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   :الملخص

یهدف الباحثان من خالل توظیف المنهج الوصفي التحلیلي إلى بناء نموذج عملي     

ي سبیل ذلك فإن نطاق بحثنا  في هذا یوضح آلیات االستفادة من الطاقات الشبابیة ، وف

مفهوم  التي تحددالمبحث األول یناقش الخلفیة النظریة . المجال سیتركز على ثالثة مباحث

حاضنات اإلعمال من حیث النشوء والتطور والمبحث الثاني یتناول متطلبات وتحدیات 

لحاضنات التقنیة في وأما المبحث  األخیر فیقدم مساهمة ا. التقنیة وأدوار حاضنات األعمال

 .تنمیة المشاریع، وأخیرًا  نستعرض أهم النتائج  والتوصیات

  البنى التحتیة, الحاضنات التقنیة, حاضنات اإلعمال : الكلمات المفتاحیة

Abstract    

  The aim of the researchers through the hiring of a descriptive 
approach analytical work to build a workable model clear methods for 
the benefit of the youth energies, in order that the scope of the 
discussed in this area will focus on discussion a three chapters. The 
first chapters include the theoretical background which determine the 
concept of business incubators in terms of evolving .the chapter tow 
deals with the requirements, challenges and roles of business 
incubators. The last chapter presents the contribution of technical 
incubators in the enterprises development; finally we review the major 
findings and recommendations. 
Keyword: Business incubators, Technical incubators, 
Infrastructure  
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   ) Introduction( المقدمة

أهمیة حاضنات اإلعمال بكونها أداة فعالة لتحقیق النمو االقتصادي  تكمن     

بشریة العاطلة من المتمثل بالناتج المحلي اإلجمالي ،فضال عن تشغیل الطاقات ال

خالل تزوید المشاریع الصغیرة المحتضنة للخدمات والموارد وبكلفة رخیصة بالتالي 

تدر هذه المشاریع المحتضنة موارد مالیة على میزانیات الدول ومن ثم تفید المجتمع 

،فضال عن مساهمتها في توجیه االستثمار إلقامة مشاریع في القطاعات ذات 

ستفادة من عملیة التطویر التكنولوجي مولدًا بذلك نقاط قوة لجذب اإلنتاجیة العالیة لال

الخریجین الجدد والعاطلین عن العمل الذین یملكون مؤهالت علمیة ولمن تسمح لهم 

  . الفرصة لالنضمام إلى هذه الحاضنة واالستفادة من الدعم واإلسناد إلقامة مشاریعهم

ضنات اإلعمال لتولید فرص عمل وفي العراق توجد مقومات بناء للقیام بحا   

ومحاربة البطالة والفقر منها مؤسسات البحث العلمي والجامعات التي تقدم 

االستشارات واإلشراف والمتابعة، فضال عن وجود كوادر بشریة ذات كفاءة 

متخصصة تدرب أصحاب المشاریع ووجود بنیة تحتیة متروكة باإلمكان االستفادة 

ها للدولة وبذلك نستنتج إن حاضنات اإلعمال أداة قادرة على منها كاألبنیة تعود ملكیت

 .بذلك التنوع االقتصادي  تجسید فكرة العمل الحر للنهوض بالقطاع الخاص محققتاً 

هل للحاضنات التقنیة دور في  - ) :Problem of research(مشكلة البحث 

  تطویر وتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة في العراق؟ 

ینطلق البحث من فرضیة  -) :Hypothesis of research(حث فرضیة الب

  .مفادها أن للحاضنات التقنیة دور في تنمیة وتوسیع وتطویر المشاریع

   -:یهدف البحث إلى تحقیق اآلتي : )Aim of research(هدف البحث 

 .تحدید مفهوم حاضنات اإلعمال -

  .متطلبات وتحدیات حاضنات اإلعمال  -

لحاضنات التقنیة في تنمیة المشاریع الصغیرة تبیان مدى مساهمة ا -

 .والمتوسطة
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یعتمد أسلوب  -: )Methodology of research ( منهجیة البحث 

البحث على الجمع بین المنهجین الوصفي التحلیلي والمنهج العملي للوصول 

  . إلى النتائج المرجوة من البحث

  )chapter one/ (المبحث األول                          

 Theoretical framework for business)اإلطار النظري لحاضنات اإلعمال

incubators)  

ن حاضنات اإلعمال لها دور فعال في العدید من المسارات التنمویة إ     

االقتصادیة واالجتماعیة وهي تمثل النواة لترجمة اإلنجاز العلمي واإلبداع البشري إلى 

ي أیضًا تمثل آلیة لها اعتبارها في خلق المزید من مشروعات عمل جادة ومنتجة وه

فرص العمل، ونظرًا لهذه األهمیة سنتناول في هذا المبحث المفهوم وتطور فكرة 

 .النشوء لحاضنات األعمال

 

  المفهوم والنشوء وتطور الفكرة : حاضنات األعمال :أوال

ویر المشـــاریع تعتبـــر حاضـــنات األعمـــال مـــن أهـــم األدوات لتنمیـــة وتوســـیع وتطـــ      

الصــغیرة والمتوســطة وتــوفیر احتیاجاتهــا فــي ظــل بیئــة األعمــال إلــى المشــاریع القائمــة 

والكبیرة بشـكل عـام، ویتمثـل الـدور الرئیسـي لحاضـنات األعمـال فـي تـذلیل المصـاعب 

أمام مشاریع الشباب من خالل تقدیم الدعم لهذه المشاریع في المراحل األولى إلـى أن 

  .ومن ثم الخروج من مرحلة الحاضنة  یصل مرحلة النضوج

تعرف حاضنات األعمال بأنها عملیة وسیطة  : مفهوم حاضنات األعمال - 1

بین مرحلة بدء النشاط ومرحلة النمو لمنشآت األعمال وهذه العملیة تحتوي على 

تقدیم وتزوید المبادرین بالخبراء والمعلومات واألدوات الالزمة لنجاح المشروع، 

نة األعمال عملیة وسیطة بین مرحلة بدء المشروع ونموه من أجل وبذلك تكون حاض

تحویل المشروع إلى خطة عمل، والفكرة إلى منتج أي تحویل الفكرة إلى هدف لیعود 

على المجتمع بالكثیر من الفوائد، وهذه العملیة البد أن تحتوي على تقدیم أو تزوید 
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یوضح ) 1(ر المشروع، والشكل المبادرین باألدوات الالزمة من أجل نجاح واستمرا

 الفكرة 

  إسهامات نجاح المشروعات) 1( شكل 

 

 

 

 

 

  

  .الشكل من عمل الباحثین : المصدر

     

وأكــد الخبــراء االقتصــادیون علــى مــدى أهمیــة إنشــاء حاضــنات األعمــال مــن أجــل    

هـا حمایة المؤسسة في بدایة تكوینها لما تحتاجه مـن دعـم ومسـاندة وحمایـة حیـث تمكن

ــة االنطــالق  وتــدفعها تــدریجیًا لتصــبح قــادرة علــى النمــو ) ســنة2-1(مــن تجــاوز مرحل

ومؤهلة للمسـتقبل وقـادرة علـى تحقیـق النجـاح، وتعـرف أیضـا حاضـنات اإلعمـال علـى 

أنهــا آلیــة مــن اآللیــات المعتمــدة لــدعم المؤسســات الصــغیرة المبتدئــة والتــي تحتــاج إلــى 

مرحلــة االنطــالق، وقــد تكــون حاضــنة األعمــال الخــدمات والتســهیالت لتتجــاوز أعبــاء 

 .    1مؤسسة خاصة أو تابعة للدولة وهذه األخیرة تعطي لها دعمًا أقوى 

وتعــد حاضــنات األعمــال بنــاء مؤسســي حكــومي أو خــاص تمــارس مجموعــة مــن     

ــــدیم المشــــورة والنصــــح والخــــدمات، والمســــاعدات المالیــــة  األنشــــطة التــــي تســــتهدف تق

ة لمنشآت األعمال والصناعات الصغیرة سواء في المراحل األولى لبـدء واإلداریة والفنی

فــي . 2النشــاط أو إثنــاء ممارســته أو مــن خــالل مراحــل النمــو التــي تمــر بهــا المشــاریع 

حــــین یعــــّدها الــــبعض حزمــــة متكاملــــة مــــن الخــــدمات والتســــهیالت واآللیــــات المســــاندة 

منیــة حتــى یــتم تأهیــل المنشــأ ذات االستشــاریة التــي یــتم توفیرهــا خــالل فتــرة أو فتــرات ز 

  .العالقة لبدء القیام باإلنتاج والعمل الفعلي

 تنویع النشاط االقتصادي

نشر التكنولوجیا  اي جعل حاضنات األعمال مبتكرة 

أخطار االستثمار لمشاریع الصغیرة والمتوسطة  تخفیض

 تكوین الثروة
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)http://www.najah.edu/arabic/centers/BTI.asp(3 

تصنیف متعدد للحاضنات) 1(الجدول    

 الهدف العنوان ت

بحسب الهدف . أوالً   

ولیة األ 1  استقطاب رأس المال األجنبي 

 استثمار الطاقات البشریة أو شریحة محددة من المجتمع اإلقلیمیة 2

 تبادل التسهیالت والتركیز على الدعم التقني والمعرفة الصناعیة  3

خدمة قطاع متخصص مثل البرمجیات والصناعات القطاع  4

لمنتجات جدیدة غیر تقلیدیة مع  خدمة تصامیم متقدمة التقنیة  5

 تطویر أبحاث وأفكار أكادیمیة البحثیة  6

 خدمة قطاعات مختلفة باعتماد شبكة المعلومات االفتراضیة  7

 مساعدة الشركات الناشئة في مجال اإلنترنت والبرمجیات اإلنترنت 8

 األمثلة الجهة مستوى  العنوان ت

بحسب طبیعة المجال. ثانیاً   

 Cambridge-المشروعا -تكنولوجیا بسیطة حاضنة  1

 Mackansey-مشاریع  -تكنولوجیا متنوعة حاضنات  2

 Anderson-المراكز  - تقنیات متقدمة الحاضنات  3

مةبحسب الخدمات المقد. ثالثاً   

بنیة تحتیة، تقنیات اتصاالت، موارد (خدمات شاملة حاضنة  1

تسریع عملیة الشروع أو البدء بتشغیل أي مشروع أعمال مسّرعات  2

اولین والمستشارین باإلضافة إلى تأسیس شبكات المق مداخل المشاریع 3

االستثمار في فترة مبكرة من العمل واتخاذ تدابیر ابتدائیة شبكات  4

  4) 2009(اهللا المعاضیدي میسر إبراهیم الجبوري ومعن وعد 
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 نشوء حاضنات األعمال وتطور المفهوم : ثانیا

نشأت فكرة حاضنات األعمال في أواخر الثمانینات تسعى العودة إلى االهتمام     

بدور المؤسسات الصغیرة في االقتصاد الوطني وضرورة تنمیة الفكرة الریادیة 

و تولید حب الریادة ومساندة للمشاریع، ولهذا فإن الهدف األساسي للحاضنات ه

، 5) االنطالق(المؤسسات والمشاریع الصغیرة على مواجهة صعوبات مرحلة البدء  

وتقوم فلسفة الحاضنات على أساس فكرة توفیر آلیات للمشروعات في بدایتها لتتحول 

إلى مشروعات أكثر قوة قادرة على توفیر فرص العمل ،وتعتبر التجربة األمریكیة 

ارب، إذ أن مفهوم حاضنات األعمال تم استحداثه وتطویره بشكل أساسي أقدم التج

 1959في الوالیات المتحدة األمریكیة، فقد أنشأت أول حاضنة في أمریكا عام 

بمدینة نیویورك وذلك عندما قامت عائلة بتحویل مقر شركتها التي توقفت عن العمل 

بین في إنشاء المشاریع الصغیرة إلى مركز لألعمال یتم تأجیره من قبل األفراد الراغ

والمتوسطة مع تقدیم النصائح واالستشارات لهم، والقت هذه الفكرة نجاحًا كبیرًا، 

وبعدها تحولت هذه الفكرة إلى ما یعرف بالحاضنة حیث تخرج منه اآلالف من 

الشركات الصغیرة والمتوسطة، أما دول أوربا فقد تبعت أمریكا في ذلك وباألخص 

  . 6م    1986د األوربي في عام دول االتحا

 أهداف حاضنات اإلعمال  - 2

تهدف حاضنات األعمال لتحقیق جملة من األهداف منها تطویر أفكار جدیدة     

تساهم في خلق مشاریع إبداعیة جدیدة، أو تطویر المشروعات القائمة، أو توفیر 

بحاث، والمعرفة الدعم والتمویل والخدمات اإلرشادیة والتسهیالت فضًال عن تقدیم األ

والتدریب، والمراجعة الدوریة لعملیات التشغیل وتقوم الحاضنات بتقدیم الخدمات 

االستشاریة التي لها عالقة بدراسة جدوى المشاریع، واختیار المواد واآلالت والمعدات 

وطرق العمل وتوفیر المباني للمؤسسات الصغیرة، ربط المؤسسة المحتضنة بمختلف 

 . 7ة وغیر الحكومیة، وتقدیم الدعم الفني والتدریب اإلداري الجهات الحكومی

 

  ) chapter tow/ (المبحث الثاني                   
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 Requirements, challenges)متطلبات وتحدیات وأدوار حاضنات األعمال

and roles of business incubators)  
  

  متطلبات إقامة حاضنات األعمال  - أوال

من العوامل یوضحها الشكل  قامة حاضنات األعمال مجموعةمتطلبات إ تتضمن

  : أدناه

  شروط إقامة حاضنات األعمال) 2(شكل  

وعي المبادرین وأصحاب األعمال الصغیرة بالمكاسب التي تقدمها  •

 حاضنات األعمال 

 تقدیم دراسة عن المشروع قبل تنفیذه ومالحظة مدى إمكانیة تطبیقه  •

 بین الجهات المعنیة بالتجدید التكنلوجي  إقامة عالقات تعاونیة •

تفعیل التشریعات والقوانین التي تخدم تفاعل مشاركة القطاعین العام  •

 والخاص 

اختیار المكان المناسب والقریب من المراكز الجامعیة والمعاهد من أجل  •

  تطویره 

  .الشكل من عمل الباحثین : المصدر

 :مالالتحدیات التي تواجه حاضنات األع-ثانیا

رغم أهمیة الدور الذي تلعبه حاضنات األعمال إال أنه توجد العدید من التحدیات  

   -:7التي تقف عائقًا أمام تطور هذه الحاضنات منها 

  محدودیة الموارد المالیة والبشریة للحاضنة الذي یحد من مستوى طموح

 .المؤسسات الحاضنة 

 االت ورد فعل األطراف التي التحدي الثاني یتمثل بمشكلة جودة ونوعیة االتص

 .تستهدفها الحاضنة لغرض تسهیل عمل المؤسسة المحتضنة 

  االعتمادیة والمقصود هنا اعتماد المؤسسات المحتضنة على الحاضنات في

 .مختلف المجاالت 
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  اختالف أهداف المؤسسات المحتضنة والحاضنة خاصة فیما یتعلق بدرجة

تقدیمها للمساعدات المالیة أو حتى  الخطر التي تستهدفها الحاضنة من خالل

 .ضمانها أمام المؤسسات المالیة التي تمنح القروض 

  :  حاضنات األعمال ودورها في نمو االقتصاد الوطني-ثالثا

تسهم حاضنات األعمال في التشجیع والمساهمة في نمو االقتصاد الوطني من   

ق، ویعبر السوق عن مجموعة خالل والداة أسواق جدیدة وفقًا للمفهوم الحدیث للتسوی

من األفراد الذین لدیهم الرغبة والقدرة إلشباع احتیاجاتهم وهذا ما یسمى اقتصادیًا 

بالطلب الفعال، اكتشاف مصادر جدیدة للمواد وذلك من خالل تحسین الوضع في 

مجال األعمال، تنمیة الموارد الرأسمالیة ومن المعلوم أن الموارد الرأسمالیة تعني 

مباشرة لجلب المال تمثل في اآلالت والمباني والموارد المادیة المستخدمة في  وسیلة

اإلنتاج، استخدام تقنیات جدیدة وصناعات جدیدة أي استغالل الموارد وتحسینها 

البتكار أعمال جدیدة وتحویلها إلى مكاسب مادیة واجتماعیة ملموسة، خلق فرص 

المجتمع، بمعنى خلق مزید من  عمل جدیدة تساهم في خفض معدالت البطالة في

الوظائف، وبالتالي زیادة الدخل وهذا بدوره یساهم في زیادة الطلب على المنتجات من 

السلع والخدمات وبالتالي یزید اإلنتاج ومرة أخرى یولد طلب على الوظائف وهكذا 

  .  9تسیر عجلة التنمیة 

  : ي االقتصادحاضنات األعمال ودورها في دعم المشاریع الصغیرة ف-رابعا

أصبحت المشاریع الصغیرة خیارًا استراتیجیا تبنته الكثیر من الدول من أجل     

تحقیق أهدافها االقتصادیة، وهذا ما نلمسه عند الدول المتقدمة إذ حققت العدید من 

المزایا كتعظیم صادراتها ودخلها القومي، كما تساهم هذه المؤسسات في تحقیق المیزة 

اریع  الصغیرة هي أوًال وقبل كل شيء هي تطور طبیعي ها، فالمشالتنافسیة لدول

لسلوك اإلنسان نحو العمل وتعظیم الثروة واإلبداع وكسب ثقة السوق وخلق الثروة 

. 7وتحقیق المیزة التنافسیة التي یرتكز علیها كل من االستراتیجیین واالقتصادیین

متوسطة من خالل ولحاضنات األعمال دور في تنمیة قدرات المشروعات الصغیرة وال

بناء استراتیجیات متطورة وعناصر بشریة قادرة على احتضان األفكار والتخطیط 
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طویل المدى ،وتقوم الحاضنات بدراسة المشاریع وتشخیص مدى احتیاجات 

المشروعات لبرامج االحتضان ومدى مالئمة هذه االحتیاجات للخدمات والبنیة 

ال اإلجراءات الحكومیة من خالل شبكة األساسیة للحاضنة، وتقوم الحاضنات باختز 

المعلومات واالتصاالت المتخصصة واالستفادة المثلى من برامج الحكومة 

االلكترونیة، وتقوم الحاضنات بتوفیر فرص تدریبیة لتخریج دفعات من العمالة 

الماهرة، تبنى الحاضنات خطط مستقبلیة محددة إلزالة المعوقات الخارجیة والداخلیة 

  .10ودیمومة االستقرار للمشروعات،  الستقرار

 الجامعة وحاضنات األعمال -خامسا

تساهم الجامعة بتوفیر فرص استثماریة وتشغیلیة لمخرجاتها النهائیة وفي       

مقدمتها البحث العلمي من خالل أنشاء حاضنات األعمال المرتبطة بالجامعة بقصد 

ادیة، فضًال عن الدور التقلیدي إیجاد دور جدید ومساهم في عملیة التنمیة االقتص

للجامعة، كما أن الهدف من هذا النوع هو تبني المبدعین والمبتكرین وتحویل أفكارهم 

ومشاریعهم من مجرد نموذج مخبري إلى اإلنتاج واالستثمار، وذلك من خالل تقدیم 

الدعم والمساعدة العملیة للمبتكرین والمبدعین األمر الذي یحقق قیمة مضافة في 

 ) .3(قتصاد السوق، ویتجسد ذلك من خالل الشكل ا

  فوائد حاضنات األعمال الجامعیة) 3(شكل 

  تسویق المخرجات العلمیة 

  تولید فرص عمل للشباب 

  احتضان األفكار المبدعة والمتمیزة للشباب 

  المساهمة في توفیر الفرص المستمرة للتطویر الذاتي 

  د البشریة ضمان االستفادة الفعالة من الموار 

  منع هجرة الكفاءات  

  .من عمل الباحثین : المصدر

یشیر إلى تبني الثقافة الریادیة عند الطالب والتعرف على المهارات ) 3(والشكل      

والمعارف الخاصة بعالم األعمال واالعتماد على النفس في إنشاء المشاریع الصغیرة، 
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كما أنها توضح ٠ت سوق العمل باإلضافة إلى التخطیط ودراسة الجدوى واحتیاجا

فكرة ریادة األعمال كخیار عملي في سن مبكر لطالب سیساهم في تطویر المهارات 

أثبتت هذه  ٠التي یحتاج إلیها اإلنسان لیصبح قائدا ناجحا في وقت الحق في الحیاة

اإلستراتیجیة نجاحها في تشجیع اإلبداع والعمل التكاملي بین جمیع القطاعات وكذلك 

وهنالك عالقة بین الجامعة وحاضنات اإلعمال من خالل قیام  ٠الطلبة واالساتذةبین 

  )4(هذه الحاضنات بترجمة البحوث العلمیة إلى مشاریع إنتاجیة كما في الشكل 

  یوضح العالقة بین البحث العلمي وحاضنات األعمال) 4(شكل 

  

  

  

  

 

  .من عمل الباحثین : المصدر

كیف یمكن للجامعة أن تصبح مؤسسة لتكوین كوادر تالءم  )4(ویشیر الشكل      

عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجیا المعلومات وتمتلك مهارات وظیفیة وفنیة 

وٕانتاجیة ویمكن للجامعة إن تصبح مؤسسة لتوفیر هذه الكوادر وبما یعود من فوائد 

لزوما ووجوبا مع  كثیرة على المجتمع إذا ما تبنت إستراتیجیة جدیدة بالتعامل

الوظائف الموجودة في الواقع واإلسهام بإصرار ونفس طویل في تأهیل كوادر لشغل 

    .هذه الوظائف

ــث  ــة المشــاریع الصــغیرة / المبحــث الثال ــي تنمی ــة ف دور الحاضــنات التقنی

 The role of Technical incubators in the(والمتوسـطة 

development of small and medium enterprises(  

 :الحاضنات التقنیة : أوالً 

تمثـــل الحاضـــنات التقنیـــة أداة مـــؤثرة وعنصــــر مهـــم فـــي دعـــم ونمـــو المؤسســــات       

والمشــاریع الصــغیرة وتنمیــة وتطــویر وتســویق منتجاتهــا التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى 

حاضنات  الجامعة

 االعمال

 الصناعة
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المبادرات التقنیة الفردیة، والتي تحقق معـدالت نمـو سـریعة وعالیـة داخـل الحاضـنة مـن 

وقــد حــدث تزایــد ســریع فــي . احیــة تحســین فــرص النجــاح فــي ظــل المنافســة المتزایــدةن

إعــــداد الحاضــــنات التقنیــــة فــــي ظــــل التقــــدم الهائــــل فــــي عصــــر المعلوماتیــــة وشــــبكات 

 .االتصال المختلفة 

  :تعریف الحاضنات التقنیة -1

هــي مؤسســة تنمویــة تعمــل علــى تطــویر ودعــم الشــباب المبــادر مــن أصــحاب      

ر اإلبداعیة والذین ال یملكون الخبرة العالیة أو المـوارد المالیـة الكافیـة لتحقیـق األفكا

إذ یــــتم خــــالل فتــــرة الحضــــانة تقــــدیم مكــــان العمــــل وخــــدمات . مشــــاریعهم وأفكــــارهم

ـــى تأســـیس  ـــة ومالیـــة وصـــوال إل ـــة وٕانتاجیـــة وتســـویقیة وقانونی ـــة و فنی استشـــاریة إداری

 10. الل فترة زمنیة محددةمؤسسة و مرحلة اإلنتاج والعمل الفعلي خ

  :ممیزات الحاضنات التقنیة -2 

تتمیز الحاضنات التقنیة بوجود وحدات الدعم العلمي والتقني، والتي تقام بالتعـاون مـع 

مراكــز األبحــاث، والجامعــات وتهــدف إلــى االســتفادة مــن االبتكــارات التقنیــة واألبحــاث 

عتمـاد علـى البنـى التحتیـة لهـذه العلمیة، وتحویلها إلى مشروعات ناجحة من خـالل اال

الجامعات، مـن مختبـرات و معامـل وورش وأجهـزة  اتصـاالت، باإلضـافة إلـى أعضـاء 

وتهــدف الحاضــنات التقنیــة أساســًا . هیئــة التــدریس والفنیــین والمختصــین فــي مجــاالتهم

إلــى تســویق العلــم والتكنولوجیــا مــن خــالل االتفاقــات والتعاقــدات التــي تــتم بــین مجتمــع 

ل واألعمـــــال وتطبیقـــــات البحـــــث العلمـــــي، فهـــــي ترتكـــــز علـــــى الشـــــراكة والتعـــــاون المـــــا

فالتقـــدم التكنولـــوجي الـــذي یرتكـــز علـــى القـــدرة علـــى . كاســـتراتیجیة للتنمیـــة االقتصـــادیة

اإلبداع والتجدید ینـتج كنتیجـة للتنسـیق بـین مبـادرات القطاعـات البحثیـة أو التـي تعمـل 

جهة وموارد الدولة والقطـاع الخـاص مـن جهـة على تطویر التكنولوجیات واإلبداع من 

لـــذلك فـــان الحاضـــنات التقنیـــة تســـتطیع دعـــم مجهـــودات المجتمـــع واإلفـــراد فـــي . أخـــرى

إقامـة تنمیــة تكنولوجیـة حقیقیــة، وتنشـیط البحــث العلمــي مـن خــالل رعایـة التعــاون بــین 

ر واألكــــادیمیین والبــــاحثین مــــن جهــــة، ومجتمــــع االســــتثما أصـــحاب األفكــــار اإلبداعیــــة

 .والجهات التمویلیة من جهة أخرى
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التقنـــي  روعأن نجــاح أي حاضــنة یعتمــد بشـــكل كبیــر علــى عملیــة اختیـــار نوعیــة المشــ

 :أهمها أسس،ویعتمد االختیار على عدة 

 .توافق احتیاجات المشروع مع إمكانیات الحاضنة -أ

 .االستحداث والتعقید التقني  -ب

 .دةفرص النمو وامكانیة خلق فرص عمل جدی  -ج

 .كثافة ونوعیة البحوث والتطویر التي یقوم بها المشروع  -د

 .االلتزام وجدیة فریق العمل  -ه

 التمویل والدعم من القطاع الخاص أو الحكومة والجهات األخرى من أجل تسدید  -و

 . التزامات الحاضنة وفق احتیاجات المشروع

 .لمشروعتوفر بني تحتیة وأدوات تقنیة متكاملة لتبني نجاح ا -ز

  یوضح اهمیة الحاضنات التقنیة) 5(شكل 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  .من عمل الباحثین : المصدر

زیادة الخبرة 

 واالبداع

اكتساب معلومات 

 تقنیھ حدیثھ

 زیادة رأس المال

مساھمة فاعلة في 

 البحث والتطویر

حلقة وصل مع 

 مراكز بحث

زیادة الدخل 

 وتنویع الموارد

 تطویر االقتصاد

خلق وظائف 

 جدیدة

مواكبھ التطور 

 التكنولوجي

 الحاضنات التقنیة

للقطاع العام 

 والخاص

الجامعات 

 ومراكز البحوث
الحكومات 

مجتمعاتوال  
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 :فكرة المشروع: ثانیاً 

تعــــّد حاضــــنات االعمــــال أداة لتعزیــــز التنمیــــة االقتصــــادیة واعــــادة الهیكلیــــة وأثبتــــت   

ل الحــر، والمســاهمة فــي بــدء نجاحهــا مــن خــالل خلــق فــرص عمــل وتبنــي فكــرة العمــ

ــــت مــــن الجمــــع بــــین الشــــركاء  أســــسالمشــــروعات الصــــغیرة علــــى  ســــلیمة، كمــــا تمكن

والصـــناعیین، باعتبارهـــا حلقـــة الوصـــل بـــین الصـــناعة ومؤسســـات البحـــث  األكـــادیمیین

ـــدعم لقطـــاع  ـــه ال ـــة توجی العلمـــي، فضـــًال عـــن أنهـــا تحقـــق وفـــورات اقتصـــادیة فـــي حال

یكـون  اإلعمـالالیف الدعم المقدم من خالل حاضنات المشروعات الصغیرة، إذ أن تك

 .أقل من تكالیف الدعم الفردي الموجه لهذا القطاع

فـــي هـــذا الجـــزء ســـیتم التركیـــز علـــى عنصـــر الخبـــرة والتجـــارب العملیـــة فـــي التقنیـــات 

الحدیثــة وتوظیفهــا فــي احتضــان المشــاریع الصــغیرة والمتوســطة مــن خــالل اســتهداف 

لـو أخـذنا علـى سـبیل المثـال , ن مـن ذوي الـدخل المحـدود شریحة معینة من الخـریجی

قســم الحاســبات فــي   مجموعــة مكنونــة مــن ثمانیــة أشــخاص مــن خریجــي كلیــة العلــوم

عمــل برنــامج متكامــل یشــرف علیــه فریــق متخصــص مــن التدریســیین جامعــة دیــالى و 

لمــدة  والفنیــین فــي هــذا المجــال والبرنــامج یتضــمن إقامــة دورة تعلیمیــة وتدریبیــة مكثفــة

حیـث سـتكون الجامعـة ) سـاعة عملـي, سـاعة نظـري (شهر بواقـع سـاعتین فـي الیـوم 

الحاضنة الرئیسیة لهذا المشروع ومختبرات الحاسوب الحاضنة التقنیـة وهـذا البرنـامج  

 -:یتضمن عدة مراحل یمكن تلخیصها بما یلي

یتضمن المشـروع التقنـي شـرح نضـري وعملـي مفصـل عـن جهـاز الحاسـوب واهـم  -

ومعرفــة وظیفــة كــل جــزء وكیفیــة تفكیــك جهــاز ) Hardware(كونــات المادیــة الم

ــــــــي ) Laptop(الحاســــــــوب ســــــــواء كــــــــان حاســــــــوب محمــــــــول  أو حاســــــــوب مكتب

)Desktop ( وكیفیــــة تشــــخیص أهــــم المشــــاكل واألعطــــال فــــي األجهــــزة المادیــــة

 .وكیفیة ازالتها وتبدیلها وٕاعادة تركیبها

كتنصـــیب ) Software(مجیـــات وعملـــي عـــن كیفیـــة تنصـــیب البرا, شـــرح نظـــري  -

وٕازالة النسخة القدیمـة وٕامكانیـة ) Windows(نسخة جدیدة من نظام التشغیل أل 

فضـــًال عـــن  تنصـــیب معظـــم البـــرامج ) Hard Disk(تقســـیم القـــرص الصـــلب 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14لعدد التسلسلي ا رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

21 

 

والبـرامج الخدمیـة مثـل بـرامج الحمایـة مـن ) Microsoft Office(التطبیقیـة مثـل 

 .لوسائط المتعددة ومتصفحات االنترنتومشغالت ا) Antivirus(الفیروسات 

شرح عملـي یتضـمن كیفیـة عمـل شـبكات االنترنـت و ربـط منظومـة االنترنـت وتـوفیر -

الخدمـــــــــة فـــــــــي أجهـــــــــزة الحاســـــــــوب وأجهـــــــــزة الموبایـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل ربـــــــــط أجهـــــــــزة 

دور اإلعــالم االلكترونــي : ثالثــاً ) Routers( توجیــهوأجهــزة ال) Receivers(اســتقبال

 تقنیة في دعم الحاضنات ال

لألعــالم دور مهـــم وفاعـــل فـــي التـــرویج عـــن المشـــاریع الفتیـــة الصـــغیرة والمتوســـطة    

وكیفیة الوصول الى الجمهور والتواصل معهم من خالل إنشاء موقع االلكتروني على 

ـــات والمعلومـــات وقاعـــدة  ـــوان المشـــروع واهـــم الكیان شـــبكة االنترنـــت یتضـــمن اســـم وعن

إنشــاء صـــفحات علـــى مواقـــع  إلـــى باإلضـــافة. دمبیانــات تتوافـــق مـــع متطلبــات المســـتخ

)  Facebook, Twitter, Instagram, YouTube(التواصـل االجتمـاعي مثـل 

وهذه الصفحات أصـبحت تمثـل عنصـر فاعـل فـي التـرویج عـن المشـاریع التـي تتبناهـا 

الحاضــنات التقنیــة والتــي تــؤمن عملیــة الوصــول إلــى أعضــاء الفریــق والتواصــل معهــم 

ور الكبیر في الترویج عـن المشـروع وكیفیـة التواصـل مـع أعضـاء الفریـق وللجامعة الد

مــن خــالل إبــالغ الطلبــة ومنتســبین الكلیــة بالمشــروع وتزویــدهم بــأهم المعلومــات التــي 

 . تخص المشروع

 : االستنتاجات

 .ضعف الوعي للمبادرین وأصحاب اإلعمال لفكرة حاضني اإلعمال -1

ن األســالیب الحدیثــة لتبنــي فكــر العمــل الحــر تعــد حاضــنات األعمــال التقنیــة مــ -2

والمساهمة في بدء مشروعات واعدة على أسـس سـلیمة، لكـن تعـاني مـن ضـعف فـي 

 .إظهار دورها الفاعل 

إن واقع حال العراق یشیر إلى ضعف في تواجد الحاالت الریادیة والریـادیین،  -3

ي هــذا الواقــع، ولعــل عــدم االســتقرار االقتصــادي وتراجــع معــدالت النمــو أســهما فــ

 .فضًال عن االعتماد الكامل على الدور األبوي للدولة

  .عدم توافق احتیاجات المشاریع مع إمكانیات الحاضنة - 4
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  . عدم االلتزام وجدیة فریق العمل - 5

ضعف البنى التحتیة أدى إلى التأثیر السلبي على تطویر فكرة حاضنات  - 6

  .اإلعمال

  . دة اإلعمالعدم وجود قاعدة بیانات عن المبادرین بریا - 7

ـــین القطـــاع العـــام  - 8 ضـــعف التشـــریعات والقـــوانین التـــي تفعـــل مـــن المشـــاركة ب

 .والخاص

 : التوصیات

من أجل توفیر فرص نجاح المشاریع، یتطلب األمر تحویل البحوث والدراسات  -1

 . إلى مشاریع ومنتجات یمكن تسویقها

وحمایتهـا خــالل  السـعي مـن أجــل  تـوفیر بیئـة مالئمــة لنشـأة المشـاریع الصــغیرة -2

 ). فترة الحضانة ( مراحل حیاتها األولــى 

االســتفادة مــن البنــى التحتیــة الجامعیــة والخبــرات االكادیمیــة فــي انشــاء وتطــویر  -3

 .المشاریع التقنیة وتحویلها الى مشاریع منتجة

العمـــل علـــى تطبیـــق البرنـــامج الخـــاص بالمشـــروع التقنـــي وتحدیـــد ســـقف زمنـــي  -4

التدریبیــة واجــراء اختبــارات عملیــة ونضــریة قبــل االنتقــال الــى مكــان لبدایــة الــدورات 

 العمل 

صــیاغة مجموعــة مــن التشــریعات والقــوانین واإلجــراءات والتعلیمــات التــي تســهم  -5

فــــي تــــوفیر بیئــــة قانونیــــة مواتیــــة لنشــــاط االســــتثمار وتحفیــــزه مــــن حیــــث التــــراخیص 

 . البنى االرتكازیةوتسهیالت التسجیل واإلعفاءات الضریبیة أو تسهیالت 

تعزیـــز منـــاخ الحاضـــنة العراقیـــة التقنیـــة  المقترحـــة یتوجـــب تشـــجیع رأس المـــال  -6

  .الریادي  بواسطة مستثمرین غیر تقلیدیین
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