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اقع حاضنات التقنية كآلية لتعزيـز ركائز االقتصاد املعرفي   و
 باململكة العربية السعودية: 

دراسة تطبيقية على حاضنات التقنية التابعة لبـرنامج بادر

د. أنجم أحمد عثمان

أستاذ مساعد

رانية محمد محمود زيادة

محاضر 
 جامعة امللك خالد

اململكة العربية السعودية

امللخص )))

مــن منطلــق أن العنصــر الحاســم فــي نجــاح حاضنــات التقنيــة )وهــي الحاضنــات التــي تســاعد املبتكريـــن فــي مجــال تقنيــة 
املعلومــات واإلتصــال والتكنولوجيــا فــي تحويــل أفكارهــم إلــى ســلع ملموســة( يـــرجع بقــدر كبيـــر إلــى ضــرورة االرتقــاء بمســتوي 
الخدمــات التــي تقدمهــا ومنهــا )املالية،اإلدارية،الفنية،املحاسبية،اإلستشــارية واملعلوماتية،القانونية،اللوجســتية(، وحيــث إن 
تشخيص وتحليل واقع حاضنات التقنية ُيعد أحد الوسائل التي تساعد في تحسيـن الخدمات املقدمة للمستفيديـن من تلك 
الخدمــات وذلــك مــن خــال التعــرف علــي العوائــق والتحديــات التــي تواجــه حاضنــات التقنيــة، فقــد تمثــل الهــدف العــام للبحــث 
فــي دراســة واقــع حاضنــات التقنيــة التابعــة لبـــرنامج »بــادر« بالتعــرف علــى مســتوى الخدمــات املقدمــة مــن حاضنــات البـــرنامج 
والــدور الــذي تلعبــه فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي والتحديــات والعوائــق التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة بالبـــرنامج مــن 
وجهــة نظــر أصحــاب املشــروعات املحتضنــة وذلــك بالتطبيــق علــى جميــع حاضنــات بــادر باململكــة العربيــة الســعودية والتــي 
تحتضن )329( مشروًعا تقنًيا، وبلغت عينة البحث )222( صاحب مشروع، وأظهرت نتائج البحث أن الخدمات )االستشارية 
واملعلوماتيــة( هــي أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا حاضنــات التقنيــة بــادر بينمــا تـــركزت أهــم العوائــق حــول عــدم إعــداد املوازنــات 
والتنبــؤات املاليــة الخاصــة بعمــل املشــروع، وعــدم توفــر التمويــل املتناســب مــع طبيعــة املشــروع، ومثلــت ركيـــزة )تنميــة املــوارد 

البشــرية( ودعــم أنشــطة )التكنولوجيــا واالتصــال( أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي تعززهــا حاضنــات البـــرنامج.

وأخيـــًرا أمكــن التوصــل إلــي عــدد مــن التوصيــات الهامــة التــي يمكــن أن تســاعد علــي تحسيـــن جــودة الخدمــات املقدمــة مــن 
حاضنــات التقنيــة، وتشــمل أهميــة إيجــاد روابــط بيـــن املبتكريـــن وممولــي املشــروعات، مــع االهتمــام بآليــات تســويق املنتجــات 
التكنولوجيــة واالهتمــام بتأهيــل القائميـــن علــي إدارة الحاضنــات والتوعيــة املجتمعيــة عــن بـــرامج حاضنــات البـــرنامج وضــرورة 
ربــط حاضنــات البـــرنامج مــع مراكــز بحثيــة عامليــة، وإنشــاء إدارة للمخاطــر بالحاضنــة لحمايــة املشــروعات التقنيــة املحتضنــة 

من مشــكات التعثـــر والفشــل.

الكلمات املفتاحية: حاضنات التقنية، االقتصاد املعرفي، بـرنامج بادر.

املقدمة
فــي ظــل التطــورات االقتصاديــة التــي تشــهدها الكثيـــر مــن املجتمعــات )خاصــة الناميــة(، واتجاههــا نحــو تحقيــق متطلبــات 
اقتصــاد املعرفــة، والتــي أشــار )األســرج، 2007( إلــى أن أهــم خصائصــه االبتــكار واإلبــداع، وتطبيــق نظــام فعــال مــن الروابــط 
التجاريــة مــع املؤسســات التــي تســتطيع مواكبــة ثــورة املعرفــة، اتجهــت تلــك املجتمعــات نحــو تحقيــق الريــادة فــي األعمــال مــن 
خال دعم املشروعات الصغيـرة واملتوسطة، كأداة مهمة من أدوات التغييـر االقتصادي الرامي للتحول من اقتصاد تقليدي 
يعتمــد علــى املــوارد التقليديــة إلــى اقتصــاد معرفــي قائــم علــى اســتغال رأس املــال البشــري، وتحويــل األفــكار إلــى مشــروعات تعــود 
 علــى العقــل البشــري كمحــرك أسا�ســي للنمــو 

ً
بالنفــع علــى صاحــب املشــروع واملجتمــع ككل، حيــث يقــوم االقتصــاد املعرفــي مرتكــزا

االقتصــادي.

 *  تم استام البحث في يناير 2020، وقبل للنشر في فبراير 2020، وتم النشر في سبتمبـر 2021.
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هدف البحث إلى  دراســة واقع حاضنات التقنية التابعة لبـــرنامج بادر بالتعرف على مســتوى الخدمات املقدمة من حاضنات 
البـــرنامج والــدور الــذي تلعبــه فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي والتحديــات والعوائــق التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة بالبـــرنامج 
والتــي  الســعودية  العربيــة  باململكــة  بــادر  علــى جميــع حاضنــات  بالتطبيــق  وذلــك  املحتضنــة  املشــروعات  نظــر أصحــاب  مــن وجهــة 
، وبلغــت عينــة البحــث)222( صاحــب مشــروع، وأظهــرت نتائــج البحــث أن الخدمــات )االستشــارية 

ً
  تقنيــا

ً
تحتضــن)329( مشــروعا

واملعلوماتية( هي أهم الخدمات التي تقدمها حاضنات التقنية بادر بينما تـركزت أهم العوائق حول عدم إعداد املوازنات والتنبؤات 
املاليــة الخاصــة بعمــل املشــروع، وعــدم توفــر التمويــل املتناســب مــع طبيعــة املشــروع، ومثلــت ركيـــزة )تنميــة املــوارد البشــرية( ودعــم 
 أمكــن التوصــل إلــي عــدد مــن 

ً
أنشــطة )التكنولوجيــا واالتصــال( أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي تعززهــا حاضنــات البـــرنامج. وأخيـــرا

التوصيــات الهامــة التــي يمكــن أن تســاعد علــي تحسيـــن جــودة الخدمــات املقدمــة مــن حاضنــات التقنيــة، وتشــمل أهميــة إيجــاد روابــط 
بيـــن املبتكريـــن وممولــي املشــروعات، مــع االهتمــام بآليــات تســويق املنتجــات التكنولوجيــة واالهتمــام بتأهيــل القائميـــن علــي إدارة 
الحاضنــات والتوعيــة املجتمعيــة عــن بـــرامج حاضنــات البـــرنامج وضــرورة ربــط حاضنــات البـــرنامج مــع مراكــز بحثيــة عامليــة، وإنشــاء 

إدارة للمخاطــر بالحاضنــة لحمايــة املشــروعات التقنيــة املحتضنــة مــن مشــكات التعثـــر والفشــل.
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وعلــى ذلــك قامــت تلــك املجتمعــات بإحــداث عمليــة التحــول بدعــم تلــك املشــروعات ســواء أكانــت صغيـــرة أو متوســطة، 
فــي ظــل ســيطرة املشــروعات الكبيـــرة،   

ً
مــن خــال كيانــات تعــرف بحاضنــات األعمــال تشــرف علــى تلــك املشــروعات، خاصــة

وقدرتهــا علــى الســيطرة، واحتــكار الكثيـــر مــن األنشــطة التجاريــة والتقنيــة، وبمــا تملكــه مــن مــوارد بشــرية وماديــة وماليــة، وقــد 
أشــار )املدهــون والنخالــة،2017( إلــى أن املشــروعات التــي يتــم احتضانهــا تســاهم بشــكل جلــي فــي احــداث التنميــة االقتصاديــة 

املســتدامة فــي املجتمــع.

وتســاهم حاضنــات األعمــال فــي دعــم تأســيس ونمــو املشــروعات الناشــئة، ودعــم رواد األعمــال مــن خــال مجموعــة مــن 
الدعــم  هــذا  يقتصــر  وال  واملعلوماتية،القانونية،اللوجســتية(،  )املالية،اإلدارية،الفنية،املحاسبية،اإلستشــارية  الخدمــات 
علــى مجــال اقتصــادي معيـــن فــي مجتمــع مــا، حيــث إنهــا تهــدف وبصــورة عامــة لدعــم ريــادة األعمــال وتشــجيع واســتثمار االبتــكار 
واإلبــداع، وتنميــة املــوارد البشــرية، واملســاهمة فــي خدمــة املجتمــع فــي شــتى املجــاالت االقتصاديــة، ولكــن قــد تختلــف أنواعهــا 
حســب نــوع املشــروع الــذي تدعمــه وتحتضنــه، أو املــكان الــذي تقــام فيــه الحاضنــة أو حســب الخدمــات التــي تقدمهــا، أو طبيعــة 
ملكيتهــا، وتعتبـــر حاضنــات التقنيــة إحــدى األنــواع الرئيســة لحاضنــات األعمــال، والتــي تدعــم تطويـــر املشــروعات القائمــة علــى 

التقنيــة، وتســاند رواد األعمــال ليصبحــوا أصحــاب مشــروعات فــي مجــاالت تقنيــة متنوعــة.

 على تغيـرات األوضاع االقتصادية باململكة العربية السعودية والساعية نحو تغييـر بيئة ريادة األعمال من خال 
ً
وبناءا

تطويـــر جميــع القطاعــات التــي تدعــم تلــك اإلتجاهــات، والتــي مــن ضمنهــا قطــاع حاضنــات األعمــال كآليــة أساســية لدعــم بيئــة 
األعمــال اتجهــت هــذه الدراســة نحــو التعــرف علــى الــدور الــذي مــن املمكــن أن تلعبــه حاضنــات التقنيــة فــي إحــداث التحــول إلــى 
االقتصــاد املعرفــي مــن خــال مســتوى أدائهــا ومســتوى الخدمــات املقدمــة بواســطتها، حيــث أوصــت دراســة )املدهــون والنخالــة، 

2017( بضــرورة تبنــي نظــم متطــورة فــي تقييــم ومتابعــة أداء حاضنــات األعمــال مــن خــال املشــروعات الرياديــة املحتضنــة.

ويـــركز هــذا البحــث علــى بـــرنامج بــادر لحاضنــات ومســرعات التقنيــة باململكــة العربيــة الســعودية، والــذي يتبــع ملدينــة 
امللــك عبدالعزيـــز للعلــوم والتقنيــة )وهــي مؤسســة وطنيــة معنيــة بالعلــوم والتقنيــة والبحــث العلمــي(، حيــث يســعى للتعــرف علــى 
دور البـــرنامج فــي دعــم ومســاندة مشــروعات التقنيــة باململكــة العربيــة الســعودية، وتعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي مــن خــال 
قيــاس مســتوى الخدمــات املقدمــة مــن البـــرنامج لحاضنــات التقنيــة التــي تنــدرج تحتــه موزعــة علــى ســبعة مــدن مــن مــدن اململكــة 
)الرياض - جدة - الطائف - القصيم - الدمام - املدينة املنورة - أبها( واملشكات التي تواجهها، ومدى مساهمتها في تعزيـز ركائز 

االقتصــاد املعرفــي بتلــك املــدن. 

 الدراسة االستطالعية

مــن أجــل تحديــد مشــكلة البحــث، وتكويـــن فروضــه وتحديــد مجتمــع وعينــة البحــث، قامــت الباحثتــان بإجــراء دراســة 
أبهــا بالغرفــة التجاريــة،  للتعــرف علــي واقــع الخدمــات  بــادر  اســتطاعية شــملت مقابــات مــع مســئولي ومشــرفي حاضنــات 
املقدمة، والصعوبات واملعوقات التي تواجه املحتضنيـــن، وآليات مواجهتها، وقد وجهت هذه املقابات الشخصية املتعمقة 

بأســئلة مفتوحــة ليتســنى اإلجابــة عنهــا بحريــة تامــة تغطــى املوضوعــات اآلتيــة: -

ما هو تاريخ بداية عمل الحاضنات ؟- 

كم عدد املشروعات املحتضنة بالبـرنامج؟ وما هي أنواعها ؟- 

كم عدد املشروعات املتخرجة من الحاضنات ؟- 

من أيـن يتم تمويل املشروعات املحتضنة؟ آلية السداد؟- 

؟- 
ً
ما نوعية الدعم والخدمات املقدمة للمشروعات املحتضنة حاليا

كم عدد املشروعات املتعثـرة ؟- 

باإلضافة إلي الدراسة املكتبية واالطاع على الدراسات السابقة، والتقاريـر التي تناولت موضوع البحث.
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الدراسات السابقة
دراسات متعلقة بحاضنات التقنية

للمنظمــات  التكنولوجيــة: تحليــل استكشــافي  بعنــوان »حاضنــات األعمــال   ،(Miranda & Borges, 20(9( دراســة
والشــبكات االجتماعيــة«، وهدفــت إلــى: فهــم كيفيــة توجيــه االبتــكار للشــبكات االجتماعيــة التــي تــم انشــاؤها داخــل الحاضنــات 
القائمــة علــى التكنولوجيــا، وتــم جمــع البيانــات مــن خمــس حاضنــات، وخلصــت إلــى تدفــق االتصــاالت مــن خــال التنظيــم غيـــر 

الرســمي، ووجــود تفاعــل بيـــن أعضــاء الفريــق لتبــادل املعلومــات واألفــكار.

واألنــواع  املفهــوم  املعرفــة:  مجتمــع  فــي  مشــاركة  كأداة  »الحاضنــات  بعنــوان   ،(20(8 الرابغــى،   & )صوفــي  دراســة 
واآلليــات وواقــع تطبيقهــا بجامعــة امللــك عبــد العزيـــز، وهدفــت إلــى: تســليط الضــوء علــى مفهــوم إدارة املعرفــة وكيفيــة توظيفهــا 
فــي الوصــول إلــى مجتمــع املعرفــة القائــم علــى اقتصــاد املعرفــة، والتعــرف علــى حاضنــات األعمــال كأدوات فاعلــة مــن أدوات 
املجتمــع املعرفــي بشــكل عــام، التعــرف علــى واقــع حاضنــات األعمــال فــي جامعــة امللــك عبــد العزيـــز مــن حيــث مفهومهــا وأنواعهــا 
وآلياتهــا ومشــاركتها فــي التنميــة االقتصاديــة املعتمــدة علــى املعرفــة  ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا: أن الجامعــة تحــرص 
علــى توفيـــر بيئــة ماءمــة لألفــكار اإلبداعيــة واالبتكاريــة املتوافــرة لــدى الطــاب، كمــا أوصــت بنشــر الوعــي بيـــن رجــال األعمــال 

واملستثمريـــن للمبــادرة فــي دعــم وإعانــة واســتثمار الحاضنــات، مــع تفعيــل دور البـــرامج اإلعاميــة للتعريــف بالحاضنــات.

دراســة )Oliveira & Clauclia &Terence, 20(8)، تحــت عنــوان »ممارســات االبتــكار فــي شــركات التقنيــة أثنــاء وبعــد 
فتـــرة االحتضــان«، وهدفــت إلــى: تحديــد ممارســات االبتــكار للشــركات املحتضنــة ومــا بعــد االحتضــان وخلصــت إلــى: هنــاك 

تغييـــرات فــي ممارســات االبتــكار للشــركات التقنيــة مــن االحتضــان إلــى مــا بعــد االحتضــان.

فــي  6)20)، بعنــوان »الحاضنــات التكنولوجيــة كآليــات للربــط بيـــن الجامعــات وقطاعــات اإلنتــاج  دراســة )محمــود، 
مجالــي البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع: دراســة تحليليــة آلراء أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات املصريــة«، هدفــت إلــى: عــرض 
نتائــج الدراســات حــول واقــع البحــث العلمــي فــي الجامعــات، مــع تحليــل بعــض الخبـــرات العامليــة املعاصــرة حــول الحاضنــات 
التكنولوجيــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت إلــى: الحاجــة لتبنــي الحاضنــات التكنولوجيــة ، كمــا وضعــت 

 لتطبيــق صيغــة الحاضنــات التكنولوجيــة بالجامعــات املصريــة وإبـــراز املعوقــات املتوقعــة وســبل التعامــل معهــا.
ً
تصــورا

دراســة )الحمــوري، 5)20)،  بعنــوان »دور حاضنــات األعمــال بجامعــات اململكــة العربيــة الســعودية فــي تنميــة املــوارد 
إلــى: التعــرف علــى دور حاضنــات األعمــال بجامعــات اململكــة العربيــة  البشــرية مــن وجهــة نظــر املستفيديـــن منهــا«، هدفــت 
فــي حفــز  والتدريــب  التخطيــط  التعــرف علــى دور  منهــا،  املستفيديـــن  نظــر  مــن وجهــة  البشــرية  املــوارد  تنميــة  فــي  الســعودية 
دور  بتفعيــل  أوصــت:  حيــث  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  واســتخدم  مشــروعاتهم،  إنجــاح  فــي  وكذلــك  املنتسبيـــن،  وتشــجيع 
حاضنــات األعمــال فــي تنميــة املــوارد البشــرية مــن خــال دعــم مشــروعات الطلبــة، تكثيــف الــدور اإلعامــي لحاضنــات األعمــال، 

توفيـــر البيئــة املاءمــة للطلبــة أصحــاب املشــروعات واألفــكار، وضــع استـــراتيجيات خاصــة بآليــة عمــل الحاضنــات.

دراســة )قطــاف، 5)20)، بعنــوان »فعاليــات حاضنــات األعمــال التقنيــة فــي دعــم املؤسســات الصغيـــرة دراســة لبعــض 
التجــارب العامليــة مــع اإلشــارة لتجربــة الجزائــر«، وهدفــت إلــى: اســتعراض إطــار مفاهيمــي لحاضنــات األعمــال، وعــرض أهــم 
التجــارب العامليــة فــي مجــال حاضنــات األعمــال التقنيــة مــع اإلشــارة لتجربــة الجزائــر، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، ومــن 
أهــم النتائــج: أهميــة حاضنــة األعمــال التقنيــة فــي رفــع قــدرة وكفــاءة املؤسســات الصغيـــرة مــع دراســة االحتياجــات الحقيقيــة 

للمؤسســات الحاضنــة مــن خــال مسيـريـــن ذوي كفــاءة إلدارة الحاضنــة.

دراسة )الهرامشة، 4)20)، بعنوان »دور حاضنات األعمال في إيجاد املشروعات الريادية التكنولوجية وتطويـــرها في 
األردن«، وهدفــت إلــى: بحــث الــدور الــذي تقــوم بــه حاضنــات األعمــال فــي إنشــاء املشــروعات الرياديــة التكنولوجيــة وتطويـــرها فــي 
األردن، وتم استخدم املنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن دور حاضنات األعمال األردنية سواء 
في إنشــاء املشــروعات الريادية التكنولوجية أو تطويـــرها جاء بدرجة متوســطة، كما أوصت: بقيام حاضنات األعمال بتنظيم 
بـــرامج إعاميــة للتعريــف بدورهــا، وإرشــاد أصحــاب األفــكار الرياديــة لكيفيــة التقــدم للحصــول علــي الدعــم واالحتضــان، زيــادة 

جهــود حاضنــات األعمــال فــي إيجــاد  املشــروعات التكنولوجيــة.
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التكنولوجيــة  املنشــآت  تطــور  تدعــم  التــي  الحاضنــات  »سياســات  بعنــوان   ،(Wonglimpiyarat, 20(4( دراســة 
بـــرامج الحاضنــة واستـــراتيجيات التكنولوجيــا مــن حيــث النقــل، التســويق، سياســات  إلــى: اســتعراض  وتســوقها«، هدفــت 
للبحــث  الفعــال  آليــات دعــم االبتــكار، وتوفيـــر روابــط تفاعليــة، وتعزيـــز االســتخدام  إلــى أهميــة توفيـــر  االبتــكار، وخلصــت 

الجامعــة. حاضنــة  خــال  مــن  الجامعيــة  التكنولوجيــا  ونقــل  لتســويق   
ً
نموذجــا وقدمــت  العلمــي، 

فــي توفيـــر فــرص عمــل  التقنيــة ودورهــا  3)20)، بعنــوان »رؤى استشــرافية لحاضنــات املشــروعات  دراســة )عــوف، 
لخريجــات كليــة علــوم األســرة فــي جامعــة طيبــة«، وهدفــت إلــى: التعــرف علــي واقــع حاضنــات املشــروعات التقنيــة فــي جامعــة 
طيبــة والتوصــل إلــى رؤى استشــرافية لحاضنــة املشــروعات فيهــا، واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث تــم تصميــم 
اســتبانة للتعــرف علــى آراء عينــة الدراســة فــي حاضنــة املشــروعات التقنيــة، وخلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات: 
وتدريــب   ،

ً
تجاريــا األبحــاث  اســتغال مخرجــات  أهميــة  للخريجــات،  فــرص عمــل  لتوفيـــر  تقنيــة  إنشــاء حاضنــة مشــروعات 

الطالبــات علــى االســتفادة مــن مشــروعات تخرجهــن فــي تطويـــر املدينــة املنــورة.

دراســة )Somsuk, et al., 2012)، بعنــوان »  تكنولوجيــا حاضنــات األعمــال وتطويـــر الصناعــة »، وهدفــت إلــى تحديــد 
أهــم العوامــل املؤثـــرة فــي نجــاح حاضنــات األعمــال التكنولوجيــة مــن خــال املــوارد املســتخدمة وتــم تقســيم عينــة الدراســة 
إلــى فئتيـــن أحدهمــا )18( خبيـــر مــن جامعــة تايانــد مــن املسئوليـــن عــن الحاضنــات، و)20( مــن أصحــاب الحاضنــات التــي بــدأ 
العمــل بهــا، وخلصــت إلــى أن: أهميــة استـــراتيجيات إدارة املــوارد بأنواعهــا ) املــوارد البشــرية – املــوارد التكنولوجيــة – املــوارد 
املاليــة – املــوارد التنظيميــة (، ووضــع مجموعــة مــن التوصيــات لتطويـــر الحاضنــات منهــا: وضــع تشــريعات لتحفيـــز االســتثمار 

فــي تايانــد، ووضــع خطــة مــن قبــل أصحــاب الحاضنــات لحســن اســتغال املــوارد ودعــم االبتــكار.

دراسات متعلقة باالقتصاد املعرفي

القائــم علــى  املعرفــة  نحــو مجتمــع  التحــول  فــي  الســعودية  بعنــوان »الجهــود   ،(20(8 )الرابغــي والشما�ســي،  دراســة 
اقتصــاد املعرفــة«، وهدفــت إلــى توضيــح جهــود حاضنــات التقنيــة )بــادر( فــي دعــم جهــود اململكــة فــي التوجــه نحــو مجتمع املعرفة 
القائــم علــى اقتصــاد املعرفــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اململكــة خطــت خطــوات واســعة فــي التوجــه نحــو اقتصــاد املعرفــة، 
كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن حاضنــات التقنيــة بــادر تواجههــا عــدد مــن الصعوبــات والتــي مــن ضمنهــا ضعــف وعــي الشــباب 

الســعودي بمفهــوم ريــادة األعمــال وصعوبــة تأســيس املشــروعات التقنيــة الجديــدة.

الواقــع  بيـــن  العربــي  الخليــج  التعــاون:  مجلــس  دول  فــي  املعرفــة  »اقتصــاد  بعنــوان   ،(20(7 ودبــي،  )حنــاش  دراســة 
واملأمــول«، وهدفــت إلــى محاولــة إبـــراز واقــع اقتصــاد املعرفــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال املكانــة التــي تحتلهــا 
فــي مؤشــر االقتصــاد املعرفــي العالمــي الصــادر عــن البنــك الدولــي، كذلــك الصعوبــات التــي تحــول دون النهــوض بــه وتصــور 
استـــراتيجيات النهــوض بــه، توصلــت الدراســة إلــى: رغــم املكانــة الكبيـــرة التــي تحظــى بهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مؤشــر 
اقتصاد املعرفة إال انها تتصف بكونها اقتصادات تقليدية بســبب عدم قدرتها على االســتثمار في الطاقات البشــرية املتوافرة 

بكفــاءة وفعاليــة.

دراســة )نقــادي، 4)20)، بعنــوان » دور االقتصــاد املعرفــي فــي التنميــة االقتصاديــة: دراســة تحليليــة بالتطبيــق علــى 
رفــع  فــي  املــادي  غيـــر  املــال  ورأس  املعرفــة  ودور  املعرفــي  االقتصــاد  أبعــاد  استكشــاف  إلــى  وهدفــت   ،« الســعودي  االقتصــاد 
معــدالت النمــو االقتصــادي وآثــاره علــى االقتصــاد املحلــى، وقــد اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال عــرض 
اإلطــار املفاهيمــي لاقتصــاد املعرفــي، وعــرض نتائــج التجــارب الدوليــة، وخلصــت إلــى: عــرض نتائــج التجــارب الدوليــة، ووضــع 

تصــور مقتـــرح ملتطلبــات تحــول االقتصــاد الســعودي نحــو اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة.

دراســة )املالـكـي وعبيــد، 4)20)، بعنــوان »جهــود اململكــة العربيــة الســعودية نحــو االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة«، 
وهدفت إلى: إلقاء الضوء على مفهوم ومؤشرات اقتصاد املعرفة، واستعراض مؤشرات اقتصاد املعرفة في اململكة والجهود 
املبذولــة فــي ســبيل النهــوض بــه، واســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت إلــى: انخفــاض مكانــة اململكــة فيمــا 
يتعلــق بمؤشــر الرقــم القيا�ســي القتصــاد املعرفــة ممــا يســتدعى زيــادة االنفــاق علــى البحــوث والتطويـــر، واالهتمــام بالبنيــة 

التحتيــة لتقنيــة املعلومــات، وتوطيـــن املحتــوى املعرفــي مــع االهتمــام بتحويــل االبتــكارات إلــى تطبيقــات عمليــة فــي اإلنتــاج.
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فــي تحديــد مصطلحــات الدراســة، وصياغــة مشــكلة وفرضيــات الدراســة،  وتمــت االســتفادة مــن الدراســات الســابقة 
وبنــاء  النتائــج  واســتخاص  والتحليــل،  البحــث  فــي  املســتخدمة  اإلحصائيــة  واألســاليب  العلميــة،  املنهجيــة  مــن  االســتفادة 

فــي تكويـــن تصــور شــامل للموضــوع. االســتبيان، ممــا ســاعد الباحثتــان 

وإختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا ســعت إلــى محاولــة الوصــول إلــى ربــط الدراســات الســابقة التــي 
انصبــت علــى تقييــم الخدمــات املقدمــة مــن الحاضنــات التقنيــة والدراســات التــي اهتمــت بـــركائز االقتصــاد املعرفــي، وذلــك مــن 
خــال دراســة واقــع الخدمــات املقدمــة للمستفيديـــن مــن خدمــات بــادر فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن وجهــة نظــر 

أصحــاب املشــروعات املحتضنــة.

مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية

يمكن استعراض مصطلحات البحث ومفاهيمه اإلجرائية على النحو التالي:

حاضنات التقنية

عرفهــا )ســامة، عبدالفتــاح، 2015( بأنهــا: رعايــة املبادريـــن وأصحــاب املشــروعات التكنولوجيــة والتقنيــة مــن خــال 
تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات الشــاملة)مالية - إداريــة - تقنيــة - تكنولوجيــة - استشــارية( واإلســتفادة مــن نتائــج البحــوث 

العلميــة، ونقــل وتـــرويج التكنولوجيــة الجديــدة، وتطويـــر شــركات األعمــال املبنيــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا.

 وعرفــت الباحثتــان حاضنــات التقنيــة إجرائًيــا بأنهــا: شــبكة الحاضنــات التقنيــة التــي أطلقهــا بـــرنامج بــادر فــي العــام 
الســبع  اململكــة  بمــدن  واملتقدمــة  البســيطة  والتكنولوجيــة  التقنيــة  الطبيعــة  ذات  املشــروعات  بدعــم  تهتــم  والتــي   )2007(

)الريــاض - جــدة - املدينــة املنــورة - الدمــام - القصيــم - أبهــا - الطائــف(.

بـرنامج بادر

بـــرنامج سعودي تابع ملدينة امللــك عبــد العزيـــز للعلــوم والتقنيــة، وهــي املؤسســة البحثيــة الوطنيــة املعنيــة بالعلــوم    
بــادر الــذي يأتــي مــن كلمــة )مبــادرة( باللغــة العربيــة،  والتقنيــة والبحــث العلمــي. تأّســس البـــرنامج عــام )2007( تحــت اســم 
 عــن التـــرويج ملفهــوم ريــادة األعمــال 

ً
ويســعى بـــرنامج بــادر إلــى دعــم وتطويـــر صناعــة الحاضنــات التقنيــة فــي اململكــة، فضــا

إلــى فــرص تجاريــة ناجحــة. التقنيــة، وتحويــل املشــروعات التقنيــة 

االقتصاد املعرفي

 للمعرفــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة 
ً
 فعــاال

ً
عرفــه البنــك الدولــي بأنــه: االقتصــاد الــذي يحقــق اســتخداما

واالجتماعيــة وهــذا يتضمــن جلــب وتطبيــق املعــارف األجنبيــة، باإلضافــة إلــى تكييــف وتكويـــن املعرفــة مــن أجــل تلبيــة احتياجاتــه 
الخاصــة.

عرفــه )Mazi, 2001( بأنــه ذلــك االقتصــاد الــذي يعمــل علــى زيــادة نمــو معــدل اإلنتــاج بشــكل مرتفــع علــى املــدى الطويــل 
بفضــل اســتعمال واســتخدام تكنولوجيــا اإلعــام واإلتصــال.

وعرفــه )الهاشــمي والعــزواي( فــي دراســة )أبــو الشــامات، 2012( بأنــه االقتصــاد الــذي يكــون للتطــور املعرفــي واإلبــداع 
 ومعرفًيــا كــي تتمكــن مــن التعامــل مــع 

ً
العلمــي الــوزن األكبـــر فــي نمــوه، ويقــوم علــى تنميــة املــوارد البشــرية )عمــال املعرفــة( علميــا

التقنيــات الحديثــة واملتطــورة، معتمــًدا علــى املعرفــة التــي يمتلكهــا العنصــر البشــري كمــورد اســتثماري، وكســلعة استـــراتيجية، 
وكخدمــة وكمصــدر للدخــل القومــي.

وعرفت الباحثتان االقتصاد املعرفي إجرائًيا بأنه:

االقتصاد الحديث الذي يعتمد في موارده على معرفة ومهارات وإبداع وابتكار املورد البشــري، وقدرته على التعلم الســريع 
من خال استخدام تكنولوجيا اإلتصال، وتوظيف األبحاث العلمية لتكويـن الثـروات، وتحسيـن جودة حياة املجتمعات.
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عرفتهــا الباحثتــان بأنهــا: الدعائــم التــي تســاعد فــي التحــول مــن االقتصــاد التقليــدي إلــى االقتصــاد املعرفــي القائــم علــى 
 
ً
املعرفــة والتعلــم والتقنيــة فــي مجتمــع معيـــن، وحددتهــا الباحثتــان بأربعــة ركائــز حســب األدبيــات النظريــة املتعلقــة بذلــك وبنــاءا

علــى الخدمــات التــي مــن املفتـــرض أن تقدمهــا حاضنــات التقنيــة التابعــة لبـــرنامج بــادر، وهــي: ) البحــث والتطويـــر، واإلبــداع 
واالبتــكار، وتنميــة املــوارد البشــرية، والتكنولوجيــا واإلتصــال (.

مشكلة وأسئلة البحث
تعتبـــر حاضنــات األعمــال عموًمــا أداة رئيســة مــن أدوات التحــول القتصــاد املعرفــة واعــداد رواد األعمــال، وأظهــرت 
اململكــة العربيــة الســعودية حســب توجهاتهــا االقتصاديــة الجديــدة والراميــة للتحــول مــن االقتصــاد التقليــدي إلــى اقتصــادات 
املعرفــة اهتماًمــا كبيـــًرا بدعــم باملشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة مــن خــال حاضنــات ومســرعات األعمــال خاصــة التــي تقــع 
تحــت مظلــة الجامعــات الســعودية واملنظمــات غيـــر الربحيــة والتــي وصلــت ل) 68 ( حاضنــة  أعمــال موزعــة علــى )14( مدينــة 
مــن مــدن اململكــة، تنوعــت مجاالتهــا مــا بيـــن: اجتماعيــة، طبيــة، نســائية، تقنيــة حتــى نهايــة عــام 2018، وبلــغ عــدد حاضنــات 
التقنيــة )8( حاضنــات موزعــة علــى )7( مــدن مــن مــدن اململكــة وهــي إحــدى أنــواع الحاضنــات التــي أطلقهــا بـــرنامج بــادر التابــع 
ملدينة امللك عبد العزيـز للعلوم والتقنية في العام )2007( والتي تهتم بدعم املشروعات ذات الطبيعة التقنية والتكنولوجية 

البســيطة واملتقدمــة بمــدن اململكــة الســبع )الريــاض - جــدة - املدينــة املنــورة - الدمــام - القصيــم - أبهــا - الطائــف(.

وتشيـــر وجهــات نظــر رواد األعمــال لضــرورة دعمهــا وتنظيمهــا والتوســع فــي إنشــائها لتشــمل جميــع مناطــق اململكــة، حيــث 
أشــارت دراســة )قشــقري، 2016( إلــى أن حاضنــات األعمــال بجامعــة امللــك عبدالعزيـــز تواجــه العديــد مــن الصعوبــات اإلداريــة 
لــم يعــرف مــدى إنجازهــم بعــد خروجهــم مــن الحاضنــات، وتؤكــد دراســة  50% مــن أصحــاب املشــروعات  واملاليــة، كمــا إن 
)القواســمة، 2010( أن حاضنــات األعمــال تعتبـــر مشــروع قائــم بذاتــه ليحقــق النجــاح يجــب اإلهتمــام بجميــع جوانبــه اإلداريــة 
واملاليــة والتســويقية، وكذلــك ضــرورة قيــام حاضنــات األعمــال بإعــادة تقييــم أعمالهــا لدراســة أوجــه اإلخفــاق لتتمكــن مــن 
تحقيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه، كمــا أوصــت دراســة )املالكــي وعبيــد، 2014( بضــرورة االهتمــام بالبنيــة التحتيــة 
لتقنيــة املعلومــات وزيــادة اإلنفــاق علــى البحــوث والتطويـــر، وتوطيـــن املحتــوى املعرفــي مــع االهتمــام بتحويــل االبتــكارات إلــى 

تطبيقــات عمليــة فــي اإلنتــاج لدعــم جهــود اململكــة فــي التحــول القتصــاد املعرفــة.

لذلك يمكن صياغة التساؤل الرئيس لهذه الدراسة كاألتي:

ماهــو واقــع حاضنــات األعمــال التقنيــة )بـــرنامج بــادر( باململكــة العربيــة الســعودية ؟ وماهــي أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي 
التــي تعززهــا حاضنات البـــرنامج؟

وينبثق من هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤالت الفرعية اآلتية:

ما هو مستوي الخدمات املقدمة من شبكة حاضنات األعمال التقنية ) بـرنامج بادر(  باململكة العربية السعودية؟- 

ما هي أهم ركائز االقتصاد املعرفي التي تساهم في تعزيـزها شبكة حاضنات األعمال التقنية )بـرنامج بادر( باململكة - 
العربية السعودية؟

ما هي العوائق والتحديات التي تواجه شبكة حاضنات األعمال التقنية ) بـرنامج بادر( باململكة العربية السعودية؟- 

أهداف البحث
يهدف البحث بصورة أساســية لدراســة واقع حاضنات التقنية التابعة لبـــرنامج بادر، ودورها في تعزيـــز ركائز االقتصاد 
املعرفــي باململكــة العربيــة الســعودية بالتطبيــق علــى جميــع الحاضنــات التقنيــة )بـــرنامج بــادر( بمــدن اململكــة املختلفــة، وهــذا 

الهــدف الرئيــس للدراســة تتفــرع منــه عــدد مــن األهــداف الفرعيــة، هــي :

التعرف علي مستوي الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال التقنية )بادر( باململكة العربية السعودية.- 

العربيــة -  باململكــة  )بــادر(  التقنيــة  حاضنــات  وتعززهــا  تدعمهــا  التــي  املعرفــي  االقتصــاد  ركائــز  أهــم  علــى  التعــرف 
الســعودية.
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التعــرف علــي املشــكات والتحديــات التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة بالبـــرنامج مــن وجهــة نظرأصحابهــا، ومــن - 
ثــم تقديــم توصيــات قــد تســاعد أصحــاب القــرار والجهــات ذات العاقــة فــي تطويـــر مســتوي الخدمــات املقدمــة، 
ومواجهــة التحديــات واملشــكات التــي قــد تواجههــا وتحسيـــن مســتوى املســاهمة فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي.

فرضيات البحث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة )0.05( في وجهات نظر أفراد عينة الدراســة حول مســتوي - 

الخدمــات املقدمــة مــن حاضنــات التقنيــة )بــادر ( تعــزي ملتغيـــرات )النــوع – العمــر – املؤهــل العلمــي – التخصــص-
مــكان الحاضنة(.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول أهــم - 
ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي تعززهــا حاضنــات التقنيــة )بــادر( تعــزي ملتغيـــرات ) النــوع – العمــر – املؤهــل العلمــي – 

التخصــص - مــكان الحاضنــة(.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول أهــم - 
املعوقــات والتحديــات التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة )بــادر( تعــزي ملتغيـــرات )النــوع – العمــر – املؤهــل العلمــي– 

التخصــص - مــكان الحاضنــة(.

أهمية البحث
 تنتج أهمية البحث من ناحيتيـن، هي:

الناحية العلمية

 تتلخــص األهميــة العلميــة للبحــث فــي تعرضــه ملوضــوع حاضنــات التقنيــة بالتـركيـــز علــى دورهــا فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد 
 في دعم املشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة القائمة على التقنية من 

ً
 أساســيا

ً
املعرفي، بإعتبار أن حاضنات التقنية تلعب دورا

خــال الخدمــات املقدمــة والدعــم املوجــه ألصحــاب تلــك املشــروعات.

الناحية العملية

تســاهم نتائــج الدراســة فــي تقديــم معلومــات ورؤيــة متكاملــة تســاعد املسئوليـــن وذوي العاقــة فــي التعــرف علــى الواقــع 
التــي تواجههــا  )بــادر( باململكــة العربيــة الســعودية، والتحديــات  الفعلــي ملســتوى الخدمــات املقدمــة مــن حاضنــات التقنيــة 
واآلليــات املناســبة لتطويـــرها حتــى تســاهم فــي تعزيـــز وتأســيس ركائــز لاقتصــاد املعرفــي، حيــث تتضــح أهميــة هــذه الدراســة مــع 
اتجاهات اململكة العربية السعودية نحو التحول ملجتمع واقتصاد املعرفة عبـر رؤية 2030، والتي تتطلب زيادة املشروعات 
الصغيـــرة واملتوســطة، وتنويــع قاعــدة االقتصــاد مــن خــال تقديــم الدعــم املناســب لهــذه املشــروعات بالتـركيـــز علــى حاضنــات 

التقنيــة كآداة رئيســة لإليفــاء بهــذه املتطلبــات.

حدود البحث
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

الحــدود املوضوعيــة: ركــزت الدراســة فــي حدودهــا املوضوعيــة علــى مســتوى الخدمــات املقدمــة مــن شــبكة حاضنــات - 
التقنيــة ببـــرنامج بــادر ودورهــا فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي املحــددة واملشــكات والتحديــات التــي تواجههــا.

 الحــدود املكانيــة: تــم تطبيــق البحــث بســبعة مــدن )الريــاض - جــدة - الطائــف - القصيــم - الدمــام - املدينــة املنــورة - - 
أبهــا(، وهــي املــدن التــي تضــم حاضنــات بـــرنامج بــادر.

 الحدود الزمنية: طبق البحث خال الربع األخيـر من عام2019.- 
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اإلطار املفاهيمي لحاضنات األعمال التقنية
تعتبـــر آليــة حاضنــات التقنيــة مــن أكثـــر املنظومــات التــي تــم ابتكارهــا فاعليــة ونجاًحــا فــي اإلســراع فــي تنفيــذ التنميــة 
 إلــى كفاءتهــا ودورهــا الكبيـــر فــي رفــع نســب نجــاح املؤسســات 

ً
االقتصاديــة والتكنولوجيــة، وخلــق فــرص عمــل جديــدة نظــرا

 فــي ظــل تـــزايد 
ً
الصغيـــرة فهــي تســاعد علــى التغلــب علــى مشــكات التأســيس واالنطــاق وتطويـــر وتســويق منتجاتهــا خصوصــا

حــدة املنافســة ) كامــل، 2015: 472(، ويعتبـــرها ) Salem, 2014:176( بأنهــا الدعامــة األساســية لبـــرامج التنميــة االقتصاديــة 
التــي تجمــع روح املبــادرة لبــدء العمــل الحــر، واالســتفادة مــن املــوارد االقتصاديــة املتاحــة الســتحداث مشــروعات جديــدة.

أهداف حاضنات التقنية

تسعى حاضنات التقنية إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أبـرزها )القذافي، 2015: 400؛ واملصري، 2018: 312(:

تقليل مخاطر األعمال املرتبطة بمراحله األولى.- 

تقليل تكاليف التأسيس للمشروعات الصغيـرة، وخلق مشروعات إبداعية جديدة.- 

توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات في شكل مشروعات.- 

تقديم حزمة متكاملة من الخدمات االستشارية واالرشادية والدعم والتمويل.- 

املساهمة في تنمية املوارد البشرية.- 

توجيه املستثمريـن نحو املشروعات ذات التكنولوجيا العالية.- 

بـرنامج بادر لحاضنات التقنية
تأســس بـــرنامج بــادر عــام 2007 كأحــد بـــرامج مدينــة امللــك عبدالعزيـــز للعلــوم والتقنيــة، ويســعى إلــى تفعيــل وتطويـــر 
حاضنــات األعمــال التقنيــة، وتعزيـــز مفهــوم ريــادة األعمــال التقنيــة، وتحويــل املشــروعات والبحــوث التقنيــة إلــى فــرص تجاريــة 
ناجحــة مــن خــال دعــم ورعايــة ريــادة األعمــال واالبتــكار، وتوفيـــر البيئــة املناســبة لنمــو املؤسســات التقنيــة الناشــئة وتقــوم 
علــى مبــدأ تقليــل املخاطــر، والتـركيـــز علــى تطويـــر األعمــال لبنــاء مجتمــع واقتصــاد قائــم علــى املعرفــة فــي اململكــة، وقــد ســاهم 
البـــرنامج فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات منهــا: وصــل عــدد الشــركات الناشــئة الجديــدة املحتضنــة )130( شــركة تقنيــة، 
عــدد الشــركات املحتضنــة واملتخرجــة منــذ إنشــاء البـــرنامج )239( مشــروعا تقنيــا، كمــا تــم توفيـــر )1615( وظيفــة للشــباب 
الســعودي، كمــا وصــل عــدد املشــروعات النســائية املحتضنــة إلــي )44( شــركة، وتــم تخريــج )46( شــركة منــذ انطــاق بــادر عــام 

2007 )التقريـــر الســنوي لحاضنــات بــادر، 2017(.

الخدمات التي تقدمها حاضنات التقنية »بادر«)))
الخدمات االستشــارية  )دراســة الجدوى، االستشــارات التســويقية الفنية واإلدارية واملحاســبية والقانونية وحماية - 

امللكيــة الفكرية(.

الخدمات املعلوماتية والسكرتارية )الخدمات الحاسوبية والتصويـر والطباعة والفاكس(.- 

خدمات تنمية املوارد البشرية )ربط العامليـن بالحاضنات وأسواق العمل وتنمية مهاراتهم(.- 

الخدمــات العامــة )توفيـــر املكاتــب وأماكــن التخزيـــن واالشتـــراك فــي املعــارض العامليــة وخدمــات الصيانــة واملســاعدة - 
فــي الحصــول علــى التمويــل.

الخدمات اإلدارية )إعداد الفواتيـر، استئجار املعدات، البـريد السريع والصوتي(.- 

شروط االحتضان للمشروعات بحاضنات التقنية »بادر«)2)
يشتـــرط بـــرنامج بــادر أن يكــون املشــروع مبنــى علــى االبتــكار وفــي مجــال التقنيــة، وواقعيــة وقابليــة فكرتــه للتطبيــق، مــع 
قيــام الرائــد بتطويـــر خطتــه التمويليــة، مــع إملامــه بالســوق واملنافســة والخلفيــة اإلداريــة، وأن يشــتمل املشــروع علــى نســبة ال 

تقــل عــن 51 % مــن السعودييـــن.

1  مقابلة مع ا. علي حامد مديـر حاضنة أبها 

2  مقابلة مع ا. علي حامد مديـر حاضنة أبها 
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( https://badir.com.sa( »تصنيف حاضنات التقنية »بادر
حاضنــة بــادر للتقنيــة الحيويــة: وقــد أصبحــت محطــة واحــدة لخدمــات تعميــد االدويــة الجديــدة، حيــث تتخصــص - 

جميــع الشــركات املحتضنــة فــي جانــب معيـــن مــن مرحلــة تعميــد واختبــار االدويــة الجديــدة.

حاضنــة بــادر لتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت: ومــن أهــم مجــاالت عمــل الحاضنــة )الصحــة والطــب والصيدلــة – - 
القطاع الزراعي – القطاع البيئي – الصناعات املتعلقة بالتقنية الحيوية(، ومن أبـرز إنجازات الحاضنة احتضان 
سبعة مشروعات جديدة في مجاالت الطب والغذاء، إنشاء مركز للدراسات اإلكلينيكية، مختبـــر الثباتية، تنظيم 

)7( ورش عمــل لتطويـــر مهــارات املحتضنيـــن.

حاضنــة بــادر للتصنيــع املتقــدم: ومــن بيـــن املشــروعات التــي تهتــم بهــا الحاضنــة )ابتــكار وتطويـــر املعــدات الصناعيــة - 
املتقدمــة، إنتــاج املــواد الصناعيــة املتقدمــة، املنتجــات الجديــدة واملبتكــرة(، ومــن أبـــرز اإلنجــازات احتضــان )14( 
مشــروعا جديــدا، تنظيــم ورشــتي عمــل للمهتميـــن بالتصميمــات الهندســية وطباعــة النمــاذج األوليــة بمجــال ريــادة 

األعمــال والتصنيــع املتقــدم.

مساهمة بـرنامج بادر في احتضان املشروعات بمدن اململكة املختلفة

االســتطاعية  الدراســة  خــال  مــن 
بعــض  مــع  الباحثتــان  أجرتهــا  التــي  واملقابــات 
حصــر  تــم  بالبـــرنامج،  واملشرفيـــن  املسئوليـــن 
واملشــروعات  املحتضنــة،  املشــروعات 
املتخرجــة، واملشــروعات املتعثـــرة خــال ســنوات 
عمــل الحاضنــة ككل حيــث لوحــظ تدنــي نســبة 
املشــروعات املتخرجــة وزيــادة نســبة املشــروعات 
املتعثـــرة، وذلــك كمــا يوضحهــا الجــدول رقــم )1(.

اإلطار املفاهيمي لالقتصاد املعرفي

أن  إلــى   )255  :2014 )نقــادي،  يشيـــر 
االقتصــاد املعرفــي يمثــل مفهومــا واســعا، ويشــكل 
ويغطــى  والتطويـــر،  بالبحــث  متـــزايدا  التـــزاما 
جميــع جوانــب االقتصــاد املعاصــر حيــث تكــون 
مــن  بــدًءا  املضافــة،  القيمــة  قلــب  فــي  املعرفــة 
الصناعــات التحويليــة عاليــة التقنيــة إلــى املعرفــة 

املعرفــة. عاليــة  الخدمــات  فــي  والتقنيــة  واإلبــداع 

علــى  املعتمــد  االقتصــاد  بأنــه:  املعرفــي  االقتصــاد  عــرف  حيــث  البشــرى  بالعنصــر   )69  :2017 )الجبــار،  اهتــم  بينمــا 
تفعيــل األنشــطة الفكريــة البشــرية، والخبـــرات العلميــة املســجلة لتســاهم فــي خلــق مــوارد اقتصاديــة جديــدة، وتطويـــر املــوارد 

الطبيعيــة. االقتصاديــة 

سمات وخصائص االقتصاد املعرفي

 يعتمــد االقتصــاد املعرفــي بصــورة أساســية علــى االســتثمار فــي املــوارد البشــرية باعتبارهــا رأس مــال فكــري مــن خــال 
التدريــب والتعليــم املســتمر للقــوي العاملــة ملواكبــة التطــورات فــي مياديـــن املعرفــة، مــع بنــاء نظــام معلومــات واتصــاالت يســاهم 
فــي االنفتــاح واملرونــة الشــديدة والســرعة، كمــا يـــركز االقتصــاد املعرفــي علــى التحــول مــن العمــل املــادي إلــى االفتـــرا�سي )عبــد 

هللا، 2013: 293؛ والشــمري والليثــي، 2008: 22(.

جدول رقم ))) 
إجمالي املشروعات املحتضنة واملتخرجة واملتعثـرة

خالل سنوات عمل الحاضنة

سنوات عمل مكان الحاضنة
الحاضنة

املشروعات املحتضنة 
( 20(9( 

ً
حاليا

املشروعات 
املتخرجة

املشروعات 
املتعثـرة

1111042157حاضنة الرياض
حاضنة الرياض 
921820للتقنية الحيوية

11-322حاضنة أبها
7-528حاضنة الطائف
7-225حاضنة القصيم

7652545حاضنة جدة
2-535حاضنة الدمام
حاضنة املدينة 

--114املنورة

32075249---املجموع
العربيــة  باململكــة  التقنيــة  ومســرعات  لحاضنــات  بــادر  بـــرنامج  إدارة  مــن  الباحثتــان  إعــداد  املصــدر: 

السعودية-سبتمبـــر2019.
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 بينمــا أشــار )حليمــة وطرطــار، 2011: 20( إلــى أنــه اقتصــاد وفــرة يمتلــك القــدرة علــى توليــد منتجــات فكريــة معرفيــة 
جديــدة مــن خــال مســتويات عاليــة مــن التدريــب والتعلــم املســتمر للعامليـــن، لديــة القــدرة علــى التجديــد والتطويـــر والتكيــف 

مــع املســتجدات فــي جميــع املجــاالت.

22-23؛  والليثــي، 2008:  190؛ والشــمري   :2011 )البـربـــري،  الســمات حســب  مــن  بعــدد  املعرفــي  ويتســم االقتصــاد 
واملالكــي وعبيــد، 2014: 49؛ وحنــاش ودبــي، 2017: 129( مــن ضمنهــا االعتمــاد بصــورة أساســية علــى االســتثمار فــي املــوارد 
البشــرية باعتبارهــا رأس مــال فكــري ومعرفــي وامتــاك القــدرة علــى التجديــد واالبتــكار والتجديــد والتطويـــر وارتفــاع مســتوى 
علــى  القائمــة  التحتيــة  بالبنيــة  اإلنتــاج واالهتمــام  فــي  الجديــدة  التقنيــات  علــى  والتـركيـــز  والتطويـــر  البحــوث  علــى  اإلنفــاق 

واالتصــاالت. املعلومــات  تكنولوجيــا 

ممــا ســبق تتفــق الباحثتــان علــى أن أهــم ســمات اقتصــاد املعرفــة هــو قدرتــه علــى توفيـــر مســتوي عــال مــن التعليــم 
متجــدد. اقتصــادي  كمــورد  املعرفيــة  اإلنتاجيــة  األصــول  علــى  واالعتمــاد  العمــل،  لقــوة  املســتمر 

ركائز االقتصاد املعرفي

حــددت الباحثتــان أربــع ركائــز لاقتصــاد املعرفــي يمكــن أن تســاهم فــي تعزيـــزها حاضنــات التقنيــة بالبـــرنامج بنــاًء علــى 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  وأنــواع  مــدى  علــى  وبنــاًء  املعرفــي،  االقتصــاد  موضــوع  تناولــت  التــي  الســابقة  والدراســات  األدبيــات 

حاضنــات التقنيــة ببـــرنامج بــادر، وذلــك كمــا يأتــي:

البحث والتطويـر 1-

قيــام حاضنــات البـــرنامج بإجــراء دراســات وأبحــاث علميــة متنوعــة تـــرتبط بأنشــطة املشــروعات املحتضنــة ومــدى قدرتهــا 
 مــع مؤسســات ومراكــز أبحــاث محليــة 

ً
علــى تحويــل األفــكار واألبحــاث العلميــة إلــى أنشــطة ومنتجــات صناعيــة وارتباطهــا رســميا

ودولية.

االبتكار واإلبداع 2-

مــدى تهيئــة حاضنــات البـــرنامج الظــروف املناســبة لتطبيــق األفــكار اإلبداعيــة ألصحــاب املشــروعات والزيــادة فــي فــرص 
تســويق األفــكار املبتكــرة والتحفيـــز املناســب لهــا.

تنمية املوارد البشرية  -

مــدى مســاهمة حاضنــات البـــرنامج فــي تنميــه ورفــع مهــارات فئــة الشــباب فــي املجتمــع املحلــي وتوفيـــر أنــواع جديــدة مــن 
التعليــم والتدريــب ونشــر ثقافــة املغامــرة والعمــل الحــر بينهــم.

استخدام التكنولوجيا واإلتصال 4-

مــدى مســاهمة حاضنــات البـــرنامج فــي دعــم وتوجيــه الشــباب نحــو املشــروعات عاليــة التقنيــة والتكنولوجيــا ومــدى 
مســاهمتها فــي بنــاء بيئــة تقنيــة وتكنولوجيــة تســاعد فــي اســتخدام تكنولوجيــة معلومــات واتصــاالت حديثــة فــي املجتمــع املحلــي.

جهود اململكة العربية السعودية في النهوض باالقتصاد املعرفي وحاضنات التقنية

يمثــل االقتصــاد املعرفــي توجهــا حديثــا للتنميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية لرفــع معــدل النمــو والقــدرات التنافســية، 
اعتمــاًدا علــى املــوارد املعرفيــة املتجــددة واألصــول غيـــر امللموســة بغــرض اكتســاب مزايــا تنافســية وتنويــع مصــادر الدخــل  
وقــد أشــار )الحربــي، 2017: 146( إلــى أن تدنــى تـــرتيب اململكــة العربيــة الســعودية فــي مؤشــر اقتصــاد املعرفــة يـــرجع إلــى تدنــى 
مكانــة اململكــة فــي املؤشــرات الفرعيــة املكونــة للمؤشــر العــام القتصــاد املعرفــة مثــل: مؤشــر االبتــكار العالمــي، ومؤشــر طلبــات 
تســجيل بـــراءات االختـــراع حيــث حصلــت علــى املركــز ) 4( دولًيــا واألول عربًيــا والثالــث علــى مســتوى منطقــة شــمال إفريقيــا 

وغــرب آســيا فــي مجــال االبتــكارات واملختـــرعات.
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وريــادة  واالختـــراع  االبتــكار  قاعــدة  بتوســيع  التنمويــة  وخططهــا  الســعودية  العربيــة  اململكــة  توجهــات  الرتبــاط  ونظــًرا 
األعمــال وتوظيــف التقنيــة فــي املؤسســات الحكوميــة والخاصــة بمــا يســاهم فــي التحــول إلــى اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة، فقــد 
أطلقت اململكة الخطة الوطنية الشــاملة بعيدة املدى للعلوم والتقنية واالبتكار والتي تمتد من عام 2008 حتى عام 2025، 

وســيتم تناولهــا كمــا يلــي )املالكــي وعبيــد، 2014: 67؛ وزارة التخطيــط، 2015؛ الحربــي، 2017: 146(:

الخطة الثامنة 1-

الوطنيــة  الخطــة  واعتمــاد  والتقنيــة  للعلــوم  الوطنيــة  للسياســة  األولــى  الخمســية  الخطــة  تنفيــذ  فــي  بالبــدء  اتســمت 
لاتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ودعــم االبتــكار مــع إقامــة مدينــة املعرفــة فــي املدينــة املنــورة واعتمــاد املنطقــة التقنيــة بالدمــام.

الخطة التاسعة 2-

ركــزت علــى التعليــم مــع زيــادة عــدد املراكــز البحثيــة فــي الجامعــات الســعودية حيــث تــم إنشــاء 7 مراكــز بحثيــة، كمــا 
تــم تنفيــذ 32 بـــرنامج تدريبــي ضمــن مشــروع اإلبــداع والتميـــز وأولــت اهتماًمــا بحمايــة امللكيــة الفكريــة، وإطــاق بـــرنامج خــادم 
الحرميـــن الشريفيـــن عــام 2010 وذلــك لدعــم املبتكريـــن واملختـرعيـــن ورواد األعمــال السعودييـــن بإشــراف مدينــة امللــك عبــد 
العزيـــز للعلــوم والتقنيــة ممثلــة فــي إطــاق حاضنتــي بــادر للتصنيــع املتقــدم وبــادر للتقنيــة الحيويــة بعــد مــا أسســت الحكومــة 

الشــبكة الســعودية لحاضنــات األعمــال )SBIN( لدعــم وتطويـــر بـــرامج حاضنــات األعمــال.

وكذلــك تطويـــر صناعــات حاضنــات التقنيــة فــي الســعودية، ومســاندة تطويـــر أنظمــة حاضنــات األعمــال مــن النواحــي 
التجاريــة  الجــدوى  ذات  التقنيــات  وتوطيـــن  لجــذب  ودائمــة  جديــدة  تقنيــة  شــركات  وإنشــاء  والقانونيــة،  واإلداريــة  املاليــة 

الدائمــة. املنافســة  مــن  اململكــة  لتمكيـــن  الحديثــة  والعمليــات  املبتكــرة  واملنتجــات 

إقامة العديد من املشروعات املدعمة القتصاد املعرفة مثل:

إقامة املدن االقتصادية في كل من رابغ وحائل جازان، ومدينة املعرفة االقتصادية باملدينة املنورة.- 

مشروع تطويـر التعامات االليكتـرونية يسر.- 

إقامــة العديــد مــن واحــات وحدائــق التقنيــة مثــل وأدى الريــاض كســب، مبــادرة رواق املعرفــة، مبــادرة موهبــة لرعايــة - 
املوهوبيـن.

خطة التنمية العاشرة من )5)9-20)20)  -

اســتهدفت التحــول نحــو االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة وتنميــة مجتمــع املعرفــة عبـــر تطويـــر القــدرات الرياديــة واملعرفيــة 
واالبتكاريــة واالختـــراعية للشــباب الســعودي فــي )19( مجــاال علميــا وتقنيــا تشــمل مجــاالت: 
تقنيــة امليــاه، النفــط والغــاز، الطاقــة، البتـــروكيماويات، التقنيــة متناهيــة الصغــر، البنــاء 
الزراعــة،  البيئــة،  الحيويــة،  التقنيــة  والطيـــران،  الفضــاء  املتقدمــة،  املــواد  والتشــييد، 
املعلومات، اإللكتـرونيات واالتصاالت والضوئيات، األبحاث الطبية املتقدمة، الرياضيات.

إجراءات الدراسة امليدانية
منهج البحث

الدراســة  هــذه  تنفيــذ  أثنــاء  فــي  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  الباحثتــان  اســتخدمت 
للتعــرف علــى دور حاضنــات التقنيــة فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي باململكــة العربيــة 

تواجههــا. التــي  والعوائــق  الســعودية 

مجتمع البحث

لكافــة  الشــامل  بالحصــر  االســتعانة  تــم  فقــد  البحــث  مجتمــع  حجــم  لصغــر  نظــًرا 
مفرداتــه، وتكــون مــن جميــع املشــروعات املحتضنــة والتابعــة لحاضنــات التقنيــة التابعــة 
لبـــرنامج بــادر فــي مختلــف مــدن اململكــة العربيــة الســعودية بســبع مــدن، حتــى نهايــة العــام 

2019، كمــا يوضحــه الجــدول رقــم )2(.

جدول رقم )2) 
مجتمع البحث

عدد املشروعات مكان الحاضنة
املحتضنة

110بادر الرياض
بادر الرياض 

21للتقنية الحيوية

22أبها
28الطائف
25القصيم

65جدة
35الدمام

14املدينة املنورة
320املجموع

املصــدر: إعــداد الباحثتــان مــن إدارة بـــرنامج 
بــادر لحاضنــات ومســرعات التقنيــة باململكــة 

العربيــة السعودية-سبتمبـــر2019.
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عينة البحث

تــم توزيــع اســتبانة البحــث علــى جميــع أصحــاب املشــروعات املحتضنــة 
باملدن الســبع والبالغ عددهم )320(، ليســتجيب منهم )222( مشــروع، يمثلون 
الدراســة،  لتطبيــق  مناســبة  العينــة  واعتبـــرت  الدراســة  مجتمــع  مــن   )%69(

وذلــك علــى النحــو املوضــح فــي الجــدول رقــم )3(:

تصميم االستبيان وأساليب القياس

تطويـــر  فــي  الســابقة  الدراســات  مــن  باالســتفادة  الباحثتــان  قامــت 
اســتبانة لجمــع البيانــات مــن املبحوثيـــن والتــي تــم توجيههــا إلــي املستفيديـــن مــن 
الحاضنــات، وذلــك بغــرض جمــع البيــات األوليــة التــي تتطلبهــا طبيعــة ومشــكلة 
البحــث، واشــتملت قائمــة االســتفصاء علــى)53( فقــرة تــم توزيعهــا علــى قسميـــن 

كاآلتــي: وذلــك 

 - - العمــر   - )النــوع  الديمغرافيــة  املعلومــات  يتضمــن  األول:  القســم 
الحاضنــة(. مــكان   - التخصــص   - العلمــي  املؤهــل 

القسم الثاني: يتضمن )53( فقرة تشمل )3( محاور، كاألتي:- 

املحــور األول: مســتوى الخدمــات املقدمة:يتضمــن )26( فقــرة ويهــدف لقيــاس مســتوى الخدمــات املقدمــة مــن 	 
حاضنــات التقنيــة باملدينــة املحــددة، حددتهــا الباحثتــان بالخدمــات )اإلداريــة - املاليــة - التدريبيــة - املكتبيــة - 

التســويقية - التقنيــة والفنيــة - اإلستشــارية واملعلوماتيــة(.

املحــور الثانــي: املعوقــات والتحديــات التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة: يتضمــن )12( فقــرة، ويهــدف لقيــاس 	 
أهــم املشــكات واملعوقــات التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة بالبـــرنامج  باملدينــة املحــددة.

املحــور الثالــث: حاضنــات التقنيــة )بــادر( ودورهــا فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي باملنطقــة: يتضمــن)15( فقــرة، 	 
ويهــدف للتعــرف علــى دور حاضنــات األعمــال التقنيــة فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي باملدينــة املحــددة، والتــي تــم 
تحديدهــا فــي أربعــة ركائز)البحــث والتطويـــر - االبتــكار واإلبــداع - تنميــة املــوارد البشــرية - التكنولوجيــا واإلتصــال(.

الصدق الظاهري

  تم عرض االستبانة على املتخصصيـــن في مجال إدارة األعمال واالقتصاد بجامعة امللك خالد وبعض املسئوليـــن عن 
 علــى ماحظاتهــم بحــذف وإضافــة واعــادة 

ً
حاضنــة بــادر بالغرفــة التجاريــة بمحافظــة أبهــا، وتــم إجــراء بعــض التعديــات بنــاءا

صياغــة عــدد مــن العبــارات.

ثبات أداة الدراسة

نتائــج  فــي توفيـــر  املقيــاس املســتخدم  بهــا  التــي يســتطيع  الدرجــة  إلــى  القيــاس  فــي  أو االعتماديــة  الثبــات  يشيـــر مفهــوم 
ومســتقلة  متنوعــة  ظــروف  ظــل  فــي  متســقة، 
درجــة  مــن  وللتأكــد  متعــددة،  ألســئلة 
االعتماديــة فــي املقاييــس املســتخدمة، وتقليــل 
أخطــاء القيــاس العشــوائي، وزيــادة الثبــات فــي 
اســتخدام  تــم  فقــد  املســتخدمة،  املقاييــس 
هــي  كمــا  ألفــا،  االرتبــاط  معامــل  أســلوب 

.)4( رقــم  الجــدول  فــي  موضحــة 

يتضــح مــن البيانــات الــواردة فــي الجــدول 
الداخلــي  االتســاق  معامــل  قيــم  أن   )4( رقــم 

جدول رقم ) 3) 
عينة البحث

حجم مكان الحاضنة
العينة

نسبة اإلستجابة من 
املجتمع األصلي للبحث

54%60بادر الرياض
بادر الرياض 

95%20للتقنية الحيوية

47%10أبها
51%25الطائف
96%26القصيم

85%29جدة
69%8 الدمام

100%14املدينة املنورة
67%222املجموع

املصدر:إعداد الباحثتان من نتائج التحليل اإلحصائي

جدول رقم )4)
ثبات أداة الدراسة

معامل املحورم
كرونباخ ألفا

.960الخدمات املقدمة من شبكة حاضنات األعمال التقنية )بـرنامج بادر(1
.955أهم املعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب املشروعات املحتضنة2
.935دور حاضنات البـرنامج في تعزيـز ركائز االقتصاد املعرفي3

.932املتوسط الكلي لألداة
املصدر: إعداد الباحثتان من نتائج التحليل اإلحصائي
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كــرو نبــاخ ألفــا لفقــرات مجــاالت البحــث كانــت مرتفعــة وتـــراوحت بيـــن )935. –960.(، حيــث كان أدناهــا فــي مجــال التعزيـــز 
والركائــز حيــث بلغــت ).935(، ممــا يؤكــد علــى الثبــات والتناســق الداخلــي للمجــاالت داخــل األداة، كمــا بلغــت قيمــة ألفــا لــألداة 
ككل )932.(، وعليــه فــإن جميــع القيــم هــي أكبـــر مــن املقيــاس املتعــارف عليــه للثبــات البالــغ )60%(، ويــدل ذلــك علــى ثبــات عــاٍل 

لاســتبانة.

أساليب تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة

فــي ضــوء أهــداف التحليــل وفــروض البحــث تــم اســتخدام بعــض أســاليب تحليــل املتغيـــرات لتحليــل بيانــات االســتقصاء 
وذلــك علــي النحــو املوضــح أدنــاه ) إدريــس، 2012 (:

اإلحصــاء الوصفــي حيــث تــم اســتخدام الوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لتوضيــح متوســط وتبايـــن اآلراء حــول - 
عناصر االســتبيان.

الثقــة -  درجــة  مــن  التحقــق  بغــرض  وذلــك   ،)Alpha Correlation Coefficient( ألفــا  االرتبــاط  معامــل  أســلوب 
واالعتماديــة فــي املقاييــس متعــددة املحتــوي واملســتخدمة فــي الدراســة الحاليــة، وتــم اختيــار هــذا األســلوب لتـركيـــزه 

علــي درجــة التناســق الداخلــي بيـــن املتغيـــرات التــي يتكــون منهــا املقيــاس الخاضــع لاختبــار.

اشــتملت -  حيــث  البحــث،  لفــروض  اإلحصائيــة  االختبــارات 
علــي اختبــار ت t- test لعينــة واحــدة لــكل مــن جميــع أصحــاب 
املشــروعات املحتضنــة واملتخرجــة بجميــع الحاضنــات التقنيــة 

.F-Test إلــي اختبــار ف بــادر ا، وهــذا باإلضافــة  لبـــرنامج 

مناقشة نتائج التحليل واختبار الفروض

اتســاقا مــع أســئلة وأهــداف وفــروض هــذا البحــث، فــإن نتائــج منهــج 
التحليــل التــي تــم التوصــل إليهــا يمكــن تناولهــا باملناقشــة والتفسيـــر مــن 

خــال املحــاور التاليــة: -

توصيف مجتمع الدراسة

وهــي  البحــث  بعينــة  الخاصــة  الخصائــص   )5( الجــدول  يوضــح 
مــن  األول  الجــزء  خــال  مــن  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  العامــة  البيانــات 

يأتــي: كمــا  نســتعرضها  االســتبانة، 

النوع:- 

عددهــم  بلــغ  حيــث  الذكــور،  مــن  كانــت  الدراســة  عينــة  أغلبيــة 
)141( وبنســبة بلغــت 63.5% مــن مجمــوع العينــة الكليــة، فــي حيـــن بلــغ 
عــدد اإلنــاث )81( بنســبة بلغــت 36.5% ممــا يــدل علــى أن عــدد الذكــور 
الذيـــن يملكــون مشــروعات محتضنــة فــي بـــرنامج بــادر يفــوق عــدد اإلنــاث 
فــي املــدن املختلفــة باململكــة، وذلــك قــد يفســر بتفضيــل وتوجــه الذكــور 

اإلنــاث. بعكــس  التقنيــة  املشــروعات عاليــة  نحــو 

العمر:- 

شــكلت الفئــة العمريــة الــذي تتـــراوح أعمارهــم بيـــن )23-27( أعلــى 
نســبة، وبلغــت )28.4%( مــن عينــة الدراســة، وقــد يفســر ذلــك بطمــوح 
  ورغبتهــم فــي املغامــرة والتحــدي 

ً
الشــباب فــي هــذه الفئــة العمريــة تحديــدا

واالبتــكار واإلبــداع، تلتهــا الفئــة العمريــة التــي تتـــراوح بيـــن )33-37( بنســبة 

جدول رقم )5)
افية ألفراد عينة البحث الخصائص الديموغر

النسبة العددفئات املتغيـراملتغيـر
املئوية

النوع
63.5%141ذكر
36.5%81أنثى

7.2%1816-22العمر
27-2363%28.4

32-2852%2 .4
37-3362%27.9

13.1%829  فأكثـر

املؤهل 
العلمي

4.1%9ثانوي
72.1%160جامعي

23.9%53فوق جامعي

التخصص

18.9%42علوم إدارية واقتصادية
4.1%9علوم شرعية وقانونية

5.9%13علوم بحته
26.6%59علوم حاسب

18.5%41علوم إنسانية واجتماعية
11.3%25علم االتصاالت
14.9%33علوم هندسية

مكان 
الحاضنة

27%60حاضنة بادر الرياض
13.1%29حاضنة بادر جدة

11.7%26حاضنة بادر القصيم
17.1%8 حاضنة بادر الدمام

حاضنة بادر الرياض 
9%20التقنية الحيوية

11.3%25حاضنة بادر الطائف
4.5%10حاضنة بادر أبها

6.3%14حاضنة بادر املدينة املنورة
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)27.9%(، وهاتــان الفئتــان تشــكان الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد عينــة الدراســة، ثــم تــا ذلــك الفئــة العمريــة )28-32( بنســبة 
)4. 2%(، ومــن ثــم الفئــة العمريــة )8  فأكثـــر( بنســبة )13.1%(، فــي حيـــن شــكلت الفئــة العمريــة التــي تتـــراوح بيـــن )22-18( 

نســبة )7.2%( فقــط مــن مجمــوع أفــراد العينــة.

املؤهل العلمي:- 

تكونــت أغلبيــة عينــة الدراســة مــن األفــراد الذيـــن يحملــون املؤهــل العملــي )جامعــي( وبنســبة )72.1%(، تاهــا األفــراد 
الحاصليـــن علــى مؤهــات علميــة )فــوق الجامعــي( وبنســبة )23.9%(، وشــكل األفــراد الذيـــن يحملــون مؤهــل علمــي )ثانــوي( مــا 
 لطبيعة املشــروعات ذات التقنية العالية التي تدعمها حاضنات البـــرنامج والتي 

ً
نســبته )9%( من عينة الدراســة، وذلك نظرا

تتطلــب تخصصــات جامعيــة فــي مجــال التقنيــة والحاســب وتكنولوجيــا االتصــال.

التخصص:- 

املشــروعات  لطبيعــة  ذلــك  الباحثتــان  وفســرت   )%26.6( وبلغــت  نســبة  أعلــى  الحاســب(  )علــوم  تخصــص  شــكل 
التكنولوجية والتقنية التي تدعمها حاضنات البـــرنامج، في حيـــن جاء تخصص )علوم إدارية واقتصادية( في التـــرتيب الثاني، 
وبلغــت نســبته )18.9%(، أمــا تخصــص )علــوم إنســانية واجتماعيــة( فقــد أتــى فــي املرتبــة الثالثــة، وبنســبة بلغــت )%18.5(، 
وجــاء فــي املرتبــة الرابعــة تخصــص )علــوم هندســية(، وبلغــت نســبته )14.9%(، تاهــا تخصــص )علــم االتصــاالت( فــي املرتبــة 
 
ً
الخامســة وبنســبة )11.3%( وفــي املرتبــة السادســة أتــى تخصــص )العلــوم البحتــة( وبنســبة مقدارهــا )5.9%(، ويأتــي أخيـــرا

تخصــص )العلــوم الشــرعية والقانونيــة( وبنســبة بلغــت )4.1(.

مكان الحاضنة:- 

شــكلت )الحاضنــات فــي الريــاض( أعلــى نســبة، حيــث بلغــت نســبتها )27%(، بســبب أن الريــاض هــي العاصمــة التــي تتوفــر 
فيهــا البيئــة اإلداريــة والتكنولوجيــة واملــوارد بشــكل أنســب مــن املــدن الطرفيــة، ومــن ثــم أتــت )الحاضنــات فــي الدمــام( فــي املرتبــة 
وأخــذت   ،)%13.1( نســبتها  وبلغــت  جــدة(  فــي  )الحاضنــات  جــاءت  الثالثــة  املرتبــة  وفــي   ،)%17.1( وبنســبة مقدارهــا  الثانيــة 
)الحاضنــات فــي القصيــم( املرتبــة الرابعــة وبنســبة مقدارهــا )11.7%(، أمــا )الحاضنــات فــي الطائــف( فقــد جــاءت فــي املرتبــة 
الخامســة وبنســبة )11.3%(، وفــي املرتبــة السادســة جــاءت )الحاضنــات فــي الريــاض التقنيــة الحيويــة ( وبلغــت نســبتها )%9(، 
وأتــت فــي املرتبــة الســابعة )الحاضنــات فــي املدينــة املنــورة(، حيــث بلغــت نســبتها )6.3%(، وأخيـــًرا جــاءت )الحاضنــات فــي أبهــا( 

وبنســبة بلغــت )%4.5(.

التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات

املتوســطات  لقيمــة  عــرض  يأتــي  فيمــا 
واألهميــة  املعياريــة  واالنحرافــات  الحســابية 
األخــذ  مــع  الدراســة،  فقــرات  لجميــع  النســبية 
وقيــم  املقيــاس  تــدرج  أن  االعتبــار  بعيـــن 

املتوســطات الحســابية قــد تــم علــى أســاس مقيــاس ليكــرت )Likert( الخما�ســي الــذي يتضمــن خمســة مســتويات، أدناهــا )1( 
.)6( رقــم  للجــدول  وفقــا  البيانــات  لتفسيـــر  معهــا  التعامــل  وســيتم   ،)5( وأعاهــا 

وقــد تــم تحديــد الــوزن النســبي وهــو الفــرق مــن حســاب املــدى )طــرح الحــدود الدنيــا والعليــا للفئــات( مــن مقيــاس ليكــرت 
الخما�ســي، ثــم تقســيمه علــى عــدد فئــات املقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة الصحيــح، ثــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة 

فــي التدريــج الخما�ســي وهــي الواحــد الصحيــح، وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى لــكل فئــة.

تصورات املبحوثيـن ألبعاد الدراسة واختبار الفرضيات

تــم التأكــد مــن أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي فــي االعتمــاد علــى حســاب معامــل االلتــواء )Skewness( حيــث كانــت 
قيمــة معامــل االلتــواء ملســتوى الخدمــات )0.919(، أمــا قيمــة معامــل االلتــواء للمعوقــات والتحديــات فكانــت )0.929(، وقيمــة 

جدول رقم )6) 
قيمة املتوسطات الحسابية

))))2))3))4))5)الدرجة
1.00-1.801.79-2.602.59-403.39. -4.204.19 فأكثـراملتوسط الحسابي
ضعيفة جداضعيفةمتوسطةمرتفعةمرتفعة جدااألهمية النسبية
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معامــل االلتــواء فــي دور حاضنــات التقنيــة فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي بلغــت )170.(، وجميــع القيــم أقــل مــن )1(. وبنــاًء 
علــى ذلــك، يمكــن اختبــار أســئلة وفرضيــات البحــث كالتالــي:

نتائج اختبار الفرض األول: 1-

يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاص بتحديد مســتوى الخدمات املقدمة من شــبكة حاضنات األعمال 
التســاؤل« ماهــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول مســتوى الخدمــات  مــن خــال اإلجابــة عــن  بــادر(، وذلــك  )بـــرنامج  التقنيــة 
املقدمــة مــن شــبكة حاضنــات التقنيــة )بـــرنامج بــادر( ؟، ويتــم التحقــق مــن ذلــك باختبــار الفــرض األول مــن فــروض الدراســة 
والــذي ينــص علــى أنــه: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة 
بــادر( تعــزى ملتغيـــرات )النــوع - العمــر - املؤهــل  حــول مســتوى الخدمــات املقدمــة مــن حاضنــات األعمــال التقنيــة )بـــرنامج 
العلمــي - التخصــص - مــكان الحاضنــة(، وإلثبــات صحــة أو عــدم صحــة هــذا الفــرض قامــت الباحثتــان باســتخراج املتوســطات 
الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن فقــرات االســتبانة املتعلقــة حــول: مســتوى الخدمــات 
املقدمــة مــن شــبكة حاضنــات بـــرنامج بــادر باململكــة العربيــة الســعودية حســب مــا يعتقــده املبحوثيـــن واملتمثلــة بالفقــرات )1-

26(، وقــد تــم تـــرتيب هــذه الفقــرات تنازلًيــا مــن األعلــى إلــى األدنــى حســب تـــرتيب األهميــة النســبية.

تبيـــن مــن التحليــل بــأن الخدمــات االستشــارية واملعلوماتيــة كانــت األعلــى وبمتوســط حســابي )4.14(، وجــاءت الخدمــات 
الفنيــة والتقنيــة فــي املرتبــة الثانيــة وبلــغ املتوســط الحســابي )4.07(، وجــاءت فــي املرتبــة الثالثــة الخدمــات التســويقية وبمتوســط 
حسابي )3.99(، تلتها الخدمات التدريبية في املرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي )3.92(، وفي املرتبة الخامسة جاءت الخدمات 
املكتبية وبمتوســط حســابي بلغ )80. (، وجاءت الخدمات اإلدارية في املرتبة السادســة حيث بلغ املتوســط الحســابي )40. (، 

وأخيـــرا جــاءت الخدمــات املاليــة فــي املرتبــة الســابعة وبمتوســط حســابي )3.10(، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم ) 7(.

جدول رقم )7) 
ماهي وجهات نظر املبحوثيـن عن مستوى الخدمات املقدمة من شبكة حاضنات األعمال التقنية )بـرنامج بادر(

املتوسط الفقرة
مستوى األهميةاالنحراف املعياريالحسابي

أوال: الخدمات اإلدارية
مرتفع94 .491. تساعد الحاضنة في اعداد الهياكل التنظيمية للمشروع.

متوسط3.371.325تساهم الحاضنة في إعداد الخطط الازمة للمشروع قبل تنفيذه.
متوسط3.351.200تقوم الحاضنة بمتابعة عمل املشروع والرقابة على عملياته.

مستوى خدمات إدارية مرتفع40. املتوسط الحسابي العام للخدمات اإلدارية
ثانيا: الخدمات املالية

متوسط3.361.416تساهم الحاضنة في التنسيق بيـن املؤسسات املالية التمويلية وبيـن أصحاب املشروعات.
متسوط82 .141. تساهم الحاضنة في تقديم الخدمات املالية واملحاسبية الازمة لضمان االستخدام االمثل للموارد.

متوسط3.061.428توفر الحاضنة التمويل املناسب في الوقت املناسب.
متوسط2.851.264يغطي مبلغ التمويل املمنوح احتياجات املشروع األساسية.

مستوى خدمات مالية متوسط3.10املتوسط الحسابي العام للخدمات املالية
ثالثا: الخدمات التدريبية

مرتفع4.001.172تقدم الدورات التدريبية بواسطة جهات متخصصة ذات كفاءة عالية.
مرتفع3.931.133تقدم الحاضنة بـرامج تدريبية متنوعة تعزز ثقافة رياده األعمال وإدارة املشروعات.

مرتفع851.129. تقدم الحاضنة البـرامج التدريبية التي تتناسب مع كل مرحلة من مراحل املشروع.
مستوى خدمات تدريبية مرتفع3.92املتوسط الحسابي العام للخدمات التدريبية

: الخدمات املكتبية
ً
رابعا

مرتفع3.921.274توفر الحاضنة وسائل االتصال املكتبية الازمة )فاكس-هاتف-حاسب-
مرتفع861.279. توفر الحاضنة خدمات تنظيم االجتماعات وإدارتها.

مرتفع641.162. توفر الحاضنة خدمات السكرتارية والطباعة والتصويـر.
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املتوسط الفقرة
مستوى األهميةاالنحراف املعياريالحسابي

مستوى خدمات مكتبية مرتفع80. املتوسط الحسابي العام للخدمات املكتبية
خامًسا: الخدمات التسويقية

فــي تســويق املنتجــات بشــكل  التــي تســاهم  فــي وضــع الخطــط التســويقية  تســاهم الحاضنــة 
مرتفع4.041.075أفضــل

مرتفع3.901.002تقوم الحاضنة بإجراء دراسات حول توجهات األسواق املحلية الحالية واملستقبلية.
مرتفع4.041.118تقدم الحاضنة معلومات كافية عن أساليب وتوجهات التسويق الحديثة.

مرتفع4.011.069تساهم الحاضنة في اتاحة املشاركة في املعارض والفعاليات التجارية املحلية والدولية.
مستوى خدمات تسويقية مرتفع3.99املتوسط الحسابي العام للخدمات التسويقية

سادًسا: الخدمات الفنية والتقنية
مرتفع4.161.042توفر الحاضنة مساحات وأماكن تتناسب مع طبيعة املشروع.

مرتفع4.141.145توفر الحاضنة املوقع الذي يتناسب مع نوع املشروع واحتياجات املستهلكيـن.
مرتفع4.141.104تقدم الحاضنة الدعم الفني والتقني بواسطة متخصصيـن.

مرتفع841.030. توفر الحاضنة األثاث واألجهزة واملعامل التي يحتاجها املشروع.
مستوى خدمات فنية وتقنية مرتفع4.07املتوسط الحسابي العام للخدمات الفنية والتقنية

سابًعا: الخدمات االستشارية واملعلوماتية
مرتفع جدا01.040 .4تساهم الحاضنة في تقديم املعلومات واإلحصاءات املتعلقة باملشروع.

واالقتصاديــة  املاليــة  الجــدوى  دراســات  بإعــداد  متعلقــة  استشــارات  الحاضنــة  تقــدم 
. مرتفع جدا4.221.095للمشــروع

مرتفع 4.151.04تقوم الحاضنة بـربط املشروع باملجتمع املحلي من خال التعريف به وتقديم املعلومات.
مرتفع4.091.051تقدم الحاضنة املعلومات واالستشارات القانونية املرتبطة بعمل املشروع.

مرتفع.94917. تقدم الحاضنة الدعم االستشاري الازم لحل مشكات أصحاب املشروعات.
 مستوى خدمات استشارية ومعلوماتية مرتفع4.14املتوسط الحسابي العام للخدمات االستشارية واملعلوماتية

 مستوى خدمات مرتفع80. املتوسط الحسابي العام ملحور مستوى الخدمات املقدمة من حاضنات األعمال التقنية 

وقــد قامــت الباحثتــان بتحليــل التبايـــن األحــادي )ANOVA( الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لتحديــد داللــة الفــروق 
بيـــن وجهــات نظرهــم حــول مســتوى الخدمــات املقدمــة، واختبــار مــدى صحــة الفرضيــة األولــى وتبيـــن اآلتــي:

 - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول مستوى الخدمات 
ً

أوال
التي تقدمها حاضنات البـرنامج تبعا ملتغيـر النوع:

فــروق  وجــود  عــدم  إلــى   )7( الجــدول  فــي  املعطيــات  تشيـــر 
ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول مســتوى 
انخفــاض  بســبب  وذلــك  النــوع،  ملتغيـــر  تعــزى  املقدمــة  الخدمــات 
قيمــة )t( املحســوبة، والبالغــة ) t.68=(، ويبيـــن الجــدول )7( أن 
الفــروق بالنســبة للنــوع كانــت لصالــح الذكــور، حيــث بلــغ متوســط 
ممــا   ،)3.75( اإلنــاث  إجابــات  ومتوســط   ) .8 ( الذكــور  إجابــات 

يقت�ســي  قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر.

ثانًيا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول مستوى الخدمات املقدمة تبعا ملتغيـر العمر

يوضــح الجــدول )9( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر حــول مســتوى الخدمــات املقدمــة تعــزى إلــى متغيـــر 
العمــر، بدليــل انخفــاض قيمــة )F( املحســوبة والبالغــة ).307( ومســتوى الداللــة )α ≤ 0.000( ممــا يقت�ســي قبــول الفرضيــة العدميــة 
فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر، ويوضــح الجــدول التالــي أن متوســط إجابــات الفئــة العمريــة بيـــن )23-27( كانــت األعلــى وبنســبة )89. (، ثــم 
الفئــة العمريــة )33-37( بمتوســط إجابــات بلــغ )84. (، تاهــم الفئــة العمريــة )8  فأكثـــر( بنســبة )81. (، ثــم الفئــة العمريــة )22-18( 

بنســبة )80. (، بينمــا ســجلت الفئــة العمريــة )28-32( أقــل متوســط إجابــات حيــث بلــغ )3.72(. 

جدول رقم )8)
نتائج تحليل اختبار )T-Test( في وجهات نظر املبحوثيـن حول 

مستوى الخدمات املقدمة  تبعا ملتغيـر النوع

املتوسط العددالجنساملتغيـر
الحسابي

االنحراف 
املعياري

 t قيمة
املحسوبة

مستوى 
الداللة

النوع
818. 8. 141ذكر

.68 .496
813.75.848أنثى
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ــا - الفــروق فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول 
ً
ثالث

مستوى الخدمات املقدمة تبعا ملتغيـر املؤهل العلمي

فــروق  وجــود  عــدم   )10( الجــدول  يوضــح 
حــول  النظــر  وجهــات  فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات 
مســتوى الخدمــات املقدمــة تعــزى إلــى متغيـــر املؤهــل 
))Fاملحســوبة  قيمــة  انخفــاض  بدليــل  العلمــي، 
 )α ≤ 0.000( ومســتوى الداللــة )والبالغــة ) 2.98
ممــا يقت�ســي قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق 
بهــذا املتغيـــر، ويوضــح الجــدول التالــي أن متوســط 
وبنســبة  األعلــى  كانــت  الجامعــي  فــوق  إجابــات 

)94. (، ثــم الجامعــي بمتوســط إجابــات بلــغ )3.79(، تاهــم 
.)3.22( بنســبة  الثانــوي 

رابًعــا: الفروق فــي وجهات نظر املبحوثيـــن حــول مســتوى 
الخدمات املقدمة تبعا ملتغيـر التخصص:

إلــى عــدم وجــود فــروق ذات  نتائــج جــدول )11(  تشيـــر 
مســتوى  حــول  املبحوثيـــن  نظــر  وجهــات  فــي  إحصائيــة  داللــة 
انخفــاض  بدليــل  التخصــص،  إلــى  تعــزى  املقدمــة  الخدمــات 
قيمة )F( املحسوبة البالغة )499.( ومستوى الداللة )0.000 
≥ α( ممــا يشيـــر إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا 

املتغيـــر، ويوضــح الجــدول أدنــاه أن متوســط إجابــات املبحوثيـــن فــي تخصصــات العلــوم البحتــة كانــت األعلــى وبنســبة )08.4(، 
ثــم تخصــص علــم االتصــاالت بمتوســط إجابــات بلــغ )90.3(، تلتهــم تخصــص علــم الحاســب بنســبة ) .87(، ثــم التخصصــات 
اإلنســانية واالجتماعيــة بنســبة ) .81(، ومــن ثــم تخصــص العلــوم الهندســية وبمتوســط إجابــات مقــداره ) .78(، ومــن ثــم 
جــاءت التخصصــات اإلداريــة واالقتصاديــة وبمتوســط إجابــات بلــغ ) .74(، بينمــا ســجل التخصصــان الشــرعية والقانونيــة 

أقــل متوســط إجابــات حيــث بلــغ )75.3(.
جدول رقم )))) 

 نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات الحسابية 
في وجهات املبحوثيـن حول مستوى الخدمات تبعا ملتغيـر التخصص

الداللة 
اإلحصائية

  (F(
قيمة

علوم 
هندسية

علم 
االتصاالت

علوم إنسانية 
واجتماعية

علوم 
حاسب

علوم 
بحتة

علوم شرعية 
وقانونية

علوم إدارية 
اقتصادية و

املتوسط 
الحسابي الخبـرة

.809 .499

-.022 .151 .067 .064 .337 -.175 -  .74 علوم إدارية واقتصادية
.153 .327 .24  .239 .513 - .175 3.57 علوم شرعية وقانونية
-. 59 -.185 -.269 -.27  - -.51  -.  7 4.08 علوم بحتة
-.086 .087 .003 - .273 -.2 9 -.064  .87 علوم حاسب
-.090 .08  - -.00  .269 -.24  -.067  .81 علوم إنسانية واجتماعية
-.17  - -.08  -.087 .185 -. 27 -.151 3.90 علم االتصاالت

.173 .090 .086 .359 -.15  .022  .78 علوم هندسية

خامًسا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول مستوى الخدمات املقدمة تبعا ملتغيـر مكان الحاضنة

تظهــر معطيــات جــدول )12( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول مســتوى الخدمــات 
املقدمــة تعــزى إلــى التخصــص، بدليــل انخفــاض قيمــة )F( املحســوبة البالغــة )844.( ومســتوى الداللــة )α ≤ 0.000( ممــا يشيـــر 
إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر، ويوضــح الجــدول أدنــاه أن متوســط إجابــات املبحوثيـــن فــي الحاضنــات 
فــي الدمــام كانــت األعلــى وبنســبة )95.3(، ثــم الحضانــات فــي الريــاض التقنيــة الحيويــة بمتوســط إجابــات بلــغ )91.3(، تلتهــم 
الحاضنــات فــي الريــاض بنســبة ) .89(، ثــم الحاضنــات فــي جــدة بنســبة )77.3(، ومــن ثــم الحاضنــات فــي القصيــم وبمتوســط 

جدول رقم )9) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات الحسابية 

في وجهات املبحوثيـن حول مستوى الخدمات املقدمة تبعا ملتغيـر العمر
الداللة 

اإلحصائية
  (F(
قيمة

 38
فأكثـر 37-33 32-28 27-23 22-(8 املتوسط 

الحسابي
الدرجة 
العلمية

.8 7 .307

.011 .011 -.771 -.908 -  .80 22-18
-.079 -.057 -.167 - -.908  .89 27-23
.088 .057 - .0167 .771 3.72 32-28
.030 - -.057 .110 .019  .84 37-33

- -.0 0 -.088 .079 -.011  .81 8  فأكثـر

جدول رقم )0)) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن 

املتوسطات الحسابية في وجهات املبحوثيـن حول مستوى 
الخدمات تبعا ملتغيـر املؤهل العلمي

الداللة 
اإلحصائية

  (F(
قيمة

فوق 
جامعي جامعي ثانوي املتوسط 

الحسابي
الدرجة 
العلمية

.053 2.98 
.714 .564 - 3.22 ثانوي
.149 - -.564 3.79 جامعي

- -.149 -.714  .94 فوق جامعي
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إجابــات بلــغ )73.3(، ومــن ثــم جــاءت الحاضنــات فــي الطائــف وبمتوســط إجابــات بلــغ ) .64(، وتلتهــا الحاضنــات فــي املدينــة 
املنــورة بمتوســط إجابــات بلــغ ) .54(، بينمــا ســجلت الحاضنــات فــي أبهــا أقــل متوســط إجابــات حيــث بلــغ )51.3(.

جدول رقم )2)) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات الحسابية في وجهات املبحوثيـن

حول مستوى الخدمات  تبعا ملتغيـر مكان الحاضنة
الداللة 

اإلحصائية
  (F(
قيمة

املدينة 
املنورة أبها الطائف الرياض التقنية 

الحيوية الدمام القصيم جدة الرياض املتوسط 
الحسابي الخبـرة

.552 .844

-. 42 -. 80 -.246 .021 .060 -.157 -.117 -  .89 الرياض
-.225 -.26  -.128 .1 8 .177 -.0 9 - .117 3.77 جدة
-.185 -.22  -.089 .178 -.217 - .039 .157 3.73 القصيم
-.402 -.440 -. 06 -.0 9 - -.217 -.177 -.060 3.95 الدمام
-. 64 -.401 -.267 - -.0 8 -.178 -.1 8 -.021 3.91 الرياض التقنية الحيوية
-.096 -.1 4 - .267 .306 .089 .128 .246  .64 الطائف
.037 - .1 4 .401 .440 .223 .263 . 80 3.51 أبها

- -.0 7 .096 . 64 .402 .185 .225 . 42  .54 املدينة املنورة

نتائج اختبار الفرض الثاني 2-

يناقــش هــذا الجــزء نتائــج التحليــل اإلحصائــي وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــن التســاؤل »مــا هــو دور شــبكة حاضنــات 
األعمال التقنية )بـــرنامج بادر( في تعزيـــز ركائز االقتصاد املعرفي باململكة العربية السعودية؟ ويتم التحقق من ذلك باختبار 
الفــرض الثانــي مــن فــروض الدراســة والــذي ينــص علــى أنــه: »توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( 
فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي تدعمهــا حاضنــات البـــرنامج  تعــزى ملتغيـــرات 
)النــوع - العمــر- املؤهــل العلمــي - التخصــص - مــكان الحاضنــة(، وإلثبــات صحــة أو عــدم صحــة هــذا الفــرض قامــت الباحثتــان 
باســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن فقــرات االســتبانة املتعلقــة بــدور 
شــبكة حاضنــات األعمــال التقنيــة )بـــرنامج بــادر( فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي، وقــد تــم تـــرتيب هــذه الفقــرات تنازليــا مــن 
األعلــى إلــى األدنــى حســب تـــرتيب األهميــة النســبية، وأشــارت النتائــج اإلحصائيــة بــأن تنميــة املــوارد البشــرية فــي شــبكة حاضنــات 
األعمــال هــي األعلــى وبمتوســط حســابي )4.26( وبمســتوى أهميــة مرتفــع جــًدا، ومــن ثــم أتــي اهتمــام شــبكة حاضنــات األعمــال 
فــي تعزيـــز التكنولوجيــا واالتصــال وبمتوســط حســابي بلــغ )4.25( حســب وجهــة نظــر املبحوثيـــن وبمســتوى أهميــة مرتفــع جــًدا، 
يليها االبتكار واإلبداع وبمتوســط حســابي )4.17(، وجاءت في املرتبة الرابعة واألخيـــرة دور شــبكة حاضنات األعمال في تعزيـــز 

البحــث والتطويـــر وبلــغ املتوســط الحســابي ) 8. (، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم )13(.

جدول رقم )3))
وجهات نظر املبحوثيـن حول دور شبكة حاضنات األعمال التقنية )بـرنامج بادر( في تعزيـز ركائز االقتصاد املعرفي

الفقرة
املتوسط 
مستوى األهميةاالنحراف املعياريالحسابي

: البحث والتطويـر
ً
 أوال

مرتفع 3.921.204تحول الحاضنة األفكار واألبحاث العلمية إلى أنشطة ومنتجات صناعية.
مرتفع 881.247. تستخدم الحاضنة أنشطة بحثية لتطويـر عملياتها اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية.

 مع مؤسسات ومراكز أبحاث محلية ودولية.
ً
مرتفع 841.136. تـرتبط الحاضنة رسميا

مرتفع 3.711.062تقوم الحاضنة بإجراء دراسات وأبحاث علمية متنوعة تـرتبط بأنشطة املشروعات املحتضنة.
 مستوى تعزيـز بحث وتطويـر مرتفع 8. املتوسط الحسابي العام لتعزيـز البحث والتطويـر

ثانًيا: االبتكار واإلبداع
.19896146 .4تـزيد الحاضنة في فرص تسويق األفكار املبتكرة بنسبة مرتفعة.

ً
مرتفع جدا

.4.207294287تيهئ الحاضنة الظروف املناسبة لتطبيق األفكار اإلبداعية ألصحاب املشروعات.
ً
مرتفع جدا

مرتفع .4.022589969تقوم الحاضنة بالتحفيـز املناسب لألفكار الجديدة واملبتكرة.
 مستوى تعزيـز ابتكار وإبداع مرتفع4.17املتوسط الحسابي العام لتعزيـز االبتكار واإلبداع
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الفقرة
املتوسط 
مستوى األهميةاالنحراف املعياريالحسابي

ا: تنمية املوارد البشرية
ً
ثالث

.11 88 .4توفر الحاضنة أنواع جديده من التعليم والتدريب.
ً
مرتفع جدا

مرتفع.4.11804تشجع الحاضنة على اكتساب مهارات التعلم والتدريب الذاتي.
مرتفع.7903 .4تستحدث الحاضنة وظائف جديده تتطلب مهارات ومعارف جديدة.

مرتفع.4.24885الحاضنة تشجع وتنشر ثقافة املغامرة والعمل الحر بيـن الشباب.
مرتفع.4.24909تساهم الحاضنة في تنميه ورفع مهارات فئة الشباب في املجتمع املحلي

4.26املتوسط الحسابي العام لتعزيـز تنمية املوارد البشرية
ً
 مستوى تعزيـز مرتفع جدا

رابًعا: التكنولوجيا واالتصال
مرتفع جدا.4913 .4تساعد الحاضنة على استخدام تكنولوجيا معلومات واتصاالت حديثة.

مرتفع.4.06864تساهم الحاضنة في دعم وتوجيه الشباب نحو املشروعات عالية التقنية والتكنولوجيا.
مرتفع جدا.6960 .4تساهم الحاضنة في بناء بيئة تقنية وتكنولوجية لتسهيل اإلنجاز والعمل املعرفي في املجتمع.

مستوى تعزيـز مرتفع جدا4.25املتوسط الحسابي العام لتعزيـز التكنولوجيا واالتصال
مستوى تعزيـز اقتصادي مرتفع 4.1املتوسط الحسابي العام ملحور دور شبكة حاضنات األعمال التقنية في تعزيـز ركائز االقتصاد املعرفي

وقــد قامــت الباحثتــان بتحليــل التبايـــن األحــادي )ANOVA( الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لتحديــد داللــة الفــروق 
بيـــن وجهــات نظرهــم حــول أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي تدعمهــا حاضنــات البـــرنامج، واختبــار مــدى صحــة الفرضيــة 

الثانيــة وتبيـــن اآلتــي:

 - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم ركائز االقتصاد املعرفي التي تدعمها حاضنات البـرنامج تبًعا ملتغيـر النوع
ً

أوال

تشيـــر املعطيــات فــي الجــدول )14( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول أهــم 
ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي تدعمهــا حاضنــات التقنيــة تعــزى ملتغيـــر النــوع، وذلــك بســبب انخفــاض قيمــة )t( املحســوبة، 
والبالغــة )1.01(، ويبيـــن الجــدول )14( أن الفــروق بالنســبة للنــوع كانــت لصالــح الذكــور، حيــث بلــغ متوســط إجابــات الذكــور 

قبــول  يقت�ســي  ممــا   ،)4.12( اإلنــاث  إجابــات  ومتوســط   )4.29(
الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر.

ثانًيا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم ركائز 
االقتصاد املعرفي التي تدعمها حاضنات البـــرنامج تبًعا ملتغيـــر 

العمر

داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )15( الجــدول  يوضــح 
التــي  املعرفــي  االقتصــاد  ركائــز  أهــم  حــول  وجهــات  فــي  إحصائيــة 

تدعمهــا حاضنــات التقنيــة تعــزى إلــى متغيـــر العمــر، 
والبالغــة  املحســوبة   )F( قيمــة  انخفــاض  بدليــل 
ممــا   )α  ≤  0.000( الداللــة  ومســتوى   )2.307(
يقت�ســي قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا 
املتغيـر، ويوضح الجدول التالي أن متوسط إجابات 
الفئــة العمريــة بيـــن )33-37( كانــت األعلــى وبنســبة 
بمتوســط   )32-28( العمريــة  الفئــة  ثــم   ،)4.27(
-23( العمريــة  الفئــة  تاهــم   ،)4.21( بلــغ  إجابــات 

27( بنســبة )4.12(، ثــم الفئــة العمريــة )8  فأكثـــر( 
بنســبة )3.91(، بينمــا ســجلت الفئــة العمريــة )18-

 .) .80( بلــغ  حيــث  إجابــات  متوســط  أقــل   )22

جدول رقم )4)) 
نتائج تحليل اختبار )T-Test( في وجهات نظر املبحوثيـن 

حول أهم ركائز االقتصاد املعرفي التي تدعمها حاضنات 
البـرنامج تبعا ملتغيـر النوع

املتوسط العددالجنساملتغيـر
الحسابي

االنحراف 
املعياري

 t قيمة
املحسوبة

مستوى 
الداللة

النوع
1414.29.455ذكر

1.01096.
814.12.724أنثى

جدول رقم )5)) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات 

الحسابية في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم ركائز االقتصاد املعرفي 
التي تدعمها حاضنات البـرنامج تبعا ملتغيـر العمر

الداللة 
اإلحصائية

  (F(
قيمة

 38
فأكثـر 37-33 32-28 27-23 22-(8 املتوسط 

الحسابي
الدرجة 
العلمية

051. 2.4

108. 468. 408.  14. -  .80 22-18
205.- 153. 093. -  14.- 4.12 27-23
299.- 059. - 093.- 408.- 4.21 32-28
359.- - 059.- 153.- 468.- 4.27 37-33

- 359. 299. 205. 108.- 3.91 8  فأكثـر
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ا- الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم ركائز االقتصاد املعرفي التي تدعمها الحاضنات تبًعا ملتغيـر املؤهل العلمي
ً
ثالث

داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )16( الجــدول  يوضــح 
إحصائيــة فــي وجهــات نظــر حــول أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي 
التــي تدعمهــا حاضنــات البـــرنامج إلــى متغيـــر املؤهــل العلمــي، 
 )218.( والبالغــة  ))Fاملحســوبة  قيمــة  انخفــاض  بدليــل 
ومســتوى الداللــة )α ≤ 0.000( ممــا يقت�ســي قبــول الفرضيــة 
التالــي  الجــدول  املتغيـــر، ويوضــح  بهــذا  يتعلــق  العدميــة فيمــا 
وبنســبة  األعلــى  كانــت  الجامعــي  فــوق  إجابــات  متوســط  أن 
)4.145(، ثم الجامعي بمتوســط إجابات بلغ )4.144(، تاهم 

) .98( بنســبة  الثانــوي 

رابًعا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم ركائز االقتصاد املعرفي التي تدعمها حاضنات البـرنامج تبًعا ملتغيـر التخصص

تشيـــر نتائــج جــدول )17( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول أهــم ركائــز االقتصــاد 
املعرفي التي تدعمها حاضنات البـرنامج تعزى إلى التخصص، بدليل انخفاض قيمة ))F املحسوبة والبالغة ) 45.( ومستوى 
الداللــة )α ≤ 0.000( ممــا يشيـــر إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر، ويوضــح الجــدول أدنــاه أن متوســط 
ثــم تخصــص علــم االتصــاالت بمتوســط  فــي تخصصــات العلــوم البحتــة كانــت األعلــى وبنســبة )6 .4(،  إجابــات املبحوثيـــن 
إجابــات بلــغ )4.19(، تلتهــم تخصــص علــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بنســبة )4.18(، ثــم العلــوم الشــرعية والقانونيــة بنســبة 
)4.17(، ومــن ثــم تخصــص العلــوم الهندســية وبمتوســط إجابــات مقــداره )4.12(، ومــن ثــم جــاءت تخصــص علــم الحاســب 
وبمتوســط إجابــات بلــغ )4.11(، بينمــا ســجل تخصــص العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة أقــل متوســط إجابــات حيــث بلــغ ) 4.0(. 

جدول رقم )7)) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات الحسابية في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم ركائز االقتصاد 

املعرفي التي تدعمها الحاضنات تبًعا ملتغيـر التخصص
الداللة 

اإلحصائية
  (F(
قيمة

علوم 
هندسية

علم 
االتصاالت

علوم إنسانية 
واجتماعية

علوم 
حاسب

علوم 
بحتة

علوم شرعية 
وقانونية

علوم إدارية 
اقتصادية و

املتوسط 
الحسابي الخبـرة

84 . 45 .

093. 160. 150. 080. 337. 1 8. - 4.0  علوم إدارية واقتصادية
045.- 021. 011. 058.- 198. - 1 8.- 4.17 علوم شرعية وقانونية
24 .- 177.- 187.- 257.- - 198.- 337.- 4. 6 علوم بحتة
013. 080. 070. - 275. 058. 080.- 4.11 علوم حاسب
058.- 009. - 070.- 187. 011.- 150.- 4.18 علوم إنسانية واجتماعية
066.- - 009.- 080.- 177. 021.- 160.- 4.19 علم االتصاالت

066. 056. 013.- 24 . 045. 093.- 4.12 علوم هندسية

خامًسا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم ركائز االقتصاد املعرفي تبًعا ملتغيـر مكان الحاضنة

تظهــر املعطيــات فــي الجــدول )18( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول أهــم ركائــز 
االقتصــاد املعرفــي التــي تدعمهــا حاضنــات التقنيــة تعــزى إلــى مــكان الحاضنــة، بدليــل انخفــاض قيمــة ))Fاملحســوبة والبالغــة 
)844.( ومســتوى الداللــة )α ≤ 0.000( ممــا يشيـــر إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر، ويوضــح الجــدول 
فــي الريــاض  ثــم الحاضنــات  فــي الدمــام كانــت األعلــى وبنســبة )3.95(،  فــي الحاضنــات  أدنــاه أن متوســط إجابــات املبحوثيـــن 
التقنيــة الحيويــة بمتوســط إجابــات بلــغ )3.91(، تلتهــم الحاضنــات فــي الريــاض بنســبة )89. (، ثــم الحاضنــات فــي جــدة بنســبة 
)3.77(، ومــن ثــم الحاضنــات فــي القصيــم وبمتوســط إجابــات بلــغ )3.73(، ومــن ثــم جــاءت الحاضنــات فــي الطائــف وبمتوســط 
إجابــات بلــغ )64. (، وتلتهــا الحاضنــات فــي املدينــة املنــورة بمتوســط إجابــات بلــغ )54. (، بينمــا ســجلت الحاضنــات فــي أبهــا أقــل 

متوســط إجابــات حيــث بلــغ )3.51(. 

جدول رقم )6)) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن 

املتوسطات الحسابية في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم 
ركائز االقتصاد املعرفي التي تدعمها حاضنات البـرنامج تبعا 

ملتغيـر املؤهل العلمي
الداللة 

اإلحصائية
  (F(
قيمة

فوق 
جامعي جامعي ثانوي املتوسط 

الحسابي
الدرجة 
العلمية

.804 .218
.160 .158 -  .98 ثانوي
.001 - -.159 4.144 جامعي

- -.001 -.160 4.145 فوق جامعي
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جدول رقم )8))
اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات الحسابية في وجهات نظر املبحوثيـن حول

أهم ركائز االقتصاد املعرفي تبًعا ملتغيـر مكان الحاضنة
الداللة 

اإلحصائية
  (F(
قيمة

املدينة 
املنورة أبها الطائف الرياض التقنية 

الحيوية الدمام القصيم الرياض جدة املتوسط 
الحسابي الخبـرة

.552 .844

-.127 -.151 -.045 .098 -.061 .0001 -.189 - 4.18 الرياض
.061 .037 .14  .287 .127 .189 - .189 3.99 جدة
-.127 -.151 -.045 .098 -.061 - -.189 -.0001 4.18 القصيم
-.065 -.089 .015 .160 - .061 -.127 .061 4.12 الدمام
-.226 -.250 -.144 - -.160 -.098 -.287 -.098 4.28 الرياض التقنية الحيوية
-.081 -.105 - .144 -.015 .045 -.14  .045 4.1  الطائف
.023 - .105 .250 .089 .151 -.0 7 .151 4.0  أبها

- -.02  .081 .226 .065 .127 -.061 .127 4.05 املدينة املنورة

نتائج اختبار الفرض الثالث  -

يناقــش هــذا الجــزء نتائــج التحليــل اإلحصائــي مــن خــال اإلجابــة عــن التســاؤل »ماهــي العوائــق والتحديــات التــي تواجــه 
املشــروعات املحتضنــة بالبـــرنامج؟«، ويتــم التحقــق مــن ذلــك باختبــار الفــرض الثالــث مــن فــروض الدراســة والــذي ينــص 
علــى أنــه: » توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة)0.05( فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول أهــم 
املعوقــات والتحديــات التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة تعــزى ملتغيـــرات )النــوع - العمر-املؤهــل العلمــي- التخصــص- مــكان 
الحاضنــة(، وإلثبــات صحــة أو عــدم صحــة هــذا الفــرض قامــت الباحثتــان باســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات 
املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن فقــرات االســتبانة املتعلقــة العوائــق والتحديــات التــي تواجــه شــبكة حاضنــات 
األعمــال التقنيــة )بـــرنامج بــادر( بمــدن اململكــة العربيــة الســعودية املختلفــة، وأشــارت النتائــج اإلحصائيــة إلــى أن املتوســط 
املحتضنــة  املشــروعات  تواجــه  هنــاك عوائــق وتحديــات  أن  إلــى  يشيـــر  ممــا   ،)3.7222( بلــغ  قــد  والتحديــات  للعوائــق  العــام 

وبشــكل مرتفــع، والجــدول رقــم )20( يلخــص نتائــج تحليــل املتوســطات الحســابية املتعلقــة بتلــك العوائــق والتحديــات.

جدول رقم )9)) 
العوائق والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة  بحاضنات التقنية )بـرنامج بادر(

املتوسط الفقرة
االنحراف املعياريالحسابي

مستوى 
األهمية

مرتفع4.041.193غياب التخطيط الفعال الذي يتناسب مع طبيعة املشروع.
مرتفع4.011.094عدم اعداد املوازنات والتنبؤات املالية الخاصة بعمل املشروع.

مرتفع981.099. عدم توفيـر التمويل املناسب.
مرتفع3.901.202عدم وجود اليات خاصة ومحدده للمتابعة والرقابة والتقويم.

مرتفع3.631.307عدم اختيار املشروعات واألفكار بناًء على معاييـر رسمية وموضوعية.
مرتفع3.621.297تقلب ظروف السوق واذواق املستهلكيـن.

مرتفع3.621.352تعقيد القوانيـن والسياسات املتعلقة باملشروعات املحتضنة.
مرتفع3.591.271االعتمادية الكاملة للمشروعات املحتضنة على الحاضنة في جميع املجاالت.

مرتفع3.591.257عدم دعم املجتمع املحلي للحاضنة والتفاعل مع انشطتها والوعي بأهميتها.
مرتفع3.561.277تغيـر السياسات االقتصادية والتشريعية للدولة.

مرتفع3.551.356عدم تناسب مدة االحتضان مع جميع أنواع املشروعات.
مرتفع3.531.253افتقاد املسئوليـن بالحاضنة للخبـرة والتأهيل العلمي والكفاءة اإلدارية.

مستوى عوائق وتحديات مرتفع3.72املتوسط الحسابي العام للعوائق والتحديات التي تواجه حاضنات األعمال التقنية 
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- الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم املعوقات والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـر النوع
ً

أوال

وجــود  عــدم  إلــى   )20( الجــدول  فــي  املعطيــات  تشيـــر 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول 
أهم املعوقات والتحديات املتعلقة بالحاضنات تعزى ملتغيـر 
النــوع. وذلــك بســبب انخفــاض قيمــة )t( املحســوبة، والبالغــة 
للنــوع  بالنســبة  الفــروق  أن   )21( الجــدول  ويبيـــن   ،)3.75(
بلــغ متوســط إجابــات الذكــور  كانــت لصالــح الذكــور، حيــث 
)3.75( ومتوســط إجابــات اإلنــاث )3.66(، ممــا يقت�ســي قبــول 

الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر.

ثانًيا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم املعوقات والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـر العمر

يوضح الجدول )21( عدم وجود فروق ذات 
داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول 
أهــم املعوقــات والتحديــات التــي تواجــه املشــروعات 
بدليــل  العمــر،  متغيـــر  إلــى  تعــزى  املحتضنــة 
 )424.( والبالغــة  ))Fاملحســوبة  قيمــة  انخفــاض 
يقت�ســي  ممــا   )α  ≤  0.000( الداللــة  ومســتوى 
قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر. 
ويوضــح الجــدول التالــي أن متوســط إجابــات الفئــة 
وبنســبة  األعلــى  كانــت  فأكثـــر(    8( بيـــن  العمريــة 
بمتوســط   )22-18( العمريــة  الفئــة  ثــم   ،) .94(
-28( العمريــة  الفئــة  تاهــم   ،)3.72( بلــغ  إجابــات 

 )27-23( العمريــة  الفئــة  ثــم   ،)3.71( بنســبة   )32
.)3.65( بلــغ  حيــث  إجابــات  متوســط  أقــل   )37-33( العمريــة  الفئــة  ســجلت  بينمــا   ،) .68( بنســبة 

ا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـــن حول أهم املعوقات والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـــر 
ً
ثالث

املؤهل العلمي

داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )22( الجــدول  يوضــح 
إحصائيــة فــي وجهــات نظرحــول أهــم املعوقــات والتحديــات 
التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة تعــزى إلــى متغيـــر املؤهــل 
والبالغــة  ))Fاملحســوبة  قيمــة  انخفــاض  بدليــل  العلمــي، 
يقت�ســي  ممــا   )α  ≤  0.000( الداللــة  ومســتوى   )2.98 (
قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر. ويوضــح 
كانــت  الجامعــي  فــوق  إجابــات  متوســط  أن  التالــي  الجــدول 
األعلــى وبنســبة ) 8. (، ثــم الجامعــي بمتوســط إجابــات بلــغ 

) .46( بنســبة  الثانــوي  تاهــم   ،)3.69(

رابًعا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم املعوقات والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـر التخصص

تشيـــر النتائــج فــي الجــدول )23( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن حــول أهــم املعوقــات 
والتحديــات التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة تعــزى إلــى التخصــص، بدليــل انخفــاض قيمــة ))Fاملحســوبة والبالغــة ).291( 
ومســتوى الداللــة )α ≤ 0.000( ممــا يشيـــر إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فيمــا يتعلــق بهــذا املتغيـــر. ويوضــح الجــدول أدنــاه أن 

جدول رقم )20) 
نتائج تحليل اختبار )T-Test( في وجهات نظر املبحوثيـن حول 
أهم املعوقات والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة 

تبًعا ملتغيـر النوع

املتوسط العددالجنساملتغيـر
الحسابي

االنحراف 
املعياري

 t قيمة
املحسوبة

مستوى 
الداللة

النوع
1413.751.003ذكر

.601.948
813.661.060أنثى

جدول رقم )22) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات 

الحسابية في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم املعوقات والتحديات 
التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـر املؤهل العلمي

الداللة 
اإلحصائية

  (F(
قيمة

فوق 
جامعي جامعي ثانوي املتوسط 

الحسابي
الدرجة 
العلمية

.507 .681
.376 .2 4 -  .46 ثانوي
.141 - -.2 4 3.69 جامعي

- -.141 -. 76  .8  فوق جامعي

جدول رقم ))2) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات 

الحسابية في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم املعوقات والتحديات التي 
تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـر العمر

الداللة 
اإلحصائية

  (F(
قيمة

 38
فأكثـر 37-33 32-28 27-23 22-(8 املتوسط 

الحسابي
الدرجة 
العلمية

791. 424.

221. -066 . 004.- 0 8.- - 3.72 22-18
260. 027.- 0 4. - 0 8.  .68 27-23
225. 062.- - 0 4.- 004. 3.71 32-28
288. - 062.- 027. 066. 3.65 37-33

- 288.- 225.- 260.- 221.-  .94 8  فأكثـر
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متوســط إجابــات املبحوثيـــن فــي تخصــص العلــوم الشــرعية والقانونيــة كانــت األعلــى وبنســبة )3.90(، ثــم تخصــص العلــوم 
اإلداريــة واالقتصاديــة بمتوســط إجابــات بلــغ )85. (، تلتهــم تخصــص علــوم هندســية بنســبة )3.75(، ثــم التخصــص علــم 
حاســب بنســبة )3.71(، ومــن ثــم تخصــص علــم االتصــاالت وبمتوســط إجابــات مقــداره )3.65(، ومــن ثــم جــاءت التخصــص 
أقــل متوســط  العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة  التخصصــان  بينمــا ســجل   ،)3.63( بلــغ  البحتــة وبمتوســط إجابــات  العلــوم 

إجابــات حيــث بلــغ )3.60(. 

جدول رقم )23) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات الحسابية في وجهات  نظر املبحوثيـن حول أهم املعوقات 

والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـر التخصص
الداللة 

اإلحصائية
  (F(
قيمة

علوم 
هندسية

علم 
االتصاالت

علوم إنسانية 
واجتماعية

علوم 
حاسب

علوم 
بحتة

علوم شرعية 
وقانونية

علوم إدارية 
اقتصادية و

املتوسط 
الحسابي الخبـرة

.941 .291

-.098 -.199 -.249 -.1 9 -.218 .054 -  .85 علوم إدارية واقتصادية
.152 -.254 -. 0  -.194 -.272 - -.054 3.90 علوم شرعية وقانونية
.120 .018 -.0 0 .078 - .272 .218 3.63 علوم بحته
.041 -.059 -.109 - -.078 .194 .139 3.71 علوم حاسب

.151 .049 - .109 .030 .303 .249 3.60 علوم إنسانية 
واجتماعية

.101 - -.049 .059 -.018 .254 .199 3.65 علم االتصاالت
-.101 -.151 -.041 -.120 .152 .098 3.75 علوم هندسية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

خامًسا - الفروق في وجهات نظر املبحوثيـن حول أهم املعوقات والتحديات التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا 
ملتغيـر مكان الحاضنة

أهــم  حــول  فــي وجهــات نظــر املبحوثيـــن  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  الجــدول )24( عــدم وجــود  فــي  تظهــر املعطيــات 
 F(( قيمــة  انخفــاض  بدليــل  الحاضنــة،  مــكان  ملتغيـــر  تعــزى  املحتضنــة  املشــروعات  تواجــه  التــي  والتحديــات  املعوقــات 
املحسوبة والبالغة )1.316( ومستوى الداللة )α ≤ 0.000( مما يشيـر إلى قبول الفرضية العدمية فيما يتعلق بهذا املتغيـر، 
ويوضح الجدول أدناه أن متوســط إجابات املبحوثيـــن في الحاضنات في الرياض كانت األعلى وبنســبة )3.93(، ثم الحضانات 
فــي الطائــف بمتوســط إجابــات بلــغ )3.79(، تلتهــم الحاضنــات فــي الريــاض التقنيــة الحيويــة بنســبة )78. (، ثــم الحاضنــات فــي 
جــدة بنســبة )3.76(، ومــن ثــم الحاضنــات فــي املدينــة املنــورة وبمتوســط إجابــات بلــغ )3.75(، ومــن ثــم جــاءت الحاضنــات فــي 
الدمــام وبمتوســط إجابــات بلــغ )3.65(، وتلتهــا الحاضنــات فــي أبهــا بمتوســط إجابــات بلــغ ) 4. (، بينمــا ســجلت الحاضنــات فــي 

القصيــم أقــل متوســط إجابــات حيــث بلــغ )3.25(. 

جدول رقم )24) 
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدَية بيـن املتوسطات الحسابية في وجهات املبحوثيـن حول أهم املعوقات والتحديات 

التي تواجه املشروعات املحتضنة تبًعا ملتغيـر مكان الحاضنة
الداللة 

اإلحصائية
  (F(
قيمة

املدينة 
املنورة أبها الطائف الرياض التقنية 

الحيوية الدمام القصيم جدة الرياض املتوسط 
الحسابي الخبـرة

.244 1.316

-. 42 -. 80 -.246 .021 .060 -.157 -.117 - 3.93 الرياض
-.225 -.26  -.128 .1 8 .177 -.0 9 - .117 3.76 جدة
-.185 -.22  -.089 .178 -.217 - .039 .157 3.25 القصيم
-.402 -.440 -. 06 -.0 9 - -.217 -.177 -.060 3.65 الدمام
-. 64 -.401 -.267 - -.0 8 -.178 -.1 8 -.021  .78 الرياض التقنية الحيوية
-.096 -.1 4 - .267 .306 .089 .128 .246 3.79 الطائف
.037 - .1 4 .401 .440 .223 .263 . 80  .4  أبها

- -.0 7 .096 . 64 .402 .185 .225 . 42 3.75 املدينة املنورة
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تفسيـر ومناقشة النتائج
مــن خــال عــرض وتحليــل إجابــات عينــه البحــث علــى تســاؤالت الدراســة واختبــار الفرضيــات، تمكنــت الباحثتــان مــن 

التوصــل للنتائــج التاليــة:

مناقشة وتفسيـر نتائج تساؤالت الدراسة

مناقشة نتائج إجابة السؤال األول: - 
مــا هــو مســتوى الخدمــات املقــدم مــن شــبكة حاضنــات األعمــال التقنيــة )بـــرنامج بــادر(؟، توصــل البحــث إلــى أن مســتوى 
)الخدمــات االستشــارية  مثلــت  )6(، حيــث  رقــم  الجــدول  يبيـــن  )80. (، كمــا  عــام  بمتوســط   

ً
املقــدم كان مرتفعــا الخدمــات 

واملعلوماتيــة( أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا حاضنــات بـــرنامج بــادر بمســتوى مرتفــع ومتوســط )4.14(، واتفقــت عينــة البحــث 
علــى أن الحاضنــات تســاهم بشــكل أسا�ســي فــي تقديــم معلومــات، واستشــارات وإحصائيــات متعلقــة بعمــل املشــروع، وإعــداد 
دراســات الجــدوى املاليــة واالقتصاديــة، وربــط املشــروع باملجتمــع املحلــي والتعريــف بــه، وتقديــم كافــة املعلومــات واالستشــارات 
القانونيــة املرتبطــة بــه، بينمــا كانــت مســاهمة حاضنــات البـــرنامج فــي تقديــم )الخدمــات املاليــة( بمســتوى متوســط، بمتوســط 
حســابي )3.10( خاصــة فــي الخدمــات املتعلقــة بتوفيـــر مبالــغ التمويــل املناســبة للمشــروع، وتغطيــة هــذه املبالــغ الحتياجــات 

املشــروع األساســية.

توافقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة )الهرامشــة، 2014( التــي توصلــت إلــى أن حاضنــات األعمــال فــي األردن تقــدم 
إلــى أن رواد  2015( التــي توصلــت  تســهيات وخدمــات متنوعــة لدعــم رواد األعمــال، واتفقــت مــع نتائــج دراســة )الجوهــرة، 

األعمــال يواجهــون صعوبــات ماليــة تتمثــل فــي عــدم توفــر مبلــغ التمويــل املناســب لدعــم مشــروعاتهم.

املقــدم جــاء مرتفًعــا، بســبب توجــه اململكــة نحــو دعــم قطــاع املشــروعات  الباحثتــان أن مســتوى الخدمــات  وتعتبـــر 
الصغيـــرة واملتوســطة، كإحدى توجهات رؤية اململكة 2030 من خال حاضنات األعمال ومن خال الهيئة العامة للمنشــآت 
الصغيـــرة واملتوســطة )منشــآت( التــي تــم تأسيســها فــي العــام2016م، لدعــم وتمكيـــن املنشــآت الصغيـــرة واملتوســطة بالتعــاون 
مــع القطاعيـــن العــام والخــاص. وبحسب تقريـــر التنافســية العالمــي 2019 تقدمـــــــت املــــــملكة 17 مرتبـــــــة عــن عــام 2018 فــي كل 
مــن مؤشـــــــــــــــــــــري »تمــــــويل املنشــآت الصغيـــرة واملتوســطة« و»توفــر رأس املــال الجــريء«، إذ حــــــلت فــي املرتبتيـــن 19 و12 علــى 

.)/https://www.monshaat.gov.s( التـــــــــوالي 

مناقشة نتائج إجابة السؤال الثاني: - 

مــا هــو دور شــبكة حاضنــات األعمــال التقنيــة )بــادر( فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي؟، توصــل البحــث إلــى أن دور 
 بمتوســط عــام ) 4.1(، كمــا يبيـــن 

ً
شــبكة حاضنــات األعمــال التقنيــة )بــادر( فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي كان مرتفعــا

الجــدول رقــم )13(، حيــث أظهــرت نتائــج اســتطاع آراء عينــة البحــث أن حاضنــات البـــرنامج تســاهم فــي تعزيـــز ركيـــزة )تنميــة 
املــوارد البشــرية( بمســتوى مرتفــع وبمتوســط )4.26(، حيــث تســاهم حاضنــات البـــرنامج فــي توفيـــر أنــواع جديــدة مــن التعليــم 
والتدريــب، وتشــجيع الشــباب فــي املجتمــع املحلــي علــى اكتســاب مهــارات التعلــم والتدريــب الذاتــي، وتســاهم فــي نشــر ثقافــة 
العمــل الحــر بينهــم، وكذلــك اتفقــت عينــة البحــث علــى أن حاضنــات البـــرنامج تعــزز أنشــطة وركائــز االقتصــاد املعرفــي املتعلقــة 
ب)التكنولوجيــا واالتصــال( بمســتوى مرتفــع، وبمتوســط حســابي)4.25( مــن خــال مســاهمتها فــي دعــم وتوجيــه الشــباب نحــو 
املشــروعات عاليــة التقنيــة والتكنولوجيــا. أمــا مســاهمة حاضنــات البـــرنامج فــي تعزيـــز ركيـــزة )اإلبــداع واالبتــكار( فقــد جــاء 
بمســتوى مرتفــع بمتوســط )4.17( ملســاهمتها فــي تســويق األفــكار املبتكــرة بنســب مرتفعــة ومــن خــال تهيئتهــا الظــروف املناســبة 
لتطبيق األفكار اإلبداعية، وفيما يتعلق بالركيـزة الرابعة )البحث والتطويـر( فكانت مساهمة حاضنات البـرنامج فيها بدرجة 
أقــل، حيــث اتفقــت آراء عينــة الدراســة بأنهــا تســاهم فــي تعزيـــزها بمســتوى مرتفــع وبمتوســط ) 8. ( حيــث تحــول الحاضنــة  
األفــكار واألبحــاث العلميــة إلــى أنشــطة ومنتجــات صناعيــة، ولكنهــا تســاهم بشــكل أقــل فــي املســاهمة فــي إجــراء دراســات علميــة 

تـــرتبط بأنشــطة املشــروعات املحتضنــة كمــا أنهــا ليــس لديهــا ارتباطــات رســمية مــع مراكــز أبحــاث محليــة ودوليــة.

َيــة تحقيــق مؤشــرات األداء الرئيســة 
ْ
ويســعى بـــرنامج بــادر حالًيــا لتوســيع نطــاق مراكــز االبتــكار والريــادة فــي جميــع أنحــاء اململكــة ُبغ

للبـــرنامج املتمثلــة فــي تأســيس 600 شــركة ناشــئة، وخلــق 600,  فرصــة عمــل بحلــول عــام 2020.
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واتفقــت هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة )غيــاط وبوقــوم، 2009( التــي توصلــت إلــى أن دور الحاضنــات التكنولوجيــة فــي تنميــة 
اإلبــداع بالجزائــر ال تـــزال دون املســتوى املطلــوب.

مناقشة نتائج إجابة السؤال الثالث: - 

ما هي العوائق والتحديات التي تواجه شبكة حاضنات األعمال التقنية )بـرنامج بادر( بمدن اململكة العربية السعودية 
 بمتوســط عــام 

ً
املختلفــة؟، توصــل البحــث إلــى أن مســتوى التحديــات والعوائــق التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة كان مرتفعــا

)3.72(، كمــا يبيـــن الجــدول رقــم )20(، حيــث أظهــرت النتائــج غيــاب التخطيــط الفعــال الــذي يتناســب مــع طبيعــة املشــروع 
وعــدم إعــداد املوازنــات والتنبــؤات املاليــة الازمــة لعمــل املشــروع، وعــدم توفــر التمويــل املناســب واالفتقــار للمتابعــة والرقابــة 
والتقويــم، وتعقيــد القوانيـــن والتشــريعات املتعلقــة بعمــل املشــروعات، وعــدم دعــم املجتمــع املحلــي للحاضنــة، والتفاعــل مــع 

أنشــطتها والوعــي بأهميــة املشــروعات التــي تحتضنهــا. 

وتوافقــت هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة كل مــن )الجوهــرة، 2015( التــي أظهــرت نتائجهــا بعــض الصعوبــات التــي تواجــه 
رواد األعمــال مــن ضمنهــا عــدم وجــود مموليـــن وغيــاب دعــم املجتمــع املحلــي، باإلضافــة لبعــض الصعوبــات اإلداريــة والفنيــة، 
ودراســة )الرابغــي والشما�ســي، 2018( التــي توصلــت إلــى أن حاضنــات التقنيــة بــادر تواجههــا عــدد مــن الصعوبــات والتــي مــن 
ضمنهــا مشــكات التمويــل الدائــم للمشــروعات التقنيــة املحتضنــة. وقــد ُيعــزى التشــابه بيـــن نتائــج الدراســة ونتائــج الدراستيـــن 

إلــى التقــارب الزمنــي بيـــن إجــراء الدراستيـــن.

مناقشة وتفسيـر نتائج اختبار الفرضيات:
 - α ≤ 0.000( أظهــرت نتائــج اختبــار الفرضيــة األولــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة

)النــوع،  متغيـــر  إلــى  تعــزى  البـــرنامج  حاضنــات  مــن  املقــدم  الخدمــات  مســتوى  حــول  املبحوثيـــن  نظــر  وجهــات  فــي 
العمــر، املؤهــل العلمــي، التخصــص، مــكان الحاضنــة(.

 - α ≤ 0.000( أظهــرت نتائــج اختبــار الفرضيــة الثانيــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
فــي وجهــات نظــر املبحثيـــن لطبيعــة العوائــق والتحديــات التــي تواجــه املشــروعات املحتضنــة تعــزى إلــى متغيـــر )النــوع، 

العمــر، املؤهــل العلمــي، التخصــص، مــكان الحاضنــة(.

أظهــرت نتائــج اختبــار الفرضيــة الثالثــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.000 فــي - 
وجهــات نظــر املبحوثيـــن لــدور حاضنــات البـــرنامج فــي تعزيـــز ركائــز االقتصــاد املعرفــي تعــزى إلــى متغيـــر )النــوع، العمــر، 

املؤهــل العلمــي، التخصــص، مــكان الحاضنــة(.

من خال نتائج  اختبار الفرضيات اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بيـن آراء عينة البحث حول مستوى 
الخدمــات املقــدم مــن حاضنــات البـــرنامج وحــول أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي تعززهــا أو التحديــات والعوائــق التــي تواجــه 
املشــروعات املحتضنــة ، ممــا يقت�ســي قبــول جميــع فرضيــات العــدم، ويــدل ذلــك علــى اتفــاق آراء عينــة البحــث حــول محــاور 
البحــث الثــاث وعــدم وجــود اختــاف بينهــم، وفســرت الباحثتــان ذلــك االتفــاق بــأن البـــرنامج يقــدم نفــس مســتوى الخدمــات 
لجميــع املشــروعات املحتضنــة بغــض النظــر عــن طبيعــة أو مــدى تقنيــة املشــروع أو مكانــه، ويســاهم فــي دعــم ركائــز االقتصــاد 
املعرفــي بنفــس املســتوى بجميــع املــدن حيــث إن البـــرنامج يخضــع إلدارة واحــدة ويعمــل تحــت مظلــة وتوجيــه مدينــة امللــك 

عبدالعزيـــز للعلــوم والتقنيــة.

ملخص ألهم النتائج
( بنهايــة عــام 2019، وبمــا أن البـــرنامج - 

ً
تـــراوحت ســنوات عمــل حاضنــات بـــرنامج بــادر مــا بيـــن )عام-إحــدى عشــر عامــا

تــم تأسيســه فــي عــام 2007، فذلــك يــدل علــى احتضــان أول مشــروع بعــد التأســيس بعــام واحــد فقــط.

بلــغ عــدد املشــروعات املحتضنــة بالبـــرنامج )329مشــروًعا( تخــرج منهــا )75مشــروع( مــن حاضنــات )الرياض-الريــاض - 
للتقنيــة الحيوية-جــدة(، وبلــغ عــدد املتعثـــر منها)249مشــروع( حيــث تعثـــرت هــذه املشــروعات فــي جميــع الحاضنــات 

ماعــدا حاضنة-املدينــة املنــورة، حيــث م�ســى علــى تأسيســها عــام واحــد فقــط.

الفئــة -  شــكلت  كمــا   ،)%63( نســبتهم   بلغــت  حيــث  الذكــور،  مــن  املحتضنــة  املشــروعات  أصحــاب  معــدل  ارتفــاع 
العمرية)23-27 سنة( أعلى نسبة )63%( من عينة البحث، وشكل حملة املؤهات العلمية الجامعية وفوق الجامعية 
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 أن النســبة الغالبــة مــن عينــة البحــث متخصصــة فــي مجــال العلــوم اإلداريــة 
ً
نســبة )96%(، وأظهــرت نتائــج البحــث أيضــا

واالقتصاديــة، كمــا اتضــح أن املشــروعات املحتضنــة فــي حاضنــة بادر-الريــاض شــكلت أعلــى نســبة وبلغــت )%27(.

توصلــت الدراســة إلــى أن الخدمــات )االستشــارية واملعلوماتيــة( هــي أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا حاضنــات التقنيــة - 
بــادر بمســتوى مرتفــع، بينمــا كان دورهــا فــي تقديــم )الخدمــات املاليــة( بمســتوى متوســط.

تـــركزت أهــم العوائــق التــي تواجــه املشــروعات بحاضنــات التقنيــة حــول غيــاب التخطيــط الفعــال لعمــل املشــروع - 
منــذ البدايــة، وعــدم إعــداد املوازنــات والتنبــؤات املاليــة الخاصــة بعمــل املشــروع، وعــدم توفــر التمويــل املتناســب مــع 

طبيعــة املشــروع.

مثلــت ركيـــزة )تنميــة املــوارد البشــرية( ودعــم أنشــطة )التكنولوجيــا واالتصــال( أهــم ركائــز االقتصــاد املعرفــي التــي - 
، بينمــا كانــت مســاهمتها فــي تعزيـــز ركائــز )اإلبــداع واالبتــكار( 

ً
تعززهــا حاضنــات التقنيــة بــادر بمســتوى مرتفــع جــدا

و)البحــث والتطويـــر( بمســتوى مرتفــع.

توصيات الدراسة

من خال نتائج الدراسة امليدانية، يمكن اقتـراح مجموعة من التوصيات كما يلي:
مسئولية التنفيذآليات التنفيذالتوصية

أهمية إيجاد 
روابط بيـن 

املبتكريـن وممولي 
املشروعات

توفيـر صندوق مالي للتمويل قصيـر االجل مع تقديم االستشارات املالية.
تفعيل دور شركات رأس املال املخاطر وتحفيـز رجال األعمال على قبول األفكار الريادية.

إنشاء اتحاد مصارف متخصص في منح االئتمان للمشروعات.
إنشــاء بورصــة ملشــروعات الحاضنــات للتمكيـــن مــن الحصــول علــى التمويــل مــن خــال 

إصــدار األســهم والســندات.

التجــارة  وزارة  علــى  --القائميـــن 
عــة لصنا ا و

الحاضنــات  إدارة  علــى  --القائميـــن 
باململكــة والتكنولوجيــة  التقنيــة 

إدارة الحاضنات

اعتماد وتـرخيص الحاضنات ذات املواصفات العاملية فقط.
وتأهيــل  التكنولوجيــة،  الحاضنــات  إدارة  بكيفيــة  للتعريــف  تدريبيــة  دورات  توفيـــر 

إدارتهــا. علــى  القائميـــن 
خدماتهــا  تحسيـــن  علــي  قدرتهــا  حيــث  مــن  الحاضنــة  إدارة  أداء  لتقييــم  معاييـــر  وضــع 

والروتيـــن. الحكوميــة  اإلجــراءات  واختـــزال  التشــغيلية 

التجــارة  وزارة  علــى  --القائميـــن 
عــة لصنا ا و

--القائميـن على إدارة الحاضنات 

بـرامج التوعية 
اإلعامية عن 

الحاضنات 

الســعودي  الشــباب  بيـــن  بــادر  خدمــات  عــن  املجتمــع  وتثقيــف  لتوعيــة  مكثفــة  حملــة 
االجتماعــي. التواصــل  وســائل  مــن  واالســتفادة 

عقــد شــراكات مجتمعيــة مــع الجامعــات لتســهيل الوصــول للشــباب وتوعيتهــم بمفهــوم 
العمــل الحــر وريــادة األعمــال واالســتفادة مــن أفكارهــم.

--القائميـن على وزارة التجارة والصناعة
الحاضنــات  إدارة  علــى  --القائميـــن 

باململكــة والتكنولوجيــة  التقنيــة 
--عمادات التطويـر والجودة بالجامعات.

تسويق املنتجات 
التكنولوجية

تنظيم سوق تكنولوجي دوري لعرض املنتجات وتعريف املجتمع بها.
إلزام املؤسسات الحكومية بالشراء من منتجات هذه املشروعات.

مســحية  دراســات  خــال  مــن  الضروريــة  باملعلومــات  املشــروعات  أصحــاب  تـــزويد 
واملســتقبلية. الحاليــة  والعامليــة  املحليــة  األســواق  لتوجهــات 

إقامة شــبكة اتصال اجتماعي رســمي بيـــن أصحاب املشــروعات التابعة لحاضنات البـــرنامج 
لتعزيـــز التشــابك والتكامل الصناعي ولتوســيع قدرات اإلنتاج بينهم واملشــاركة في الخبـــرات، 

--القائميـن على وزارة التجارة والصناعة
الحاضنــات  إدارة  علــى  --القائميـــن 

باململكــة والتكنولوجيــة  التقنيــة 

تفعيل دور 
الحاضنات في 
تعزيـز اإلبداع 

واالبتكار

عقــد شــراكات بيـــن حاضنــات البـــرنامج ومراكــز اإلبــداع واالبتــكار باملؤسســات والجامعــات 
الحكوميــة الحتضــان األفــكار اإلبداعيــة للطــاب واملنسوبيـــن وتقديــم الدعــم املناســب.

وضــع سياســة خاصــة بالتحفيـــز املناســب بنــاًء علــى عــدد األفــكار املقدمــة ورعايــة االبتــكار 
وعقــد  منتجــات  إلــى  األفــكار  تحويــل  علــى  املحلــي  واملجتمــع  الشــباب  لتحفيـــز  واإلبــداع 
بنــوع االبتــكارات وعددهــا تضــم حاضنــات  يتعلــق  مســابقات وملتقيــات ونــدوات فيمــا 

البـــرنامج باملــدن الســبع التــي يغطيهــا البـــرنامج. 

الحاضنــات  إدارة  علــى  --القائميـــن 
باململكــة والتكنولوجيــة  التقنيــة 

--عمادات التطويـر والجودة بالجامعات
واإلبــداع  املوهبــة  رعايــة  --مراكــز 

ت معــا لجا با
-اإلمارات باملدن السبع

تفعيل دور 
الحاضنات في 
تعزيـز أنشطة 

البحث والتطويـر

بحيــث  رســمية،  وعقــود  اتفاقيــات  خــال  مــن  املحليــة  الجامعــات  مــع  الحاضنــة  ربــط 
فمراكــز  املدينــة،  نفــس  داخــل  بالجامعــة  األبحــاث  بمراكــز  البـــرنامج  حاضنــة  تـــرتبط 
األبحــاث  إلجــراء  املناســبة  والبيئــة  واملــواد  اآلليــات  كل  بهــا  تتوفــر  الجامعيــة  األبحــاث 

منتجــات. إلــى  األفــكار  وتحويــل 
االستشــارات  لتبــادل  والعامليــة  الدوليــة  األبحــاث  مراكــز  مــع  رســمية  ارتباطــات  عقــد 

البحثيــة. والخبـــرات 

التجــارة  وزارة  علــى  --القائميـــن 
عــة لصنا ا و

الحاضنــات  إدارة  علــى  --القائميـــن 
باململكــة والتكنولوجيــة  التقنيــة 

--عمــادات البحــث العلمــي  وعمــادات 
التطويـــر والجــودة بالجامعات.

تقليل نسب 
املشروعات 

املتعثـرة 

متخصصــة  لجــان  وتشــكيل  موضوعيــة  معاييـــر  علــى  بنــاًء  املشــروعات  أفــكار  قبــول 
األوليــة. مراحلــه  منــذ  املشــروع  عمــل  علــى  الرقابــة  وتكثيــف  تعزيـــز  مــع  لذلــك  ومؤهلــة 

أصحــاب  وإكســاب  املحتضنــة  املشــروعات  لحمايــة  بالحاضنــة  للمخاطــر  إدارة  إنشــاء 
التعثـــر. لتفــادي  الازمــة  الخبـــرة  املشــروعات 

--القائميـن على وزارة التجارة والصناعة
الحاضنــات  إدارة  علــى  --القائميـــن 

باململكــة والتكنولوجيــة  التقنيــة 
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املراجع
 - مراجع باللغة العربية:

ً
أوال

دمشــق -  جامعــة  مجلــة  العربــي«،  البلــدان  فــي  املعرفــة  اقتصــاد  »اتجاهــات   .)2012( أنــس.  الشــامات، محمــد  أبــو 
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ABSTRACT 

Given that the crucial element for the success of technology incubators )i.e. incubators that help ICT 
and tech innovators convert their ideas into tangible goods( largely lies in enhancing the services they pro-
vide )financial, administrative, technical, accounting, consulting and information, legal, logistics( and that 
the diagnosis and analysis of the reality of tech incubators is a way to help improve such services by iden-
tifying the obstacles and challenges facing tech incubators, the overall objective of this study is, therefore, 
to examine the reality of the Badir Program tech incubators by obtaining an insight into the level of the 
services provided by the program incubators, the role they play in strengthening the pillars of the knowl-
edge economy, and the challenges and obstacles facing the projects incubated by the program from the 
perspective of the incubated entrepreneurs.

This is achieved through an applied study of all the Badir incubators in Saudi Arabia which incubate 
 29 technical projects. The research sample consisted of 222 entrepreneurs. The research findings show 
that the consulting and information services are the most important services provided by the Badir tech 
incubators and the most important obstacles are the lack of preparation of budgets and financial forecasts 
for the projects and the lack of funding commensurate with the nature of them. Moreover, the pillars of HR 
development and support for technology and communication activities are the most important pillars of 
the knowledge economy that the program incubators enhance. 

Lastly, a number of significant recommendations have been reached that can help to improve the 
quality of the services provided by the tech incubators, including creating links between innovators and 
project funders, paying attention to mechanisms for marketing technology products, to qualifying those in-
volved in the administration of the incubators and to community outreach on the program incubators, cre-
ating links between the program incubators and global research centers and establishing risk departments 
within the incubators to protect incubated technical projects from running into difficulties and failure.
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