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 الملخص

عوامل نجاح حاضنات األعمال في تنمية القدرات  هدف هذا البحث إلى التعرف على أثر
اريع الصغيرة اإلبداعية للمشاريع الصغيرة في األردن.شمل مجتمع البحث األفراد أصحاب المش

 ( مستجيبًا.384في األردن، سواء تم احتضانها أو لم يتم. أما عينة الدراسة، فتكونت من )
لعوامل نجاح حاضنات األعمال بمحاورها ) وجود خطة مالية  وخلص البحث إلى وجود تأثير

قدرات سليمة، توافر الموارد البشرية المؤهلة، مجتمع األعمال والجهات الداعمة ( في تنمية ال
اإلبداعية للمشاريع الصغيرة في األردن. وتبين أن عوامل نجاح حاضنات األعمال تسهم في 
تنمية القدرات اإلبداعية للمشاريع الصغيرة في األردن.وعلى ضوء النتائج،قدم البحث عددا من 
التوصيات، أبرزها التأكيد على أهمية امتالك حاضنات األعمال المقدرة على جذب 

والداعمين للمشاريع الصغيرة، وتوفير العدد الكافي من العاملين في حاضنات  المستثمرين
األعمال، باإلضافة إلى التأكيد على أهمية قيام إدارة حاضنات األعمال بتكوين شراكات 

 إستراتيجية فعالة مع مجتمع األعمال.
 

 ردن.، المشاريع الصغيرة في األاإلبداعيةحاضنات األعمال، القدرات  مفتاح الكلمات:
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The Influence of the Success Factors for Business Incubators on 

Developing the Capabilities of Creativity in the Jordanian Small 

Enterprises 

 

Abstract 
The aim of this study is to recognize the influence of the success 

factors for business incubators on developing the capabilities of 

creativity in the Jordanian small enterprises. The research population 

consisted of owners of Jordanian small enterprises, whether incubated 

or not. The study sample includes of (384) respondents. The results of 

this study, showed that the factors of success for business incubators 

(with all of their dimensions: good financial plan; qualified human 

resources; business community and supporters)- were successful in 

developing the creative capabilities of the Jordanian small enterprises. 

Based on the results achieved, this study recommends that 

there are important roles of business incubators and thus, 
small business has to manage the business incubators to form 

partnerships. 
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