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اجتاهات جمتمع األعمال نـحو إنشاء حاضنة أعمال والـخـدمات الـمطلوبة منها

دراسة آلراء عينة من الـمدراء يف الـمنشآت االقتصادية بوالية الـمدية )اجلزائر(-حممد تومي
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ملخص

هتدف هذه الدراسة للتعرف على اجتاهات جمتمع األعمال حنو إنشاء حاضنة األعمال
واخلدمات املطلوبة منها ،ابإلضافة إىل حتديد املنشآت األكثر مالئمة لالحتضان ،من خالل
توسيع فكرة احلاضنات لتُ ِ
شكل هياكل دعم وتنمية الـمنشآت الصغرية واملتوسطة الناشئة

والقائمة معاً .تم االعتماد على املقاربة الكمية وذلك من خالل التحليل الكمي

لبياانت 48

استبيان موزع على مدراء املنشآت االقتصادية املتواجدين بوالية الـمدية .ويف األخري خلصت
الدراسة إىل أن هناك احتياج للحاضنة ،حبيث اعترب

٪83.6

من املتوسط اإلمجايل

للمستجوبني أن احلاضنات آلية مناسبة ومهمة يف تعزيز رايدة األعمال .وأهم اخلدمات
املطلوبة منها هي أنشطة التشبيك يف جمال األعمال ،املساعدة على خطط التسويق.
الكلمات املفتاحية

حاضنات األعمال ،الشركات الصغرية واملتوسطة ،ال ــمدية ،رايدة األعمال.

تصنيف جالM13, L21, L22, L23, L26, O31 :

* ابحث يف السنة الرابعة دكتوراه ل م د ،جامعة حيي فارس ابملدية ،اجلزائر
** أستاذ ،جامعة حيي فارس ابملدية ،fellag73@yahoo.fr ،اجلزائر
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TENDANCES DU MONDE DES AFFAIRES EN VUE DE LA
CRÉATION D’UN INCUBATEUR D’ENTREPRISES ET DE
SES SERVICES - DU POINT DE VUE D’UN
ÉCHANTILLON DE DIRIGEANTS DE SOCIETÉS
ÉCONOMIQUES DE LA VILLE DE MEDEA (ALGÉRIE) –
RÉSUMÉ

Cette étude vise à identifier les tendances du monde des affaires
vers la création d’un incubateur d’entreprises et les services qui
s’imposent, ainsi qu’à identifier les organisations les plus appropriées
pour l’incubation, en développant l’idée des incubateurs afin de
constituer des structures de soutien et de développement pour les
petites et moyennes entreprises en démarrage, reposant sur une
approche quantitative qui se fonde sur une analyse quantitative : les
données de 48 questionnaires distribués aux responsables
d’organisations économiques situées dans la ville de Médéa. Enfin,
l’étude a conclu à la nécessité de créer un incubateur, de sorte que 83,6%
de la moyenne totale des répondants ont estimé que le mécanisme de
l’incubateur était important et utile pour promouvoir l’esprit
d’entreprise. Les services les plus importants requis sont les activités de
mise en réseau dans le domaine des affaires et l’assistance dans les
plans de marketing.
MOTS CLÉS:

Pépinières d'entreprises, PME, Médéa, Entreprenariat
JEL CLASSIFICATION : M13, L21, L22, L23, L26, O31.
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BUSINESS COMMUNITY TRENDS TOWARD CREATING A
AND THE REQUIRED SERVICES OF IT BUSINESS INCUBATOR
-FROM THE POINT OF VIEW OF A SAMPLE OF MANAGERS IN
ECONOMIC COMPANIES IN THE CITY OF MEDEA (ALGERIA)ABSTRACT

This study aims to identify the trends of the business community
towards the establishment of a business incubator and the services
required of it, as well as to identify the organizations most suitable for
incubation, by expanding the idea of incubators to form support and
development structures for small and medium-sized start-ups and
existing together, relied on a quantitative approach through
quantitative analysis Data of 48 questionnaires distributed to managers
of economic establishments located in the city of Medea. Finally, the
study concluded that there is a need for the incubator so that 83.6% of
the total average of the respondents considered that the incubators
appropriate mechanism and important in promoting entrepreneurship.
The most important services required are networking activities in the
field of business, assistance in marketing plans.
KEY WORDS :

Business Incubators, SMEs, Medea, Entrepreneurship.
JEL CLASSIFICATION : M13, L21, L22, L23, L26, O31
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مقدمة

متاشيا مع االنطالقة االقتصادية الكربى اليت تريدها الدولة واجملتمع على حد سواء ،ويف
إطار عمليات اإلمناء الشاملة اليت تقوم هبا العديد من البلدان النامية منذ مطلع عقد
التسعينات ومن ضمنها اجلزائر ،كان البد من تفعيل النظام االقتصادي وعمليات نقل
التكنولوجيا من خالل دعم وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة ( ،)SMEsفنجد أن
أساليب وطرق عمل حاضنات األعمال أتيت يف صدارة احللول العملية اليت قامت الكثري
من الدول املتقدمة بتوظيفها ،حيث تعترب كهياكل يتم تصميمها لدعم وتعزيز ()SMEs
وأيضا لتسريع وترية تطورها الناجح من خالل جمموع اخلدمات اليت يتم توفريها من قبل إدارة
احلاضنة لدعم احتياجاهتا.
اهتمت الدولة اجلزائرية خالل العقد احلايل إبمناء ودعم إنشاء هياكل حاضنات األعمال،
وجتسد هذا ميدانيا يف إنشاء  46حاضنة يف شكل مشاتل ومراكز تسهيل منها  42قيد
م
االشتغال و 04حتت اإلنشاء ) (MDIPI, 2018, pp. 19-20إمياان منها أبمهية الدور الذي
تؤديه احلاضنات يف املشاركة يف استقطاب رواد األعمال وتشجيعهم على إنشاء املشاريع
الناشئة وت عزيز تنمية املنشآت القائمة والتوجه إىل العمل احلر بعيدا عن التوظيف ابلقطاع
العمومي الذي يعاين من تضخم األيدي العاملة غري املنتجة.
لقد كان تنشيط املدن الصغرية مشكلة ابلنسبة للسلطات وأصحاب املنشآت على حد
سواء ،فمنذ بداية التسعينات ،اخنفض النمو االقتصادي ملدينة ال ــمدية خاصة يف شقيه
الصناعي واإلنتاجي حيث ال تزال معظم الوظائف املوجودة يف مدينة الــمدية ختص املرافق
واخلدمات احلكومية ،فبعد خروج رجال األعمال من مدينة الــمدية أبعداد كبرية ،وعدم
تفكريهم جمددا يف إقامة مشاريع فيها ،جعلوا من مدينتهم األصلية مركز للتسوق واملبيت
ومكان للقاء وتركوها منطقة شاغرة من حيث إقامة األعمال .تناولت عديد األحباث السابقة
اليت ختص مدينة املدية مواضيع ( )SMEsمن جانب عوامل النجاح واالجتاهات والنتائج
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االقتصادية لألعمال اجلديدة ،لكن هذه الورقة تقدم هذا البحث من خالل حماولة تطوير
فكرة احلاضنات يف الوالية لتصبح مراكز تطوير أعمال ( )SMEsاجلديدة والقائمة أيضا،
عن طريق الربط الشبكي يف جمال األعمال واملساعدة التسويقية والتدريب .والسبب يف ذلك
كون أن احلاضنة تسعى (منال السيد )2018 ،لتوفري البنية التحتية للمشروعات اليت تغذي
املشروعات الكبرية واملتوسطة القائمة ابلفعل.
من دوافع اختيار والية املدية حتديدا للدراسة ،هناك دوافع ذاتية وأخرى موضوعية:
أوال االهتمام مبعاجلة إحدى إشكاليات بعث املشاريع الرايدية يف والية املدية ،والتوجه حنو
اقرتاح احللول والتوصيات خبصوص تعزيز رايدة األعمال من خالل اخلدمات اليت تقدمها
حاضنات األعمال؛ والفضول ملعرفة نظرة مدراء املنشآت االقتصادية ابلوالية ابعتبارهم أهم
عنصر يف عملية بعث املشاريع الرايدية ،وحول مدى التزامهم بتطوير نشاط أعماهلم ،مث
حتديد درجة االلتزام ابالنضمام هلا يف حالة وجودها؛ حماولة توضيح العالقة النظرية وامليدانية
بني متطلبات إنشاء حاضنة أعمال وخمتلف احلاجات اليت يطلبها املدراء إلجناح عملية
اإلنشاء الفعالة ،وخصوصا أن أغلب األحباث السابقة حول الوالية تركز على دراسة هياكل
الدعم التقليدية للمشاريع اليت هتتم ببعض اجلوانب دون مجيعها وبعض املؤشرات دون
غريها.
وعلى إثر ذلك أصبح قطاع األعمال عموما والقطاع االقتصادي خصوصا بوالية املدية
مطالب ابلبحث عن السبل الكفيلة استجابة للتحدايت الداخلية )تنوع األهداف
واألنشطة( واخلارجية )اخلضوع للمنافسة والتقييم من قبل هيئات عديدة( .فالدراسة املقدمة
هنا هي خطوة لتحفيز التنمية االقتصادية املستدامة يف مدينة الـمدية من خالل إنشاء
حاضنة لتطوير األعمال يف املنطقة وتوفري خدمات الدعم األساسية للمنشآت وأيمل
الباحثان أن يؤدي خلق التعاون بفضل البنية التحتية للحاضنة بني املنشآت القائمة واجلديدة
إىل االستفادة من املناخ االقتصادي للمدينة .فرغم أمهية ( )SMEsيف املدية ،فإن السمة
9

Les Cahiers du Cread -Vol. 36 - n° 04 - 2020

الغالبة هلا أن مّها تعمل يف أنشطة تقليدية تتصف ابخنفاض اإلنتاجية وتدين اجلودة وقلمة
استخدام التكنولوجيا كما أ منا تفتقر إىل الفاعلية والكفاءة فضال عن صغر حجم السوق
الذي ختدمه ،أل منا تواجه جمموعة من العقبات تعرقل أدائها وتطورها ،وتبعا لذلك ميكن
صياغة السؤال الرئيسي وفقا ملناقشة إشكالية الدراسة أعاله كاآليت :ما مدى احتياج قطاع

األعمال الـمـحلي حلاضنة أعمال وماهي اخلدمات املطلوبة منها ،لتعزيز منو املنشآت

القائمة؟ ويندرج ضمن هذا السؤال الرئيسي مجلة من األسئلة الفرعية واليت تصاغ كما يلي:
 هل يدعم قطاع األعمال احمللي والية املدية إقامة حاضنة أعمال؟ ما هي اخلدمات اليت ترغب املنشآت القائمة يف رؤيتها لتعزيز منوها؟ ما هي أنواع املشاريع الناشئة اليت ستكون أفضل الفرص لعمالء احلاضنة؟ ما هي أفضل أنواع جماالت التنمية للمشاريع الناشئة اليت ستزيد من فرص النموللمنشآت القائمة؟

هلذا وبناء على هذه األسئلة ميكن تصور فرضية الدراسة الرئيسية " :يؤيد جمتمع
األعمال احمللي ملدينة املدية فكرة إقامة حاضنة أعمال لالستفادة من خدماهتا" ،وتبعا لذلك

ميكن صياغة أهداف الدراسة وفقا للنتائج اليت يسعى الطالب لتحقيقها وذلك كما يلي:
حيث تربز أمهية هذا البحث يف كون أن املوضوع سيلقي الضوء على قضية تتسم ابحلداثة
واألمهية النسبية؛ كما تعترب هذه الدراسة من أوىل الدراسات امليدانية )يف حدود علم
الباحثان( ومن احملاوالت البحثية القليلة اليت حتاول البحث عن اجتاهات جمتمع األعمال
حنو إنشاء حاضنة أعمال واخلدمات املطلوبة منها لدى اجملتمع األعمال احمللي بوالية املدية؛
مسامهة هذا البحث يف إضافة مادة علمية جديدة للمكتبة اجلزائرية والعربية والباحثون
املهتمني يف هذا اجملال ويف إثراء معلومات الباحثني يف هذا اجملال؛ ميكن من خالهلا تزويد
املسؤولني.
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وكمنهجية ،تم االعتماد يف هذه الدراسة أسلوب البحث الوصفي التحليلي من خالل
املدخل الكمي بواسطة أداة االستبيان والواثئق بغرض حتديد آراء مدراء جمموعة من املنشآت
االقتصادية بوالية املدية خبصوص هذا املوضوع وفقا لواقعهم ،وملا نتكلم عند دراسة ميدانية
آلراء عينة من مدراء منشآت اقتصادية بوالية املدية ،يكون اجملتمع املستهدف حمصورا يف
مجيع املدراء املنشآت االقتصادية يف والية املدية ،ويستثىن بذلك مدراء املنشآت غري
االقتصادية والوالايت األخرى .هذا ويبلغ عدد املستهدفني ابلدراسة  215مدير .أما عن
وحدة املعاينة ،فتتمثل يف كل مدير يسري بصفة دائمة املنشآت ،وعن سبب حصر وحدة
املعاينة يف ذلك ،فهذا لتخصص املدراء والذي يقرتب طبعا من موضوع الدراسة )موضوع
يف إدارة األعمال( ،وهذا ما يساعدهم على اإلجابة على أسئلة االستبيان بسهولة وموضوعية
أكثر .ولتحديد حجم العينة بناء على اجملتمع احملدد قد تستخدم العديد من املعادالت،
وسيكون من األفضل استخدام واحدة فقط من اجل جتنب االستفاضة يف ذلك.

وتبعا لذلك فإن حماور دراستنا هذه تبدأ بتحديد األهداف اجلوهرية حلاضنات األعمال
ومناقشها ،وتشمل :اإلطار املفاهيمي للحاضنات واخلدمات اليت تقدمها ،وعوامل جناحها،
خطوات إنشائها وفاعليتها التنموية؛ سيوفر هذا احملور األول؛ ويف احملور الثاين نتناول
مشكالت التنمية االقتصادية بوالية املدية؛ ومن مث حناجج يف صاحل عالقة منتجة فيما بني
املنشآت القائمة واملشاريع الناشئة وحاضنات األعمال .وابإلضافة إىل شرح األدلة اليت تؤيد
ذلك والتوصية بنموذج عملي للحاضنة املقرتحة سيوفر هذا احملور الثالث من دراستنا .حيث
قامت الدراسة على عدة مراحل مشلت مرحلة حتديد حجم الطلب جملتمع األعمال احمللي
على احلاضنات؛ وضع اإلطار العام لتأسيس حاضنة أعمال وتطويرها؛ والتوصية بنموذج
حلاضنة حملية واخلدمات اليت توفرها.
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 -1احملور األول :اإلطار النظري حلاضنات األعمال:

على الرغم من وجود العديد من احملاوالت لتعريف حضانة األعمال وحتديد متطلباهتا
ومبادئها فإننا ال جند تعريفا حمددا وشامال هلا ،حيث اختلفت رؤى الباحثني حوهلا بني:
فلسفة إدارية وأسلوب للتنمية والتطوير ومنظومة متكاملة وثقافة مشرتكة.
 -1.1أسس ومفاهيم حاضنات األعمال

أوال -يُنسب مفهوم احلاضنة إىل بدايتها يف عام  ،1956عندما ختلى مدير متجر
للمعدات ) (à hardware storeيدعى ) (Joseph Mancusoعن جممع تصنيع مساحته
 78967.59م 2يف اباتفيا)نيويورك( ،حوله إىل منشأة جديدة أطلق عليها مركز اباتفيا
) (Bataviaالصناعي ،حيث قدم ألصحاب املشاريع مساحة مكتب مشرتكة مع إمكانية
الوصول إىل اخلرباء لتقدمي املشورة يف جمال األعمال ،فبدأ يرى منشآت انشئة جديدة تتخرج
من املبىن بنجاح .واليوم تواصل حاضنات األعمال تقاليدها من خالل تزويد رواد األعمال
مبساحة مكتب مدعومة وخدمات مشرتكة ،مثل املعدات املكتبية ،والوصول إىل اإلنرتنت
واخلرباء والتشبيك يف جمال األعمال ) .(Lange, 2018, p.10وكون رواد األعمال وموظفي
احلاضنة يف نفس اجملال ،فإن هذه احلاضنات لديها الفرصة لتقدمي وسائل متعددة للمساعدة،
كما يستفيد رواد األعمال من التفاعل مع رواد املشاريع الناشئة األخرى من خالل ما
يعرف ابلربط ابألفراد والربط الشبكي فتهدف احلاضنات (بوالشعور ،2018 ،ص  )424إىل
دعم التعاون والتنسيق مع خمتلف املؤسسات املختصة ،حيث تتعاون كثريا مع اجلامعات،
مؤسسات البحث والعلوم واحلدائق التكنولوجية ،ويف بعض احلاالت تعمل على ربط مالك
األعمال اجلدد مع غريهم ممن هم يف وضع ميكنهم من االستثمار مستقبال يف الشركة )تدعيم
مفهوم التعاون بني املشروعات( .يقيم رواد األعمال عادة يف مركز االحتضان ملدة ثالث
إىل مخس سنوات قبل التخرج ،على الرغم من أنه ال يوجد عادة فرتة قصوى (منال السيد،
.)2018كما تعمل معظم احلاضنات كمنظمات غري رحبية وأصبحت آلية أساسية للعديد
من احلكومات واجلامعات اليت تسعى إىل جذب أصحاب املشاريع واالحتفاظ هبم ،ويف
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ونظرا للتسارع التكنولوجي والعوملة فإن بعضها تطور إىل "احتضان األعمال
السنوات األخرية ً
افرتاضيا" حيث تستخدم تقنيات تستند إىل الويب لتوسيع خدماهتا ،كما ظهرت حاضنات
متخصصة ملعاجلة قطاعات معينة بعينها ،مثل التكنولوجيا احليوية واخلدمات املالية
) .(Gamidullaeva, 2018, p.7تعرف مجعية حاضنات األعمال الوطنية ابلوالايت
املتحدة األمريكية ( 1)NBIAاحتضان األعمال أبنا "عملية دعم منشآت األعمال اليت
تسرع التطور الناجح للمنشآت املشاريع الناشئة من خالل تزويد رواد األعمال مبجموعة
م
من املوارد واخلدمات املستهدفة" ) .(NBIA, 2018إال أن هؤالء الباحثني يعتربون أن
برانمج احلاضنة هو العنصر احملوري ،وتبقى األساليب واألدوات كتقنيات يسهل تطبيقها إن
أتصل االلتزام هبذا الربانمج طبعا.
 .1.1.1مراحل عملية احلضانة

للتعرف ابلعمليات اليت تؤديها احلاضنة ،ويشمل كل
متثل األساليب طرق أداء العمل م
أسلوب جمموعة من املراحل ممثلة بع مدة طرق ،حيث متثل املراحل )مرحلة ما قبل االحتضان،
االحتضان ،مرحلة ما بعد االحتضان( أهم ما يعتمد عند تطبيق برانمج احلضانة .فوفقاً
للتعريف اخلاص ابملفوضية األوروبية ) ،(UEفإن احلاضنة هي املكان الذي يتم فيه تنفيذ
أنشطة االحتضان حيث ميكن ألصحاب املشاريع احملتملني إجياد احليز املناسب هلم ،من
حيث املرافق واملهارات ،لتلبية احتياجاهتم وتطوير أفكارهم لتصبح حقيقة مستدامة
) .(Patton, 2009, pp. 622-623هناك العديد من التصنيفات ألنواع احلاضنات وذلك
حسب اهلدف الذي ألجله أنشأت وميكن أن تشمل على اآليت ( الدورى ،2014 ،ص ص
-،)380-379حاضنات إقليمية :تقدم اخلدمات ملنطقة جغرافية معينة لتنميتها كما هتتم

 ،National Business Incubation :NBIA 1قام عدد من رجال الصناعة األمريكيني إبنشاء اجلمعية األمريكية حلاضنات
األعمال ،هي اجلمعية الوطنية حلضانة األعمال يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وجاءت للمساعدة يف تشجيع املبادرين لتقوية االقتصاد احمللي
وجذب االبتكارات إىل األسواق ،لذلك أي شخص بدأ ممارسة نشاط استثماري ما عليه إال االجتاه إىل أي حاضنة أعمال فقط حيث سيوفر
له جل خلدمات واملرافقة املطلوبة لنجاحه و ميكن ألي شركة احلصول على عضوية ابجلمعية ،انظر :كتاب :عبد السالم أبو قحف ،مقدمة
يف األعمال ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر، 2004 ،ص .225
13
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ابستثمار املوارد احمللية من اخلامات والطاقات املعطلة يف هذه البقعة اجلغرافية أو خدمة
أقليات أو شرحية اجتماعية على غرار احلاضنات اليت تقع يف املناطق الريفية ويكون مراتديها

من هذه املناطق .حاضنات دولية :تستهدف التعاون الدويل لتسهيل دخول املنشآت

األجنبية لدول أخرى بغية التأهيل التكنولوجي الخرتاق األسواق اخلارجية .احلاضنة

الصناعية  :بعد حتديد احتياجات منطقة الصناعية من الصناعات املغذية تقام حاضنة

داخلها ،حيث يتم تبادل املنافع لكل من املشروعات القائمة والناشئة احملتضنة .حاضنة

القطاع احملدد :هتدف إىل خدمة قطاع بعينه مثل الربجميات وتدار بواسطة خرباء متخصصني
يف النشاط املراد الرتكيز عليه .حاضنة تقنية :يتم االستثمار هنا يف مستوى التقنية العايل

جدا بغية تطوير منتجات غري تقليدية .احلاضنة البحثية :يقام عادة هذا النوع يف اجلامعات
أو ابلقرب من مراكز البحوث لتطوير أفكار وتصميمات األكادمييني من أساتذة وطلبة
ابحثني وهذا لالستفادة من خمابر البحث اجلامعية .احلاضنة االفرتاضية :تسمى حاضنة
بدون جدران فهي تقدم نفس اخلدمات املعهودة لكن يغيب هنا فقط املبىن .حاضنة

األنرتنت :تقوم مبساعدة شركات األنرتنت والربجميات الناشئة على النمو حىت الوصول إىل
مرحلة النضج.
 .2.1.1خطوات إنشاء حاضنة أعمال

يستدعي إنشاء حاضنة أعمال املرور بعدة خطوات ونذكر منها (الزيتوين ،2017 ،ص
 :)42قبل االنطالق يتم التخطيط النوعي للحاضنة ودراسة اجلدوى االقتصادية واالجتماعية
هلا ،وحتديد مواردها املالية ،وبناء العالقات مع الشركاء املعنيني ،إضافة إىل اختيار أعضاء
جملس إدارهتا املناسب؛ إطالق محلة تروجيية مبفهوم حاضنة األعمال وآفاقها؛ إجراء دراسة
جدوى لتحديد األطراف املعنية حباضنة األعمال ومؤسسيها وأهدافها وتكاليفها؛ إعداد
خطة مفصلة لتحديد املعايري الرئيسية للحاضنة ،وانتقاء املبىن املناسب هلا ووضع املعايري
الختيار أصحاب املؤسسات املعنيني لالنتفاع خبدماهتا ورسم خطة مفصلة لتنفيذ براجمها؛
14
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الوصول ابحلاضنة إىل مرحلة النضج التام يف بيئة العمل ،حيث تستقل احلاضنة ماليا وتعتمد
على متويلها الذايت؛ مرحلة التنفيذ :ويبدأ خالهلا اجمللس اإلداري يف ممارسة وظائفه ،ويتم
تشكيل وتدريب فريق إلدارة احلاضنة ،ويتم االختيار الدقيق ألصحاب املشاريع ،وحتدد
املمارسات التشغيلية ،ويستكمل أتهيل املباين وتوريد املعدات ،ويبدأ التشغيل ،وترتاوح مدة
هذا العمل التحضريي من [ ]12-09شهراً يف معظم الدول النامية؛ مرحلة التشغيل املدعومة:
وترتاوح مدهتا ما بني [ ]4-3سنوات ،إىل حني تبدأ احلاضنة يف حتقيق دخل ذايت ميكنمها من
دفع نفقاهتا التشغيلية؛ مراقبة عمليات احلاضنة لرفع مستوى أدائها وربطها ابملؤسسات
واألطراف ذات العالقة واالهتمام ذات الصعيد العاملي.

 -2.1فاعلية احلاضنات كإسرتاتيجية لتنمية املنشآت:

إىل جانب األدوار االقتصادية امللموسة اليت ميكن للحاضنات أن تقوم هبا فهي تعزز
التكنولوجيا وبناء القدرات التكنولوجية للـمنشآت (( )SMEsزيتوين عمار ،2017 ،ص
 .)361فهي تقدم العديد من الفوائد كاسرتاتيجية للتنمية االقتصادية ،توفر القدرة على بناء
ثروة اجملتمع ووسيلة للحفاظ على ثروة جديدة له ،كما تتيح للمجتمع تشجيع ودعم زايدة
املنشآت ( )SMEsمن خالل حتفيز رايدة األعمال واحلد من خماطر الفشل .كما خلصت
دراسة أجرهتا جامعة ميشيغان إىل أن املنشآت الصغرية اليت شاركت يف احلاضنات كان
أداؤها أفضل من غريها اليت مل تلتحق ) .(Amezcua, 2010, p. 2كما أن املنشآت
( ) SMEsالناجحة تولد سلع وخدمات جديدة وتزيد من حصيلة اجلباية ،وتزيد من ثروة
اجملتمع من خالل خلق فرص عمل جديدة يف املشاريع الناشئة ،واملوردين املرتبطني هبذه
األعمال ،وهذا من خالل الدعم اإلداري من طرف احلاضنات (بورانن ،2016 ،ص .)294
وتشري التقارير أن كل  50وظيفة ت إنشاؤها بواسطة عميل متخرج من احلاضنة تولمد 25
فرصة عمل أخرى يف اجملتمع ) ،(Madichie, 2010, p. 296ميكن للحاضنات أن ترفع من
املستوى التنموي للمنشآت االقتصادية (نعمان ،2016 ،ص ص  )496-495من خالل
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كون احلاضنة مطالبة إبجياد أليات
مدخل حتسني جودة املنتج :ختفيض تكاليف اإلنتاج م
لتدنية التكاليف؛ تطوير تقنيات اإلنتاج :تساهم حاضنات األعمال يف استحداث
تكنولوجيا إنتاج جديدة أو تطوير تلك املوجودة لدى املؤسسات االقتصادية ،مما يعزز
اإلنتاج وجودته دون الزايدة يف تكاليفه؛ دعم وتعزيز املشاريع الرايدية :إن اهلدف من إنشاء
حاضنة أعمال هو تبين أصحاب األفكار املبدعة لتحويلها إىل حقيقة ملموسة من خالل
جتسيدها ميدانيا ،انطالقا مما توفره هذه األخرية من خدمات ومرافقة لرواد األعمال (نعمان،
 ،2016ص  )520-501وهذا ما ينجر عنه تنمية مستدامة من خالل :احتضان األفكار
املبدعة واملتميزة لرواد األعمال؛ تسويق املخرجات العلمية والتقنية املبتكرة من اجلامعات
واملعاهد؛ تعد حاضنات األعمال آلية مهمة لرتمجة البحوث النظرية إىل مشاريع إنتاجية؛
توفري فرص عمل؛ احلد من مسببات هجرة األدمغة؛ ضمان االستفادة الفعالة من املوارد
البشرية اخلالقة؛ املسامهة يف توفري الفرص املستمرة للتطوير الذايت؛ املسامهة يف صنع اجملتمع
املعريف .وتعترب احلاضنات من أهم آليات التنمية االقتصادية والتكنولوجية وسيلة إلنشاء
فرص عمل جديدة تساهم بشكل إجيايب يف تطوير صناعات قائمة من خالل دعم
مشروعات انشئة (( )SMEsبلعيدي ،2017 ،ص ،)148 .تقوم احلاضنات ببناء شبكات
التواصل  networkingعن طريق املعارض والندوات اليت تستهدف لقاء واستقطاب اجلهات
الداعمة لالستثمار يف املشاريع الناشئة ،كما تدعم احلاضنات بناء شبكات التواصل فيما
بيتها لتفادي االزدواجية ،كما تستمر احلاضنات يف التواصل مع املنشآت املتخرجة منها
جلل دعمها أو ما يعرف ابلدعم بعد التخرج؛ وابلتايل تسعى احلاضنات إىل :تعزيز الناتج
احمللي ،تنمية مناطق حمددة أو قطاعات اقتصادية حمددة ،مساعدة الباحثني لتطبيق أفكارهم
ميدانيا ،تشجيع اجلهات املمولة للتعامل مع رواد األعمال أصحاب املشاريع الناشئة،
تشجيع روح املبادرة وتقدمي الدعم لرواد األعمال ،تنمية املهرات اإلدارية و العملية لرواد
األعمال  ،تنفيذ الرتاخيص اإلدارية املرتبطة ابملشارع احملتضنة ،إجياد قنوات اتصال بني
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املشروعات احملتضنة و املناطق الصناعية ،وتقدمي مجلة من اخلدمات مثل قياس اجلودة،
املواصفات املعيارية ،قواعد البياانت (الضفريي.)2016 ،
 -3.1خدمات حاضنات األعمال ودورها يف تعزيز رايدة األعمال

يرجع إقامة احلاضنات يف األساس للتغلب على املشاكل اليت تؤدي إىل فشل أو عجز
املنشآت يف حتقيق إمكاانت التقدم ومن بني هذه املشاكل قصور نطاق مهارات األعمال
ونقص التمويل ،كما هتدف إىل مواجهة االرتفاع الكبري يف معدالت انيار املنشآت
( ،)SMEsهذا ما جعل حاضنات األعمال ينظر هلا على أساس أنا مشروع تنموي متكامل
للتأهيل وتبين املرافقة وأتمني إىل حد كبري حظوظ النجاح واالستمرارية (مساي ،2010 ،ص
 .)132كما تشمل اخلدمات اليت تقدمها احلاضنات للمنشآت :االستشارات الفنية واملالية،
وتوفري عديد املرافق األساسية كاملختربات ومعامل التجهيز ،وجممل اخلدمات التقنية املتعلقة
تقنية املعلومات وشبكات االتصال ،وخمتلف التجهيزات املكتبية وأجهزة اإلعالم اآليل
وخدمات اإلنرتنت ،كما جند خدمات التدريب واملساعدة على التسويق والتدريب على
املهارات اإلدارية ،وإشراك املنتسبني للحاضنة يف الندوات واملعارض و امللتقيات احمللية الوطنية
والدولية ،تسهيل الوصول إىل مصادر التمويل والربط الشبكي بني خمتلف الفاعليني
االقتصادين ،دراسات اجلدوى للمشاريع ،اخلدمات القانونية ،احلماية الفكرية وبراءات
االخرتاع ،املساعدة إجناز خمططات األعمال ابإلضافة إىل خدمات أخرى حسب حاجة
كل مشروع هلا (بلعيدي ،2017 ،ص ص  .)133-132كما أن احلاضنات تعزز النشاط
الرايدي داخل املنشآت اليت تروج لالبتكار واإلنتاجية واليت بدورها ستولد منوا اقتصاداي،
ويزيد من تنافسية املشاريع وبذلك ،سيستفيد العمالء من األسعار املنخفضة الناجتة من
تنوع أكرب يف املنتجات ،ومع ذلك فان إنشاء املشاريع الناشئة يدفع املنشآت القائمة إىل
إحراز تقدم يف أدائها (زيتوين عمار ،2017 ،ص ص  .)350-349نشاط رايدة األعمال
يسرع من عملية التحول اهليكلي عن طريق استبدال املؤسسات التقليدية اليت عفا عليها
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الزمن .فيما تعرف رايدة املنشأة ( )Corporate Entrepreneurshipعلى أنا "عملية إجياد
أعمال جديدة ضمن املنشآت القائمة هتدف إىل حتسني الرحبية وتعزيز املوضع التنافسي أو
إعادة التجديد االسرتاتيجي لألعمال القائمة (إيثار وسعدون ،2012 ،ص  .)76وبذلك
متثل حاضنة األعمال اجلهة اليت تتبىن أفكار املبدعني واملبادرين وتوجيهها إلنتاج وتقدمي
منتجات جديدة أو تطوير صناعات أو خدمات قائمة من خالل توفري بيئة عمل مناسبة
هلذه املشروعات الناشئة وذلك بتقدمي اخلدمات اإلدارية ،االستشارية ،الفنية واالقتصادية
إىل جانب توفري بعض املعدات واملستلزمات كما تتوىل ربط اجلهات املساعدة يف إجناح
املشروعات احملتضنة مثل مصادر التمويل واملختربات وغريها لفرتة زمنية حمددة تصبح فيها
هذه املشروعات الناشئة قادرة على اخلروج من احلاضنة ومواجهة الصعوابت والتحدايت
الصناعية واالقتصادية يف السوق.

 -4.1حاضنات األعمال يف اجلزائر

قطاع ( )SMEsيعرف العديد من الصعوابت اليت منشأها أن حتد من منوه الطبيعي،
على غرار ثقل احمليط اإلداري وصعوبة احلصول على التمويل واألراضي الصناعية وارتفاع
األعباء الضريبية .وأمام هذه الظروف عكفت وزارة ( )SMEsالصناعة التقليدية على إعداد
مجلة من التدابري اليت تساعد على ختفيف حدة هذه املشاكل زومن اهم التدابري إنشاء
جمموعة من احلاضنات )مشاتل ،مراكز تسهيل( بعد صدور املراسيم القانونية املنظمة هلا.
يتم توزيع احلاضنات يف اجلزائر بشكل غري متساو يف مجيع أحناء البالد حيث تطورت
حاضنات األعمال بشكل بطيء إذا ما ت مقارنته مع الدول األخرى فبدأ أول تفكري فيها
عام  .2003حيث تضمن املرسوم التنفيذي رقم  78 -03املؤرخ يف  25فيفري  2003القانون
األساسي (اجلريدة الرمسية اجلزائرية )2003 ،ملشاتل -حماضن -املؤسسات وحتديد دورها،
حيث عرفها على أنا" :مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري ،تتمتع ابلشخصية
املعنوية واالستقالل املايل ،هتدف إىل مساعدة ودعم إنشاء املؤسسات اليت تدخل يف إطار
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سياسة ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة" .أثر هذا التأخر على طريقة إدارهتا على غرار
أنواع األعمال اليت يتم احتواؤها يف احلاضنات ،واخلدمات اليت يتم تقدميها ،وكيف يتم
تقدميها ،ومن يدعم إدارة احلاضنة والبنية التحتية ،وكيف يتم تنظيم احلاضنات .كما حدد
املشرع اجلزائري اجلهات املعنية بتمويل حاضنات األعمال ،وهي الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  ANSEJوحيدد عدد املنشآت الصغرية
داخل احلاضنة ما بني  20إىل  50منشأة ،وتتخذ األشكال التالية :احملضنة :وهي هيكل دعم
يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات )وهذا على خالف بقية دول العامل حيث
احلاضنات تدعم كل القطاعات واجملالت وليس قطاع اخلدمات فقط(؛ ورش الربط :وهي
هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية واملهن احلرفية؛ نزل

املؤسسات :هي هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث (اجلريدة
الرمسية اجلزائرية .)2003 ،لكن يف دراستنا هذه سنتناول احلاضنات ببعدها العاملي أي
حاضنات األعمال اليت تدعم كل القطاعات واجملالت وليس كما حددها املشرع اجلزائري.
يوجد يف اجلزائر أربع أنواع من حاضنات األعمال (بوسعدة وحداد.)2018 ،
 حاضنات األعمال العامة :يف شكل مشاتل ومراكز تسهيل توجد حاليا حتت وصاية وزارةاملؤسسات ( )SMEsوالصناعة التقليدية إىل إنشاء  46حمضنة ) مراكز التسهيل ،واملشاتل(
موزعة على  26والية إىل غاية ناية سنة  ،2018واجلدول رقم 1يوضح كل منهما على
التوايل هياكل احلاضنات اليت ت استالمها )قيد االشتغال( ،واليت هي قيد اإلجناز
):(MDIPI, 2018
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Les Cahiers du Cread -Vol. 36 - n° 04 - 2020

جدول رقم  :1الوضعية احلالية حلاضنات األعمال )مراكز التسهيل ،واملشاتل( يف اجلزائر
هياكل تشتغل
هياكل قيد اإلجناز
جمموع اهلياكل

مراكز التسهيل

مشاتل املنشآت

26
01
27

16
03
19

Sources: Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin, d’information statistique n°33 2018,
Edition Novembre 2018, p 19, consulter le 12/01/2019, http://www.mdipi.gov.dz

-

-

-

حاضنات األعمال التكنولوجية :حيث اهتمت الدولة اجلزائرية خالل العقد احلايل إبمناء
ودعم إنشاء هياكل حاضنات األعمال ،حيث أنشأت هذه احلاضنات يف اجلزائر على
شكل ما يعرف ابحلدائق التكنولوجية وقد حددت الوكالة الوطنية للحضائر التكنولوجية
() ANPTتسع حاضنات ت اقرتاحها لنفس الغرض أو لغرض مماثل (بوابة املواطن،
 .)2018وجتسد هذا ميدانيا يف إنشاء حاضنة سيدي عبد هللا ابجلزائر العاصمة عام 2009
م
وحاضنة التقنية واالتصال بوهران ناية سنة  ،2017ابإلضافة إىل مشروعات احلاضنات
التكنولوجية األخرى قيد اإلجناز بكل من عنابة وورقلة.
حاضنات اجلامعات :ألجل تعزيز دور اجلامعة يف مرافقة املنشآت ( )SMEsت هلذا الغرض
تدشني حاضنة على مستوى املعهد التكنولوجي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بوهران
ناية سنة  . 2017وحاضنة أخرى ابلشراكة مع املتعامل جيزي واملدرسة الوطنية املتعددة
التقنيات ابحلراش ) )ENP Incubateur by Djezzyت افتتاحها بتاريخ ،2016/12/04
حيث أضحت احلاضنة توفر إطارا مالئما لإلبداع واالبتكار وتبادل املعرفة ،وهي مفتوحة
جلميع الطالب من مجيع اجلامعات وال يقتصر استعماهلا على طلبة املدرسة الوطنية املتعددة
التقنيات اليت تقوم منذ مدة بتنظيم مسابقة لالبتكار تضم املطورين أصحاب املشاريع
). (Polytechnique, 2019
احلاضنات ابلشراكة مع القطاع اخلاص:كما ت إطالق برانمج رمسي  Tstartابلشراكة بني كل
من الوكالة الوطنية لتطوير املنشآت ( l’ANDPME )SMEsومتعامل اهلاتف النقال اوريدو
20
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 Ooredooيف  14ماي  2014حتت وصاية وزارة الصناعة واملشاريع الصغرية واملتوسطة
وترقية االستثمار ،واهلدف من هذا الربانمج هو لتحفيز املشاريع وتطوير روح املبادرة من
الشباب اجلزائري هبدف مساعدة خلق عمل أو تبدأ مبتكرة يف اجملاالت ذات الصلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل الربجميات واالتصاالت وشبكة اإلنرتنت ،وأمن
احلاسوب ،أو التكنولوجيات أو الطاقة اخلضراء .هذه املبادرة مفتوحة جلميع رواد األعمال
(الطالب واملعلمني ورجال األعمال والعاطلني عن العمل  )...واحلاضنة جمهزة جتهيزا
كامال وفق املعايري الدولية أبحدث التكنولوجيا .توفر هذه احلاضنات الفرصة لالحتضان
وفق مراحل ثالث :مرحلة ما قبل ،احلضانة ،ما بعد احلضانة تساعد هذه اهلياكل على
إنشاء املنشآت من خالل توفري الدعم التقين واملايل ،توفر مكاتب جمهزة جتهيزا كامال،
واملساحات اللوجستية املشرتكة (استقبال ،وغرف االجتماعات )... ،وخدمات الدعم
(االستشارات والتدريب واالندماج يف الشبكات االقتصادية ،)... ،الذي يستهدف
الربانمج أصحاب األفكار االبتكارية يف جمال التكنلوجيا احلديثة يف اإلعالم واالتصال
لتجسيد مشاريعهم ميدانيا .كما مكن برانمج  tStartمن خلق حيز نشط جدا للمؤسسات
التكنولوجية الناشئة من قبل رواد أعمال شباب جزائريني ،وساهم هذا الربانمج يف دعم
 29مؤسسة تكنولوجية انشئة ،منها  20مؤسسة استفادت من حضانة لدى اوريدو،
منوذجا لألجهزة املتصلة يف خمرب االبتكار اخلاص هبا وكذا
وتكوين  5400شاب وخلق ً 20
 273تطبيقا للهواتف النقالة اليت حققت أكثر من  2مليون حتميل ).(tstart, 2018
لعله مما سبق ت إلقاء الضوء على جانب واحد من مهام حاضنات األعمال وهو
املشاريع الناشئة ومل يتم التطرق إىل جانب آخر مهم أال وهو دعم أفكار أصحاب املنشآت
القائمة وكيف ميكن الربط الشبكي بني املشاريع الناشئة وأصحاب املنشآت القائمة .ما
يالحظ إذن على أنواع احلاضنات اجلزائرية املوجودة يف براجمها أنا هتتم ابملشاريع الناشئة مع
إغفال اتم للمنشآت القائمة ،وهذا ما سنحاول إبرازه يف دراستنا هذه من خالل البحث
21
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عن منشآت األعمال القائمة اليت ميكن هلا فعال أن تكون فرصة سواء ابلنسبة للحاضنات
أو للمشاريع الناشئة.
 -5.1عوامل جناح حاضنات األعمال

إن الشعور ابلكمال شيء ال ميكن بلوغه ،لكن جيب السعي إليه على الدوام ،حيث
إن عملية االحتضان تتضمن أفكار جديدة واالستعداد لتجربة هذه األفكار وتقومي النتائج
اليت تتمخض عنها التجربة ،والواقع أن االحتضان حالة دائمة من التجريب .وال شك أن
احلاضنات هتدف إىل حتقيق العديد من األهداف يف إطار تعزيز منو وجناح املشاريع الرايدية،
حيث تتمثل هذه األهداف أساسا يف تعزير اإلبداع واالبتكار ،وروح املبادرة واملخاطرة
واستغالل الفرص السوقية ...وغريها ،ولتحقيق هذه األهداف البد من القيام مبجموعة من
الوظائف تندرج ضمن ضمان الرايدية يف املشاريع .وبشكل أكثر حتديدا ،حدد الباحثون
العديد من الوظائف املرتبطة بضمان الرايدية يف املشاريع .فهنالك عدة عوامل إذا توافرت
تستطيع احلاضنة أن تقدم اإلضافة نذكر منها ):(Gerlach, 2015, pp. 289-290
 توفر إدارة جيدة للحاضنة ،من خالل طاقم إداري متميز إلدارة هكذا نوع من اهلياكلوتوفري املهارات املفتاح يف كافة التخصصات.
 توافق رؤية وأهداف احلاضنة لدى املنشآت االقتصادية مع تطلعاهتا املستقبلية؛ انفتاح احلاضنة على اجملتمع اخلارجي ،من خالل إقامة عالقات قوية تتفهم حاجاتاجملتمع؛ كما يعد االختيار الصحيح للمشاريع اليت حتتضن من عوامل جناح احلاضنة؛
 الدعم املايل واملعنوي امر ضروري للتفاعل اجليد بني الطرفني والتقدير اجليد إلمجايلالتكاليف االستثمارية )التأسيس ،األصول الثابتة( ،والتكاليف التشغيلية )السنوية(...؛
 وجود اإلطار القانوين املالئم يساعد على إنشاء وإدارة احلاضنة؛ الرتويج للحاضنة بغية تشكيل صورة ذهنية متميزة لدى رجال األعمال؛22
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كما يعترب وعي املبادرين وأصحاب أل( )SMEsابملكاسب اليت سوف توفرها احلاضنات
واإلمكانيات املتوفرة هلا وكذا ترابطها مع اجملتمع احمليط ،واختيار املكان اجليد القريب من
اجلامعات ،واالنتقاء اجليد للمشروعات املستضافة عوامل وأخرى تساهم يف تنمية ظروف
بيئية مالئمة لتنمية املنشآت القائمة والناشئة معاً من خالل تبادل املنافع بينها.
 -2احملور الثاين :مراجعة مشكالت التنمية االقتصادية يف والية املدية

تقع مدينة املدية يف األطلس التلى على بعد  88كلم جنوب اجلزائر العاصمة ،وترتبع
على مساحة قدرها  8775.65كلم 2وهي على ارتفاع 900م من سطح البحر .حي مدها مشاال
والية البليدة ،جنواب اجللفة ،ومن الشرق املسيلة والبويرة ،أما غراب فتحدها والييت عني الدفلى
وتيسمسيلت .وصل عدد سكان الوالية يف  2015حوايل  900.000نسمة مبعدل كثافة
سكانية  98نسمة/كلم ،2وقد ت حسابه وفق معطيات سنة  2009حبساب نسبة الوالدات
والوفيات أي بنسبة تزيد عن  .%02حصيلة البطالة على مستوى الوالية قدرت بـ % 09.86
لسنة  ،2018أما عن حصيلة املناصب املستحدثة يف إطار أجهزة ترقية الشغل لسنة 2018
فقدرت بـ منصب  6858على مستوى الوالية.
وإذا تتبعنا اهلرم السكاين لفئات األعمار فنالحظ أن قاعدته عريضة وتزداد عرضا عند
فئة  15إىل  30سنة أي فئة الشباب يضاف إليها أن فئة  30إىل  45سنة نسبتها مرتفعة ،أما
من حيث اجلنس فيتفوق الذكور على اإلانث يف كل املراحل العمرية ولو بنسبة ضئيلة
ويالحظ أن أمد احلياة عند النساء أطول منه عند الرجال.
كما تكتسي والية املدية أمهية ابلغة من حيث موقعها اجلغرايف املتميز وإمكانياهتا
الطبيعية اليت تؤهلها لتكون رائدة يف جلب االستثمار من كل مناطق الوطن ،خاصة مع
توفر اإلرادة واجلهود لتحقيق التنمية والقفزة النوعية املنشودة يف ظل تشريعات تدعم وحتفز
وترافق املستثم رين سواء كانت جبائية أو شبه جبائية وحىت تسهيالت مهمة يف منح العقار
املوجه لالستثمار .يف إطار تطبيق التدابري اجلديدة ملنح العقار الصناعي ت يف والية املدية
23
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اعتماد إىل غاية سنة  472 ،2018مشروعا استثماراي بقيمة مالية تقدر بـ  222مليار دينار
ومن املنتظر أن تنشا  46.000منصب شغل ،وهي موزعة على مساحة إمجالية تنيمف عن
760هكتار ،أما فيما خيص عدد قرارات االمتياز املنجزة وصلت إىل حد الساعة لـ  ،264يف
حني سلمم  52رخصة بناء ،أما عدد املشاريع املنطلقة يف األشغال فقد وصلت إىل  47وتلك
املنطلقة يف االستغالل  ،08حبيث احتل املرتبة األوىل قطاع الصناعة بنسبة  %49.35ليأيت
بعدها قطاع مواد البناء بنسبة  %21.93مث قطاع الصناعات الغذائية بنسبة  ،%18.70وينتظر
من هذه املشاريع مسامهة حقيقية يف حتقيق التنمية االقتصادية وخاصة وأن هذه املشاريع
متنوعة ومتكاملة يف خمتلف القطاعات تساهم يف خلق الثروة ودفع عجلة التنمية االقتصادية
للوالية ،انهيك عن مسامهتها يف تنويع االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية وزايدة حصة
اإلنتاج الوطين يف السوق احمللية ،وتثمني مجيع املوارد املتاحة عرب الرتاب الوطين( .املوقع
الرمسي لوالية املدية)2018 ،
أما النشاط االقتصادي مبدينة املدية وابلرغم من اعتبارها والية ريفية ،تعتمد على املوارد
الفالحية على وجه اخلصوص ،توجد هناك بعض الصناعات املتمركزة عرب املراكز احلضارية
كصناعة األدوية ابملدية بدائرة املدية والصناعة امليكانيكية ابلربواقية ،وصناعة الزروع يف
مطاحن القمح يف كل من قصر البخاري واملدية ،دون أن ننسى صناعة األحذية اليت ورثها
أهل بلدية املدية أاب عن جد (مديرية التجارة لوالية املدية .)2018 ،نظرا للظروف الطبيعية
املواتية تعترب والية املدية من بني أهم الوالايت الفالحية على املستوى الوطين حيث يستوعب
هذا القطاع نسبة  %47من اليد العاملة ال سيما بعد توفر األمن يف املناطق الريفية ،إال أنه
توجد العديد من القطاعات األخرى اليت تستوعب اليد العاملة مثل اإلدارة العمومية،
األشغال العمومية والبناء ،الري ،التجارة ،الصناعة واحلرف ،النقل وقطاع اخلدمات إال أن
الدولة والسلطات احمللية تسعى جاهدة لتطبيق العديد من الربامج من أجل التخفيض من
حدة البطالة على مستوى الوالية ،فهذا ال يلغي الصناعة لتكون دورا مكمال للنشاطات
24
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األخرى ،حيث استفادت الوالية يف فرتة سابقة مبشاريع اقتصادية هامة ،على غرار مركب
الربواقية لصناعة معدات الري ،ومركب املواد الصيدالنية ووحدات صناعية أخرى :اآلجر و
القرميد ،البالستيك ،مطاحن احلبوب ،وحدة التفصيل و اخلياطة ،الصناعات اجللدية
واألحذية ،االستثمار يف حتويل وتعليب املنتجات الفالحية ،ابإلضافة إىل وحدات صغرية
مثل وحدة مناجم تكسري الصخور إىل حصى والبالط واألانبيب وغريها .ويوضح اجلدولني
رقم 3 :و 4املناطق الصناعية ومساحتها وكذا تصنيف للمنشآت حسب قطاع النشاط
املتواجدة ابلوالية.
جدول رقم  :2املناطق الصناعية لوالية املدية
املساحة اإلمجالية -هكتار-
منطقة الربواقية
منطقة قصر البخاري
منطقة حربيل

128
69
60

اجملموع

257

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على واثئق مديرية الصناعة واملناجم لوالية املدية.

من خالل األرقام املوضحة يف اجلدول أعاله ،فان املساحة اإلمجالية لالستثمار املوزعة
على خمتلف مناطق الوالية تسمح لرواد األعمال إبجناز مشاريعهم بكل أرحيية من حيث
توفر العقار الصناعي.
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اجلدول رقم  :3تصنيف املنشآت املوجودة بوالية املدية حسب قطاع النشاط
قطاع النشاط
الجلود واألحذية والسلع الجلدية

البناء واألشغال العامة والهيدروليك

مراكز التسهيل

مشاتل المنشآت

32

14.81

16

7.40

71

الدراسات والهندسة والخدمات المالية

التعدين والطاقة واألنشطة ذات الصلة

01

البالستيك والكيمياء والمطاط والزجاج

17

الورق والكرتون والنشر

06
10

صناعة خدمات القطاع الصناعي

منتجات غذائية

18

صناعة الحديد والصلب والتعدين والميكانيكا والكهرباء واإللكترونيات

16

معالجة المعادن غير المعدنية والخشب والفلين

06

أخرى

07

المنسوجات والمالبس

النقل السياحي – الفندقة – نزل

05
10

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على واثئق خمتلف املديرايت واملصاحل اإلدارية.

32.87
0.46
2.77
7.87
4.63
8.33
7.40
2.31
2.77
4.63
3.24

واملنشآت االقتصادية النشطة يف الوالية يف جماالت متعددة كتحويل البالستيك
والسرياميك والصناعات الغذائية وصناعة األحذية والتجهيزات الطبيمة ،إضافة إىل منشآت
توفر خدمات متنوعة .إن نسب تطور املؤسسات ( )SMEsهي دون اآلمال املنشودة رغم
اإلجراءات التحفيزية والدعم عرب عدة برامج على غرار )،**CNAC, *ANSEJ
 (***ANGEMاملتخذة من طرف السلطات ،كما أن مؤشرات مسامهة هذه املنشآت يف
التنمية االقتصادية ضعيفة أيضا وال تكاد تذكر حيث مل تتعدى نسبة مسامهتها يف الناتج
احمللي اخلام  ،%2كما أن مسامهاهتا يف خلق القيمة املضافة قد ارتفعت من  1745.5سنة
 2001لتصل إىل  4791.32سنة  ،2010وهي نتيجة تبدو جيدة للوهلة األوىل لكن ابلرجوع
القطاعات املسامهة يف خلق هذه القيمة جندها تنحصر يف قطاع اخلدمات والتجارة ،النقل
CNAC: Caisse Nationale d’Assurance Chômage.
ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes.
*** ANGEM : Agence Nationale de gestion du Micro-crédit en Algérie.
**
*
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واملواصالت ،البناء و األشغال العمومية ،وهذه القطاعات ال تقدم قيمة مضافة حقيقة
وتتميز بكونا سريعة املردودية وآنية وال تساهم يف اخلروج من دائرة االقتصاد الريعي وال من
التبعية للخارج (بوسعدة و حداد ،2018 ،ص  .)131وقد أرجعنا ذلك إىل غياب أليات
حاضنات األعمال اليت أثبتت جناعتها لدى العديد من البلدان اليت تدعم تطوير املنشآت
القائمة واملشاريع الناشئة بربامج رائدة ومتميزة عن غريها من الربامج اليت أثبتت فشلها
ابألرقام املوضحة أعاله .تدرجييا اكتسبت برامج حاضنات األعمال االعرتاف واالهتمام يف
أورواب وأجزاء أخرى من العامل .واعتبارا من سنة  ،2016تشري تقديرات رابطة حاضنات
األعمال الوطنية ب و م أ  )2017( INBIAإىل وجود أكثر من  17000حاضنة يف مجيع
أحناء العامل ،ومن جهة أخرى تقوم الصني ومنذ أكثر من عشر سنوات ابعتماد هذه اآللية
أيضا يف نضتها االقتصادية وهكذا أيضا ماليزاي وكوراي وسنغافورة واتيوان ،كما بدأت الدول
العربية يف اعتماد هذه اآللية .لكن على حدا اطالع الباحث ال توجد أرقام دقيقة ألنا
تتغري أسبوعيا.
 -3احملور الثالث :حتليل ومناقشة نتائج الدراسة

 -1.3جمتمع الدراسة واألدوات املستخدمة جلمع البياانت

نتيجة لصعوبة احلصول على معطيات كمية ت اللجوء إىل استخدام االستبيان كأداة
جلمع البياانت األولية ،وابلنظر إىل طبيعة املوضوع املدروس قرر الباحثان أن يتكون جمتمع
الدراسة من شرحية مشلت قائمة تضم مدراء املنشآت االقتصادية أو من ينوب عنهم املسجلة
لدى مصاحل مديرية التجارة يف مدينة املدية ،وكذلك بعض األحرار املنتسبني إىل القطاع
غري الرمسي .ونظرا لصعوبة االتصال والوصول إىل كل املفردات بسبب قيود التكلفة والوقت،
ت اختيار عينة مالئمة )ميسرة ( حجمها  89مفردة ،حيث ت توزيع استمارات االستقصاء
مباشرة إىل املعنيني وعن طريق اإلمييل يف الفرتة املمتدة من  05سبتمرب إىل  25سبتمرب ،2018
وقد بلغ عدد االستمارات املسرتجعة  73استمارة ،ت أقصاء  25استمارة لعدم استيفائها
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ملتطلبات الدراسة ،وابلتايل ت إجراء التحليل على  48استمارة .ابالعتماد على برانمج )(spss
وذلك ابستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية املوزونة ،بينت األسئلة
املستخدمة مدى االحتياج إىل احلاضنة املقرتحة .حيث ت احلصول على  48استجابة قابلة
لالستخدام مبعدل استجابة  %53.93وحتليلها .يقع معدل االستجابة ضمن نطاق مقبول.
كما ت استخدام االستبيان كأداة رئيسية وخمتلف الواثئق واملستندات من خمتلف مكاتب
املنشآت ،جلمع املعطيات وت توزيعه على عينة البحث واملتمثلة يف مدراء املنشآت
االقتصادية املتواجدة عرب إقليم والية املدية .ويتضمن االستبيان مخسة مـحاور أساسية:
احملور :1البياانت الوصفية العامة األولية؛ احملور :2تدعيم إنشاء حاضنة أعمال بوالية املدية؛
احملور :3اخلدمات اليت ترغب املنشآت القائمة يف رؤيتها يف احلاضنات لتعزيز منوها؛ احملور:4
أنواع املشاريع الناشئة اليت ستشكل أفضل الفرص لعمالء احلاضنة؛ احملور :5نتائج أفضل
أنواع جماالت التنمية للمشاريع الناشئة اليت ستزيد من فرص النمو للمنشآت القائمة؛ ومن
وجه آخر ت االعتماد يف أغلب أسئلة االستبيان على مقياس املستوايت املتماثلة لتحديد
مستوى االلتزام دعم إنشاء احلاضنة يف والية املدية ،من عايل جدا بـدرجة  ،5عايل بدرجة
 ،4متوسط بدرجة  ،3منخفض بدرجة  2ومنخفض جدا بدرجة  ،1أما ال أعرف بدرجة 0
حىت تستثىن من التحليل ألنا ال تعترب كإجابة.
ويرجع سبب اختيار هذا املقياس لكونه يتيح للمستجوب تقدير درجة االلتزام
مبستوايت خمتلفة وليس مبستويني متغايرين فقط ،وخاصة أن طبيعة العبارات تتطلب اإلجابة
بدرجات خمتلفة ،فمثال إذا تكلمنا عن أنواع األعمال اليت من شأنا أن تؤثمر بشكل إجيايب
على نشاط املنشآت ال ميكن لنا أن نقدر درجة االلتزام هبا بعايل أو منخفض جدا فقط
دون وجود درجات تتوسط هذين املستويني بل هناك درجات أخرى بينهما -مثال متوسط-
 .وعن الربامج اليت ت االعتماد عليها يف دراستنا كتقنية يف حتليل البياانت الكمية ،لتسهيل
احتساب االختبارات اإلحصائية لتجنب األخطاء برانمج  .spssهذا ويتم تدعيم االستبيان
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ببعض اإلحصائيات املتعلقة بواقع قطاع األعمال من حيث عدد ونوع وطبيعة املنشآت
االقتصادية املتواجدة عرب إقليم والية املدية.
 -2.3عرض نتائج البياانت

 .1.2.3عرض نتائج البياانت الوصفية العامة األولية:

يعرض اجلدول رقم  ،4تركيبة املشاركني يف الدراسة ،حيث كان املستجيبون يف الغالب
من الذكور بنسبة ( )٪ 85.3وهذا امر طبيعي وراجع إىل طبيعة وتركيبة جمتمع األعمال اخلاص
هبذه الوالية ،وكان معظمهم ( )٪77.7يديرون أعماهلم ألقل من عشر سنوات تؤكد هذه
النسبة املرتفعة أن أنشطة األعمال يف الوالية حديثة نسبيا نظرا كون اغلب رجال األعمال
حولوا أعماهلم إىل مدن أخرى واىل اعتبارات اقتصادية غري مواتية أخرى ،ترتاوح أعمار
أصحاب املنشآت بني  65-41سنة ( )٪72.7تؤكد أن النسبة الكبرية من الكهول هي املسيطرة
على قطاع األعمال ابلوالية وهذا معاكس لنسبة الشباب الكبرية يف الوالية نرجعه حسب
تقديرينا إىل عدم مبادرة الشباب إىل تبين األعمال لغياب املرافقة احلقيقة إلجناز مشاريع،
ويرتاوح رقم األعمال السنوي لديهم من  40مليون إىل  04مليار دينار جزائري بنسبة ()٪89
وتؤكد أن غالبية املنشآت تنتمي إىل فئات ( .)SMEsمل يتم مكن أغلبية املستجوبني من
احلصول على متويل ٍ
كاف ألعماهلم بنسبة ( )٪71.2تؤكد غياب جهات التمويل اليت تالئم
طبيعة وثقافة اجملتمع احمللي رغم توفر عديد الصيغ األخرى إال أنا مل تلفت انتباه رواد
األعمال .ربع املستجوبني يعمل لديهم من [ ]14 – 0عامل ،و ٪ 35.3بني [ ]29-15عامل
و ٪ 9.7يشغلون أكثر من  30عامل يؤكد أن نسبة تشغيل العمالة منخفضة نوعا ما ابلنظر
إىل متطلبات األعمال املدروسة ويرجع إىل غياب اإلبداع وابلتايل االبتكار الذي يسهم يف
خلق مشاريع انشئة جديدة وابلتايل توظيف أكثر .وبشكل عام ما مقداره  ٪51.8من
املستجوبني غري راضني عن نوعية القوى العاملة املتاحة هلم مقابل  ،٪24مع  ٪24.2املتبقيني
حمايدين ،تؤكد النسبة أن العمالة غري مؤهلة بشكل جيد ما يسمح بتطوير األعمال يف
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املنطقة ،قد يرجع إىل غياب التدريب واالستشارة اليت ميكن أن توفرها هيئات الدعم املختلفة
على غرار حاضنات األعمال.
جدول رقم  :4املتغريات الدميوغرافية )(n=48
%

الجنس
إناث

14.7

ذكور

85.3
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 .2.2.3عرض نتائج حمور تدعيم إنشاء حاضنة أعمال بوالية املدية:

يعرض اجلدول رقم  4أعاله دعم تطوير فكرة احلاضنة ابلوالية بنسبة  ٪83.6وكرتمجة
لنتائج هذا العنصر ميكن القول أن املستجوبني يدركون مفهوم حضانة األعمال ابلنسبة
للمشاريع ،وهذا إممنا يفسر من جهة ابلوظيفة املشغولة )مدير منشأة اقتصادية( الذي جيعل
أغلبهم على اطالع ابملفاهيم النظرية ،كذلك فان تواجدهم كعنصر حموري ضمن إشكالية
الدراسة )املنشآت القائمة( جيعلهم يف تركيز أكثر لإلجابة على االستبيان ككل من انحية
أخرى .وجتدر اإلشارة كذلك أن إدراكهم لذلك ميكن أن يفسر من انحية أخرى ،فهو يؤكد
إمكانية اعتماد نتائج الدراسة ،على اعتبار أنه من اخلطأ االعتماد على إجابة من ال يدرك
حىت املفاهيم األساسية للدراسة .وقع اختيار املستجوبني على الضرورة احلتمية إلنشاء
حاضنة يف املدية ،وهذا إمنا يؤكد من انحية أمهيتها ودورها يف تنمية وجناح املشاريع ،ومن
انحية أخرى فإنمه يعرب عن وجود األرضية املناسبة لتطبيقها ،ألن اعتقاد أمهيتها وضرورهتا يف
قطاع األعمال يف والية املدية سيمهد ويسهل طريق تطبيقها وخصوصا حيد من مقاومة
التغيري ،خاصة وأن احلاضنات تعرف ابلعمليات اليت تركز أساسا على مشاركة مجيع أصحاب
املصلحة .وهذه نتيجة متوقعة كون قطاع األعمال يف الوالية تواجهه مجلة من التحدايت )
املنافسة ،العوملة ،اجلودة الشاملة( يؤكد هذا على ضرورة وجود حاضنة أعمال تليب حاجات
قطاع األعمال احمللي.
كما كشفت النتائج احملصل عليها أن أصحاب املنشآت الذين يديرون أعماهلم منذ
اقل من مخس سنوات كانوا أكثر ميال إىل أن هناك حاجة ،يف حني كان أصحاب األعمال
القدامى أقل ميال .ويفسر ذلك مبقاومة التغيري اليت يبديها املدراء القدامى حول فكرة تنمية
أعماهلم خاصة وأن البيئة احمللية للوالية املبحوثة تدعم كثريا هذا النوع من التوجه القائم على
مبدأ "أتركين فيما أان فيه" أما أصحاب املنشآت احلديثة فأغلبهم شباب مييلون بطبيعة احلال
إىل التغيري وتنمية مشاريعهم بغية السيطرة على السوق .هناك أيضا ميل املنشآت ـمنخفضة
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املبيعات إىل احلاجة للحاضنة ،ويفسر ذلك برغبة هؤالء يف تنمية جمال أعماهلم للضفر حبصة
سوقية أكرب من عن طريق هذه العمليات واخلدمات اليت توفرها احلاضنات .يف حني أن
تلك املنشآت ـمتوسطة املبيعات ترى أبنه ال حاجة وال ضرورة لوجود حاضنة ،وهذا إمنا
يؤكد من جهة أمهية ودور احلاضنة يف تطوير أعمال املنشآت ،ومن جهة أخرى فانه يعرب
عن قابلية من هؤالء املستجوبني يف االنضمام لكذا مبادرات .وجيب أن نشري بعد ذلك أن
تفسري نتائج إدراك حتمية وجود حاضنة قد يتداخل مع تفسري نتائج أسئلة اخلدمات اليت
ترغب
املنشآت القائمة يف رؤيتها على مستوى احلاضنة لتعزيز منوها املوضحة فيما أييت.
 .3.2.3عرض نتائج حمور اخلدمات اليت ترغب املنشآت القائمة يف رؤيتها يف احلاضنات لتعزيز منوها

أييت مواليا اجلدول الذي يعرض نتائج اهتمامات املستجوبني ابخلدمات املرغوب أن
تقدمها احلاضنة اجلديدة ويوضح أن أنشطة التشبيك يف جمال األعمال كانت ذات أمهية
كبرية بنسبة  ،%45.2تليها خطة املساعدة على التسويق بنسبة  ،%44.7مث أنواع خمتلفة من
االستشارات بنسبة  .%44.2وابإلضافة إىل الرغبة يف تقدمي خدمات حمددة إىل املنشآت
أيضا رغبة املستجوبني يف توفري املساعدة يف طلب القروض اليت
القائمة يف املنطقة ،ظهرت ً
تسمح هلم بتطوير أعماهلم بشكل أفضل ،وهذا ما يؤكد إدراك املستجوبني ألمهية هذه
اخلدمات ودورها يف تكريس ثقافة منو األعمال.
وابلنسبة لنتائج أنواع املشاريع الناشئة اليت ستُشكل أفضل الفرص لعمالء احلاضنة
فيأيت عرضها يف العنصر املوايل.
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جدول رقم  :5أهم اخلدمات املطلوبة من احلاضنة
مدير املنشأة أو من ينوب عنه من n%

اخلدمات

45.2
44.7
27.2
29.4
44.2
25.6
27.3
27.2
33.5
25.6
42.1
19.3

تشبيك األعمال
املساعدة يف خطة التسويق
تسويق عرب سائل اإلعالم االجتماعية
التدريب  /ورش عمل
االستشارة  /االستشارات
التخطيط املايل
تطوير موقع ويب
تطوير خطة أعمال /تقييم
التشبيك مع األقران
توفري مكان لالجتماعات
املساعدة يف طلب القرض
خدمات أخرى

املصدر :من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برانمج spss

 .4.2.3عرض نتائج أنواع املشاريع الناشئة اليت ستشكل أفضل الفرص لعمالء احلاضنة

طُلب من املشاركني يف االستطالع تقييمهم ألنواع منشآت األعمال اليت ستكون أكثر
اجنذااب للرتشح لالحتضان يف احلاضنة املقرتحة ،اجلدول رقم  6يشري إىل أن املستجوبني كانوا
أكثر اهتماما مبنشآت اجللود واألحذية والسلع اجللدية كمحتضنني حمتملني
يف احلاضنة ،وكذا الصناعة الفالحية.
اجلدول رقم  :6أفضل أنواع األعمال املرشحة لالحتضان(n=48).
مدير املنشاة أو من ينوب عنه %

نوع األعمال

29.8
07.3
27.5
12.7
13.4
09.3

اجللود واألحذية والسلع اجللدية
منتجات غذائية
صناعة فالحية
البناء واألشغال العامة واهليدروليك
النقل السياحي – الفندقة – نزل
متجر احلرف التقليدية

املصدر :من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برانمج spss
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وقد أسفرت الردود أل  48القابلة لالستخدام عن صورة لنشاطات األعمال ابلوالية .سئل
املستجوبني عن أنواع األعمال اليت سيكون هلا أتثري إجيايب على مشاريعهم احلالية .اجلدول
رقم  7يوضح اخليارات األربعة األوىل على النحو التايل :منشآت تكنولوجيا املعلومات بنسبة
 ،%61.7خدمات النقل املتطورة بنسبة  ،%51.2عيادات طبية متخصصة بنسبة ،%50.4
واخلدمات االستشارية .%49.3
اجلدول رقم  :7أنواع األعمال اليت من شأنا أن تؤثمر بشكل إجيايب على نشاط املنشآت )(n=48
مدير املنشأة أو من ينوب عنه %

نوع األعمال

29.4
28.7
49.3
50.4
25.9
5.3
29.9
23.4
36.4
51.2
61.7

حماسبني/خبري حماسيب
وكالة حمماة
خدمات استشارية
عيادات طبية متخصصة
مطاعم راقية
مقهى
متجر حرف تقليدية
خدمات التوصيل
مراكز التسوق الكبرية
خدمات النقل اجلماعي املتطورة
منشآت تكنولوجيا املعلومات

املصدر :من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برانمج  spssمالحظة :توجد أعلى النسب خبط غامق.

وابلنسبة لتفسري هذه النتائج فمن املمكن أن يعزى ذلك لع مدة أسباب أمهها :تدين
مستوى منشآت تكنولوجيا املعلومات وخدمات النقل اجلماعي وكذا العيادات الطبية
املتخصصة والتعامل معها كهدف هامشي وليس كهدف حموري يف خمتلف الربامج التنموية
للوالية ،التعامل معها بثقافة األرقام عدد احلافالت ،عدد املنشآت الصحية عدد
احلافالت...اخل وترجيح لكفة الكم على كفة الكيف ،غياب اسرتاتيجية معتمدة لتحفيز
كل من ساهم يف حتسني أداء املنشآت االقتصادية )السلع واخلدمات(… ،وغريها من
األسباب اليت تفوق هذه الدراسة.
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أما عن تشتت اإلجاابت اخلاصة هبذا البعد فاملالحظ عدم وجود اختالف كبري بينها
وتركزها حول خيار منخفض يف الغالب وخيار متوسط كذلك ،وهذا ما يعكس االحنراف
املعياري املتدين ) (0.646ومعامل االختالف الذي يقدر ب  .%23.03وميكن أن يفسر
ذلك مبالحظة تزايد إمكاانت متاثل اإلجاابت وتزايد درجة تركزها للمبحوثني يف نفس الوالية
حمل الدراسة .هذا ابلنسبة للمنشآت اليت ستشكل أفضل الفرص للحاضنات فهل تبقى
هذه املالحظة قائمة على نتائج أفضل أنواع األعمال للمشاريع الناشئة اليت ستزيد من فرص
النمو للمنشآت القائمة؟.
 .5.2.3عرض نتائج أفضل أنواع جماالت التنمية للمشاريع الناشئة اليت ستزيد من فرص النمو
للمنشآت القائمة

أييت اجلدول املوايل عرض ألهم نتائج البعد املتعلق بتنمية املشاريع الناشئة موزعة على
 7أبعاد كل منها خبمسة خيارات من املطلوب بشدة إىل املنخفض جدا وال أعرف ،عرب
عنها ابلتكرارات والنسب مث اإلحصاءات الوصفية اخلاصة ابملتوسط احلسايب ،االحنراف
املعياري ومعامل االختالف.

اجلدول رقم  :8جمال تنمية القدرات واملهارات
جماالت التنمية
تطوير مفهوم األعمال

مدير املنشأة أو من ينوب عنه %
44.1

املهارات التقنية

17.2

املهارات اإلدارية

21.3

معرفة السوق

مهارات اإلدارة املالية

العمل بشكل جيد مع

اآلخرين

55.1
39.7
10.1
15.2

مهارات التواصل

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج spss
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ومن بني جماالت التطوير هذه ،كانت املعرفة ابألسواق أكثر طلبا لتطوير املهارات،
تليها فرص تطوير مفهوم األعمال ،مث تنمية املهارات املالية واإلدارية .هذا التوجه ميكن أن
يفسر ذلك إىل عدم ادراك مدراء املنشآت املبحوثة للمهارات املرتبطة ابلسوق واملهرات
املرتبطة مبج ال تطوير األعمال .أما ابلنسبة للمجال الذي يعرب عن إجابة منخفضة من
اجلدير إرجاع تفسري هذا التوجه جلملة من األسباب ،على رأسها ميكن القول أن التكوين
اإلداري والدورات التدريبية اليت تقام للمدراء سواء داخل الوطن أو خارجه أغنتهم عن طلب
املساعدة اإلدارية من احلاضنة أن هي وجدت.
خاتـم ـة

ت استقصاء أصحاب منشآت األعمال أو من ينوب عنهم يف الوالية لتحديد املواقف
جتاه إنشاء احلاضنة واخلدمات املرغوبة لدعم قطاع نشاط األعمال .واألهم من ذلك ،سؤاهلم
عن منشآت األعمال األفضل اليت تدعم وتعزز أعماهلم ،وما هي أنواع منشآت األعمال

اليت ستعتب أفضل املرشحني لالحتضان من طرف احلاضنة املقرتحة ،وما هي اخلدمات اليت
ينبغي أن تقدمها احلاضنة لكل من املشاريع الناشئة والقائمة ،يبدو من خالل النتائج احملصل
عليها أن هناك قبول وترحيب من طرف خمتلف املستجوبني مبثل هذه املبادرات اليت تعد
آلية لتطوير املهارات والقدرات لرواد قطاع األعمال يف الوالية.
تظهر النتائج الفروق بني أصحاب املنشآت جديدة وقدمية النشاط ومستوى املبيعات،
ابإلضافة إىل متغريات أخرى مثل احتياجات وطرق التمويل ،وأصحاب املنشآت األكرب سنا
املتواجدين يف جمال األعمال منذ فرتة طويلة لديهم دعم متقارب جدا مع أصحاب املنشآت
األصغر سنا والذين يعتقدون أنه من الضروري إنشاء حاضنة أعمال يف الوالية .كما ترى
أصغر املنشآت اليت لديها مبيعات ضعيفة وأكثر صعوبة فيما يتعلق بتمويل األعمال احملتاجة
إىل احلاضنة .كان هناك اهتمام بربامج تطوير مفهوم األعمال واملساعدة التسويقية واملساعدة
يف تطوير مهارات اإلدارة واملالية ،أما أنواع األعمال اليت يرون أن من شأنا أن تؤثمر بشكل
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إجيايب على نشاط منشآت أعماهلم هي اخلدمات االستشارية .وخدمات النقل اجلماعي
األكثر تطورا وكذا منشآت تكنولوجيا املعلومات.
يرغب املستجوبون يف جعل احلاضنة تفي ابحتياجاهتم لزايدة معرفة السوق وتعزيز
إمكانية تطوير مفهوم األعمال ،مما يدعم التوجه حنو املطالبة ابملزيد من اخلدمات االحرتافية
يف بيئات االحتضان .فكانت خدمات الدعم اليت حيتاجها جمتمع األعمال هي نفس
اخلدمات اليت وجد أ منا من بني عوامل جناح احلاضنات على غرار التشبيك والتطوير يف
جمال األعمال .هناك وعي وإدراك من قبل املدراء للمنشآت املبحوثة بضرورة وحتمية تعزيز
قطاع األعمال ابلوالية حباضنة أعمال؛ نتائج الدراسة تساعد القائمني على شؤون التخطيط
وصناعة القرار مبدينة املدية ،كما تسعى إىل إقامة حتالفات إسرتاتيجية ميكن أن يكون هلا
أتثري إجيايب على قطاع األعمال ابلوالية.
توصيات الدراسة

 ميكن للقائمني على الشؤون االقتصادية بوالية املدية االستفادة من الوعي واإلدراك الذيأظهره مدراء خمتلف املنشآت املبحوثة ،يف تبين الربامج وخمتلف العمليات اليت تقرتحها
احلاضنات حنو تنمية وجناح املشاريع الرايدية يف املنطقة ،جمتمع األعمال يف املدية هو
نظام مرتابط ويكمل بعضه البعض ،فيحتاج صانعي السلع اجللدية واألحذية إىل مطاعم
راقية؛ واملشتغلني يف قطاع البناء واألشغال العامة إىل خدمات النقل اجلماعي املتطورة،
وكذا املشتغلني يف جمال البالستيك والكمياء واملطاط والزجاج والفالحة إىل عيادات طبية

متخصصة جبانبهم .اآلن ومع البياانت اليت تم مجعها وحتليلها يف هذه الدراسة ،فإن املدية
لديها الفرصة إلعادة بناء نظام األعمال بطريقة منطقية ودقيقة حبيث تكون األعمال
اجلديدة احملتضنة تكمل األعمال القائمة حاليًا ومن املرجح أن تساعد املنشآت القائمة
إطالق أخرى جديدة؛
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 كما جيب على احلكومة اجلزائرية االنطالق يف جتسيد املشاريع املتعلقة حباضنات األعمال،خاصة احمللية منها لتدعيم املنشآت القائمة واملشاريع الناشئة ،واالستفادة من خربات
وجتارب اليت متكنت من تطوير وتنمية املنشآت عن طريق ربطها بربامج احلاضنة
حمددات الدراسة:
-

-

-

-

اقتصرت هذه الدراسة على مستجوبني من منشآت حمدودة ومل تشمل اجلميع واليت ميكن
أن تكون آرائهم خمتلفة حبكم اختالف الكثري من العوامل على أن جزء منها غري مصرح
هبا وتعمل يف اخلفاء ،وهلذا عالقة بعدم تعميم النتائج املتوصل إليها.
تم االعتماد على أسلوب العينة امليسرة )املالئمة( يف اختيار املفردات ،مما قد حيد من
إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة ما مل جترى دراسات أخرى تؤيد نتائجها نتائج هذه
الدراسة.
ت الرتكيز يف هذه الدراسة على اخلدمات املرغوبة من احلاضنة ودور احلاضنات يف توفريها
لدى املنشآت القائمة وابلتايل يف تعميمها على ابقي خدمات احلاضنة كتشبيك يف ميدان
األعمال ،واملساعدة يف الوصول إىل التمويل وغريها يشوهبا احلذر إىل حني إجراء دراسات
أخرى تتطابق نتائجها أو ختتلف مع نتائج هذه الدراسة.
أحياان يتخلى مالك املنشأة عن مسؤولية التسيري لشخص آخر يعرف عند اإلداريني
ابملدير أو األجري وهو الذي يضطلع مبهام التنظيم واإلدارة دون أن يكون مالك أو مالكا
لرأس املال أو جلزء منه ،وهنا تربز إشكالية التعارض بني أهداف املسري األجري واملسري
املالك فاألول يسعى إىل أن حتقق املنشأة اليت يرأسها أكرب رقم أعمال وتتوسع بسرعة يف
حني يسعى الثاين إىل حتصيل األرابح احملققة وزايدة قيمة املنشأة (بوسعدة وحداد،2018 ،
ص  .)123وعليه فإن ذلك يؤثر يف مدى مصداقية إجاابت املستجوبني.
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اجتاهات البحث مستقبال

على الرغم من وجود العديد من االقرتاحات اليت ميكن أن يتطرق هلا الباحثان خبصوص
حاضنات األعمال يف اجلزائر إالم أنمه من املطلوب االلتزام ابالطار املوضوعي للدراسة ،ويف
هذا الصدد نقرتح اآليت:
 تشكيل مديرية فرعية اتبعة لإلدارة املركزية مثلها مثل املديرايت األخرى واليت تعىن بقضااياملشاريع الرايدية والناشئة وتعزيز منها ،وتعطى األولوية لقراراهتا مقارنة بقرارات املديرايت
الفرعية األخرى؛
 اقتصرت هذه الدراسة على االستبيان عند مجع البياانت األولية ،فيما لو كان االعتمادعلى البياانت الكيفية أفضل من خالل دراسات كيفية ،حىت يتسىن توفر دليل علمي
آخر يضاف إىل هذه الدراسة ،وكذلك فا من دراسة املنشآت النشطة غري املشروعة ميكن
أن يشكل معرفة تراكمية يف هذا اجملال البحثي ،وأخريا ميدان البحث يف هذا اجملال
اليزال خصبا لدراسات أخرى كقياس توجهات املستجوبني من العامليني وليس املدراء
فقط حنو حاضنات األعمال ،ألن من شأن ذلك أن يساعد صانعي القرار يف إعداد
االسرتاتيجيات احلكومية واحمللية ويف االستجابة ملتطلبات إقامة مثل هذه اهلياكل.
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