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Abstract:  

This study aims to examine the role played by business incubators in the creation and development of 

Technological Entrepreneurial projects in Jordan and make the necessary recommendations, by answering the 

hypotheses and questions of the study that Investigate the role of business incubators in the establishment and 

formation and development Technological Entrepreneurial projects, and the types of assistance and services and 

facilities provided inside incubators. 

The study population consisted of projects benefiting from the Business Incubator (IPark) which numbered (50) 

projects with an estimated number of (500) employees and (50) study sample members. Interviews were 

conducted with some officials in these incubators. The study finds several results, the role of Jordanian  business 

incubators both in the establishment or development of Technological Entrepreneurial projects or came moderate. 

It is found  that there are significant differences in the views of respondents on the role of Jordanian business 

incubators in finding and developing Technological Entrepreneurial projects by sex, age group and functional 

status. The study recommends the following: Jordanian business incubators should organize information 

programs to define their role and guide owners of entrepreneurial ideas of how to apply for the support and 

incubation. Business incubators should concentrate on the Jordanian universities as they have a selection of 

creative people and owners of initiatives and ideas convertible into Technological Entrepreneurial projects. They 

should increase efforts in finding and developing technology projects from moderate to high levels. They should 

follow up new firms after graduating from the incubator and provide support and assistance necessary for their 

success and sustainability. They should focus on activating the vision and goals of incubators to help new 

companies in line with the requirements of the market and customers. Further studies need to be conducted on 

the effectiveness of the role of other business incubators in other areas in Jordan to compare their results with 

the results of this study. Comparative studies need to be conducted on the role of business incubators in the 

creation and development of technological projects in Jordan and the rest of the world. 
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دور حاضنات األعمال في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة 
  األردنفي ھا وتطویر

  

  ھحسین علیان الھرامش د.
   عمالدارة األإ قسم-اإلداریة كلیة االقتصاد والعلوم 

  زرقاءجامعة ال
Hussien_mail@yahoo.com  

  ملخص:

وتقدیم  ،ي األردنف هاوتطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة  نشاءالدور الذي تقوم به حاضنات األعمال في إبحث  الدراسة إلىهذه  هدفت

المشروعات الریادیة التكنولوجیة  نشاءحاضنات األعمال في إ حول دورتدور و  تها،سئلأو الدراسة  فرضیات جابة علىمن خالل اإلالتوصیات الالزمة، 

  الحاضنات.الخدمات والتسهیالت المقدمة داخل و  نواع المساعدةأما و  ،هاوتطویر  هاوتكوین

 )٥٠٠(كما یقدر عدد العاملین فیها  ،مشروعاً  )٥٠(عددها  وبلغ IPark)(المشروعات المستفیدة من حاضنة األعمال وقد تكون مجتمع الدراسة من 

، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج اتالحاضن هذه مسؤولین فيبعض ال كما أجریت مقابالت مع  فردا، ) ٥٠( فراد عینة الدراسة أوبلغ عدد موظف، 

فروقات  وجودو  ، ةمتوسط جاءت بدرجةو تطویرها أالمشروعات الریادیة التكنولوجیة  نشاءاألعمال األردنیة سواء في إ أن دور حاضنات :من أبرزها

تبعا للجنس والفئة  هاوتطویر حول دور حاضنات األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة المبحوثین جوهریة في وجهات نظر 

وٕارشاد أصحاب األفكار ، ي: قیام حاضنات األعمال األردنیة بتنظیم برامج إعالمیة للتعریف بدورهاأتوصت الدراسة بما یأو  فیة.العمریة والصفة الوظی

  ،ها تضم نخبة  من الكوادر البشریةنالریادیة لكیفیة للتقدم للحصول على الدعم واالحتضان،  تركیز حاضنات األعمال على الجامعات األردنیة نظرًا لكو 

یجاد المشروعات التكنولوجیة إعمال في ألزیادة جهود حاضنات او واألفكار القابلة للتحویل إلى مشاریع ریادیة،   ،وأصحاب المبادرات ین،المبدعو 

اریتها،  وتقدیم الدعم والمساعدة الالزمة لنجاحها واستمر  ،متابعة الشركات بعد تخرجها من الحاضنةو درجة عالیة،   إلىمن درجة متوسطة  هاوتطویر 

ٕاجراء المزید من  الدراسات حول و لمساعدة الشركات الجدیدة بما یتالءم مع متطلبات السوق والزبائن،   هاهدافأو التركیز على تفعیل رؤیة الحاضنات و 

قارنة حول دور حاضنات ٕاجراء دراسات مو خرى في األردن لمقارنة نتائجها مع نتائج هذه الدراسة، أفاعلیة دور حاضنات األعمال األخرى في مجاالت 

  وباقي دول العالم. ،ردنفي األ هاوتطویر األعمال في إیجاد المشروعات التكنولوجیة 

  .عمال، المشروعات التكونولوجیة الریادیةحاضنات األ الكلمات المفتاحیة:

  المقدمة

تعود و  ،العهد تجربة حاضنات األعمال األردنیة تجربة حدیثة دتع

تجربة متمیزة بحق، ولعل أفضل  دفإنها تع، ومع ذلك زمن قریبإلى 

وهي الراعي -بداعردنیة لإلكة األبدلیل على ذلك حصول الش

على شهادة الجودة األوروبیة من  - لحاضنات األعمال في األردن

حاضنات شبكة مراكز اإلبداع األوروبیة ألفضل الممارسات في مجال 

 التقدم یقتحقفي دورًا هامًا  األعمالحاضنات تؤدي ، و األعمال

الذین  األشخاصمساعدة وذلك من خالل  ،االقتصادي للمجتمع

قدیم التسهیالت تمن خالل مشاریع ریادیة،  نشاءإب یرغبون في البدء

حیز  إلىمن مرحلة الفكرة  المشروع  إلخراجوالضروریة  ،الالزمة

طرق و الخدمات المساندة، و توفیر المباني الالزمة، ب والقیامالوجود، 

مهمة لتطویر  ةداأ األعمالحاضنات  دتعو  .الحدیثة هاوأسالیب  اإلدارة

 المتوسطة،التكنولوجي في المشروعات الصغیرة و  اإلبداعو  ،الریادة

وتهدف حاضنة  .التنوع للمشروع الجدیدق النمو و تحقیتساهم في و 

األعمال إلى إخراج شركات ناجحة تستطیع أن تدیر نفسها بحریة 

  ومعقدة.مال متغیرة عأفي بیئة  واستقاللیة

  الدراسة:هدف 

حاضنات الذي تقوم به دور الإلى التعرف تهدف هذه الدراسة 

في  هاوتطویر  المشروعات الریادیة التكنولوجیة نشاءاألعمال في إ

  .األردن

  الدراسة:مشكلة 

قلیلة في األردن  األعمالعلى حاضنات  أجریتالدراسات التي  دتع

 إلىتطرق قد  منهایل لالق أن فة إلى، إضاخرىمقارنة بالدراسات األ

التكنولوجیة المشروعات الریادیة  إیجاد في الحاضنات دور هذه

االهتمام  عطاءإعدم ، وتتمثل مشكلة الدراسة في األردنفي ها وتطویر 

لى مدى نجاح جهود حاضنات إتعرف للعمال الكافي لحاضنات األ

  ١١/٣/٢٠١٣تاریخ قبول البحث             ٥/٤/٢٠١٢ تاریخ استالم البحث
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 لتكنولوجیةا األعمال في األردن في رعایة المشروعات الریادیة

  .هانجاحإ و 

  الدراسة: سئلةأ

تطرح الدراسة عدة تساؤوالت تشكل اإلجابة علیها توضیحًا لحقیقة 

 هاوتطویر ریادیة  ةتكنولوجی إیجاد مشاریع فيحاضنات األعمال  دور

  في األردن.

 المشروعات الریادیة نشاءإفي  األعمالدور حاضنات  ما -١

  ؟هایجادإ و  التكنولوجیة

المشروعات الریادیة تنمیة عمال في ما دور حاضنات األ -٢

  ؟هاوتطویر التكنولوجیة 

حصائیة عند مستوى الداللة إهل یوجد فروق ذات داللة   -٣

)α≤) 0,05  العمر، الوظیفة)؟(الجنسلي متغیر كل من إتعزى ، 

  فرضیات الدراسة:

یوجد دور لحاضنات األعمال في إنشاء المشروعات ال  - ١

  .هایجادإ و  الریادیة التكنولوجیة

تساهم حاضنات األعمال في نمو المشروعات الریادیة ال  - ٢

  .هاوتطویر  التكنولوجیة

 ٠،٠٥ )≤αحصائیة عند مستوى الداللة (إفروق  ال یوجد - ٣

 ، العمر، الوظیفة).(الجنسلي متغیر كل من إتعزى 

 منهجیة الدراسة:

 تثحیث بحتحلیلي الوصفي المنهج ال هذه الدراسة  استخدمت 

في إنشاء المشروعات الریادیة والتكنولوجیة عمال دور حاضنات األ

حیث  ،م المنهج الوصفي والتحلیليااستخدب وذلك ،ردنفي األ هاوتطویر 

التجربة األردنیة في  في توضیحاألسلوب الوصفي  الدراسة تاستخدم

، فیما تم هذه التجربة حوأبرز مالم ها،ودعمإنشاء حاضنات األعمال 

 دور  حتوضل بیانات الدراسة التي حصائي لتحلیاإل سلوبألااستخدام 

 التكنولوجیة كوین المشروعات الریادیةضنات األعمال في إیجاد تاح

المسح المیداني لمجتمع الدراسة المكون من  من خالل هاوتطویر 

ي إل) والمستند IParkالمشروعات المستفیدة من حاضنة األعمال (

، یة وریاضیةحصائإسالیب أوتحلیلها وفق  ،استقصاء وحدة المعاینة

جریت أالدراسة، و  غراض هذهألتحقیق حیث تم تطویر استبانة خاصة 

لى إبعض المقابالت مع مسؤولین في هذه الحاضنات بهدف التعرف 

والخدمات التي تقدمها للمشروعات المستفیدة  ،عمل  هذه الحاضنات

  منها.

 :تهاوعین الدراسة جتمعم

اریع التي استفادت من العاملین في المشمجتمع الدراسة من  یتكون

 )٥٠(بلغ عددها فاألردنیة التكنولوجیة دعم حاضنات األعمال 

،  ٢٠-١بین في كل مشروع منها  عدد العاملینتراوح كما ی، شروعاً م

في المشروعات المستفیدة من  إجمالي عدد العاملین  حیث یقدر

 عینة تكونت وقد موظف. ٥٠٠حوالي خدمات حاضنات األعمال 

                .شخصًا من العاملین في هذه الحاضنات ٥٠ من الدراسة

  مفهوم احتضان األعمال:

نظر إلى بیئة احتضان األعمال كإطار واسع لعملیة رعایة ی

كانیات التي إلممن خالل ا ،هاوتطویر  مشروعات األعمال الریادیة

عملیة ریادیة  بأنهاحتضان االعملیة یمكن أن تعرف وبالتالي  ،یوفرها

التنمیة االقتصادیة  حداثإلى إ یهدف متكامال ابرنامجتشمل 

 ه، وتتم من خاللوالخاصالعام  ینالقطاع على مستوىواالجتماعیة 

 األعمال والشركات منظمات إلنشاء الریادیة الجدیدة فكاراألرعایة 

 جدیدة.ال

 تعریف حاضنات األعمال:

مؤسسة صممت خصیصًا لتسریع  بأنها عرف حاضنة األعمالت

سلسلة من المصادر  من خالل هاونجاحالشركات الریادیة نمو 

 التمویل،و والخدمات الداعمة التي تتضمن: المساحة الضروریة، 

حاضنات  هیئة(االتصال الخدمات العامة وشبكات و التدریب، و 

   .)Entrepreneur.com) و (٢٠٠٣مریكیة، ألعمال الوطنیة ااأل

 :هاوانتشار  نشوء حاضنات األعمال

 انتهاءبعد  ،ة إنشاء الحاضنات منذ بدایة الخمسیناتبدأت فكر 

في  ة، حیث شهد اقتصاد الوالیات المتحدة زیادالحرب العالمیة الثانیة

وظهور مؤشرات  ،وتعطل المصانع الكبیرة التقلیدیة ،البطالةمعدالت 

 أعمالة حاضن قد أدى ذلك إلى إنشاء أول و على الكساد االقتصادي، 

)( Triaushe Parkاألسود،  ١٩٥٦ عام)أما في بریطانیا و  ) ٢٠٠٧

ل بمساعدة الوالیات المتحدة بدأت أفكار إنشاء حاضنات األعمافقد 

نتیجة للكساد الصناعي ك من القرن العشرین لسبعیناتافي  األمریكیة،

 ةانتشرت فكر و  ،الذي عطل صناعة الصلب وصناعة النسیج اإلنجلیزیة

 ،مع بدایة الثمانیناتشرق آسیا  ودول ،الحاضنات في الدول األوروبیة

وتعددت المسمیات حسب كل دولة حتى وصل  عدد الحاضنات  إلى 

  حاضنة . ٥٠٠٠حوالي 

مرت الدول العربیة بظروف اقتصادیة صعبة في سنوات  وقد

التسعینات من القرن الماضي، فظهرت مبادرات إلنشاء حاضنات 

ضمن البرامج  ليوالبنك الدو  ،بمساعدة االتحاد األوروبياألعمال 

ودول أوربا الشرقیة بعد سقوط  نول العالم الثالثالمخصصة لمساعدة د

) حول برنامج ٢٠١٠وفي دراسة نشرتها (المباركي، االتحاد السوفیتي.

ة، أشارت إلى یوالتكنولوج التنمیة االقتصادیة في ودورها» الحاضنات«

وال بلغ ح ٢٠١٠أن عدد الحاضنات في العالم حتى منتصف العام 

لي زیادة االهتمام إدت أهم االسباب التي أمن و  حاضنة.  ٧٠٠٠

توجه االقتصاد في معظم دول العالم إلى السوق عمال، بحاضنات األ
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وامتالك  ،هجغالبیة دول العالم عن االقتصاد المو  يالمفتوح، وتخل

ونظرًا لعدم توفر مستثمر بحجم  الضخمة،شركات العامة للالحكومات 

 و متوسطة الحجم،أة غالبیة المشروعات صغیر  تأصبح فقد ؛الحكومة

من مجموع المؤسسات  %٩٨المشروعات تمثل حوالي  هذهأصبحت و 

تحقیق ما ب وتساهم هذه المشروعات  العاملة في معظم دول العالم.

حوالي من  كذلكیقارب نصف اإلنتاج القومي لهذه الدول، وتوفر 

لم في العا من مجموع فرص العمل %٨٠إلى  %٤٠

نصف المشروعات الجدیدة  كثر منأویتعرض  ) .٢٠٠٥(الشبراوي،

واالنهیار خالل عامین  ،في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا للتوقف

في غضون خمسة  %٨٥من إقامتها، فیما ترتفع هذه النسبه إلى 

 الحاضنات نأأعوام من إقامتها. إال أن الدراسات الحدیثة أثبتت 

بشكل  هاواستمرار نجاح هذه المشروعات في رفع نسب  نجحت

جراها كل من أ، وفي الدراسة التي )٢٠٠٥كبیر(الشبراوي،

)Lewis,Aderson&Molnar,2011 جراءات االحتضان إ) بعنوان

لي بعض إلي نجاح الشركات الجدیدة وتوصلت الدراسة إالجید تقود 

ن دقة التوقع بالنجاح للشركات الجدیدة أ :همهاأ التوصیات من

صحیح یؤثر في ن احتضان المشروعات الجدیدة بشكل وأ، %٨٠نتكا

و عمر أن التسهیالت المقدمة من قبل الحاضنة وأنجاح الریادة، 

  البرنامج في نجاح المشروع الجدید.

مكن تقسیم حاضنات األعمال إلى نوعین ی :أنواع حاضنات األعمال

  :)٢٠٠٢رئیسین هما (مازي،

یركز هذا النوع من  :ةالمتخصص األعمال أوًال: حاضنات

 اقتصادیة محددة جوانب على تنمیة خاصة حاضنات األعمال بصفة

 تساهم فيو  فیها، معینة صناعات وتشجیع فیها، وجدت التي للمنطقة

، رالكواد من معینة ولفئات محددة لتخصصاتعمل  فرص خلق

  ستثمارات.بعض اال تعمل على استقطابو 

هذا النوع من حاضنات  یركز: التقنیة األعمال ثانیًا: حاضنات 

هتم بدعم وی المتخصصة، المنشآت وتطویر األعمال على نشر التقنیة

 تهمومساعد األبحاث ومراكز الجامعات في ادیمیینكواأل الباحثین

 ،جدیدة  یؤسسوا مشاریع ریادیةل ،أعمال روادبحیث یكونوا  ، هموتدریب

نها أبویرى ة عمال التكنولوجیحاضنة األ إلى) Duff,2004وینظر ( 

وتساهم في نمو الجیل القادم من  ،مصدرا للبحث والتطویر دتع

  جد في الجامعات.تو الشركات، وغالبا ما 

تكنولوجیا االتصاالت وتركز هذه الدراسة على حاضنة أعمال 

والمعلومات التابعة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا في األردن نظرًا 

 .تهاورعای عات الریادیة التكنولوجیةها متخصصة في دعم المشرو ونلك

 بتصنیف والتعدین الصناعیة للتنمیة العربیة المنظمةقامت  وقد

الحاضنات  (دلیل حاضنات األعمال إلى األنواع اآلتیة:

  .)٢٠٠٥الصناعیة،

 أنواع أكثر من دو تع: المحلیة االقتصادیة التنمیة حاضنات .١

 هذا ویعتمد  .مدائ بنمو وتتمیز ،وأقدمها ،الحاضنات انتشارا

 القطاعات تمویل على خاص بشكل الحاضنات من النوع

 ة،المحلی االقتصادیة الحركة لتنشیط هاودعمالعمومیة 

  .تهاوتنمی

 من النوع هذا یتم إنشاء :والعلمیة األكادیمیة الحاضنات .٢

 البحث ومراكز المؤسسات األكادیمیة داخل الحاضنات غالباً 

ویتركز  .الحكومي عالقطا دعم على وتعتمد العلمي،

  .واالبتكار واإلبداع والتكنولوجیا البحوث مجال في نشاطها

على  الكبیرة تعمل بعض الشركات: المنشآت حاضنات .٣

 ،العامة ضمن استراتیجیاتها الحاضنات من النوع هذا إنشاء

 مع التقلبات للتكیف والتحدیث ،اإلبداع مجال في وسیاساتها

في  المنافسة اناتره وكسب،  المتجددة االقتصادیة

 في مختلفة أشكاال المنشآت حاضنات وتأخذ، األسواق

  .والخدمات مجاالت الصناعة

 من النوع هذا یقام حاضنات المستثمرین الخاصة: .٤

 كشركات ؛المستثمرین الخصوصیین طرف من الحاضنات

 من المقاولین وبعض ،الخیریة والمؤسسات المغامرة رأسمال

-Juverston :Technest )وDraper Fisher ( أمثال

Atlanta ،المشاریع تأطیر في نشاطها ویتركز وغیرها 

  .هاوتشجیع الناشئة

 :عمال في رعایة المشروعات وتطویرهادور حاضنات األ 

تقوم حاضنات األعمال بالمساهمة في رعایة المشروعات اإلبداعیة 

خدمات تقدیم ب :تقدیم الخدمات األساسیة المتمثلةمن خالل  هاوتطویر 

خدمات استشاریة في ، و  هاوتخطیط استشاریة في إنشاء األعمال

رشادیة حول إاستشارات و  والتسویق تطویر األعمال (النواحي القانونیة

توفیر مكاتب أو و ، خدمات المكاتب المشتركة، و ى التمویلعلصول حال

 بشروط مرنة غرف مخبریة الستخدام ورش العمل لالستئجار

أساس تطویر آلیة  ات األعمال علىحاضنعمل قوم یو ، التدریبو 

والمشروعات  تها،ورعایتعمل على احتضان أصحاب األفكار اإلبداعیة 

یقدم و ذات النمو العالي داخل حیز مكاني محدد صغیر نسبیًا، 

ورواد األعمال من أصحاب  ،خدمات أساسیة مشتركة لدعم المبادرین

ي إقامة المشروع األفكار الجدیدة والتكنولوجیة، وتسهیل فترة البدء ف

ومن خالل توفیر  ،متطورةالمعاییر السس و األ(المقاولة) وذلك على 

ومواجهة المخاطر  ،الموارد المالیة المناسبة لطبیعة هذه المشروعات

جانب توفیر هذه المنظومة للخدمات إلى العالیة المترتبة على إقامتها، 

رات الفنیة اإلداریة األساسیة، فهي تقدم أیضًا المعونة واالستشا

 تبعًا لطبیعة المتخصصة والمساعدات التسویقیة في بعض األحیان

عمال تعمل على ألوبالتالي فإن حاضنات ا المشروعات.  هذه
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تقوم على التي  ،والمشروعات ،وأصحاب األفكار ناحتضان المبادرین

 خدمات جدیدة ومتطورة تؤدي إلى إحداث تنمیة وأم منتجات یتقد

االقتصادیة  أمكانت في المجاالت التكنولوجیة أسواء متعددة األهداف، 

االجتماعیة. وتعمل الحاضنات على توفیر السبل للنجاح أمام  أم

صاحب المشروع الناشئ، كما تمثل إجراءاتها عامًال جوهریًا في تنمیة 

هذه المشروعات الجدیدة بالشكل الذي جعل بعض الخبراء في الوالیات 

ضنات مسمى "معهد إعداد ن على الحاالمتحدة األمریكیة یطلقو 

  الشركات".

  أهمیة دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة: 

عتمد كثیرًا یأظهرت الدراسات أن اقتصاد الدول األوروبیة الغنیة 

على المشروعات الصغیرة والمتوسطة، فعلى سبیل المثال نجد حوالي 

ة من جمیع الشركات في بریطانیا، یعمل فیها أقل من مائ %٧٠

شركات صغیرة ومتوسطة. كما أن الشركات الصغیرة  دتعو   ،شخص

 2000من الدول ( عددركیزة أساسیة القتصادیات  دوالمتوسطة تع

APCTT,( . ویعود نجاح هذا النوع من المشروعات االقتصادیة إلى

  عدد من العوامل یمكن تلخیصها فیما یأتي: 

 هذهة في ارتفاع نسبة القیمة المضافة إلى األصول الثابت 

وذلك نظرًا لقدرتها على استخدام رأس المال بصورة  ،المشروعات

  منتجة. 

  قدرتها العالیة على تخفیض تكالیف اإلنتاج من خالل االستفادة

  المثلى من مواردها المالیة والبشریة. 

  .امتالك أصحابها والقائمین علیها إلمكانیات التطویر واالبتكار  

 رات عالیة وذات تخصص دقیق. امتالك العاملین فیها لمها  

ونظرًا إلى الطبیعة المرنة لهذه المشروعات األكثر استعدادًا    

والتوافق مع الوضع الجدید الذي یتطلب سرعة االستجابة  نللتواؤم

وحركة العرض والطلب، فقد باتت فرصة  ،لمتغیرات السوق

ات المشروعات الصغیرة في البقاء والنمو أكبر بكثیر من فرص الشرك

والمؤسسات ذات الهیاكل الضخمة قلیلة المرونة أمام متغیرات  ،الكبیرة

) أبرز اآلثار اإلیجابیة التي تنتج ٢٠١٠أوضحت(المباركي، و السوق، 

عن إنشاء حاضنات األعمال لدعم المشروعات الصغیره والمتوسطة ، 

شارت إلى أنها تؤدي إلى خلق صور ذهنیة للنجاح أمام رواد فأ

باب، وذلك كون األداء والممارسات التي توفرها إدارة األعمال الش

عامًال جوهریًا في تنمیة المشروعات الجدیدة التي یبادر  دالحاضنة تع

بها المبدعون والمبتكرون،  ومن الناحیة العملیة تختلف طبیعة 

األماكن المؤجرة للمشروعات في حاضنات األعمال عن بقیة األماكن 

المشروعات، في عدة جوانب، وبالتالي المخصصة لتجمع األعمال و 

فإن دور حاضنات األعمال في عملیة التنمیة االقتصادیة تتلخص بما 

،  تهاوتنمی هاوتكوین شاء المشروعات الصغیرة الجدیدةإنتشجیع ي: أتی

وتنمیة المجتمع المحلي، ودعم التنمیة االقتصادیة والصناعیة 

وخلق فرص عمل، والعمل  تهاوالتكنولوجیة، ودعم الموارد البشریة وتنمی

  على حل المشاكل االقتصادیة. 

من المتطلبات التي عدد حاضنات األعمال: هناك  نجاح متطلبات

نجاح عمل الحاضنات، ففي الدراسة التي قام بها إتساهم في 

)Christian,2004 عمال في ) بعنوان كیف تساعد حاضنات األ

ن أظهرت الدراسة أ، و نجاح الشركات المبتدئةإ علىالجامعات  

هداف والخدمات االحترافیة قد ساهمت بشكل كبیر في زیادة نسبة األ

ى لإوجود فروقات تعزى  ىلإضافة إالمبیعات في هذه الشركات ، 

العالقات التنظیمیة بین الجامعات والشركات الجدیدة، وفي دراسة 

) منها في ٤) حاضنات (٨)  على (Duff,2004جراها ( أخرى أ

القیمة المضافة من بین  إلى أنتوصل  سترالیا أ) منها في ٤مریكا و(أ

في تطویر  انشط اكثر فعالیة تلك التي تبنت  موقفالحاضنات األ

 (دلیلعمال باالعتماد على احتیاجات زبائن الشركة. ولقد حدد األ

) العوامل التي یتوقف علیها نجاح ٢٠٠٥الحاضنات الصناعیة،

  أبرزها ما یأتي: ها ومنأهدافحاضنات األعمال في تحقیق 

 نحكومیة ومؤسسات ،محلیة مجالس من الهیئات، مختلف دعم .١

 وصنادیق ،كبرى وشركاتK العلمي البحث ومراكزk وجامعات

 .وٕاقلیمیة دولیة ومنظمات ،تمویل

في  تساعد مناسبةال تكالیفالو  جاراتیاإلب مبنى كبیر توافر .٢

 عیة الناشئةواإلبدا الریادیة المشروعات من كبیر عدد مواجهة

 .هاواستقبال

 ،البحوث ومراكز، والجامعات، األعمال مجتمع من الموقع قرب .٣

 .الصناعیة والمناطق

نشاء إعلى البدء ب طلب مستمر وجود تؤكد جدوى دراسة .٤

 .المشروعات الجدیدة

 .ومدروسة وعملیة ،علمیة عمل خطة وجود .٥

ن یالكافی والمساعدة ،الدعم تقدیم على قادر إدارة مجلس وجود .٦

 .فعالة إدارة إلى باإلضافة للحاضنة

واسعة  وخبرة عالیة، كفاءة يذ الحاضنة، رأس على مدیر وجود .٧

 والبشریة ،والتنظیمیة ،الفنیة الجوانب جمیع تنسیق من تمكنه

 البرامج وضع على ، والقدرةللحاضنة والمالیة واللوجستیة

 تالمشروعا إلنجاح المالئم المناخ وٕایجاد ها،الالزمة وتنفیذ

 .یحقق أهدافها بما للحاضنة التابعة

  ن باالحتضان:والمستھدف

یمكن أن یستفید من دعم واحتضان المركز أي شخص أو      

الهندسیة و  مجموعة أو مؤسسة تحمل فكرة ریادیة تتعلق بالصناعات

یمكن تطبیقها تجاریًا و تحتاج إلى مساعدة إضافیة لتطویرها و 

ذلك عن طریق التقدم بطلب للمركز  حیز الوجود، ویتم إخراجها إلى

 المستخدمة، والسوق المستهدف، وفریق العمل، موضحًا الفكرة، والتقنیة
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واالحتیاجات المالیة وغیرها، ویركز المركز على استقطاب أصحاب 

ان یكون للمشروع   :الشروط التالیة األفكار والمشاریع التي تتوفر فیها

روع قابل للتطبیق الصناعي بعد هندسي أو صناعي، ان یكون المش

ویمكن تسویقه تجاریًا، ان یمتاز المشروع بالجدیة وال یشترط أن یكون 

المشروع بحقوق الملكیة الفكریة وقوانین  اإلبداع جوهریًا، ان یتقید

براءات االختراع،  ویمكن للشركات واألفراد التقدم بطلب اإلقامة، 

مل علیها أكثر من شخص، وتعطى األولویة لألفكار والمشاریع التي یع

  .الملكیة تستخدم أجهزة ومختبرات الجمعیة العلمیة

ویمكن تلخیص أبرز مالمح التجربة األردنیة في إنشاء حاضنات   

  في الجوانب اآلتیة: هااألعمال ودعم

  نال موضوع إنشاء حاضنات األعمال في األردن اهتمامًا

ع شبكة مراكز حكومیًا كبیرًا جدًا، وبناء علیه تم إنشاء مشرو 

من قبل مشروع  ٢٠٠٤اإلبداع األردنیة، الذي أطلق في عام 

، وهي تهدف إلى  تنمیة  )(JUMPوبرنامج  )(EJADAإجادة 

بداع التي تستند إلى بیئة تعزز روح المبادرة، والتعاون ثقافة اإل

والمنافسة، إضافة إلى التعاون بین مجموعات البحث  الدولي

على تطویر المنتوجات والخدمات  یزوالقطاع الصناعي، والترك

اإلبداعیة بما في ذلك ما یتعلق بالتسویق التجاري(الموقع 

 لكتروني للمركز األردني لإلبداع).اإل

  یعمل في األردن خمس حاضنات أعمال، وقد بدأت التجربة

األولى في الجمعیة العلمیة الملكیة  ؛األردنیة بتأسیس حاضنتین

ت ئي الجامعة األردنیة، ثم أنشواألخرى في كلیة الزراعة ف

) وهي تابعة للمجلس األعلى للعلوم  iParkحاضنة ثالثة (

في كل من مدینة  اثنتینوالتكنولوجیا، كما تم إضافة حاضنتین 

الحسن الصناعیة، وفي جامعة فیالدلفیا الخاصة، وركزت 

ومساعدة الریادیین في  ،الحاضنات على دعم المشاریع اإلبداعیة

 ،وصناعیة ،یع خاصة بهم على أسس تجاریةتأسیس مشار 

والدعم الفني  ،وعلمیة صحیحة بواسطة توفیر االستشارات

لكتروني لمراكز اإلبداع الموقع اإل المصدر: .والمالي لهم

  . http://jic.jo/arabic/indexاألردنیة 

  الخدمات التي یقدمها مركز اإلبداع األردني والحاضنات

 :هم الخدمات التي یقدمها المركزأمن   للشركات المستفیدة:

إنشاء الشركات وتسجیلها، وخدمات استشاریة في إنشاء 

 واستراتیجیة للتسویق دراسات الجدوى، و وتخطیط األعمال، 

 خدمات دعم التسویقو  واالتصال، وتحلیل السوق والبحث، 

الهویة المؤسسیة، ودلیل أدوات التسویق، وتطویر موقع و 

دارة المحاسبیة، إلاو والتخطیط،  تمویلواستراتیجیة ال الواب،

المعلومات، وخدمات استشاریة في تطویر األعمال،  دارةإنظام و 

رشادیة حول إستشارات القانونیة، واستشارات االوخدمات 

الوصول الى التمویل، وخدمات المكاتب المشتركة، وتوفیر 

 مكاتب أو غرف مخبریة الستخدام ورش العمل لالستئجار

  .والتدریب بشروط مرنة،

  التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة والنتائج:

  خصائص عینة الدراسة  -أ

  ) توزیع أفراد العینة وفقا للمتغیرات الدیموغرافیة٤یبین الجدول رقم (

  الصفة الوظیفة  الفئة العمریة  الجنس
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  یظهر الجدول أعاله خصائص عینة الدراسة:

  الجنس: - ١

، %٤٢فیما بلغت نسبة اإلناث  %٥٨بلغت نسبة الذكور في العینة

وتظهر النتائج أن نسبة الذكور واإلناث في العینة متقاربة، وهي نسبة 

   .الحقیقیة للنساء العامالت في سوق العمل األردنيتقارب النسبة 

 الفئة العمریة: - ٢

یالحظ أن الفئات العمریة للمستجیبین تدل على أنهم من الشباب، 

) سنة، وهذا یعني أن ٥٠-٤١عمارهم بین (أحیث حیث تتراوح 

ن یشخاص ریادیأالمشروعات الریادیة التكنولوجیة تحتاج إلى 

)Entrepreneurship ما یكونون من الشباب، وقد بلغت ) غالبًا

سنة)، وهي من  ٤٠-٣١أعلى نسبة للمستجیبین من الفئة العمریة (

سنوات،  ١٠الشباب المبدعین الذین مضى على تخرجهم ما قارب 

وربما لم یحصلوا على فرصة عمل مناسبة في القطاع العام أو 

 الخاص. إنشاء مشروعهمفقرروا  الخاص،

 الوظیفیة: - ٣

وكذلك  ،اب المشروع ما یقارب نصف المستجیبیننسبة أصحبلغت 

نسبة الموظفین العادیین، فیما اتضح أن أصحاب المشاریع المستفیدین 

 ،ال یمیلون إلى تعیین مدیرین مسؤولین لیدیروا مشاریعهم نیابة عنهم

من المستجیبین، وذلك  %٦حیث بلغت نسبة المسؤولین اإلداریین 

دیة غالبًا من الشباب الباحثین عن منطقي ألن أصحاب المشاریع الریا

وظائف بالدرجة األولى، ولكونهم من الشباب المبادرین المؤهلین فغالبًا 

ولیس  ،وتعیین كوادر لمساعدتهم ،سیقومون بإدارة مشاریعهم بأنفسهم

  لإلدارة نیابة عنهم. 
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  ولى:أل اجابة على الفرضیة إلا

د المشروعات حاضنات األعمال األردنیة في إیجالال یوجد دور   - ب

 .التكنولوجیة الریادیة

 ،وللحكم على الدور الذي تؤدیه حاضنات األعمال التكنولوجیة األردنیة

فقد تم االعتماد على مؤشر المتوسط الحسابي لإلجابات حیث تم 

  تي:أوضع معیار للحكم على الفاعلیة وفقًا لما ی

  و مساهمة  قلیلة إذا كان المتوسط الحسابي محدود أدور

 فأقل) ٢,٤ابات (لإلج

  و مساهمة  متوسطة إذا كان المتوسط الحسابي واضح أدور

 )٣,٤-٢,٥لإلجابات (

  و مساهمة  كبیرة إذا كان المتوسط الحسابي واسع أدور

  فأكثر) -٣,٥لإلجابات (

 إنشاء الشركات الریایة - ١

) النسب المئویة لالستجابات على كل فقرة من ٥یبین الجدول رقم(

 األعمال األردنیة في إنشاءالمشروعات الریادیةفقرات دور حاضنات 

 التكنولوجیة.

  ئهایجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة وٕانشإ) دور حاضنات األعمال األردنیة في  ٥جدول رقم(

  دور حاضنات األعمال في إنشاء المشروعات الریادیة التكنولوجیة
درجة 
كبیرة 

  جداً 

 ةدرج
  بیرةك

درجة 
  متوسطة

درجة 
  قلیلة

درجة 
قلیلة 

  جداً 

المتوسط 
  الحسابي

نحراف الا
  المعیاري

  ٠٫١٠  ٣٫١            المتوسط العام لدور حاضنات األعمال في إنشاء المشروعات الریادیة التكنولوجیة 

  ٠٫٤٦  ٣٫٣  %٠  %٠  %٧٠  %٣٠  %٠  توفر حاضنات األعمال البنیة التحتیة المناسبة إلقامة المشروعات 

  ٠٫٨٤  ٣٫٩  %٤٠  %٣٠  %٣٠  %٠  %٠  استشارات إداریة لتأسیس مشروع جدید  تقدم حاضنات األعمال خدمات

  ٠٫٤٩  ٢٫٦  %٠  %٤٠  %٦٠  %٠  %٠  تقدم حاضنات األعمال خدمات دراسة الجدوى االقتصادیة لتأسیس مشروع جدید

  ٠٫٤٩  ٤٫٤  %٠  %٠  %٠  %٤٠  %٦٠  تتأكد حاضنة األعمال من جدوى احتضان المشروع وتقییم إمكانیة نجاحھ 

  ٠٫٨٤  ٣٫١  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠  %٠  تسھل أعمال المشروعات التي داریةاإلخدمات المرافق  والحاضنات األعمال توفر 

  ٠٫٨٤  ٤٫١  %٠  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠   واألمن والصیانة التنظیف المساندة مثل: الخدماتتقدم حاضنات األعمال  للمشروعات 

  ٠٫٤٦  ٣٫٧  %٠  %٠  %٣٠  %٧٠  %٠   مرنة تأجیر  دعقو وذلك وفق  ، ومجھزة مؤثثة مكاتبتوفر حاضنات األعمال 

  ٠٫٩٣  ٢٫٦  %٠  %٧٠  %٠  %٣٠  %٠  ستراتیجیةاتساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على وضع خطط 

  ٠٫٤٩  ٢٫٦  %٠  %٤٠  %٦٠  %٠  %٠  ستراتیجیة إلى واقع تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة في ترجمة  الخطط اال

  ١٫٤٨  ٢٫٨  %٤٠  %٠  %٠  %٦٠  %٠  ھاالخدمات القانونیة إلنشاء أعمال الشركات المستفیدة وتسییرتوفر حاضنات األعمال 

  ٠٫٤٦  ٣٫٧  %٠  %٠  %٣٠  %٧٠  %٠  تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة في تسجیل براءة االختراع وحقوق الملكیة 

  ٠٫٤٩  ٤٫٤  %٠  %٠  %٠  %٦٠  %٤٠  تھا وتسویقھا.تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على التعریف بمنتجاتھا وخدما

  ٠٫٤٦  ٤٫٣  %٠  %٠  %٠  %٧٠  %٣٠  خبرات لتقلیل المصاریف وتكالیف التشغیلالنصائح والتقدم حاضنات األعمال للشركات المستفیدة 

  ٠٫٤٩  ٣٫٤  %٠  %٠  %٦٠  %٤٠  %٠  تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة للوصول إلى مراكز الخبرة ومصادر المعرفة 

تسھل حاضنات األعمال على الشركات المستفیدة الحصول على التقنیة والمعدات المتطورة إلنشاء وتطویر 
  أعمالھا

٠٫٤٩  ٣٫٤  %٠  %٠  %٦٠  %٤٠  %٠  

  ٠٫٨٣  ٢٫٩  %٠  %٤٠  %٣٠  %٣٠  %٠  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تحدید احتیاجاتھا من البرامج التدریبیة للعاملین

  ٠٫٤٦  ٢٫٧  %٠  %٣٠  %٧٠  %٤٠  %٠  تؤمن حاضنات األعمال للعاملین في الشركات المستفیدة فرصاً تدریبیة تلبي احتیاجاتھم التدریبیة

تساعد حاضنات األعمال  الشركات المستفیدة على إجراء دراسات السوق لتحدید مستوى الطلب وأذواق 
  الزبائن

٠٫٤٦  ٢٫٣  %٠  %٧٠  %٣٠  %٠  %٠ 

 ٠٫٤٦  ٢٫٣  %٠  %٧٠  %٣٠  %٠  %٠  ات األعمال الشركات المستفیدة على إعداد البرامج التسویقیة والبیعیة لترویج منتجاتھاتساعد حاضن

 ٠٫٤٦  ١٫٧  %٣٠  %٧٠  %٠  %٠  %٠  لعاملین والزبائن والموردینابیانات لقواعد النظم والتساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على بناء 
  

  همها فیما یأتي:أمن النتائج، ویمكن إبراز  عددایظهر الجدول السابق 

) " تتأكد حاضنة األعمال األردنیة من ٤حصلت الفقرة رقم ( أوًال:

وٕامكانیة نجاحه من خالل تقییم  ،جدوى احتضان المشروع

األفكار التي یتقدم بها أصحاب المشروع قبل الموافقة على 

ال األردنیة تساعد حاضنات األعم)" ١٢، والفقرة رقم (احتضانه

الشركات المستفیدة على التعریف بمنتجاتها وخدماتها من خالل 

تقدیم تسهیالت إلقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض المحلیة 

والدولیة أو المشاركة فیها" على تقدیر بدرجة عالیة حیث بلغ 

) ویشیر إلى دور كبیر ٤,٤المتوسط الحسابي لكل منهما (

  یة في مجال هذین البعدین.لحاضنات األعمال األردن

) " تقدم حاضنات األعمال األردنیة ١٣حصلت الفقرة رقم (ثانیًا: 

   خبرات لتقلیل المصاریف وتكالیفالنصائح و الللشركات المستفیدة 

  

  

) وهو یشیر إلى تقدیر ٤,٣التشغیل" على متوسط حسابي (

  بدرجة عالیة لدور حاضنة األعمال األردنیة.

" تقدم حاضنات األعمال األردنیة  )٦ة رقم (حصلت الفقر ثالثًا: 

 واألمن والصیانة التنظیف المساندة مثل: للمشروعات الخدمات

) وهو ٤,١،...الخ" على متوسط حسابي مقدارة ( والحراسة

   یشیر إلى تقدیر بدرجة عالیة لدور حاضنات األعمال األردنیة.

األردنیة ) " تقدم حاضنات األعمال ٢حصلت الفقرة رقم (رابعًا: 

خدمات استشارات إداریة لتأسیس مشروع جدید كتقدیم لوائح 

والحصول على تمویل مناسب "على  ،العمل ووضع التصامیم

)، كما حصلت كل من الفقرة رقم ٣,٩متوسط حسابي مقدارة (

 ، ومجهزة مؤثثة ) " توفر حاضنات األعمال األردنیة مكاتب٧(

 المتغیرة االحتیاجات مع تتماشى مرنة تأجیر  عقود وذلك وفق 

) " ١١االستئجار " والفقرة رقم (  ومدة والمساحة االستخدام لنوع
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تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على       

وحقوق الملكیة وترشدها للمحافظة  ،تسجیل براءة االختراع

) وهي تشیر إلى  ٣,٧علیها " على متوسط حسابي مقدارة (

  عالیة لدور حاضنات األعمال األردنیة. تقدیر بدرجة

) " تساعد حاضنات األعمال األردنیة ٢٠حصلت الفقرة رقم (خامسًا: 

لعاملین ابیانات لقواعد النظم و الالشركات المستفیدة على بناء 

والزبائن والموردین،...الخ "على أدنى متوسط حسابي لإلجابة 

تساعد  ) "١٨)، كما حصلت الفقرتان    ( ١,٧( هومقدار 

حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على إجراء 

دراسات السوق لتحدید مستوى الطلب وأذواق الزبائن،... "، 

) " تساعد حاضنات األعمال األردنیة  ١٩والفقرة رقم ( 

الشركات المستفیدة على إعداد البرامج التسویقیة والبیعیة

) وهي ٢,٣(  هدار لترویج منتجاتها " على متوسط حسابي مق 

جمیعًا تشیر إلى درجة قلیلة لدور حاضنات األعمال 

  األردنیة.

بلغ المتوسط الحسابي العام لجمیع الفقرات المتعلقة بمحور سادسا: 

) وهو یشیر إلى ٣,١إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة (

  درجة متوسطة لدور حاضنات األعمال األردنیة.

عمال في انیة: الیوجد دور لحاضنات األجابة على الفرصیة الثاإل

  .هاوتطویر  تنمیة المشروعات الریادیة التكنولوجیة

 :هاالمشرعات الریادیة وتطویر  تنمیة - ٢

) النسب المئویة لالستجابات على كل فقرة من ٦(یبین الجدول رقم 

فقرات دور حاضنات األعمال األردنیة في تنمیة المشروعات الریادیة 

  ها.وتطویر 

  ها): دور حاضنات األعمال األردنیة في تنمیة المشروعات الریادیة التكنولوجیة وتطویر ٦قم(جدول ر 

فقرات دور حاضنات األعمال في تنمیة المشروعات الریادیة التكنولوجیة 
  ھاوتطویر

درجة كبیرة 
  جداً 

درجة 
  كبیرة

درجة 
  متوسطة

درجة 
  قلیلة

درجة 
  قلیلة جداً 

المتوسط 
  الحسابي

نحراف الا
  ريالمعیا

  ٠٫٤٩  ٣٫٤            المتوسط العام لدور حاضنات األعمال في تطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة

  ٠٫٨٤  ٤٫١  %٠  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠  تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على تحقیق طموحاتھا 

  ٠٫٨٤  ٤٫١  %٠  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠  یس تقوم حاضنات األعمال باحتضان المشروعات الجدیدة لفترة كافیة لتجاوز مرحلة التأس

  ٠٫٤٦  ٢٫٧  %٠  %٣٠  %٧٠  %٠  %٠  ھاتساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على تحسین عملیاتھا اإلنتاجیة وتطویر

  ٠٫٨٤  ١٫٩  %٤٠  %٣٠  %٣٠  %٠  %٠  تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على تقییم أداء العاملین فیھا لتطویر أدائھم

  ٠٫٨٤  ٣٫١  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠  %٠  ات األعمال الشركات المستفیدة على تقییم أدائھا المؤسسي بشكل متكامل تساعد حاضن

  ١٫٣  ٣٫٥  %٠  %٣٠  %٣٠  %٠  %٤٠  تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على توسیع مجاالتھا ونشاطاتھا

  ٠٫٤٩  ٢٫٦  %٠  %٤٠  %٦٠  %٠  %٠  تقوم حاضنات األعمال باستمرار بتحدیث التقنیة واألجھزة والبرمجیات 

  ٠٫٨٤  ٤٫١  %٠  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠  تستمر حاضنات األعمال بالتواصل مع الشركات التي تنضج وتتخرج 

  ٠٫٨٤  ٤٫١  %٠  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠  توفر حاضنات األعمال فرصاً للمشروعات التي تخرجت منھا للتواصل مع العالم الخارجي 

  ٠٫٨٤  ٤٫١  %٠  %٠  %٣٠  %٣٠  %٤٠  عو إلیھا الشركات الناجحة المتخرجة تعقد حاضنات األعمال لقاءات وندوات تد
  

  همها فیما یأتي:أمن النتائج، ویمكن إبراز  عددایظهر الجدول السابق 

  من :حصلت كل أوًال: 

على  اضنات األعمال الشركات المستفیدة" تساعد ح )١الفقرة ( -

لى وتحویلها إ همتحقیق طموحات األشخاص المبادرین وأفكار 

  .مشاریع فعلیة قائمة

)" تقوم حاضنات األعمال األردنیة باحتضان ٢(الفقرة رقم  -

المشروعات الجدیدة لفترة كافیة لتجاوز مرحلة التأسیس والبدء 

وتحقیق األرباح (فترة االحتضان من سنتین إلى  ،نتاجباإل

 ".ثالث سنوات 

 ) " تستمر حاضنات األعمال األردنیة بالتواصل٨رقم (الفقرة  -

مع الشركات التي تنضج وتتخرج بعد فترة االحتضان مع تقدیم 

 وتعزیز نجاحها ". ،وذلك لإلبقاء على دعمها ،بعض الخدمات

) " توفر حاضنات األعمال األردنیة فرصًا ٩الفقرة ( -

للمشروعات التي تخرجت منها للتواصل مع العالم الخارجي 

 لالطالع على تجارب دولیة لمشروعات ناجحة ".
  

  

حاضنات األعمال األردنیة لقاءات وندوات  " تعقد) ١٠فقرة (ال -

تدعو إلیها الشركات الناجحة المتخرجة منها إلفادة 

 المشروعات الجدیدة الملتحقة بالحاضنة ".

)، وهو یمثل درجة تقدیر كبیرة لدور ٤,١على متوسط حسابي مقداره (

  حاضنات األعمال األردنیة في تطویر هذه األبعاد.

) " تساعد حاضنات األعمال األردنیة ٦الفقرة رقم ( تحصل ثانیًا:

على متوسط  " ونشاطاتهاالشركات المستفیدة على توسیع مجاالتها 

)، وهو یمثل درجة تقدیر كبیرة لدور حاضنات ٣,٥حسابي مقداره (

  األعمال األردنیة في تطویر هذا البعد.

ردنیة الشركات ) " تساعد حاضنات األعمال األ٤حصلت الفقرة (ثالثًا: 

المستفیدة على تقییم أداء العاملین فیها لتطویر أدائهم "على متوسط 

)، وهو یشیر إلى درجة تقدیر قلیلة لدور حاضنات ١,٩(حسابي مقداره 

  األعمال األردنیة في تطویر هذا البعد.

 تنمیة  بلغ المتوسط الحسابي العام لجمیع الفقرات المتعلقة بمحوررابعًا: 

) وهو یشیر إلى درجة ٣,٤( هاالمشروعات الریادیة التكنولوجیة وتطویر 

  متوسطة لدور حاضنات األعمال األردنیة.
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صائیة عند مستوى الداللة إحالفرضیة الثالثة: ال یوجد فروق  - ٣

)α ≤ 0,05 (  لي متغیر كل من ( الجنس، العمر، الوظیفة).إتعزى  

  سب الجنس:: الفروقات في إجابات المستجیبین حأوالً 

  فقرات إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة:  -أ

 T-test for Equity of) نتائج اختبار (٧یظهر الجدول رقم (    

Means(  إیجاد إلجابات فئتي الذكور واإلناث على فقرات

  المشروعات الریادیة التكنولوجیة.

  إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة.جابات فئتي الذكور واإلناث على فقرات إل )T -test for  Equity of Means) نتائج اختبار (٧جدول (

  فقرات دور حاضنات األعمال في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة
 قیمة
T  

 المحسوبة

الداللة 
  المعنویة

درجات 
  الحریة

  ٢٠،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٨٫٣-   ة التكنلوجیة المتوسط العام لدور حاضنات األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات الریادی
  ٢٠،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٨٫٤-   توفر حاضنات األعمال األردنیة البنى التحتیة المناسبة إلقامة المشروعات مثل المختبرات والمعامل وخطوط االتصال وشبكة المعلومات 

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠  ١٠٫٤٨-   ووضع التصامیم والحصول على تمویل مناسب ،ئح العملتقدم حاضنات األعمال األردنیة خدمات استشارات إداریة لتأسیس مشروع جدید كتقدیم لوا
  ٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧-   تقدم حاضنات األعمال األردنیة خدمات دراسة الجدوى االقتصادیة لتأسیس مشروع جدید

التي یتقدم بھا أصحاب المشروع قبل الموافقة على  وإمكانیة نجاحھ من خالل تقییم األفكار ،تتأكد حاضنة األعمال األردنیة من جدوى احتضان المشروع
  احتضانھ

٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧  

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠  ١٠٫٤٨  وخدمات تسھل أعمال المشروعات: كخدمات المحاسبة ووضع الھیكل التنظیمي،...الخ ،توفر حاضنات األعمال األردنیة مرافق  إداریة
  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠  ١٠٫٤٨  ،...الخ والحراسة واألمن والصیانة التنظیف المساندة مثل: ماتتقدم حاضنات األعمال األردنیة  للمشروعات الخد

 ومدة والمساحة االستخدام لنوع المتغیرة االحتیاجات مع تتماشى مرنة تأجیر  عقود وذلك وفق  ، ومجھزة مؤثثة توفر حاضنات األعمال األردنیة مكاتب
  االستئجار 

 -٤٣،  ٤٨  ٠٫٨٥٥  ٠٫١٨٤  

  ٤٣،  ٤٨  ٠٫٨٥٥  ٠٫١٨٤  ستراتیجیةااضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على وضع خطط تساعد ح
  ٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧-   وبرامج عمل قابلة للتنفیذ ،ستراتیجیة إلى خطط تشغیلیةتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على ترجمة  الخطط  اال

  ٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧-   ھالخدمات القانونیة إلنشاء أعمال الشركات المستفیدة وتسییرتوفر حاضنات األعمال األردنیة ا
  ٤٣،  ٤٨  ٠٫٨٥٥  ٠٫١٨٤-   تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تسجیل براءة االختراع وحقوق الملكیة وترشدھا للمحافظة علیھا

على التعریف بمنتجاتھا وخدماتھا من خالل تقدیم تسھیالت إلقامة الندوات والمؤتمرات  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة
  والمعارض المحلیة والدولیة أو المشاركة فیھا.

٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧  

  ٢٠،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٨٫٣-   تقدم حاضنات األعمال األردنیة للشركات المستفیدة نصائح وخبرات لتقلیل المصاریف وتكالیف التشغیل
  ٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧  ھاوتطویر ساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة للوصول إلى مراكز الخبرة ومصادر المعرفة المناسبة لإلفادة منھا في إنشاء المشاریعت

  ٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧  ھاوتطویر تسھل حاضنات األعمال األردنیة على الشركات المستفیدة الحصول على التقنیة والمعدات المتطورة إلنشاء أعمالھا
  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠٥  ٢٫٩٨-   تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تحدید احتیاجاتھا من البرامج التدریبیة للعاملین

  ٤٣،  ٤٨  ٠٫٨٥٥  ٠٫١٨٤-   تؤمن حاضنات األعمال للعاملین في الشركات المستفیدة فرصاً تدریبیة تلبي احتیاجاتھم التدریبیة
  ٢٠،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٨٫٣-   تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على إجراء دراسات السوق لتحدید مستوى الطلب وأذواق الزبائن،...

  ٢٠،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٨٫٣-   تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على إعداد البرامج التسویقیة والبیعیة لترویج منتجاتھا
  ٤٣،  ٤٨  ٠٫٨٥٥  ٠٫١٨٤-   لعاملین والزبائن والموردین،...الخابیانات لقواعد النظم والتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على بناء 

  t) لقیمة االختبار %٩٥* هناك داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة (

یة عند هناك فروقًا ذات داللة معنویة قو یبین الجدول السابق أن 

) بین المتوسط الحسابي إلجابات فئتي الذكور %٩٥مستوى الثقة (

واإلناث على غالبیة الفقرات المتعلقة بدور حاضنات األعمال األردنیة 

في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة، وكذلك بالنسبة للمتوسط 

الحسابي العام لإلجابات على جمیع فقرات هذا المحور مما یؤكد أن 

اك فروقًا جوهریة بین وجهة نظر كل من الذكور واإلناث هن

المستجیبین بشأن فاعلیة دور حاضنات األعمال في إیجاد المشروعات 

الریادیة التكنولوجیة، ولعل السبب في االختالف یعود إلى االختالف 

التي یؤسسها الذكور واإلناث،  هافي تطلعات المشروعات ومتطلبات

  اضنات لتلبیة تلك المتطلبات.ومدى استجابة إدارة الح

  :هاوتطویر  فقرات  تنمیة المشروعات الریادیة التكنولوجیة  -ب

 T -test for  Equity) نتائج اختبار (٨(یظهر الجدول رقم 

of Means(  تطویر إلجابات فئتي الذكور واإلناث على فقرات

  المشروعات الریادیة التكنولوجیة.

  المشروعات الریادیة التكنولوجیة. إلجابات فئتي الذكور واإلناث على فقرات تطویر )T -test for  Equity of Means)نتائج اختبار ( ٨جدول رقم (

  ھا فقرات دور حاضنات األعمال في تنمیة  المشروعات الریادیة التكنولوجیة وتطویر
  Tقیمة 

 المحسوبة
الداللة 
  المعنویة

درجات 
  الحریة

  ٢٠،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٨٫٣-   عمال األردنیة في تطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة المتوسط العام لدور حاضنات األ

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠٥  ٢٫٩٨  وتحویلھا إلى مشاریع فعلیة قائمة ھم،تساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على تحقیق طموحات األشخاص المبادرین وأفكار

نتاج وتحقیق األرباح (فترة االحتضان إلعات الجدیدة لفترة كافیة لتجاوز مرحلة التأسیس والبدء باتقوم حاضنات األعمال األردنیة باحتضان المشرو
  من سنتین إلى ثالث سنوات)

٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠٥  ٢٫٩٨  

  ٤٣،  ٤٨  ٠٫٨٥٥  ٠٫١٨٤-   ھاتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تحسین عملیاتھا اإلنتاجیة وتطویر

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠  ١٠٫٤٨-   ت األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تقییم أداء العاملین فیھا لتطویر أدائھمتساعد حاضنا

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠  ١٠٫٤٨  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تقییم أدائھا المؤسسي بشكل متكامل من أجل التطویر والتحسین

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٩٫٤  ردنیة الشركات المستفیدة على توسیع مجاالتھا ونشاطاتھاتساعد حاضنات األعمال األ

  ٢٨،  ٤٨  *٠٫٠٠  ٦٫٧-   تقوم حاضنات األعمال األردنیة باستمرار بتحدیث التقنیة واألجھزة والبرمجیات التي  تقدمھا في إطار المساعدة للشركات

ي تنضج وتتخرج بعد فترة االحتضان مع تقدیم بعض الخدمات وذلك لإلبقاء على دعمھا تستمر حاضنات األعمال األردنیة بالتواصل مع الشركات الت
  وتعزیز نجاحھا

٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠  ١٠٫٤٨  

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠٥  ٢٫٩٨  توفر حاضنات األعمال األردنیة فرصاً للمشروعات التي تخرجت منھا للتواصل مع العالم الخارجي لالطالع على تجارب دولیة لمشروعات ناجحة

  ٤٣،  ٤٨  *٠٫٠٠٥  ٢٫٩٨  ةتعقد حاضنات األعمال األردنیة لقاءات وندوات تدعو إلیھا الشركات الناجحة المتخرجة منھا إلفادة المشروعات الجدیدة الملتحقة بالحاضن

  t) لقیمة االختبار %٩٥* هناك داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة (
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داللة معنویة قویة عند هناك فروقًا ذات یبین الجدول السابق أن 

) بین المتوسط الحسابي إلجابات فئتي الذكور %٩٥مستوى الثقة (

واإلناث على غالبیة الفقرات المتعلقة بدور حاضنات األعمال األردنیة 

في تطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة، وكذلك بالنسبة للمتوسط 

مما یؤكد أن  الحسابي العام لإلجابات على جمیع فقرات هذا المحور

هناك فروقًا جوهریة بین وجهة نظر كل من الذكور واإلناث 

المستجیبین بشأن فاعلیة دور حاضنات األعمال في تطویرالمشروعات 

 الریادیة التكنولوجیة، ولعل السبب في االختالف یعود إلى االختالف

في درجة المحافظة على التواصل مع حاضنات األعمال بعد التخرج 

الحتضان، ومستوى معرفة كل من الذكور واإلناث بالتطورات من فترة ا

في مجال الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال للمشروعات 

   ألغراض التطویر وما بعد انتهاء فترة االحتضان.

  : الفروقات في إجابات المستجیبین حسب الفئات العمریة:ثانیاً 

  إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة: فقرات-أ

 )One Way ANOVA) نتائج اختبار (٩یظهر الجدول رقم (

إیجاد المشروعات الریادیة إلجابات الفئات العمریة على فقرات 

  التكنولوجیة.

  إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة.إلجابات الفئات العمریة على فقرات  )One Way ANOVA) نتائج اختبار (٩جدول رقم (

  مال في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیةفقرات دور حاضنات األع
 Fقیمة 

 المحسوبة
الداللة 
  المعنویة

درجات 
  الحریة

  ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٧٥٫٢  المتوسط العام لدور حاضنات األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة 

  ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٧٥٫٢  شروعات مثل المختبرات والمعامل وخطوط االتصال وشبكة المعلومات توفر حاضنات األعمال األردنیة البنى التحتیة المناسبة إلقامة الم

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٩٠٫٤  تقدم حاضنات األعمال األردنیة خدمات استشارات إداریة لتأسیس مشروع جدید كتقدیم لوائح العمل ووضع التصامیم والحصول على تمویل مناسب

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٣٧٫٦  مات دراسة الجدوى االقتصادیة لتأسیس مشروع جدیدتقدم حاضنات األعمال األردنیة خد

وافقة تتأكد حاضنة األعمال األردنیة من جدوى احتضان المشروع وإمكانیة نجاحھ من خالل تقییم األفكار التي یتقدم بھا أصحاب المشروع قبل الم
  على احتضانھ

٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٣٧٫٦ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٩٠٫٤  مرافق إداریة وخدمات تسھل أعمال المشروعات: كخدمات المحاسبة ووضع الھیكل التنظیمي،...الخ توفر حاضنات األعمال األردنیة

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٩٠٫٤  ،...الخ والحراسة واألمن والصیانة التنظیف المساندة مثل: الخدماتتقدم حاضنات األعمال األردنیة  للمشروعات 

 والمساحة االستخدام لنوع المتغیرة االحتیاجات مع تتماشى مرنة تأجیر عقود وذلك وفق  ،ةومجھز مؤثثة مكاتب توفر حاضنات األعمال األردنیة
  االستئجار  ومدة

٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ١١٫٢ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ١١٫٢  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على وضع خطط استراتیجیة

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٣٧٫٦  لشركات المستفیدة على ترجمة  الخطط  االستراتیجیة إلى خطط تشغیلیة وبرامج عمل قابلة للتنفیذتساعد حاضنات األعمال األردنیة ا

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٣٧٫٦  توفر حاضنات األعمال األردنیة الخدمات القانونیة إلنشاء أعمال الشركات المستفیدة وتسییرھا

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ١١٫٢  تفیدة على تسجیل براءة االختراع وحقوق الملكیة وترشدھا للمحافظة علیھاتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المس

ت تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على التعریف بمنتجاتھا وخدماتھا من خالل تقدیم تسھیالت إلقامة الندوات والمؤتمرا
  .والمعارض المحلیة والدولیة أو المشاركة فیھا

٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٣٧٫٦ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٧٥٫٢  تقدم حاضنات األعمال األردنیة للشركات المستفیدة النصائح والخبرات لتقلیل المصاریف وتكالیف التشغیل

مشاریع تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة للوصول إلى مراكز الخبرة ومصادر المعرفة المناسبة لإلفادة منھا في إنشاء ال
  وتطویرھا

٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٣٧٫٦ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٣٧٫٦  تسھل حاضنات األعمال األردنیة على الشركات المستفیدة الحصول على التقنیة والمعدات المتطورة إلنشاء أعمالھا وتطویرھا

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ١٥٫٢  للعاملینتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تحدید احتیاجاتھا من البرامج التدریبیة 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ١١٫٢  تؤمن حاضنات األعمال للعاملین في الشركات المستفیدة فرصاً تدریبیة تلبي احتیاجاتھم التدریبیة

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٧٥٫٢  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على إجراء دراسات السوق لتحدید مستوى الطلب وأذواق الزبائن،...

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٧٥٫٢  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على إعداد البرامج التسویقیة والبیعیة لترویج منتجاتھا

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ١١٫٢  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على بناء النظم والقواعد لبیانات العاملین والزبائن والموردین،...الخ

  F) لقیمة االختبار %٩٥* هناك داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة (

هناك فروقًا ذات داللة معنویة قویة عند یبین الجدول السابق أن  

) بین المتوسط الحسابي إلجابات الفئات العمریة %٩٥مستوى الثقة (

في المختلفة لجمیع الفقرات المتعلقة بدور حاضنات األعمال األردنیة 

إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة، وكذلك بالنسبة للمتوسط 

الحسابي العام لإلجابات على جمیع فقرات هذا المحور مما یؤكد أن 

هناك فروقًا جوهریة بین وجهة نظر للمستجیبین من الفئات العمریة 

المختلفة بشأن فاعلیة دور حاضنات األعمال في إیجاد المشروعات 

كنولوجیة، ولعل السبب في االختالف یعود إلى االختالف الریادیة الت

  في التطلعات والمتطلبات لكل فئة عمریة ومستوى الخبرة والنضج.

   :هاوتطویر  تنمیة المشروعات الریادیة التكنولوجیة فقرات -ب

) One Way ANOVAنتائج اختبار ( )١٠یظهر الجدول رقم (

  المشروعات الریادیة إلجابات الفئات العمریة على فقرات تطویر 

  التكنولوجیة.

هناك فروقًا ذات داللة معنویة قویة عند یبین الجدول السابق أن 

) بین المتوسط الحسابي إلجابات الفئات العمریة %٩٥مستوى الثقة (

المختلفة لجمیع الفقرات المتعلقة بدور حاضنات األعمال األردنیة في 

وكذلك بالنسبة للمتوسط تطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة، 

الحسابي العام لإلجابات على جمیع فقرات هذا المحور مما یؤكد أن 

هناك فروقًا جوهریة بین وجهة نظر للمستجیبین من الفئات العمریة 

المختلفة بشأن فاعلیة دور حاضنات األعمال في تطویرالمشروعات 

االختالف الریادیة التكنولوجیة، ولعل السبب في االختالف یعود إلى 

في مستوى المعرفة بالخدمات التي تقدمها حاضنات العمال خالل 

  مرحلة تطور المشروعات وما بعد انتهاء فترة االحتضان.

  



  دور حاضنات األعمال في إیجاد وتطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة في األردن
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  المشروعات الریادیة التكنولوجیة. إلجابات الفئات العمریة على فقرات تطویر )One Way ANOVA) نتائج اختبار (١٠جدول رقم ( 

  ھامال في تنمیة  المشروعات الریادیة التكنولوجیة وتطویرفقرات دور حاضنات األع
 Fقیمة 

 المحسوبة
الداللة 

  المعنویة
درجات 
  الحریة

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٢٣٫٠٤  ھاالمتوسط العام لدور حاضنات األعمال األردنیة في تنمیة المشروعات الریادیة التكنولوجیة وتطویر

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ١٥٫٢  وتحویلھا إلى مشاریع فعلیة قائمة ھمتحقیق طموحات األشخاص المبادرین وأفكارتساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على 

نتاج وتحقیق األرباح (فترة االحتضان تقوم حاضنات األعمال األردنیة باحتضان المشروعات الجدیدة لفترة كافیة لتجاوز مرحلة التأسیس والبدء باإل
  من سنتین إلى ثالث سنوات)

٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ١٥٫٢ 

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ١١٫٢  ھاتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تحسین عملیاتھا اإلنتاجیة وتطویر

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٩٠٫٤٤  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تقییم أداء العاملین فیھا لتطویر أدائھم

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٩٠٫٤٤  یة الشركات المستفیدة على تقییم أدائھا المؤسسي بشكل متكامل من أجل التطویر والتحسینتساعد حاضنات األعمال األردن

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٦٨٫٩٩  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على توسیع مجاالتھا ونشاطاتھا

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٣٧٫٦  جھزة والبرمجیات التي  تقدمھا في إطار المساعدة للشركاتتقوم حاضنات األعمال األردنیة باستمرار بتحدیث التقنیة واأل

مھا تستمر حاضنات األعمال األردنیة بالتواصل مع الشركات التي تنضج وتتخرج بعد فترة االحتضان مع تقدیم بعض الخدمات وذلك لإلبقاء على دع
  وتعزیز نجاحھا

٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٩٠٫٤٤ 

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ١٥٫٢  األردنیة فرصاً للمشروعات التي تخرجت منھا للتواصل مع العالم الخارجي لالطالع على تجارب دولیة لمشروعات ناجحةتوفر حاضنات األعمال 

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ١٥٫٢  ةتعقد حاضنات األعمال األردنیة لقاءات وندوات تدعو إلیھا الشركات الناجحة المتخرجة منھا إلفادة المشروعات الجدیدة الملتحقة بالحاضن

  F) لقیمة االختبار %٩٥* هناك داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة (

  : الفروقات في إجابات المستجیبین حسب الصفة الوظیفیة:ثالثاً 

:المشروعات الریادیة التكنولوجیة فقرات إیجاد  - أ

 )One Way ANOVA() نتائج اختبار ١١یظهر الجدول رقم (

إیجاد المشروعات الریادیة یفیة على فقرات إلجابات فئات الصفة الوظ

   التكنولوجیة.

 F) لقیمة االختبار %٩٥وى الثقة (* هناك داللة معنویة قویة عند مست       

  

هناك فروقًا ذات داللة معنویة قویة عند یبین الجدول السابق أن 

) بین المتوسط الحسابي إلجابات فئات الصفات %٩٥مستوى الثقة (

الوظیفیة لجمیع الفقرات المتعلقة بدور حاضنات األعمال األردنیة في 

كذلك بالنسبة للمتوسط إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة، و 

الحسابي العام لإلجابات على جمیع فقرات هذا المحور مما یؤكد أن 

هناك فروقًا جوهریة بین وجهة نظر للمستجیبین حسب صفتهم 

الوظیفیة بشأن فاعلیة دور حاضنات األعمال في إیجاد المشروعات 

ًا الریادیة التكنولوجیة، إذ أنه  ربما یكون رأي صاحب المشروع مختلف

ي الموظف الذي یعمل في المشروع ، لكون صاحب المشروع أعن ر 

دراكا للخدمات وأكثر معرفة بالتسهیالت والدعم الذي تقدمه إأكثر 

  الحاضنة للمشروع في مرحلة اإلنشاء من الموظف العادي.

  فقرات تطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة:  -ب

 One Way) نتائج اختبار (١٢یظهر الجدول رقم ( 

ANOVA(  تطویر إلجابات فئات الصفة الوظیفیة على فقرات

  المشروعات الریادیة التكنولوجیة.

  إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة.إلجابات فئات الصفة الوظیفیة على فقرات  )One Way ANOVA) نتائج اختبار (١١رقم ( جدول 

  فقرات دور حاضنات األعمال في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة
 Fقیمة 

 المحسوبة
الداللة 

  المعنویة
درجات 
  الحریة

  ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٢٠٫٣٦  المتوسط العام لدور حاضنات األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة 
  ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٢٠٫٣٦   توفر حاضنات األعمال األردنیة البنى التحتیة المناسبة إلقامة المشروعات مثل المختبرات والمعامل وخطوط االتصال وشبكة المعلومات

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٧٤٫٩٦  تقدم حاضنات األعمال األردنیة خدمات استشارات إداریة لتأسیس مشروع جدید كتقدیم لوائح العمل ووضع التصامیم والحصول على تمویل مناسب
 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٨٤٫٦  تقدم حاضنات األعمال األردنیة خدمات دراسة الجدوى االقتصادیة لتأسیس مشروع جدید

وافقة تتأكد حاضنة األعمال األردنیة من جدوى احتضان المشروع وإمكانیة نجاحھ من خالل تقییم األفكار التي یتقدم بھا أصحاب المشروع قبل الم
  على احتضانھ

٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٨٤٫٦ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٧٤٫٩٦  ة ووضع الھیكل التنظیمي،...الخمرافق  إداریة وخدمات تسھل أعمال المشروعات: كخدمات المحاسب توفر حاضنات األعمال األردنیة
 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٧٤٫٩٦  ،...الخ والحراسة واألمن والصیانة التنظیف المساندة مثل: الخدماتتقدم حاضنات األعمال األردنیة  للمشروعات 

 والمساحة االستخدام لنوع المتغیرة االحتیاجات مع تتماشى مرنة تأجیر  عقود وذلك وفق  ، ومجھزة مؤثثة مكاتب توفر حاضنات األعمال األردنیة
  االستئجار  ومدة

٤٧،  ٢ *٠٫٠٠٣  ٦٫٤٦ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠٣  ٦٫٤٦  ستراتیجیةاتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على وضع خطط 
 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٨٤٫٦  ى خطط تشغیلیة وبرامج عمل قابلة للتنفیذستراتیجیة إلتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على ترجمة  الخطط  اال

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٨٤٫٦  ھاتوفر حاضنات األعمال األردنیة الخدمات القانونیة إلنشاء أعمال الشركات المستفیدة وتسییر
 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠٣  ٦٫٤٦  ھا للمحافظة علیھاتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تسجیل براءة االختراع وحقوق الملكیة وترشد

ت تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على التعریف بمنتجاتھا وخدماتھا من خالل تقدیم تسھیالت إلقامة الندوات والمؤتمرا
  والمعارض المحلیة والدولیة أو المشاركة فیھا.

٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٨٤٫٦ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٢٠٫٣٦  للشركات المستفیدة نصائح وخبرات لتقلیل المصاریف وتكالیف التشغیل تقدم حاضنات األعمال األردنیة
ع تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة للوصول إلى مراكز الخبرة ومصادر المعرفة المناسبة لإلفادة منھا في إنشاء المشاری

  ھاوتطویر
٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٨٤٫٦ 

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٨٤٫٦  ھاال األردنیة على الشركات المستفیدة الحصول على التقنیة والمعدات المتطورة إلنشاء أعمالھا وتطویرتسھل حاضنات األعم
 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠  ٢٦٫٩٨  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تحدید احتیاجاتھا من البرامج التدریبیة للعاملین

 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠٣  ٦٫٤٦  املین في الشركات المستفیدة فرصاً تدریبیة تلبي احتیاجاتھم التدریبیةتؤمن حاضنات األعمال للع
 ٤٧،  ٢ *٠٫٠٠ ٢٠٫٣٦  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على إجراء دراسات السوق لتحدید مستوى الطلب وأذواق الزبائن،...

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠ ٢٠٫٣٦  مستفیدة على إعداد البرامج التسویقیة والبیعیة لترویج منتجاتھاتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات ال
 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠٣  ٦٫٤٦  لعاملین والزبائن والموردین،...الخابیانات لقواعد النظم والتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على بناء 



 ٢٠١٤ الثانيالعدد  – الرابع عشرالمجلد  – مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیة
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  المشروعات الریادیة التكنولوجیة. إلجابات فئات الصفة الوظیفیة على فقرات تطویر )One Way ANOVA) نتائج اختبار ( ١٢جدول رقم (

  لریادیة التكنولوجیةفقرات دور حاضنات األعمال في تطویر المشروعات ا
 F قیمة 

 المحسوبة

الداللة 
  المعنویة

درجات 
  الحریة

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٥٠٫٣  المتوسط العام لدور حاضنات األعمال األردنیة في تطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة 

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٢٦٫٩٨  حویلھا إلى مشاریع فعلیة قائمةوت ھمتساعد حاضنات األعمال الشركات المستفیدة على تحقیق طموحات األشخاص المبادرین وأفكار

نتاج وتحقیق األرباح (فترة االحتضان تقوم حاضنات األعمال األردنیة باحتضان المشروعات الجدیدة لفترة كافیة لتجاوز مرحلة التأسیس والبدء باإل
  من سنتین إلى ثالث سنوات) 

٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٢٦٫٩٨ 

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠٣  ٦٫٤٦  ھانیة الشركات المستفیدة على تحسین عملیاتھا اإلنتاجیة وتطویرتساعد حاضنات األعمال األرد

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٧٤٫٩٦  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تقییم أداء العاملین فیھا لتطویر أدائھم

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٧٤٫٩٦  المؤسسي بشكل متكامل من أجل التطویر والتحسینتساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على تقییم أدائھا 

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٩٧٫٢٢  تساعد حاضنات األعمال األردنیة الشركات المستفیدة على توسیع مجاالتھا ونشاطاتھا

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٨٤٫٦  لمساعدة للشركاتتقوم حاضنات األعمال األردنیة باستمرار بتحدیث التقنیة واألجھزة والبرمجیات التي  تقدمھا في إطار ا

مھا تستمر حاضنات األعمال األردنیة بالتواصل مع الشركات التي تنضج وتتخرج بعد فترة االحتضان مع تقدیم بعض الخدمات وذلك لإلبقاء على دع
  وتعزیز نجاحھا

٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٧٤٫٩٦ 

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٢٦٫٩٨  ھا للتواصل مع العالم الخارجي لالطالع على تجارب دولیة لمشروعات ناجحةتوفر حاضنات األعمال األردنیة فرصاً للمشروعات التي تخرجت من

 ٤٧،  ٢  *٠٫٠٠  ٢٦٫٩٨  ةتعقد حاضنات األعمال األردنیة لقاءات وندوات تدعو إلیھا الشركات الناجحة المتخرجة منھا إلفادة المشروعات الجدیدة الملتحقة بالحاضن

  F) لقیمة االختبار %٩٥نویة قویة عند مستوى الثقة (* هناك داللة مع     

هناك فروقًا ذات داللة معنویة قویة عند یبین الجدول السابق أن 

) بین المتوسط الحسابي إلجابات فئات الصفات %٩٥مستوى الثقة (

الوظیفیة لجمیع الفقرات المتعلقة بدور حاضنات األعمال األردنیة في 

التكنولوجیة، وكذلك بالنسبة للمتوسط  تطویر المشروعات الریادیة

الحسابي العام لإلجابات على جمیع فقرات هذا المحور مما یؤكد أن 

هناك فروقًا جوهریة بین وجهة نظر للمستجیبین حسب صفتهم 

الوظیفیة بشأن فاعلیة دور حاضنات األعمال في تطویر المشروعات 

ت النظر یفسر الریادیة التكنولوجیة، ولعل السبب في اختالف وجها

والدعم  ،بأن رأي صاحب المشروع مبني على معرفة أكبر بالتسهیالت

  الذي تقدمه الحاضنة لتطویر المشروع من الموظف العادي.

  النتائج والتوصیات:

  النتائج: أوًال:

ستنادًا إلى نتائج المقابالت التي أجراها الباحث مع المسؤولین ا

للمجلس األعلى للعلوم  التابعة) iPark( اإلداریین في حاضنة األعمال

  ،التحلیل اإلحصائي للبیانات التي تم جمعها ونتائج ،والتكنولوجیا

  تي:یأ مایمكن إبراز أهم نتاج هذه الدراسة فی

 التكنولوجیة التي استفادت من دعمیقارب عدد المشروعات  .١

 ) موظف.٥٠٠) مشروعًا، ویعمل فیها حوالي (٥٠الحاضنة (

وجمیعها  ،مشروعاً  ٢٢من الحاضنة تخرج  ٢٠٠٦منذ عام  .٢

 مازالت ناجحة وتعمل في السوق. 

تصل مدة احتضان المشروع من قبل حاضنة العمال األردنیة من  .٣

سنتین إلى ثالث سنوات، إال أنه إذا تطلب األمر بقاء المشروع 

وتستمر الحاضنة بتقدیم الخدمات  ،لفترة أطول فال یوجد اعتراض

 روع إنهاء فترة االحتضان بنفسه.له إلى أن یطلب صاحب المش

تقدم حاضنة األعمال األردنیة عددا كبیرا من الخدمات  .٤

والتسهیالت تتشابه مع ما تقدمه حاضنات األعمال في باقي دول 

 العالم

دور حاضنات األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات الریادیة  .٥

التكنولوجیة درجة متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي العام 

  ).٣,١إلجابات على الفقرات المتعلقة بإیجاد المشروعات (ل

دور حاضنات األعمال األردنیة في تنمیة المشروعات الریادیة   .٦

درجة متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي  هاالتكنولوجیة وتطویر 

 ).٣,٥العام لإلجابات على الفقرات المتعلقة بإیجاد المشروعات (

)  %٩٥قویة عند مستوى الثقة (هناك فروقات ذات داللة معنویة  .٧

بین إجابات المستجیبین الذكور واإلناث  بشأن دور حاضنات 

 األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات الریادیة التكنولوجیة.

)  %٩٥هناك فروقات ذات داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة ( .٨

بین إجابات المستجیبین الذكور واإلناث  بشأن دور حاضنات 

 ال األردنیة في تنمیة المشروعات الریادیة التكنولوجیةاألعم

 .هاوتطویر 

)  %٩٥هناك فروقات ذات داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة ( .٩

بین إجابات المستجیبین من الفئات العمریة المختلفة  بشأن دور 

حاضنات األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات الریادیة 

 التكنولوجیة.



  دور حاضنات األعمال في إیجاد وتطویر المشروعات الریادیة التكنولوجیة في األردن
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ذات داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة  هناك فروقات .١٠

)  بین إجابات المستجیبین من الفئات العمریة المختلفة  %٩٥(

بشأن دور حاضنات األعمال األردنیة في تنمیة  المشروعات 

 .هاوتطویر  الریادیة التكنولوجیة

هناك فروقات ذات داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة  .١١

ین حسب الصفة الوظیفیة  )  بین إجابات المستجیب%٩٥(

بشأن دور حاضنات األعمال األردنیة في إیجاد المشروعات 

 الریادیة التكنولوجیة.

هناك فروقات ذات داللة معنویة قویة عند مستوى الثقة  .١٢

)  بین إجابات المستجیبین حسب الصفة الوظیفیة  %٩٥(

بشأن دور حاضنات األعمال األردنیة في تنمیة المشروعات 

 .ها وتطویر  التكنولوجیة الریادیة

  ثانیًا : التوصیات:

  تي:أاستنادًا إلى نتائج الدراسة یوصي الباحث بما ی

قیام حاضنات األعمال األردنیة بتنظیم برامج إعالمیة للتعریف  .١

وٕارشاد أصحاب األفكار الریادیة للتقدم للحصول على  ،بدورها

  الدعم واالحتضان.

األردنیة نظرًا لكونها  تركیز حاضنات األعمال على الجامعات .٢

بینها یمكن أن یوجد المبدعون  ومنتضم نخبة الكوادر البشریة 

  وأصحاب المبادرات واألفكار القابلة للتحویل إلى مشاریع ریادیة.

یجاد المشروعات التكنولوجیة إعمال في زیادة جهود حاضنات األ .٣

  لي درجة عالیة.إمن درجة متوسطة  هاوتطویر 

وتقدیم الدعم  ،تخرجها من الحاضنة متابعة الشركات بعد .٤

  والمساعدة الالزمة لنجاحها واستمراریتها.

التركیز على تفعیل رؤیة الحاضنات لمساعدة الشركات الجدیدة  .٥

  بما یتالءم مع متطلبات السوق والزبائن. هاهدافأو 

إجراء دراسات حول فاعلیة دور حاضنات األعمال األخرى في  .١

  نة نتائجها مع نتائج هذه الدراسة.خرى في األردن لمقار أمجاالت 

إجراء دراسات مقارنة حول دور حاضنات األعمال في إیجاد  .٢

  .هاوتطویر  ردن وباقي دول العالمالمشروعات التكنولوجیة في األ
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