيانػات المصادر الثانوية .1
بيػػة واألجنبيػػة ذات العالقػػة، والػػدوريات والمقػػاالت الثانويػػة والتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب والمراجػػع العر 

والتقػػارير، واألبحػػاث والدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع الدارسػػة، والبحػػث والمطالعػػة فػػي 
 مواقع اإلنترنت المختمفة.
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: لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع الدراسػػة لجػػأ الباحػػث إلػػى جمػػع البيانػػات المصــادر األوليــة .2
 .لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرضكأداة  االستبانةؿ األولية مف خال

 مجتمع وعينة الدراسة:  4.3

عمى مشكمة  مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، وبناءا
الدراسة وأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف أصحاب المشاريع المحتضنة داخؿ حاضنة 

 مشروع.  87األعماؿ والتكنولوجيا في الجامعة االسالمية، والبالغ عددىـ 

وقد قاـ الباحػث باسػتخداـ أسػموب الحصػر "مسػح" الشػامؿ لجميػع أفػراد مجتمػع الدراسػة، حيػث 
اسػػتبانة، بنسػػبة اسػػػترداد  82االسػػتبانة عمػػى كافػػػة أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة، وقػػد تػػػـ اسػػترداد تػػـ توزيػػع 

94.3.% 
 :أداة الدراسة 4.4

حوؿ "مدى مالئمة المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع الريادية  استبانةتـ إعداد 
، حيث تتكوف مف )المحتضنة( دراسة حالة حاضنة األعماؿ والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية"

 ثالث أقساـ رئيسة ىي:
الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، ) بيانات الشخصية لممستجيبينالوىو عبارة عف القسم األول: 

 المؤىؿ العممي، حجـ رأس الماؿ، نوع تمويؿ المشروع(.
 28مف ، ويتكوف المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع الرياديةوىو عبارة عف  القسم الثاني:

 مجاالت ىي: 4فقرة، موزع عمى 
 .( فقرات9ويتكوف مف )، نجاح اختيار المشاريع الرياديةالمجال األول: 
 ( فقرات.6اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع، ويتكوف مف ) المجال الثاني:
 ( فقرات.6أىمية رأس الماؿ في المشروع، ويتكوف مف ) المجال الثالث:
 ( فقرات.7ر أساليب العمؿ االداري، ويتكوف مف )تطوي المجال الرابع:

 ( فقرات.9، ويتكوف مف )اختيار المشاريع الرياديةوىو عبارة عف  القسم الثالث:
دؿ  10لفقرات االستبياف بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  10-1وقد تـ استخداـ المقياس مف 

 ( يوضح ذلؾ:1-4والجدوؿ التالي )عمى الموافقة العالية عمى ما ورد في العبارة والعكس صحيح، 
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 درجات المقياس المستخدم في الستبانة: (5.2جدول )

 الستجابة
موافق 

بدرجة قميمة 
 جدا

موافق بدرجة  
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 :الستبانةخطوات بناء  4.5

"، واتبػع الباحػث الخطػوات واقػع العوامػؿ الرياديػةلمتعػرؼ عمػى "قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 : االستبانةالتالية لبناء 

الدراسػات السػابقة ذات الصػمة بموضػوع الدراسػة، واالسػتفادة منيػا األدب اإلداري و عمػى  االطالع -1
 وصياغة فقراتيا. االستبانةفي بناء 

 .وفقراتيا االستبانةاستشار الباحث عددًا مف أساتذة الجامعات والمشرفيف في تحديد مجاالت  -2
 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 في صورتيا األولية.  االستبانةتـ تصميـ  -5
 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -6
( مف المحكميف مف أعضاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػة اإلسػالمية، 7عمى ) االستبانةتـ عرض  -7

 ر وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة األقصى.  وجامعة األزى
مػػػػف حيػػػػث الحػػػػذؼ أو اإلضػػػػافة  االسػػػػتبانةفػػػػي ضػػػػوء أراء المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ بعػػػػض فقػػػػرات  -8

 (.2في صورتيا النيائية، ممحؽ رقـ ) االستبانةوالتعديؿ، لتستقر 
 صدق الستبانة: 4.6

(، كما 105: 2010)الجرجاوي،صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو"  
يقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، 
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" )عبيدات 

 بطريقتيف: االستبانة(. وقد تـ التأكد مف صدؽ 179ـ، 2001وآخروف،
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 ء المحكمين "الصدق الظاىري":صدق آرا
مجاؿ  في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "ىو

 االستبانة(، حيث تـ عرض 107ـ، ص2010 الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكمة الظاىرة أو
دكتور متخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ واالحصاء  15عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف 

(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء ما يمـز مف 1وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )
 انظر-حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائية 

 (.2ؽ رقـ )الممح
 المقياس: صدق -2

 Internal Validityأول: التساق الداخمي 
مع المجاؿ الذي  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 

وذلؾ مف خالؿ حساب  لالستبانةتنتمي إلية ىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 
 والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 

"المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع الرياديةنتائج التساق الداخمي لـ " -  
 نجاح اختيار المشاريع( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.2جدوؿ )يوضح 

" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية الريادية
0.05 ≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو 

" والدرجة الكمية نجاح اختيار المشاريع الرياديةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (5.3جدول )
 لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000 *577. .ُيعد استمرار بعض فرؽ العمؿ في ادارة المشروع جماعيًا ناجمًا عف اختيار الفريؽ المالئـ  .1
 0.000 *683. تساىـ خطة العمؿ لمشروعؾ في مساعدتؾ عمى التكيؼ مع المشاكؿ التي واجيتؾ الحقًا.  .2
 0.000 *623. الخطة التسويقية لمشروعؾ بتوجييؾ بالشكؿ الدقيؽ لمسوؽ المستيدؼ. يساىـ وضوح  .3
 0.004 *408. .ينعكس وضوح الدارسة المالية لمشروعؾ في استخداـ الموارد المالية بكفاءة  .4

تستطيع لجاف التحكيـ بناًء عمى الخطة التسويقية الخاصة بكـ مف بناء تقديرات واضحة عمى   .5
 0.000 *697. مشروعكـ عمى اختراؽ األسواؽ.مدى قدرة 

 0.000 *621. تحكيـ بقدرة فكرتؾ عمى النجاح واالستمرار.التساىـ اصالة فكرتؾ بإقناع لجنة   .6
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
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ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
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(

Si
g

). 

 0.000 *655. .تعتبر لجاف التحكيـ خبرتؾ السابقة مؤشرًا ىاما لقدرتؾ عمى تنفيذ مشروعؾ الريادي  .7
 0.024 *311. .لجاف التحكيـ في اختيار فكرتؾ الريادية تأثر النوع االجتماعي لمفريؽ في قرار  .8

ُتعد األىداؼ التي وضعتيا لجاف التحكيـ الختيار األفكار الريادية مف خالؿ مراحؿ التقييـ   .9
 0.000 *656. .دقيقة

 .α≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
اإلجراءات الحكومية فقرات مجاؿ "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف 4.3جدوؿ )يوضح 

" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند الخاصة بالمشاريع
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.  α≤ 0.05مستوى معنوية 

" والدرجة الخاصة بالمشاريع اإلجراءات الحكوميةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (5.4جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000 *697. تعتبر اجراءات التسجيؿ لممشروع الريادي مناسبة وسيمة ومريحة.  .1
 0.000 *741. القطاع.تقـو الحكومة والمؤسسات المعنية بدعـ وتشجيع إقامة المشروعات التجارية الصغيرة في   .2
 0.011 *359. يعزؼ أصحاب المشروعات الصغيرة عف تسجيؿ وترخيص مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة.  .3
 0.000 *538. تواجد الدوائر الحكومية في مكاف واحد يسيؿ اجراءات التسجيؿ.  .4

التعويض الالـز  الصغيرة وتقديـتقـو الجيات الحكومية بدعـ ومساندة المشروعات التجارية   .5
 0.000 *675. عندما تتعرض لمخسارة أو الضعؼ. 

تقـو وزارة االقتصاد بمتابعة المشروع الصغير بشكؿ دوري لمتأكد مف سالمة المنتجات    .6
 0.000 *593. ومطابقتيا لممواصفات العالمية.

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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" والدرجة الكمية أىمية رأس المال في المشروعالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل : (5.5جدول )
 لممجال

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000 *716. يسعى الريادي إلى الحصوؿ عمى تمويؿ مشروعو مف مصادر أخرى غير البنوؾ.  .1

غير حكومية تقـو بدعـ المشروع التجاري في فترة تأسيس يمجأ صاحب المشروع إلى مؤسسات   .2
 0.003 *420. المشروع.

 0.001 *468. المقدـ عميو. ذاتية لممشروعيعتمد صاحب المشروع التجاري الصغير عمى مصادر تمويؿ    .3

يعتبر قمة رأس الماؿ في مرحمة تأسيس المشروع عقبة في طريؽ نجاح المشروع وتوسيع أنشطتو   .4
 0.000 *542. ومنتجاتو.

يعتمد صاحب المشروع التجاري الصغير عمى القروض المقدمة مف البنوؾ العاممة في قطاع   .5
 0.000 *519. غزة.

الضمانات والكفاالت التي تطمبيا البنوؾ في قطاع غزة بمثابة عائؽ أماـ نجاح  التشدد فييعتبر   .6
 0.000 *636. المشروعات التجارية الصغيرة.

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة    *
أىمية رأس الماؿ في ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.4جدوؿ )يوضح 

" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية المشروع
0.05 ≥α يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو. وبذلؾ 

طوير أساليب العمؿ ت( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.5جدوؿ )يوضح 
اإلداري" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

0.05 ≥α يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو. وبذلؾ 
 طوير أساليب العمل اإلداري" والدرجة الكمية لممجالتمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (5.6جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(
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g

). 

 0.000 *673.   فيو. الذي أنتمي إليو أو أعمؿ  مالية لممشروعتوجد موازنة   .1
 0.000 *534. أممكو أو أعمؿ فيو سجالت إليرادات ومصروفات المشروع.يمتمؾ المشروع الذي   .2
 0.001 *480. يحرص صاحب المشروع الصغير عمى فصؿ أمواؿ المشروع عف أموالو الخاصة.  .3
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 0.001 *478. يحرص صاحب المشروع عمى تفويض السمطات بيف أفراد المشروع لتسييؿ العمؿ.  .4
 0.000 *557. الصغير عمى التفرغ الكامؿ إلدارة مشروعو.يحرص صاحب المشروع التجاري   .5
 0.000 *722. يستطيع صاحب المشروع الصغير القياـ بعمؿ دراسة جدوى لممشروع المقدـ عميو.  .6
 0.000 *672.  يبيعو. ييتـ صاحب المشروع الصغير بشكؿ المنتج الذي   .7
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة    *
 نتائج التساق الداخمي لـ "اختيار المشاريع الريادية" -

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "اختيار المشاريع الريادية" 4.6جدوؿ )يوضح 
 ≤ 0.05والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

α ما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا ل 
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "اختيار المشاريع الريادية" والدرجة الكمية لممجال: (5.7جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(
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g

). 

 0.000 *630. .يؤثر امتالؾ أفكار جديدة ونادرة في اختيار الفكرة الريادية  .1
 0.000 *610. .وتحميؿ البيانات عف الفكرة بمنيجية عممية في تعزيز أصالة الفكرة يساىـ جمع  .2
 0.000 *570. .ُيعبر المشروع الريادي عف فكرة أصيمة إذا تـ تنفيذه بطريقة ابداعية  .3

ُيعد األشخاص ذوي التخصصات المينية أكثر قدرة عمى تقديـ أفكار ريادية   .4
 أصيمة أكثر مف غيرىـ.

.778* 0.000 

5.  
ُيعد األشخاص المعرضيف إلى مشكالت في حياتيـ اليومية أكثر قدرة عمى توليد 

 .أفكار ريادية
.723* 0.000 

 0.000 *592. يعد الشباب االكثر قدرة عمى توليد االفكار الريادية.  .6
 0.000 *536. يعتبر امتالؾ مشروع خاص دافعًا لتقديـ افكار ريادية.  .7
 0.000 *846. والمغامرة والنجاح واثبات الذات دافعًا لتقديـ فكرية ريادية ناجحة.يعتبر حب التحدي   .8
 0.000 *594. تعد المحاكاة والتقميد دافعًا لتقديـ فكرية ريادية.  .9
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد 
األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

 .االستبانة
 لالستبانةوالدرجة الكمية  الستبانةمعامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت : (5.8جدول )

 المجال
 معامل بيرسون

 (.Sig)القيمة الحتمالية لالرتباط

 0.000 *859. .نجاح اختيار المشاريع الريادية
 0.000 *573. .اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع

 0.000 *670. .أىمية رأس الماؿ في المشروع
 0.000 *726. .تطوير أساليب العمؿ االداري

 0.000 *976. المستخدمة في اختيار المشاريع الريادية.المعايير 
 0.000 *903. الريادية. اختيار المشاريع

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
دالة إحصائيًا  االستبانة( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 4.7يبيف جدوؿ )
 صادقو لما وضعت لقياسو. االستبانةوبذلؾ تعتبر جميع مجاالت  α ≤ 0.05عند مستوى معنوية 

 : Reliability الستبانةثبات  4.7

 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو أف
أو  متتالية، ويقصد بو أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا،

ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة 
 (. 97ـ، ص2010)الجرجاوي،

 Cronbach’s خكروف باالدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا  استبانةوقد تحقؽ الباحث مف ثبات 
Alpha Coefficient( 4.8، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 

 الستبانةلقياس ثبات  خكرون بامعامل ألفا : (5.9جدول )

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 خكرو نبا

 0.741 9 .نجاح اختيار المشاريع الريادية
 0.649 6 .اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع



117 
 

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 خكرو نبا

 0.858 6 .أىمية رأس الماؿ في المشروع
 0.763 7 .تطوير أساليب العمؿ االداري

 0.793 28 المستخدمة في اختيار المشاريع الريادية.المعايير 
 0.822 9 الريادية. اختيار المشاريع

 0.891 37 جميع مجالت الستبانة معا
مرتفعة لكؿ  خكروف با( أف قيمة معامؿ ألفا 4.8واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )

(، وىذا 0.891) االستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.649،0.858)مجاؿ حيث تتراوح بيف 
  يعنى أف الثبات مرتفع وداؿ إحصائيا.

(. ويكػوف الباحػث قػد تأكػد 2في صورتيا النيائية كما ىي في الممحػؽ ) االستبانةوبذلؾ تكوف 
وصػػالحيتيا لتحميػػؿ  االسػػتبانةالدراسػػة ممػػا يجعميػػا عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة  اسػػتبانةمػػف صػػدؽ وثبػػات 

 دراسة واختبار فرضياتيا.النتائج واإلجابة عف أسئمة ال
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 4.8

 Statistical Packageمػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي  االسػتبانةتػـ تفريػغ وتحميػؿ 
for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػػمرنوؼ-اختبػػار كولمجػػوروؼ  تػػـ اسػػتخداـ

، وكانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي الختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو
 (.4.9جدوؿ )

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (:.5جدول )

 قيمة الختبار المجال
القيمة الحتمالية 

(Sig.) 
 0.974 0.483 .الرياديةنجاح اختيار المشاريع 

 0.968 0.493 .اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع
 0.700 0.707 .أىمية رأس الماؿ في المشروع
 0.336 0.943 .تطوير أساليب العمؿ االداري
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القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

 0.329 0.949 المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع الريادية.
 0.258 1.012 الريادية. اختيار المشاريع

 0.276 0.994 جميع مجالت الستبانة
مستوى أكبر مف  (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 4.9واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )

حيث تـ استخداـ وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي  0.05الداللة 
 لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة.  االختبارات المعممية

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 واالنحراؼ المعياري. المتوسط الحسابي والوزف النسبي  .2

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alpha) خكروف بااختبار ألفا   .3
الختبار ما إذا  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ-اختبار كولمجوروؼ  .4

 كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
( لقياس درجة االرتباط: يقـو Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف )  .5

. وقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي العالقة بيف متغيريفىذا االختبار عمى دراسة 
 والصدؽ البنائي لالستبانة وكذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
ولقد استخدمو الباحث لمتأكد أـ زادت أو قمت عف ذلؾ.  6وصمت إلى الدرجة المتوسطة وىي 

 مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 (.Linear Regression-Model Multipleنموذج تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ) .7
( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .8

 ف مف البيانات المستقمة. فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتي
( لمعرفة (One Way Analysis of Variance -ANOVA اختبار تحميؿ التبايف األحادي  .9

 ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات.
 استخدمو الباحث لمفروؽ التي تعزى لممتغير الذي يشتمؿ عمى ثالث مجموعات فأكثر.
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 الفصل الخامس
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا

 المقدمة: 5.1

، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل
والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ  االستبانةاإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات ، لممستجيبيفالبيانات الشخصية فقراتيا، والوقوؼ عمى 
حصائية لمدراسات االجتماعية الدراسة، إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإل استبانةالمتجمعة مف 

(SPSS)  .لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ 

 البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق  5.2

 البيانات الشخصيةوفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 6.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 56.1 46 ذكر
 43.9 36 أنثى

 100.0 82 المجموع
% 43.9% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة ذكػػػور، بينمػػػا 56.1( أف مػػػا نسػػػبتو 5.1يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

لمشاركة اإلناث في انشاء المشػاريع الرياديػة، وعػدـ  والمتاحةإناث. ويرجع ذلؾ إلى الفرصة الموجدة 
 اقتصار ذلؾ عمى الذكور فقط.

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر6.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 24.4 20 سنة فأقؿ 25
 53.7 44 سنة 30-26مف 
 12.2 10 سنة 35-31مف 
 9.8 8 سنة 40-36مف 
 - - سنة فأكثر 41

 100.0 82 المجموع
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سنة فأقؿ،  25% مف عينة الدراسة أعمارىـ24.4( أف ما نسبتو 5.2يتضح مف جدوؿ )
سنة، بينما  35 – 31% تتراوح أعمارىـ مف 12.2سنة،  30-26% تتراوح أعمارىـ مف 53.7
الفئة الكبيرة مف عينة فسر الباحث ىذه النتيجة بأف وي سنة. 40-36% تتراوح أعمارىـ مف 9.8

سنة فأقؿ( وىذا يعود إلى أف طبيعة األعماؿ التجارية  30الدراسة ىي مف فئة الشباب مف سف )
تحتاج مجيود بدني كبير، لذلؾ نالحظ وجود فئة الشباب األكثر قدرة جسديًا وأكبر قدرة عمى تحمؿ 

 ضغوط العمؿ وخاصة األعماؿ التجارية اليومية.
 ة حسب الحالة الجتماعيةتوزيع عينة الدراس -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الجتماعية6.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد الحالة الجتماعية

 53.7 44 أعزب
 46.3 38 متزوج
 - - غير ذلؾ
 100.0 82 المجموع

% مف عينة الدراسػة حػالتيـ االجتماعيػة أعػزب، 53.7( أف ما نسبتو 5.3يتضح مف جدوؿ )
 تبمسػؤوليا% حالتيـ االجتماعيػة متػزوج، ويرجػع ذلػؾ إلػى تػوفر الوقػت وعػدـ ارتبػاطيـ 46.3بينما 

 أسرية لدة فئة الغير متزوجوف، وحتى يمكنوا مف بناء أسرة تعيش بحياة كريمة.
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي -

 ينة الدراسة حسب المؤىل العممي(: توزيع ع6.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 2.4 2 ثانوية عامة
 4.9 3 دبمـو متوسط
 75.6 62 بكالوريوس
 - - دبمـو عالي
 14.6 12 ماجستير
 2.4 2 دكتوراه
 100.0 82 المجموع
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% مػف عينػة الدراسػة مػؤىميـ العممػي ثانويػة عامػة 2.4( أف ما نسػبتو 5.4يتضح مف جدوؿ )
% 2.4% مؤىميـ العممػي بكػالوريوس، بينمػا 75.6% مؤىميـ العممي دبموـ متوسط، 4.9ودكتوراه، 

المشػػػروعات التجاريػػػة الصػػػغيرة ال تحتػػػاج  الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى أفمػػػؤىميـ العممػػػي ماجسػػػتير، ويعػػػزو 
نمػػ حممػػة شػػيادة  ا تحتػػاج إلػػى مجيػػود بػػدني، كػػذلؾشػػيادات جامعيػػة عميػػا مثػػؿ ماجسػػتير ودكتػػوراه، وا 

البكالوريوس يتوفر لديو لخبرة والمعمومات في  مجاؿ عمؿ حاضنات األعماؿ أكثر مف نظائرىـ مػف 
حممػػػة الػػػدبموـ، وكػػػوف الحاضػػػنة نعمػػػؿ فػػػي داخػػػؿ الجامعػػػة اإلسػػػالمية وخريجػػػي الجامعػػػة مػػػف حممػػػة 

 ف بقية المؤىالت العممية.فإف ذلؾ يسيؿ عمى الحاضنة استقطابيـ عالبكالوريوس 
 توزيع عينة الدراسة حسب حجم رأس المال -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب حجم رأس المال6.6جدول )
 النسبة المئوية % العدد حجم رأس المال

 34.1 28 $5000أقؿ مف 
 36.6 30 $10000-5001مف 
 9.8 8 $15000-10001مف 
 14.6 12 $50000-15001مف 

 4.9 4 $50000أكثر مف 
 100.0 82 المجموع
% مف عينة الدراسة حجـ رأس ماليـ أقؿ مف 34.1( أف ما نسبتو 5.5يتضح مف جدوؿ )

% يتراوح حجـ رأس ماليـ 9.8$، 10000-5001% يتراوح حجـ رأس ماليـ مف $36.6، 5000
% 4.9$، بينما 50000-15001% يتراوح حجـ رأس ماليـ مف 14.6$، 15000-10001مف 

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى انخفاض رأس الماؿ في  $،50000حجـ رأس ماليـ أكثر مف 
$( ما 5111التي حجـ رأس ماليا أقؿ مف ) المشروعات التجارية الصغيرة حيث تمثؿ المشروعات

$( يمثؿ ما 11111% وكذلؾ حجـ رأس الماؿ لممشروعات التجارية الذي يقؿ عف )3441يعادؿ 
يث الحظ الباحث مف خالؿ المقابالت الشخصية لمعديد مف أصحاب تمؾ %، ح3646يعادؿ 

$(، حيث يعتمد نجاح المشروع 11111المشروعات التجارية الصغيرة يبدئوف مشروعاتيـ بأقؿ مف )
$( 51111في ىذه الحالة عمى الخبرة واإلدارة الجيدة لممشروع، بينما المشروعات التي تزيد عف )

 مف سابقتيا إذا تـ ادارتيا بشكؿ جيد.تكوف فرصة نجاحيا أفضؿ 
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 توزيع عينة الدراسة حسب نوع تمويل المشروع -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب نوع تمويل المشروع6.7جدول )

 النسبة المئوية % العدد نوع تمويل المشروع
 36.6 30 شخصي
 2.4 2 عائمي
 2.4 2 مصرفي

 56.1 46 مؤسسات 
 2.4 2 غير ذلؾ
 100.0 41 المجموع
% مف عينة الدراسة نوع تمويميـ لممشروع 36.6( أف ما نسبتو 5.6يتضح مف جدوؿ )

% نوع تمويميـ عائمي، مصرفي 2.4% نوع تمويميـ لممشروع مؤسسات، بينما 56.1شخصي، 
مشروع تجاري، حيث  إلنشاءقمة حجـ رأس الماؿ المستخدـ إلى الباحث ذلؾ  رجعوغير ذلؾ، ويُ 

 تمادعااليكوف بالغالب نوع التمويؿ إما مف خالؿ مؤسسات دولية أو تمويؿ شخصي، بينما يقؿ 
 مشروعيـ.لتمويؿ  صارؼأصحاب المشاريع عمى الم

 :المحك المعتمد في الدراسة 5.3

 المتوسطات الباحث عمى ترتيب اعتمد االستجابة، مستوى عمى والحكـ الدراسة نتائج لتفسير
 درجة حدد الباحث وقد مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى لالستبياف، المجاالت مستوى عمى الحسابية
 Ozen et) التالي الجدوؿ في موضح ىو لمدراسة، كما المعتمد المحؾ حسب الموافقة

al.،2012:) 
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (6.8جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 قميمة جدا 28%-10مف % 2.8 -1مف 
 قميمة 46%- 28أكبر مف % 4.6 - 2.8أكبر مف 
 متوسطة  64%- 46أكبر مف %  6.4- 4.6أكبر مف 
 كبيرة 82%- 64أكبر مف % 8.2 – 6.4أكبر مف 
 كبيرة جدا 100% -82مف %أكبر  10 – 8.2أكبر مف 
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 تحميل فقرات الستبانة: 5.4

 "المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع الريادية"أول: تحميل فقرات 
 "نجاح اختيار المشاريع الرياديةتحميل فقرات مجال " -

 tتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.5.8النتائج موضحة في جدوؿ ) .لمعرفة درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  tالحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبارالمتوسط : (6.9جدول )
 "نجاح اختيار المشاريع الرياديةمجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
العمؿ ُيعد استمرار بعض فرؽ 

في ادارة المشروع جماعيًا ناجمًا 
 .عف اختيار الفريؽ المالئـ

 0.000 10.99 كبيرة جدا 1 83.66 1.67 8.37

2.  
تساىـ خطة العمؿ لمشروعؾ 
في مساعدتؾ عمى التكيؼ مع 

 المشاكؿ التي واجيتؾ الحقًا.
 0.000 10.93 كبيرة 3 81.22 1.54 8.12

3.  
يساىـ وضوح الخطة التسويقية 

بتوجييؾ بالشكؿ لمشروعؾ 
 الدقيؽ لمسوؽ المستيدؼ.

 0.000 11.96 كبيرة 2 81.71 1.43 8.17

4.  
ينعكس وضوح الدارسة المالية 
لمشروعؾ في استخداـ الموارد 

 .المالية بكفاءة
 0.000 10.54 كبيرة 4 80.98 1.58 8.10

5.  

تستطيع لجاف التحكيـ بناًء عمى 
الخطة التسويقية الخاصة بكـ 

واضحة عمى  مف بناء تقديرات
مدى قدرة مشروعكـ عمى 

 اختراؽ األسواؽ.

 0.000 5.36 كبيرة 7 68.50 1.59 6.85

6.  
تؾ بإقناع تساىـ اصالة فكر 

بقدرة فكرتؾ عمى تحكيـ اللجنة 
 النجاح واالستمرار.

 0.000 7.42 كبيرة 6 77.56 1.95 7.76

تعتبر لجاف التحكيـ خبرتؾ   .7
 0.000 8.33 كبيرة 5 77.80 1.75 7.78السابقة مؤشرًا ىاما لقدرتؾ عمى 



125 
 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 .مشروعؾ الريادي تنفيذ

8.  
تأثر النوع االجتماعي لمفريؽ 
في قرار لجاف التحكيـ في 

 .اختيار فكرتؾ الريادية
 0.023 2.36 متوسطة 9 63.41 2.29 6.34

9.  

ُتعد األىداؼ التي وضعتيا 
لجاف التحكيـ الختيار 
األفكار الريادية مف خالؿ 

 .دقيقةمراحؿ التقييـ 

 0.002 3.40 كبيرة 8 65.37 1.95 6.54

 0.000 13.20 كبيرة  75.60 1.00 7.56 جميع فقرات المجال معاً  
 ( يمكف استخالص ما يمي:5.8مف جدوؿ )

ُيعد استمرار بعض فرؽ العمؿ في ادارة المشروع جماعيًا ناجمًا لمفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -
%، 83.66( أي أف الوزف النسبي 10عف اختيار الفريؽ المالئـ" يساوي )الدرجة الكمية مف 

، ويعزو الباحث بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةوىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف ق
لعمؿ الناجح وأثره عمى نجاح المشروع مستقباًل، وكذلؾ أىمية ذلؾ إلى أىمية تكويف فريؽ ا

 فريؽ العمؿ خالؿ مراحؿ عممية االختيار لممشروع.
تأثر النوع االجتماعي لمفريؽ في قرار لجاف التحكيـ في اختيار لمفقرة الثامنة "المتوسط الحسابي 

ي أف ىناؾ موافقة %، وىذا يعن63.41أي أف الوزف النسبي  6.34فكرتؾ الريادية" يساوي 
 في التنوع إلى ذلؾ الباحث ويعزو، بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةبدرجة متوسطة مف ق

 مختمفة قصص نجاح ووجود الريادية األعماؿ مختمؼ في الفمسطيني األراضي في المشاركيف
 وليست مرىونة والتجاري الريادي العمؿ في النجاح بعوامؿ مرىونة وكونيا الجنسيف لكال

االحتضاف  وبرامج الريادية األنشطة مف أي في الجنسيف كال مشاركة سيولة كذلؾ بالجنس،
قياـ  أف كما ذلؾ، في بالمشاركة الرغبة لدييـ ممف لمجميع متاحة الفرص يجعؿ مما المختمفة
 تساوي الحاالت مف كثير في يشترط خارجي تمويؿ عمى والرعاية االحتضاف مشاريع أغمب

 الجنسييف لكال أيضا جيدة أرضية يخمؽ مما الجنس عمى بناء حاجز أي خمؽ الفرص وعدـ
  .المختمفة الفرص بالمنافسة عمى



126 
 

" يساوي لمجاؿ "نجاح اختيار المشاريع الرياديةبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي  -
%، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد 75.60أي أف الوزف النسبي  7.56

العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية اختيار فريؽ العمؿ منذ البداية 
وكذلؾ وجود فريؽ عمؿ قوي يساعد الفريؽ  المشروعحيث لو األثر الكبير عمى نجاح واستمرار 

 ؿ عممية االختيار.عمى قبوؿ مشروعو الريادية خالؿ مراح

 "اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريعتحميل فقرات مجال " -
 tتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار 

 (.5.9النتائج موضحة في جدوؿ ) .لمعرفة درجة الموافقة
لكل فقرة من فقرات  tوالوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبارالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري : (:.6جدول )

 "اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريعمجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
تعتبػػػػػػػػػر اجػػػػػػػػػراءات التسػػػػػػػػػػجيؿ 
لممشػػػػػػػػػروع الريػػػػػػػػػادي مناسػػػػػػػػػبة 

 وسيمة ومريحة.
 0.130 1.54 متوسطة 3 61.46 2.68 6.15

2.  

تقػػػػػػػـو الحكومػػػػػػػة والمؤسسػػػػػػػات 
المعنيػػػػة بػػػػدعـ وتشػػػػجيع إقامػػػػة 
المشػػروعات التجاريػػة الصػػغيرة 

 في القطاع.

 0.267 1.13- متوسطة 4 50.98 2.29 5.10

3.  

يعػػػػزؼ أصػػػػحاب المشػػػػروعات 
الصغيرة عف تسجيؿ وترخيص 
مشػػػػػػػاريعيـ بسػػػػػػػبب الضػػػػػػػرائب 

 المرتفعة.

 0.000 6.42 كبيرة 1 77.80 2.27 7.78

4.  
تواجػػػػد الػػػػدوائر الحكوميػػػػة فػػػػي 
مكػػػػاف واحػػػػػد يسػػػػيؿ اجػػػػػراءات 

 التسجيؿ.
 0.007 2.83 كبيرة 2 65.37 2.35 6.54

5.  

تقػػػـو الجيػػػات الحكوميػػػة بػػػدعـ 
ومسػػاندة المشػػروعات التجاريػػة 

التعػػػػػػػػويض  الصػػػػػػػػغيرة وتقػػػػػػػػديـ
الػػالـز عنػػدما تتعػػرض لمخسػػارة 

 0.000 4.79- منخفضة 5 37.56 2.33 3.76
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 أو الضعؼ. 

6.  

تقػػػػـو وزارة االقتصػػػػاد بمتابعػػػػة  
المشػروع الصػػغير بشػػكؿ دوري 
لمتأكػػػػد مػػػػف سػػػػالمة المنتجػػػػات 
ومطابقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لممواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفات 

 العالمية.

 0.000 5.00- منخفضة 6 36.83 2.33 3.68

 0.500 0.00 متوسطة  55.00 1.43 5.50 جميع فقرات المجال معاً  

 استخالص ما يمي:( يمكف 5.9مف جدوؿ )

يعزؼ أصحاب المشروعات الصغيرة عف تسجيؿ وترخيص لمفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي  -
( أي أف الوزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.78مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة" يساوي 

، مما بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة%، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف ق77.80
يدلؿ عمى أف ىناؾ العديد مف أصحاب المشروعات الصغيرة ال يرغبوف في تسجيؿ وترخيص 
مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة مقارنة بمبيعات منتجاتيـ، لذلؾ يعزفوف عف تسجيؿ 

 .(2009، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشريؼ )وترخيص مشروعاتيـ
وزارة االقتصاد بمتابعة المشروع الصغير بشكؿ دوري  تقوـلمفقرة السادسة "المتوسط الحسابي  -

أي أف الوزف النسبي  3.68لمتأكد مف سالمة المنتجات ومطابقتيا لممواصفات العالمية" يساوي 
 ةمى ىذه الفقر بؿ أفراد العينة ع%، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة منخفضة مف ق36.83

متابعة المشروعات التجارية الصغيرة  في ويرجع السبب في ذلؾ إلى غياب الدور الحكومي
 بشكؿ دوري لتأكد مف سالمة منتجاتيا.

" لمجاؿ "اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريعبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي  -
%، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف 55.00أف الوزف النسبي  أي 5.50يساوي 

 ألصحابمما يدؿ عمى أف اإلجراءات الحكومية قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، 
 المشاريع مف المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة.

ات الحكومية تعمؿ عمى ( التي تظير أف الجي2009) وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشريؼ
  & Phaladiضرائب المفروضة عمى تمؾ المشاريع. وتتفؽ أيضًا مع دراسة زيادة نسبة ال
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Thwala  (2119 حيث ال تمتـز الحكومة بدفع ما عمييا مف التزامات تجاه المشروعات )
 الصغيرة.

 "أىمية رأس المال في المشروعتحميل فقرات مجال " -
 tتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار 

 (.5.10النتائج موضحة في جدوؿ ) .لمعرفة درجة الموافقة
لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (6.21جدول )

 "المال في المشروعأىمية رأس فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
يسػػعى الريػػادي إلػػى الحصػػوؿ عمػػى 
تمويػػؿ مشػػروعو مػػف مصػػادر أخػػرى 

 غير البنوؾ.
 0.000 10.36 كبيرة جدا 2 82.20 1.68 8.22

2.  

إلػػػػػػػػػػى  يمجػػػػػػػػػػأ صػػػػػػػػػػاحب المشػػػػػػػػػػروع
مؤسسػػات غيػػر حكوميػػة تقػػـو بػػدعـ 
المشػػػروع التجػػػاري فػػػي فتػػػرة تأسػػػيس 

 المشروع.

 0.000 10.92 كبيرة جدا 1 82.44 1.61 8.24

3.  
يعتمػػػد صػػػاحب المشػػػروع التجػػػاري  

ذاتيػػة الصػغير عمػػى مصػادر تمويػػؿ 
 المقدـ عميو. لممشروع

 0.000 8.07 كبيرة 4 76.59 1.71 7.66

4.  

مرحمػػػػة يعتبػػػػر قمػػػػة رأس المػػػػاؿ فػػػػي 
تأسػػػيس المشػػػروع عقبػػػة فػػػي طريػػػؽ 
نجػػػػػاح المشػػػػػػروع وتوسػػػػػيع أنشػػػػػػطتو 

 ومنتجاتو.

 0.000 9.70 كبيرة 3 80.98 1.71 8.10

5.  
يعتمػػػػد صػػػػاحب المشػػػػروع التجػػػػاري 
الصغير عمى القروض المقدمػة مػف 

 البنوؾ العاممة في قطاع غزة.
 0.035 2.19- متوسطة 6 46.34 2.54 4.63

6.  

الضػػػػػػػػػمانات  التشػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػييعتبػػػػػػػػػر 
والكفػػػاالت التػػػي تطمبيػػػا البنػػػوؾ فػػػي 
قطػػاع غػػزة بمثابػػة عػػائؽ أمػػاـ نجػػاح 

 المشروعات التجارية الصغيرة.

 0.000 5.37 كبيرة 5 75.37 2.43 7.54

 0.000 11.27 كبيرة  73.98 1.08 7.40 جميع فقرات المجال معاً  
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 ( يمكف استخالص ما يمي:5.10مف جدوؿ )

يمجأ صاحب المشروع إلى مؤسسات غير حكومية تقوـ بدعـ لمفقرة الثانية "المتوسط الحسابي  -
( أي أف الوزف 10)الدرجة الكمية مف  8.24المشروع التجاري في فترة تأسيس المشروع" يساوي 

قبؿ أفراد العينة عمى ىذه %، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف 82.44النسبي 
أف أصحاب المشروعات الصغيرة يمجئوف إلى بدائؿ أخرى في الحصوؿ ، وىذا يشير إلى الفقرة

  مشروعاتيـ عوضًا عف البنوؾ. إلنشاءعمى الماؿ الالـز 
يعتمد صاحب المشروع التجاري الصغير عمى القروض لمفقرة الخامسة "المتوسط الحسابي  -

%، وىذا 46.34أي أف الوزف النسبي  4.63المقدمة مف البنوؾ العاممة في قطاع غزة" يساوي 
وىذه النتيجة تتفؽ ، بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةيعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف ق

اإلجراءات الصعبة في الحصوؿ عمى الماؿ الالـز ( التي تظير أف 2009مع دراسة الشريؼ )
 تمؤسسابدائؿ أخرى مثؿ لعمؿ المشروع، دفع العديد مف رواد تمؾ المشاريع بالبحث عف 

 اإلقراض والتمويؿ الذاتي.
" يساوي لمجاؿ "أىمية رأس الماؿ في المشروعبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي  -

%، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد 73.98أف الوزف النسبي  أي 7.40
مصادر التمويؿ ألصحاب المشاريع  نقصالعينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، يرى الباحث أف 

 .رياديةالتي تواجو أصحاب المشاريع ال اإلداريةة مف المعوقات لرياديا
 "تطوير أساليب العمل الداريتحميل فقرات مجال " -

 tتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.5.11النتائج موضحة في جدوؿ ) .لمعرفة درجة الموافقة

لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (6.22جدول )
 "تطوير أساليب العمل الداريفقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
ماليػػػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػػػد موازنػػػػػػػػػػػػة 

الػػذي أنتمػػي إليػػو  لممشػػروع
   فيو. أو أعمؿ 

 0.000 7.42 كبيرة 5 78.29 2.01 7.83

 0.000 8.39 كبيرة 3 79.51 1.87 7.95يمتمػػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػػروع الػػػػػػػػػذي   .2
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

أممكػػػػػػػػػػػو أو أعمػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػو 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادات 

 ومصروفات المشروع.

3.  

يحػػرص صػػاحب المشػػروع 
عمى فصػؿ أمػواؿ الصغير 

المشػػػػػػػػػػروع عػػػػػػػػػػف أموالػػػػػػػػػػو 
 الخاصة.

 0.000 7.28 كبيرة 5 78.29 2.05 7.83

4.  

يحػػرص صػػاحب المشػػروع 
عمػػػػػػى تفػػػػػػويض السػػػػػػمطات 
بيف أفػراد المشػروع لتسػييؿ 

 العمؿ.

 0.000 10.43 كبيرة 4 79.27 1.49 7.93

5.  

يحػػرص صػػاحب المشػػروع 
التجػػػػػػػاري الصػػػػػػػغير عمػػػػػػػى 
التفػػػػػػػػػػػػػػػرغ الكامػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلدارة 

 مشروعو.

 0.000 8.02 كبيرة 2 80.73 2.05 8.07

6.  

يسػػتطيع صػػاحب المشػػروع 
الصغير القياـ بعمؿ دراسة 
جػػػػػػػدوى لممشػػػػػػػروع المقػػػػػػػدـ 

 عميو.

 0.000 6.51 كبيرة 7 77.07 2.17 7.71

7.  
ييػػػػػػػتـ صػػػػػػػاحب المشػػػػػػػروع 
الصػػػػػػػغير بشػػػػػػػكؿ المنػػػػػػػتج 

  يبيعو. الذي 
 0.000 12.24 كبيرة جدا 1 85.13 1.54 8.51

 0.000 14.14 كبيرة  79.69 1.12 7.97 جميع فقرات المجال معاً  
 ( يمكف استخالص ما يمي:5.11مف جدوؿ )

ييتـ صاحب المشروع الصغير بشكؿ المنتج الذي يبيعو" " السابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
%، وىذا يعني أف ىناؾ 85.13( أي أف الوزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  8.51يساوي 

. مما يدلؿ عمى أف صاحب قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةموافقة بدرجة كبيرة جدا مف 
المشروع الصغير ييتـ بشكؿ المنتج الذي يبيعو وىذه النتيجة تبيف أف لدى أفراد العينة توجيًا 
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خالؿ االىتماـ بالشكؿ ىذه الفقرة، حيث أنيـ ييتموف بعممية تسويؽ منتجاتيـ مف  نحوهإيجابيًا 
  الذي يساعدىـ عمى بيع منتجاتيـ بسيولة.

يستطيع صاحب المشروع الصغير القياـ بعمؿ دراسة جدوى لمفقرة السادسة "المتوسط الحسابي  -
%، وىذا يعني أف ىناؾ 77.07أي أف الوزف النسبي  7.71لممشروع المقدـ عميو" يساوي 

. ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عدـ ة عمى ىذه الفقرةبؿ أفراد العينموافقة بدرجة كبيرة مف ق
ىذه النتيجة مع دراسة  شاريع بعمؿ دراسة جدوى لمشاريعيـ وتتفؽاىتماـ العديد مف أصحاب الم

، التي تظير أف أف أصحاب المشاريع الريادية ال ييتموف بعمؿ دراسة جدوى، (2009الشريؼ )
( حيث 2005، وتتؼ أيضًا مع دراسة الفرا وآخروف )حيث تتسـ مشاريعيـ باالرتجاؿ والعشوائية

تتسـ المشاريع الصغيرة في قطاع غزة بعدـ وجود تخطيط رسمي ووجود المركزية في يد كبير 
 العائمة أو صاحب المشروع.

يساوي " لمجاؿ "تطوير أساليب العمؿ االداريبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي  -
%، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد 79.69أف الوزف النسبي  أي7.97

مما يدؿ عمى أف ضعؼ أساليب العمؿ اإلداري ألصحاب العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، 
 المشاريع الصغيرة مف المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة.

 ختيار المشاريع الرياديةالمعايير المستخدمة في اتحميل جميع فقرات  -
 tتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار 

 (.5.12النتائج موضحة في جدوؿ ) .لمعرفة درجة الموافقة
لجميع فقرات  tالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار :(6.23جدول )

 "المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع الريادية"

المتوسط  المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 13.20 كبيرة 3 75.60 1.00 7.56 نجاح اختيار المشاريع الريادية
 1.000 0.00 متوسطة 1 55.00 1.43 5.50 الخاصة بالمشاريع اإلجراءات الحكومية

 0.000 11.27 كبيرة 2 73.98 1.08 7.40 أىمية رأس الماؿ في المشروع
 0.000 14.14 كبيرة 4 79.69 1.12 7.97 تطوير أساليب العمؿ االداري

ــايير المســتخدمة فــي  ــع فقــرات المع جمي
 0.000 13.34 كبيرة  71.86 0.81 7.19 اختيار المشاريع الريادية

المعػػػايير المسػػػتخدمة فػػػي المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات ( تبػػػيف أف 5.12مػػػف جػػػدوؿ )         
 %،71.86( أي أف الػػوزف النسػػبي 10)الدرجػػة الكميػػة مػػف  7.19يسػػاوي  اختيػػار المشػػاريع الرياديػػة



132 
 

المعػػايير المسػػتخدمة فػػي وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات 
اختيػػار المشػػاريع الرياديػػة بشػػكؿ عػػاـ، ويرجػػع الباحػػث ذلػػؾ إلػػى وجػػود أسػػاليب عمميػػة لمعمػػؿ االداري 

 داخؿ المشاريع، وضعؼ االجراءات الحكومية الخاصة بيذه الفئة.
 ثانيا: تحميل فقرات "اختيار المشاريع الريادية"

 tتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.5.13النتائج موضحة في جدوؿ ) .لمعرفة درجة الموافقة

لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (6.24جدول )
 فقرات مجال "اختيار المشاريع الريادية"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
يػػػػػػؤثر امػػػػػػتالؾ أفكػػػػػػار جديػػػػػػدة 
ونػػػػػػػػادرة فػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػار الفكػػػػػػػػرة 

 .الريادية
 0.000 9.04 كبيرة جدا 3 84.63 2.10 8.46

2.  
يسػػػاىـ جمػػػع وتحميػػػؿ البيانػػػات 
عػف الفكػرة بمنيجيػة عمميػة فػي 

 .تعزيز أصالة الفكرة
 0.000 13.48 كبيرة جدا 2 84.75 1.40 8.48

3.  
ُيعبػػػػػر المشػػػػػروع الريػػػػػادي عػػػػػف 
فكػػػػػػػرة أصػػػػػػػيمة إذا تػػػػػػػـ تنفيػػػػػػػذه 

 .بطريقة ابداعية
 0.000 13.39 كبيرة جدا 1 86.00 1.46 8.60

4.  

ُيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص ذوي 
المينية أكثر قدرة  التخصصات

عمى تقديـ أفكار ريادية أصػيمة 
 أكثر مف غيرىـ.

 0.000 5.76 كبيرة 8 72.75 1.95 7.28

5.  

ُيعد األشخاص المعرضيف إلػى 
مشػػػكالت فػػػي حيػػػاتيـ اليوميػػػة 
أكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى توليػػػػد أفكػػػػار 

 .ريادية

 0.000 5.30 كبيرة 6 73.75 2.24 7.38

يعػػد الشػػباب االكثػػر قػػدرة عمػػى   .6
 0.000 6.43 كبيرة 7 73.50 1.82 7.35 االفكار الريادية.توليد 

يعتبػػػر امػػػتالؾ مشػػػروع خػػػاص   .7
 0.000 14.06 كبيرة 4 81.25 1.18 8.13 دافعًا لتقديـ افكار ريادية.
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

8.  
يعتبػػػر حػػػب التحػػػدي والمغػػػامرة 
والنجػػػػاح واثبػػػػات الػػػػذات دافعػػػػًا 

 لتقديـ فكرية ريادية ناجحة.
 0.000 7.97 كبيرة 5 80.75 2.04 8.08

تعػػػػػد المحاكػػػػػاة والتقميػػػػػد دافعػػػػػًا   .9
 0.095 1.71 متوسطة 9 62.50 2.77 6.25 لتقديـ فكرية ريادية.

 0.000 11.64 كبيرة  78.27 1.28 7.83 جميع فقرات المجال معاً  
 ( يمكف استخالص ما يمي:5.13مف جدوؿ )

ُيعبر المشروع الريادي عف فكرة أصيمة إذا تـ تنفيذه بطريقة لمفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي  -
%، وىذا يعني أف 86.00( أي أف الوزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  8.60ابداعية" يساوي 

، ويرجع ذلؾ إلى أىمية الفكرة بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف ق
 .األخرىعمؿ عمى التميز عف باقي المشاريع التجاري الصغير وال يجاد المشروعاإلبداعية في إ

 6.25المتوسط الحسابي لمفقرة التاسعة "تعد المحاكاة والتقميد دافعًا لتقديـ فكرية ريادية" يساوي  -
قبؿ أفراد العينة %، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف 62.50أي أف الوزف النسبي 

تكوف الفكرة فريدة  أفوضرورة  األخرى لألفكارود ذلؾ إلى عدـ وجود التقميد ، ويععمى ىذه الفقرة
 ومميزة عف اآلخريف وتقدـ منتج أو خدمة جديدة وليست تقميد لما سبؽ.

 7.83اختيار المشاريع الريادية" يساوي لمجاؿ "بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي  -
اد العينة أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفر %، وىذا يعني 78.27أي أف الوزف النسبي 
 .عمى فقرات ىذا المجاؿ
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 المقدمة 6.1

ئج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ ىذه الدراسة، كذلؾ ضمف ىذا الفصؿ ممخصًا ألىـ النتايت
في معرفة واقع العوامؿ الريادية في حاضنة التوصيات المقترحة في ضوء النتائج والتي قد تساعد 

 األعماؿ والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية بغزة.

 النتائج: 6.2

 :خمصت ىذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتي كان من أىميا

 نجاح اختيار المشاريع الريادية:أول: النتائج الخاصة بمحور 

يعد فريؽ العمؿ عاماًل مؤثرًا في نجاح اختيار المشاريع الريادية: ويشمؿ المعايير التالية   -1
الفريؽ بأنيـ مسؤولوف أماـ بعضيـ بشكؿ  اعتباربدقة،  ؽ)الخبرة الكافية الختيار أعضاء الفري

 ؽ العمؿ، تقارب عمر أعضاء الفريؽ(.يمتبادؿ، تنوع الميارات لدى فر 
 :تعد الدراسة التسويقية عاماًل مؤثرًا في نجاح اختيار المشاريع الريادية: وتشمؿ المعايير التالية  -2

/ الخدمة، كيفية ممارسة )مدى تجاوب السوؽ لفكرة المشروع الريادي، السعر المناسب لممنتج
 نشاط الدعاية واالعالف، آلية توزيع المنتج بدقة(. 

 امتالؾ أفكار: )الريادية وتشمؿ المعايير التاليةتؤثر أصالة الفكرة في نجاح اختيار المشاريع  -3
 جديدة ونادرة، جمع وتحميؿ البيانات عف الفكرة بمنيجية عممية، اشباع حاجة لـ يقـ أحد

 بإشباعيا، تنفيذ المشروع بطريقة جديدة، التخصص، التعرض لممشكالت والقدرةالمنافسيف 
 (. عمى مالحظتيا، إمكانية تحويؿ الفكرة إلى سمع وخدمات ناجحة

 ثانيًا: النتائج الخاصة بمحور اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع:

أظيرت الدراسة أف العديد مف أصحاب المشاريع الريادية ال يرغبوف في تسجيؿ وترخيص  -1
، حيث يشكو الكثير مف أصحاب (%77.80)مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة بنسبة 

بسبب الحالة االقتصادية  األخيرةمف قمة البيع والشراء في اآلونة  الرياديةالمشروعات 
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(، حيث ال يتناسب حجـ الضريبة المفروضة مع ـ2017) الصعبة التي يعيشيا المجتمع
 حجـ البيع والشراء فتكوف بمثابة عائؽ أماـ تقدـ المشروع ونجاحو.

وكما أظيرت الدراسة أف عدـ قياـ وزارة االقتصاد بمتابعة المشاريع الصغيرة والتأكد مف  -2
 سالمة منتجاتيا يعتبر عائؽ أماـ تقدـ واستمرار تمؾ المشاريع.

ت الدراسة أيضًا أف غياب الدعـ الحكومي وعدـ تقديـ التعويضات الالزمة عند وأظير  -3
 أماـ تقدـ واستمرار تمؾ المشاريع.عائؽ  يعتبرالتعرض لمضرر أو التمؼ 

 ثالثًا: النتائج الخاصة بمحور أىمية رأس المال في المشروع:

سعى لمحصوؿ مف أصحاب المشاريع الريادية ت (%82.44)بينت الدراسة أف ما نسبتو  -1
 عمى التمويؿ الالـز لتأسيس مشروعيا مف مصادر غير حكومية.

تسعى  الريادية مف أصحاب المشاريع (%82.20)ف ما نسبتو وكما وضحت الدراسة أ -2
 لمحصوؿ عمى التمويؿ الالـز لتأسيس مشروعيا مف مصادر غير البنوؾ.

تبر عقبة في طريؽ نجاح أظيرت الدراسة أف قمة رأس الماؿ في مرحمة تأسيس المشروع يعو  -3
، حيث يعتبر رأس الماؿ المناسب (%80.98)بنسبة  ومنتجاتوالمشروع وتوسيع أنشطتو 

 لطبيعة كؿ مشروع ميـ جدًا في نجاح المشروع واستمراره.
الكفاالت التي تطمبيا البنوؾ في قطاع غزة تعتبر و الضمانات أظيرت الدراسة أف وكذلؾ  -4

في قطاع غزة  ةوكما أف السياسات البنكيالريادية، بمثابة عائؽ أماـ نجاح المشروعات 
تشكؿ عائؽ أماـ حصوؿ العديد مف رواد المشاريع عمى الماؿ الالـز لمبدء في مشروعاتيـ، 

التعامؿ مع أصحاب  ؾ فيندىا البمف حيث ارتفاع نسبة الفائدة والبيروقراطية التي يعتم
 .المشاريع الريادية

 رابعًا: النتائج الخاصة بمحور تطوير أساليب العمل اإلداري:

ييتموف بشكؿ المنتج الذي  الريادية%( مف أصحاب المشاريع 85.13أظيرت الدراسة بأف ) -1
يبيعونو، وىذا يظير اىتماـ أصحاب المشاريع التجارية بأحد جوانب أساليب العمؿ اإلداري 

 وىو كيفية جذب الزبوف لشراء المنتج )تسويؽ المنتج(.
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، يحرصوف عمى التفرغ الريادية%( مف أصحاب المشاريع 80.73تشير الدراسة بأف )  -2
ث يحتاج كؿ مشروع جيد كبير لمتابعة أنشطتو باستمرار مف الكامؿ إلدارة مشاريعيـ، حي

 أجؿ نجاح المشروع وتحقيؽ الربحية المطموبة في النياية.
ة يقوموف بفصؿ أمواؿ رياديال%( مف أصحاب المشاريع 78.29بأف )كما تظير الدراسة  -3

المشروع عف أمواليـ الخاصة، مف أجؿ معرفة الربح الصافي لممشروع ومعرفة نفقات 
 المشروع ومصروفاتو.

 الخاصة بمحور معايير اختيار المشاريع الريادية: نتائجخامسًا: ال

مف أصحاب المشاريع الريادية تعتبر أف المشروع  (%86)أظيرت الدراسة أف ما نسبتو  -1
 ريادي إذا ما عبر عف فكرة أصيمة وتـ تنفيذه بطريقة إبداعية.

لبيانات عف الفكرة بمنيجية عممية تساعد مساىمة جمع وتحميؿ ا أف وأشارت الدراسة إلى -2
 بدرجة كبيرة جدًا في تعزيز أصالة الفكرة.

أفكار جديدة ونادرة بدرجة كبيرة جدًا في اختيار الفكرة  امتالؾكما أظيرت الدراسة إلى تأثير  -3
 الريادية.

 مشروع خاص يعتبر دافعًا لتقديـ أفكار ريادية. امتالؾكما بينت الدراسة أف  -4
ثبات الذات يعتبر دافعًا لتقديـ  كما أظيرت -5 الدراسة أف حب التحدي والمغامرة والنجاح وا 

 أفكار ريادية.
كما أظيرت الدراسة تدنى النسبة العتبار أف المحاكاة والتقميد تعتبر دافعًا لتقديـ فكرة  -6

األشخاص ذوي التخصصات المينية أكثر قدرة عمى  العتبارريادية، وكذلؾ تدنى النسبة 
 كار ريادية أصيمة أكثر مف غيرىـ.تقديـ أف

 التوصيات: 6.3

 أول: التوصيات الخاصة بمحور نجاح اختيار المشاريع الريادية:
 عدـ األخذ بعيف االعتبار عامؿ الجنس في اختيار المشروع الريادي. -1

المشاريع  الختيارضرورة التأكد مف دقة األىداؼ التي يتـ وضعيا خالؿ مراحؿ التحكيـ  -2
 الريادية.
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ضرورة وضوح التقديرات الخاصة بالخطة التسويقية وقدرتيا عمى اختراؽ األسواؽ  -3
 والمنافسة.

 الخاصة بمحور اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع: وصياتتلثانيًا: ا

 االىتماـ بدعـ وتطوير المنتج المحمي حتى يكوف عمى مستوى المنتجات المستوردة. -1
ف ىذه وـ بمتابعة المشروعات الريادية، ألتق حكومية توفير ىيئة أو دائرة العمؿ عمى -2

 المشروعات تعتبر النواة لممشروعات الكبيرة.
المشروعات  وتشجيع إقامة بدعـ ومساندة في قطاع غزةالحكومية ضرورة اىتماـ الجيات   -3

 .رياديةال
تمؼ ة في حالة الخسارة أو رياديلممشروعات الالتعويض الالـز  عمى توفير ضرورة العمؿ -4

في قطاع غزة بسبب الوضع  رياديةالمنتجات، حيث يخسر الكثير مف رواد المشاريع ال
، مما يؤدي إلى عدـ مزاولتيـ العمؿ التجاري مرة أخرى بسبب عدـ االقتصادي الصعب

 ة.يادير شاري والمالي لرواد المشاريع الوجود جيات رقابية تقدـ الدعـ االست
 ىمية رأس المال في المشروع:ثالثًا: التوصيات الخاصة بمحور أ

 عمى القروض المقدمة مف البنوؾ العاممة الرياديزيادة تسييؿ حصوؿ صاحب المشروع  -1
 في قطاع غزة. 

تعتبر بمثابة عائؽ أماـ البنوؾ والتي  بتطمبيا العمؿ عمى التقميؿ مف القيود والضمانات التي -2
 نجاح المشروعات التجارية الصغيرة.

 الخاصة بمحور تطوير أساليب العمل اإلداري:رابعًا: التوصيات 
مف أجؿ ع االىتماـ بعمؿ دراسة جدوى لممشارية ياديتوصي الدراسة أصحاب المشروعات الر  -1

 النظاـ في العمؿ والبعد عف العشوائية والتخطيط المسبؽ لحيثيات العمؿ في ىذه
 المشروعات.

ؿ المشروع عف أمواؿ أموافصؿ وجوب كما توصي الدراسة أصحاب المشاريع الريادية ب -2
 ، حتى يستطيعوا معرفة األرباح والخسائر والنفقات الخاصة بالمشروع.صاحبو الخاصة

 ضرورة وجود موازنة مالية لممشروع الريادي. -3
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كما توصي الدراسة أصحاب المشروعات الريادية بامتالؾ خطة مكتوبة لممشروع الريادي  -4
ئية والتخطيط المسبؽ لحيثيات العمؿ في ىذه مف أجؿ النظاـ في العمؿ والبعد عف العشوا

 المشروعات.
 خامسًا: التوصيات الخاصة بمحور اختيار المشاريع الريادية:

 ضرورة إيجاد أفكار إبداعية والبعد عف المحاكاة والتقميد عند التقدـ بالمشاريع الريادية. -1
التخصصات غير المينية بالعمؿ الريادية وتقديـ أفكار  ذويىتماـ األشخاص ضرورة ا -2

 لمشاريع لريادية.
 دراسات مقترحة: 6.4

 .ما مدى عالقة المشروع الريادي بالمشروعات الكبيرة في قطاع غزة .1
  المعوقات التمويمية التي تواجو أصحاب المشاريع الريادية في مرحمة اإلنشاء.ما ىي  .2
 يادي داخؿ األسرة وأثره عمى إيجاد شخص ريادي.ما مدى انتشار ثقافة العمؿ الر  .3
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 أول: المراجع العربية:
األصوؿ العممية والعممية إلدارة المشاريع الصغيرة  ـ(.2012وآخروف. )أحمد عارؼ العساؼ 

 .دار الصفاء لمنشر والتوزيععماف:  .1. طوالمتوسطة
خصائص الريادي في المنظمات الصناعية وأثرىا عمى اإلبداع  .(ـ2010). عمر عمي ،إسماعيؿ

مجمة القادسية لمعمـو التقني _دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األثاث المنزلي/ نينوى، 
 .90-66 (،4)12جامعة الموصؿ، العراؽ،  ،اإلدارية واالقتصادية

ورقة  ،فمسطيف في الريادية مفيـو تشجيع ومدى التشريعية السياسات (.ـ2009). بالؿ البرغوثي،
 .فمسطيف- ا فمسطيف، راـ األوؿ في الريادية مؤتمرعمؿ مقدمة ل

األردف: دار  ،عماف )د.ط( .إدارة االعماؿ الصغيرة: أبعاد لمريادة(. ـ2008). برنوطي، سعاد نائؼ
 وائؿ لمنشر.

تأثير برامج تسريع األعماؿ عمى استدامة المشاريع الناشئة ـ(. 2015أبو شمالة، أمؿ رمضاف. )
 –. )ماجستير(، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة دراسة حالة حاضنات األعماؿ في فمسطيف

 فمسطيف.
،  البطالة مشكمو حؿ في والتكنولوجيا األعماؿ حاضنات دور ـ(.2014. )عوض فتحي بسمة برىـو

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية بغزة.)رسالة  غزة قطاع األعماؿ لرياديي
بحث  ،التنظيمي والتغيير اإلبداع مجاؿ في والمنيجية الفكرية المقاربات ـ(2011. )يوسؼ ،بومديف

 دحمب سعد جامعة، المنظمات الحديثة في التنظيمي والتغيير اإلبداع حوؿ الدولي مممتقىمقدـ ل
 .البميدة

 .مطبعة أبناء الجراحفمسطيف:  .2ط .القواعد المنيجية لبناء االستبياف(. ـ2010). الجرجاوي، زياد
 دورة( دورة  العاممة: القوى مسحتقرير حوؿ  .(2015) .الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز

 .الفمسطيني لإلحصاء المركزي فمسطيف: الجياز ،األوؿ ( الربع2015آذار  – ثاني كانوف
 أعماؿ تطوير في الدوؿ جاربتقرير حوؿ ت(. ـ2009) .وآخروف ىيـ،اإبر  ىنطش، أبو ميند، حامد،

 أبحاث معيد :فمسطيف. لفمسطيف دروس- والمتوسطة ًا والصغيرة جد الصغيرة المنشآت
 .)ماس (الفمسطينياالقتصادية  السياسات
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في نحو سياسات لتعزيز الريادة بيف الشباب تقرير بعنواف (. ـ2007حامد، ميند، وارشيد، فوزي )
 . فمسطيف: معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(.الضفة الغربية وقطاع غزة

مجمة العمـو نظـ حاضنات األعماؿ كآلية لدعـ التجديد التكنولوجي،  .(ـ2003) .حسيف رحيـ
 .(2)، جامعة. فرحات عباس، سطيؼ ،االقتصادية وعمـو التسيير

دراسة  خصائص الريادية في تعزيز االلتزاـ التنظيمي _دور ال .(ـ2013) .قيس إبراىيـ ،حسيف
الييئة ، ديالى-الكيربائيةاستطالعية آلراء عينة مف متخذي القرار في الشركة العامة لمصناعات 

- 67(،26)1 ،والبحث العممي جامعة السميمانية، العراؽ االستراتيجيةالكردستانية لمدراسات 
94 . 

 مؤسسة الوراؽ لمنشر. :األردف، عماف .1. طمناىج البحث العممي .(ـ2006) .الحمداني، موفؽ
 الريادة مرصد(. ـ2013). حنيف وغزاونو، محمد، حتاوي، طارؽ، صادؽ، يوسؼ، داود،

 .)ماس (الفمسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معيد :فمسطيف، 2012،الفمسطيني
 قاصدي جامعة الباحث، مجمة األداء، لمفيـو النظرية األسس تحميؿ ـ(.2010. )الشيخ ،الداوي

 .7ص( 7) ،مرباح
 الصغيرة المشاريع تنمية في النسائية اإلقراض مؤسسات دورـ(. 2014)إدريس.  خالد مي دحالف،

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية بغزة. فمسطيف في األسرية
 ،االقتصادي الممتقى الصغرى، المشروعات لتطوير وأىميتيا الحاضنات ـ(.2000)صالح. درديرة، 

 . www.aleqtisadi.netالموقع: ،1/2/2018 تاريخ االطالع:
غير  ماجستيررسالة . )الصغيرة المشاريع تنمية في ويؿتمال دور(. ـ2010) .جالؿ حنيف الدماغ،

  .غزة األزىر، جامعة .)منشورة
وزارة التربية والتعميـ  :فمسطيف ،راـ ا .2. طاالدارة واالقتصاد .(ـ2008) .وآخروف ،ذياب، عمي
 .العالي

(. واقع ريادة األعماؿ الصغيرة والمتوسطة وسبؿ ـ2011) .، عبد الكريـونصررسالف، محمد، 
(، 23) 2والدراسات،  لألبحاث المفتوحةمجمة جامعة القدس تعزيزىا في االقتصاد الفمسطيني. 

43-82. 
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 ومعوقات )الواقع السعودية في والمتوسطة الصغرة المنشآت ـ(2004. )زكي محمد لؤي رضواف،
 الوطف في والمتوسطة الصغيرة المشروعات مؤتمر: ندوة إلى قدمت عمؿ ، ورقة(التطوير
 .مصر – رةيالقا ،التنمية وآفاؽ اإلشكالياتالعربي، 

عناصر البيئة الخارجية وعالقتيا بالنية الريادية لطالب الجامعات . (ـ2013). ريـ ،رمضاف
مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية، باستخداـ المرصد العالمي لريادة األعماؿ، 

29 (1،) 265-293. 
المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية ـ(. 2013) .زكريا محمد عطوة زعرب،

 . الجامعة اإلسالمية بغزة.)غير منشورة ماجستيررسالة ) ة في جنوب قطاع غزةالصغير 
القاىرة:  د.ط(.). الوطنيةريادة األعماؿ: القوة الدافعة لالقتصادات (. ـ2007) .لديفاعالء زيداف، 

 منظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
 التنافسية )دراسة الميزة تحقيؽ في ودورىا الريادة (. استراتيجياتـ2008). خمؼ بالؿ السكارنة،

(، 17) 1االقتصادية، لمعمـو بغداد كمية مجمةاالردف(.  في شركات االتصاالت عمى ميدانية
77-112. 

تاريخ  ،وتجارب عالمية ميدانية مفاىيـ األعماؿ حاضنات ـ(.2017)عاطؼ.  ابراىيـ الشبراوي،
  .www.isesco.org الموقع:ـ، 2017-15/12االطالع:

، ورقة عمؿ مقدمة الفمسطيني العالي التعميـ نظاـ في األعماؿ (. ريادة2009) محمد ،شريعة
 .فمسطيف- ا فمسطيف، راـ األوؿ في الريادية مؤتمرل
صاحبات األعماؿ الرياديات في األردف: سمات  .(ـ2009) .فؤاد نجيب، وآخروف ،الشيخ

 .521-497 (4) 5المجمة األردنية في إدارة األعماؿ،وخصائص، 
 بحث-األنماط الريادية وعالقتيا ببعض الخصائص الشخصية (. ـ2007) .صالح، أحمد عمى

 العراؽ. ،مؤتمر رجاؿ األعماؿ العراقييف بغدادبحث مقدـ ل. استكشافي ميداني
 .تكنولوجي ريادي منظور الصغيرة إدارة المشروعات(. ـ2010)وآخروف.  شعباف، مزىر العاني،
 .والتوزيع لمنشر الصفاء دار . األردف:1ط

(. دور ريادات األعماؿ في تطوير األبداع المؤسسي. ـ2014) .عبد الرحيـ، عاطؼ جابر طو
 .90-47(،32) 2،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
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 دعـ وآليات لالستثمار جديدة فرصة األعماؿ حاضنات ـ(.2001)وآخروف.  قحؼ بو السالـ عبد
 .الجامعية اإلسكندرية الدار . )د.ط(. االسكندرية:الصغيرة األعماؿ منشآت

 بريادة النيوض سياسةتقرير حوؿ (. ـ2014) .محمد، حتاويو  باسؿ، النتشة، سمير، ،عبد ا
 االقتصادية السياسات ابحاث معيد: القدس .فمسطيف في دولة الشباب أوساط في األعماؿ

 .)ماس) الفمسطيني
وأدواتو  مفيومو-العمميالبحث (. 2001) .عبد الرحمف، وعبد الحؽ، كايدعبيدات، ذوقاف وعدس، 

 دار الفكر لمنشر والتوزيع.عماف:  .1. طوأساليبو
ورقة عمؿ قدمت إلى مؤتمر الريادة في  الريادة )المقدمة والمدخؿ(.(. ـ2002) .رعبد الستاالعمي، 

 .األردف-األردف، عماف 
حاضنات األعماؿ في تنمية القدرات التنافسية لممشروعات دور  .(ـ2007) .قاسـ، خالد مصطفى

الممتقى العربي الرابع لمصناعات الصغيرة ورقة عمؿ مقدمة إلى ، الصغيرة والمتوسطة
 اليمف. –والمتوسطة، صنعاء 

. العولمة وحاضنات األعماؿ، حاالت عممية وحموؿ مشكالت .(ـ2003) .قحؼ، عبد السالـ أبو
 مصر: مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية. .1ط

 في الصغيرة المشاريع دعـ في ودورىا األعماؿ حاضنات واقع(. ـ2010) .محمد ميسوف القواسمة،
 .فمسطيف الخميؿ، جامعة .)غير منشورة ماجستيررسالة ) الغربية الضفة

 معيد غزة وقطاع الغربية في الضفة الشباب بيف الريادة لتعزيز سياسات نحو(. ـ2007) .ماس
 .)ماس (الفمسطيني االقتصادية السياسات أبحاث
 في البطالة مف الحد في ودورىا والمتوسطة الصغيرة األعماؿ ريادة. (ـ2013) .سالـ ياسرالمري، 

األمنية،  لمعمـو العربية نايؼ جامعة ،)غير منشورة دكتوراهرسالة ) العربية السعودية المممكة
 .الرياض
دور لوحة القيادة وبطاقة األداء المتوازف في قياس وتقييـ أداء الموارد  ـ(.2017). مقدـ وىيبة
  www.iefpedia.com ـ، الموقع:15/12/2017، تاريخ االطالع:البشرية

قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات  .(ـ2011) .غساف ،محمد جودت، والعمري ،ناصر
مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية اؿ الريادية، العميا في إدارة األعماؿ وأثرىا في األعم

 .168-139 (4) 27والقانونية، 
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 .الريادة وادارة األعماؿ الصغيرة(. ـ2010). محمد رعبد الستا، والعميالنجار، فايز جمعة صالح، 
 عماف، األردف: دار الحامد لمنشر والتوزيع. .1ط

 الشباب لدى المشاريع الصغيرة دعـ في ودورىا األعماؿ حاضنات واقع ـ(.2012. )منى النخالة،
 الجامعة ؿ(مشكالت وحمو  فمسطيف في والتنمية الشباب) لمؤتمر مقدـبحث  غزة قطاع في

 .بغزة اإلسالمية
 القاىرة: مجموعة النيؿ العربية. .1. طميارات ادارة المشروعات الصغيرة .(ـ2003) .ىيكؿ، محمد
 والمشروعات األعماؿ حاضنات .(ـ2003)، بشير السالـ عبد الدويبي، رمضاف؛ السنوسي،

 لى.األو  الطبعة ليبيا، –بنغازي ،الوطنية دار الكتب الصغيرة
 البطالة عمى لمقضاء عممي نموذج :األعماؿ حاضنات  .(ـ2011) ،واخروف توفيؽ ،جوادي

 .المسمية الجزائر: جامعو ،اقتصاد مستداـ وتحقيؽ
 لدى اإلبداع دعـ في األعماؿ حاضنات دور  .(ـ2006) الديف، نور ىناء، خميؿ، الرزاؽ عبد

 الصغيرة المؤسسات تأىيؿ متطمبات حوؿ الدولي الممتقى ،العربية الدوؿ في الصغيرة المؤسسات
 .ابريؿ 18-17في الدوؿ العربية  والمتوسطة

 الوطف وتوظيفيا لمتكنولوجيا الداخمي لمنقؿ تنفيذية وآليات ىامة قضايا .(ـ2005)مريات،  محمد
 اسيا )األسكوا( بيروت. لغربي واالجتماعية االقتصادية المجنةتقرير  ،العربي

 العربية السعودية المممكة – جدة األعماؿ حاضنات والمتوسطة الصغيرة لممنشآت جدة مركز
 ـ.2010

 إربد، "،سموكي نفسي الريادي: مدخؿ والتعميـ الريادية التربية" ـ(.2011) ،عوض مجدي مبارؾ،
 .الحديث الكتب عالـ األردف

 العممي البحث بيف األقوى التواصؿ جسر التكنولوجية الحاضنات .(ـ2007)، سامر، الدقاؿ
الصناعة،  مجاؿ في التكنولوجي والتطوير العممي البحث أىمية حوؿ القومية والصناعة، الندوة

 .نوفمبر 27-26 دمشؽ
 األعماؿ حاضنات في الفمسطينية التجربة) بعنواف عمؿ ورقة .(ـ2012)، محمد عودة الشكري،

 مشاكؿ فمسطيف في والتنمية الشباب لمؤتمر ( مقدـلمشباب جديدة أعماؿ في تنمية ودورىا
 فمسطيف. – بغزة اإلسالمية في الجامعة المنعقد وحموؿ
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بعض التجارب الدولية الناجحة في مجاؿ تنمية وتطوير " .(ـ2010) الصوص، سمير زىير،
ية، قمقيمية، "، نماذج يمكف االحتذاء بيا في فمسطيف، دراسة الكترونالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 .الضفة الغربية
، دراسة ألىـ "التمويؿ اإلسالمي لممشروعات الصغيرة" ـ(.2009) فرحاف، محمد عبد الحميد،

 ألردف.ـو التطبيقية، امصادر التمويؿ، أطروحة ماجستير، األكاديمية العربية لمعم
المعوقات االتصاؿ اإلداري المؤثرة عمى أداء العامميف في "ـ(. 2011)آؿ الشيخ، عبد الحميد، 
"، أطروحة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، المممكة العربية جوازات مدينة الرياض

 السعودية.
 عمؿ. ورقة أسباب فشؿ المشاريع الصغيرة"،" ـ(.2007) جميؿ، إبراىيـ مرواف،

، أطروحة واقع وأفاؽ تنمية قطاع صناعة المالبس في فمسطيف"" ـ(.2011) وافي، ربا سميـ،
 .ير، الجامعة اإلسالمية، غزةماجست

أثر تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة عمى السياسات التنافسية "" ـ(.2008) قنديؿ، باسؿ فارس،
، ”القطاع الصناعي في قطاع غزةفي المنشآت الصناعية، دراسة تطبيقية عمى منشآت 

 .ر، الجامعة اإلسالمية، غزةأطروحة ماجستي
أثر التدريب عمى أداء المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا " ـ(.2007) القوقا، إبراىيـ عبد المجيد،

 .ر، الجامعة اإلسالمية، غزةأطروحة ماجستي "،دراسة حالة –في قطاع غزة 
نات األعماؿ تنمية لمقدرات التنافسية لممشروعات الصغيرة حاضـ(. 2010قشعة، صالح صالح، )

  .تقرير –والمتوسطة 
 منشورات :دمشؽة"المتوسطو  الصغيرة المشروعات إدارةـ(. "2006ف، )بياعمي، حرب الخضر 

 .283ص ،ةجمع
 االسكندرية، جامعة :االسكندرية ."معاصرة اقتصادية قضايا" .ـ(2000) الرحمف، عبدأحمد، 

 .214ص



147 
 

 البدء لكيفية عممي دليؿ :العربي الوطف في الصغيرة المشروعات إدارة"ـ(. 2008، ىالة، )عنبة
دارت صغير بمشروع  العربية المنظمة منشورات :رةھلقاا". المعاصرة التحديات ظؿ في ووا 
 .1ص اإلدارية، لمتنمية

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
Ahmed, G. (2008).Benchmarking des performances d’un incubator, Medibtikar 

Training Coaching & Networking Program TCN Seminar, Tunis.  

Albert, P., Bernasconi, M., & Gaynor, L. (2002). Les incubators: emergence dune 

nouvelle industry. Ministered de l'économie et des finances et de l'industrie.  

Brown, R, & Harvey, D. (2000). An experiential approach to organization development. 

(6th Ed). Prentice Hall, NJ. 

Bulut, Y, & Sayin, E. (2010). An Evaluation of Entrepreneurship Characteristics of 

University Students: An Empirical Investigation from the Faculty of Economic and 

Administrative Sciences in Adnan Menderes University. International Journal of 

Economic Perspectives, 4(3), 559-568. 

Dahleez, K, and Migdad, M,(2013). Entrepreneurial Characteristics of Undergraduate 

Students in Deteriorated Economies (the case of Gaza Strip), Dirasat, Administrative 

Sciences, 40(2), 534- 554. 

Greblikaitė, J, & Daugėlienė, R. (2009). Cluster Analysis Of Expression Of 

Entrepreneurship Characteristics In The Eu Innovative Projects For Sme's And Ktu 

Regional Science Park. European Integration Studies, 6 (3), 184-189 

Hisrich, D., & Peters, P. (2005). Entrepreneurship. (6
th

 Ed). Boston: McGraw-Hill 

Higher Education. 

Ismail, M, and others, (2009). Entrepreneurial Intention among Malaysian 

Undergraduate, International Journal of Business and Management, 4 (10), 54- 60. 

 Labe Enterprender. (2017). Final Report, Comparative Study of Technological 

Incubators in Quebec and Abroad, Université de Montpellier, sup, Argo.  

Longenecker, G,. Moore, w. (1991), small business Managements, (12
th

 ed).ohio: south 

western Publishing. 

McAdam, R. and Keogh, W. (2006).Incubating Enterprise and Knowledge: a 

Stakeholder Approach. Int. J. Knowledge Management Studies, 1(1), 103-120. 

Ozen، G.، Yaman، M. and Acar، G. (2012). Determination of the employment status of 

graduates of recreation department. The Online Journal of Recreation and Sport ، 1 

(2), 6-23. 

Remeikiene, R, and others, (2013). Explaining Entrepreneurial Intention of University 

Students: the Role of Entrepreneurial Education, paper prepared for International 

Conference, Zadar, Croatia. 



148 
 

Saidy, sadia. (2001)Davide merieau l’incubateur produit en Bretagne (Unpublisher 

Doctorat, theises), university -ouargla.dz. 

Samuel, Y, and others, (2013). An Assessment of Entrepreneurship Intention Among 

Sunyani Polytechnic Marketing Students, International Review of Management and 

Marketing, 3 (1) 37- 49. 

Sivarajah, K, and Achchuthan, S, (2013). Entrepreneurial Intention among 

Undergraduate: Review of Literature, European Journal of Business and 

Management, 5 (5), 172- 181. 

Talas, E, and others, (2013): The Influence of Demographic Factors on 

Entrepreneurial Intention among Undergraduate Students as a Career Choice: 

The Case of a Turkish University, American. International Journal of 

Contemporary Research, 3 (12), 22- 33. 

Vedel, B., & Stephany, E. (2011). Peut-on améliorer les indicateurs de performance 

des incubators. Entreprendre & innover, (1), 89-96.  

Nepal, Chiranjibi, (2006) "Strategy for Promoting Business Incubation Centers in 

Nepal" Economic Policy Network, policy paper 21. 

 

Franklin, Carl, (2000), “Incubating Real Options”, Master. In Investment Analysis, the 

University of starling. 

 

NBIA ; January 28, 2003. Principles & Best Practices 

Rice M. and Matthews J., 1995. Growing New Ventures, Creating New Jobs: Principles 

and Practices of Successful Business Incubation, National Business Incubation 

Association (NBIA). 

 

Wagner, K.V., 2012. "Business Development Incubator Programs, an Assessment of 

Performance in Missouri", Capella University, USA, 2006 

 

Mbonyane, Boysana & Ladzani, Watson , Factors that hinder the growth of small 

businesses in South African townships , European Business Review, Vol. 23 Is: 6 

pp. 550 - 560, 2011. 

Al-Hyari, Khalil & Al-Weshah, Ghazi & Alnsour, and Muhammed, Barriers to 

internationalisation in SMEs: evidence from Jordan, Marketing Intelligence & 

Planning, and Vol. 30 Is: 2 pp. 188 - 211, 2012. 

 

Chu ,Hung M. & Kara, Orhan& Zhu, Xiaowei& Gok, Kubilay, Chinese entrepreneurs: 

Motivations, success factors, problems, and business-related stress, Journal of 

Chinese Entrepreneurship, Vol. 3 Iss: 2 pp. 84 - 111, 2011. 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/16341/1/Saadi-Saadia.pdf


149 
 

Thwala, Wellington & Phaladi, Makgati, An exploratory study of problems facing 

small contractors in the North West province of South Africa, African Journal of 

Business Management Vol.3 (10) , pp. 533-539, October 2009. 

 

 

 

 

 

  



151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
  



151 
 

 المالحق
 المحكمينقائمة  :(2ممحق )

 # اسـ الدكتور الجامعة
  -1 د. يوسؼ بحرأ. الجامعة االسالمية
  -2 د. سامي أبو الروس الجامعة االسالمية
  -3 د. خالد دىميز الجامعة االسالمية

  -4 د. نافذ بركات االسالميةالجامعة 
  -5 عالء الديف خميؿ السيدد.  جامعة األقصى
  -6 د. وفيؽ اآلغا جامعة األزىر

  -7 د. جالؿ شبات جامعة القدس المفتوحة
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 الدراسة استبانة :(3ممحق )

 غزة -الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التجارة
 قسـ إدارة األعماؿ

 
 أختي الكريمةأخي الكريـ / 

 ،،وبركاتو،السالـ عميكـ ورحمة ا 
 الموضوع/ تعبئة استبانة لرسالة الماجستير

أرجو التفضؿ بإعطائي مف وقتكـ الثميف لإلجابة عمى أسئمة االستبانة التي بيف أيديكـ 
 الريادية )المحتضنة(مدى مالئمة المعايير المستخدمة في اختيار المشاريع ألطروحتي بعنواف: "

" كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة  "دراسة حالة حاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية
 الماجستير في إدارة األعماؿ مف الجامعة اإلسالمية بغزة.

بكؿ تأف وروية... ومف ثـ التفضؿ باإلجابة عمى التساؤالت الواردة بيا  االستبانةآمؿ قراءة  
-1مؿ اإلجابة كؿ الفقرات مف خالؿ وضع الرقـ المالئـ مف )بكؿ دقة وموضوعية، راجيًا أف تش

( 10( يمثؿ الموافؽ بدرجة قميمة عمى الفقرة، والرقـ )1( بما يتوافؽ مع اجابتكـ حيث الرقـ )10
يمثؿ الموافقة بدرجة كبيرة عمى الفقرة، والتي سيكوف ليا األثر الكبير لموصوؿ إلى نتائج صادقة 

ابتكـ والمعمومات التي تدلوف بيا ستعامؿ بسرية تامة، ولف تستخدـ إال في ومفيدة، مع العمـ بأف اج
 .أغراض البحث العممي

 وأنني اذ أشكر لكـ جيدكـ في تعبئة ىذه االستبانة، وأتمنى لكـ دواـ التوفيؽ والسداد،،
 

                وتقبموا فائق الحترام والتقدير،،
 .الباحث                                                                      

 محمد حمدي الدلو
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 :أوًل: البيانات الشخصية
 :في الخانة التي تنطبق عميك (×يرجى وضع إشارة )

  أنثي        ذكر         الجنس 1

 العمر 2

  30 -26مػػػػػػػػػػػػف         سنة فأقؿ  25        
 سنة           

 -31مػػػػػػػػف        
 سنة       35
 

  سنة فأكثر   41        سنة    40 -36مف        

ــــــــــــــــــــــــــــة  3 الحال
 الجتماعية 

 متزوج        أعزب          
 غير ذلؾ       

 المؤىل العممي 4
 بكالوريوس        دبمـو متوسط         ثانوية عامة        

 دكتوراه          ماجستير         دبمـو عالي         

 حجم رأس  5
 المال

 أقؿ مف
5000 $ 

 مف
5001-10000$ 

 مف         
10001-
15000$ 

 مف          
15001 - 50000$ 

 أكثر مف
50000$  

 نوع تمويل 6
 المشروع

 مصرفي عائمي شخصي

 غير ذلؾ )حدد( _______________ مؤسسات
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 البنــــد م.
حدد من 
1-10 

  أول: نجاح اختيار المشاريع الريادية
  .ُيعد استمرار بعض فرؽ العمؿ في ادارة المشروع جماعيًا ناجمًا عف اختيار الفريؽ المالئـ  -1
  الحقًا. تساىـ خطة العمؿ لمشروعؾ في مساعدتؾ عمى التكيؼ مع المشاكؿ التي واجيتؾ  -2
  يساىـ وضوح الخطة التسويقية لمشروعؾ بتوجييؾ بالشكؿ الدقيؽ لمسوؽ المستيدؼ.  -3
  .ينعكس وضوح الدارسة المالية لمشروعؾ في استخداـ الموارد المالية بكفاءة  -4

تستطيع لجاف التحكيـ بناًء عمى الخطة التسويقية الخاصة بكـ مف بناء تقديرات واضحة عمى مدى قدرة   -5
 وعكـ عمى اختراؽ األسواؽ.مشر 

 

  تحكيـ بقدرة فكرتؾ عمى النجاح واالستمرار.التساىـ اصالة فكرتؾ بإقناع لجنة   -6
  .تعتبر لجاف التحكيـ خبرتؾ السابقة مؤشرًا ىاما لقدرتؾ عمى تنفيذ مشروعؾ الريادي  -7
  .الرياديةتأثر النوع االجتماعي لمفريؽ في قرار لجاف التحكيـ في اختيار فكرتؾ   -8
  .ُتعد األىداؼ التي وضعتيا لجاف التحكيـ الختيار األفكار الريادية مف خالؿ مراحؿ التقييـ دقيقة  -9

  ثانيًا: اإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع
  تعتبر اجراءات التسجيؿ لممشروع الريادي مناسبة وسيمة ومريحة.  -1
  وتشجيع إقامة المشروعات التجارية الصغيرة في القطاع.تقـو الحكومة والمؤسسات المعنية بدعـ   -2
  يعزؼ أصحاب المشروعات الصغيرة عف تسجيؿ وترخيص مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة.  -3
  تواجد الدوائر الحكومية في مكاف واحد يسيؿ اجراءات التسجيؿ.  -4

التعػويض الػالـز عنػدما تتعػرض  وتقػديـالصػغيرة تقـو الجيات الحكومية بػدعـ ومسػاندة المشػروعات التجاريػة   -5
 لمخسارة أو الضعؼ. 

 

تقػػػػـو وزارة االقتصػػػػػاد بمتابعػػػػػة المشػػػػروع الصػػػػػغير بشػػػػػكؿ دوري لمتأكػػػػػد مػػػػف سػػػػػالمة المنتجػػػػػات ومطابقتيػػػػػا    -6
 لممواصفات العالمية.

 

  ثالثًا: أىمية رأس المال في المشروع  
  أخرى غير البنوؾ. يسعى الريادي إلى الحصوؿ عمى تمويؿ مشروعو مف مصادر  -1
  يمجأ صاحب المشروع إلى مؤسسات غير حكومية تقـو بدعـ المشروع التجاري في فترة تأسيس المشروع.  -2
  المقدـ عميو. ذاتية لممشروعيعتمد صاحب المشروع التجاري الصغير عمى مصادر تمويؿ    -3
  المشروع وتوسيع أنشطتو ومنتجاتو.يعتبر قمة رأس الماؿ في مرحمة تأسيس المشروع عقبة في طريؽ نجاح   -4
  يعتمد صاحب المشروع التجاري الصغير عمى القروض المقدمة مف البنوؾ العاممة في قطاع غزة.  -5

الضمانات والكفاالت التي تطمبيا البنوؾ في قطاع غزة بمثابة عائؽ أماـ نجاح المشروعات  التشدد فييعتبر   -6
 التجارية الصغيرة.

 

  أساليب العمل اإلداري: رابعًا: تطوير
    فيو. الذي أنتمي إليو أو أعمؿ  مالية لممشروعتوجد موازنة   -1
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  يمتمؾ المشروع الذي أممكو أو أعمؿ فيو سجالت إليرادات ومصروفات المشروع.  -2
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  يحرص صاحب المشروع التجاري الصغير عمى التفرغ الكامؿ إلدارة مشروعو.  -5
  يستطيع صاحب المشروع الصغير القياـ بعمؿ دراسة جدوى لممشروع المقدـ عميو.  -6
   يبيعو. ييتـ صاحب المشروع الصغير بشكؿ المنتج الذي   -7

  :اختيار المشاريعخامسًا: معايير 
  .يؤثر امتالؾ أفكار جديدة ونادرة في اختيار الفكرة الريادية  -1
  .يساىـ جمع وتحميؿ البيانات عف الفكرة بمنيجية عممية في تعزيز أصالة الفكرة  -2
  .ُيعبر المشروع الريادي عف فكرة أصيمة إذا تـ تنفيذه بطريقة ابداعية  -3
  المينية أكثر قدرة عمى تقديـ أفكار ريادية أصيمة أكثر مف غيرىـ.ُيعد األشخاص ذوي التخصصات   -4
  .ُيعد األشخاص المعرضيف إلى مشكالت في حياتيـ اليومية أكثر قدرة عمى توليد أفكار ريادية  -5
  يعد الشباب االكثر قدرة عمى توليد االفكار الريادية.  -6
  ريادية.يعتبر امتالؾ مشروع خاص دافعًا لتقديـ افكار   -7
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