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امللخــص التنفيــذي
أعطى مؤمتر نقاط ( 2016سيتم اإلشارة له بنقاط  2016الحقا) الدافع للمشاركني باإلنخراط و للميض قدما
باإلقتصاد اإلبداعي يف دولة الكويت ،كام بينت عدة إستبيانات مبا فيه إستبيان الدخول ،ثالثة إستبيانات ألصحاب
األعامل ،املوظفني ،و الطالب ،و كذلك إستبيانا الحقا خاص بالتوقّع و اإلدراك ملا سيتم إستنتاجه ،و شارك جميع
األشخاص املسجلني والبالغ عددهم  1365مشارك بإستبيان الدخول ،كام أكمل اإلستبيان املفصل  97مشارك ،و أخريا
أكمل  60مشارك اإلستبيان الالحق ،و تبني أن  45%من الحضور ذكروا بأن أهم سبب ملشاركتهم يف نقاط  2016هو
“التواصل مع املبدعني” ،يليه “تطوير مهارايت املتعلقة بأفكار التصاميم” ،و “تطوير مهارايت التقنية”.
كانت املفاجأة بأن أكرث من  91%من جميع الطالب الذين شملهم اإلستبيان املخصص للطالب رأوا أنفسهم كمبادرين
أعامل مبدعني يف املستقبل ،إضافة إىل ان  62%من املوظفني الذين شملهم اإلستبيان تنبأوا بأن مامرساتهم املهنية
بقطاع الصناعة اإلبداعية ستصبح وظيفة ثانية .أما بالنسبة ألصحاب األعامل و األشخاص املستقلني ،فإن  60%ممن
شاركوا بنقاط  2016أتوا بهدف تحسني عالقاتهم مع مبدعني آخرين ،كام ّبي هؤالء وجهات نظرهم املتعلقة برغبتهم
بالحصول عىل دعم من الحكومة الكويتية عىل النحو التايل:
 )1زيادة نرش الوعي األسايس بالصناعة اإلبداعية.
 )2تقوية الربط ما بني القطاعات التقليدية و الصناعة اإلبداعية.
 )3تبّني التصميم و الحرف اليدوية.
 )4تأسيس مختربات و مساحات للعمل.
 )5توفري املنح و الصناديق الوطنية و مواجهة التحديات.
 )6و أخريا ترويج التعاون املشرتك مع وزارة الشباب.
تبي ان  61%من املشاركني وجدوا نقاط  2016قد فاق توقعاتهم ،إضافة إىل ان
يف إطار إستبيان الحق تم عملهّ ،
 78%قالوا بأن بعض فعاليات نقاط  2016كانت مثرية لإلهتامم بنسبة أكرب مام كانوا يرتقبوه قبل مشاركتهم ،حيث
ان النواحي الجديدة تضمنت:
 )1تطوير مهارات أفكار التصميم.
 )2رغبة املشاركني ببدء أعاملهم اإلبداعية الخاصة بهم.
ساعد نقاط  2016أصحاب األعامل بتخطي القيود الداخلية و الخارجية ،حيث الحظ نصف عدد املستطلعني بأنهم
وإىل حد ما ،وجدوا حلوال لقيودهم من خالل إيجاد املبدعني املدربني تدريبا جيدا ،املوردين ،العالقات الدولية ،و
ثانيا ،مبعرفة آلية التسويق ،التنفيذ املحرتف ،و اإلدارة ،و أخريا بتحديد املعدات املتقدمة ،و مواقع العمل و كذلك
مواقع للعرض ،إضافة إىل ان غالبية املستطلعني أعربوا عن رأيهم بأن درجة الحلول التمويلية املقدمة بالفرتة الراهنة
غري مرضية.
ختاما ،قيّم مشاركو نقاط  2016مبعدل مجموع نقاط  8.65من  10بشكل عام ،و محتوياته مبعدل تقييم  7.95من
 ،10و من ضمن املشاركني الذين تم إستبيانهم  95%منهم كانوا راضني أو راضني بشكل كبري عن الفعالية ،و 97%
منهم سريشحون مؤمتر نقاط ألحد أصدقائهم.
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01.

املقدمــة و منهجيــة العمــل
عقدت نقاط مؤمترها السابع يف نوفمرب  2016مبدينة الكويت  ²ملدة  8ايام ،تخللها
خليط من املحارضات ،ورش العمل ،املعارض ،و التسلية مبشاركة  6000زائر و أشخاص
ُمسجلني من أكرث من  20دولة ،و قد بلغ عدد املحارضين  40شخص من داخل و
خارج دولة الكويت بتواجد نسايئ كبري ،و من القطاع الخاص ،القطاع األكادميي،
و الفنون ،الذين ساهموا برتويج الهدف الرئييس للمؤمتر “الحاسة السابعة – دعم
اإلقتصاد اإلبداعي”.
متكن املشاركني املسجلني من حضور حلقات نقاشية معنية بالحرف اإلبداعية
(كالتسجيل الفيديوغرايف ،تصميم األثاث ،الجداريات ،فنون الخط العريب ،و هلم جرا)،
و كذلك تعلم آليات التجارة (كالهوية التجارية ،العملية اإلبداعية لصنع املنتجات
الفخمة ،و هلم جرا) ،كام متكنوا من املشاركة يف ورش عمل خاصة بسوق العمل ،مثل
“كيف ميكنك أن تع ّزز حصولك عىل فرص عمل يف قطاع الصناعة اإلبداعية” ،و قد تم
عمل ورش عمل إبداعية مخصصة لألطفال تتضمن الفنون و الحرف ،الهندسة لألطفال،
وورش عمل “كتايب” و “ مبادرة صديقي” ،و ورش عمل التلوين.

تهدف التحاليل لإلستبيانات املوضحة أدناه ملساعدة نقاط بتقديم ما هو أفضل
باملستقبل ،و كذلك إلستهداف ما تقدمه لفئات عمرية معينة أو ملهن معينة ،و ملا
كانت اإلستبيانات جزء رضوري إلمتام عملية التسجيل فإن نقاط كانت قد عملت
إستبيانات لعدد  1431مشارك مسجل باملؤمتر.
يلخص جدول رقم  1نتائج العينات 1365 :مشارك أكملوا إستبيانات الدخول ،و منهم
 270صاحب عمل و أشخاص مستقلني ،و  631موظف ،و  464طالب.
صممت اإلستبيانات ملجموعة من املهن املتنوعة أمتّها  97مشارك و تم تحليلها يف قسم
 ،3و قد وزعت نقاط أستبيان الحق أمتّه  60مشارك تم تحليلها يف قسم ³ .4

طورت نقاط إستبيانات للمشاركني بالتعاون مع مجموعة البنك الدويل بهدف فهم
أشمل لخصائص املشاركني و توقعاتهم فيام يتعلق باملؤسسات و املهارات اإلبداعية،
و كذلك لقياس قوة تأثري املؤمتر ،و قد كان هذا التعاون مع البنك الدويل مرتبط
بالصندوق الوطني الكويتي لدعم املشاريع الصغرية امل ُؤسس عام  ،2013و يركز هذا
االرتباط عىل تطوير املؤسسات و بتطبيق الدعم و التوجه الكيل لدعم املشاريع
الصغرية و املتوسطة يف النظام البيئي لتلك املشاريع يف البالد.
جدول ١

عينة إستبيان
إجاميل عدد املشاركني مبؤمتر نقاط

1431

إجاميل عدد املشاركني الذين أمتّوا
اإلستبيانات

أصحاب األعامل
و األشخاص املستقلني

املوظفون

الطالب

إستبيان الدخول
1,365

270

631

464

إستبيانات محددة
97

9

44

34

إجاميل عدد اإلستبيانات الالحقة
60

11

32

17

املصدر :إستبيان دخول نقاط  ،2016نوفمرب 2016

 ²نقاط هي مؤسسة غري ربحية كائنة بدولة الكويت تهدف إىل تطوير اإلبداع يف العامل العريب ،كام تنظم فعاليات،
برامج تدريبية ،محارضات ،و تسلية ثقافية ،باللغتني العربية و اإلنجليزية ملواضيع معنية بالفنون البرصية ،العالجية،
التجارية ،و األدائية ،إضافة إىل مبادارات األعامل اإلبداعية.
 9 ³أصحاب أعامل 44 ،موظف ،و  34طالب.
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01.

املقدمــة و منهجيــة العمــل
إستجاب املشاركني مبعدل عايل جدا بلغ  95%عرب جميع املهن ،و لكن إنخفض معدل االستجابة عرب ثالث مهن،
بنسبة  3%ألصحاب األعامل و األشخاص املستقلني ،و نسبة  7%للطالب و املوظفني.
ترجع أسباب اإلنخفاض معدل إمتام اإلستبيان التفصييل لعدة أسباب :أتم الصندوق الوطني إستبيان تفصييل سابق
خالل عام  2016إستهدف أصحاب األعامل املبدعني و األشخاص املستقلني خالل فرتة التحضريات ملركز حاضنة
اإلبداع ،و قد تضمن إستبيان أصحاب األعامل  34سؤال و الذي قد يكون سببا لهبوط عزمية املشاركني ،أما إستبيانات
املوظفني و الطالب التفصيلية تضمنت  4أسئلة قصرية لكل مجموعة ،و مع رضورة األخذ بالحسبان بأنهم قد أكملوا
سلفا إستبيان الدخول ،و كذلك أمتّوا إستبيانات قصرية عقب إنتهاء ورش أعاملهم.
إحتوت اإلستبيانات املذكورة أعاله عىل أسئلة مغلقة اإلجابة التي يكون جوابها نعم أم ال ،و أسئلة اإلختيارات
املتعددة ،و قد كانت بعض أسئلة الخيارات املتعددة غري مصنفة و تسمح بإختيارات أجوبة متعددة ،و مع تلك
املقاييس أصبح باإلمكان تحليل األوزان املعطاة لكل عامل لإلجابة (عىل سبيل املثال :عوامل الجاذبية ،و أسباب
املشاركة باملؤمتر) ،و احتوى اإلستبيان التفصييل عىل أسئلة مغلقة األجابة محددة بنعم أم ال ،أسئلة الخيارات
املتعددة ،أسئلة التصنيف ،أسئلة مفتوحة اإلجابة ،و أسئلة تقييم مع تصنيف.

Nuqat 2017

Nuqat 2017

02

النتائــج الرئيسيــة
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02.

النتائــج الرئيسيــة مــن إستبيــان الدخــول لنقــاط 2016
أوضح إستبيان الدخول التوزيع التايل للمهن املتنوعة 46% :من املشاركني كانوا من املوظفني 34% ،كانوا طالب ،و
 20%كانوا أصحاب أعامل و أشخاص مستقلني ،كام تراوحت أعامر نصف عدد املشاركني بني  25و  35عام (بنسبة
 ،)51%تليها مجموعة املشاركني ترتاوح أعامرهم بني  18و  24عام (بنسبة  ،)34%و الباقي ما بني  36و  49عام
(بنسبة  ،)12%و أخريا من  50عام وما فوق (بنسبة .)3%
(أنظر إىل الصورة التوضيحية )1

صورة توضيحية 1
توزيع املشاركني حسب مهنهم و فئاتهم العمرية (نسبة مئوية)

3%

12%

20%

34%

التوزيع املهني

توزيع الفئات العمرية

34%
51%

18-24

أصحاب األعامل و األشخاص املستقلني

25-35

الطالب

36-49

املوظفون

50+
املصدر :إستبيان نقاط الدميوغرايف2016 ،

46%
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02.

النتائــج الرئيسيــة مــن إستبيــان الدخــول لنقــاط 2016
كانت نسبة املشاركني باملؤمتر ألول مرة بالنسبة لهم  ،56%و قال  30%من املشاركني بأنهم حرضوا ملرة واحدة
إىل مرتان يف فرتات سابقة ،و حرض  14%من املشاركني أكرث من ثالث مرات ،كام كان معدل املشاركني ألول مرة هو
األعىل للموظفني ،أي أن  61%من املوظفني املشاركني حرضوا ألول مرة ،و حاز عىل املركز الثاين ألعىل معدل أصحاب
األعامل كحضور ثان أو ثالث لهم بنسبة  ،41%مقارنة مع باقي املشاركني بنسبة  26%للموظفني و  31%للطالب.
(أنظر إىل الصورة التوضيحية .)2

صورة توضيحية 2

جذب مؤمتر نقاط  2016مبدعني جدد

أول مرة
مرة أو مرتان
ثالث مرات أو أكرث

املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

عدد مرات حضور مؤمتر نقاط

(من الدائرة الخارجية إىل الدائرة الداخلية:
الطالب ،أصحاب املؤسسات ،املوظفون)
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02.

النتائــج الرئيسيــة مــن إستبيــان الدخــول لنقــاط 2016
ان مستوى تعليم املشاركني كان عايل بنسبة  58%يحملون شهادات جامعية 18% ،من
حملة املاجستري ،و  3%بدرجة الدكتوراه ،و كان النصيب األكرب من حملة املاجستري
ألصحاب األعامل و األشخاص املستقلني بنسبة .29%
جاذبية نقاط 2016
تساوت عوامل جذب املشاركني لحضور نقاط  2016بني املهن املختلفة و مجموعات
الفئات العمرية املختلفة  ،4حيث كانت العوامل الجاذبة األكرث إقتباسا هي:
· “ 76%الحلقات النقاشية وورش العمل”.
· “ 52%فرص التواصل املهني”.
· “ 47%الفن”.
· “ 36%املوسيقى و التسلية”.
· “ 30%أفكار بدء األعامل”.

تتناقض النتائج املذكورة أعاله مع  91%من الطالب الذين يرون أنفسهم كمبادري
أعامل مبدعني يف املستقبل (أنظر قسم  ،)3.2يُنسب هذا التناقض إىل رؤية الطالب
الطويلة املدى عن بدء العمل التجاري بدالً من الحاجة للمساعدة ملدة قصرية ،وهناك
أيضا تفسريا اخر ير ّجح بأن السبب هو أن أعامر غالبية الطالب املسجلني بنقاط 2016
5
ترتاوح بني  18إىل  24عام.

تم تقسيم املهن ،حيث تبني أن النسبة األعىل بشكل طفيف من أصحاب املهن و
األشخاص املستقلني كانوا منجذبني لنقاط  2016بهدف الحصول عىل معرفة األفكار
الخاصة يف البدء بأي عمل تجاري مقارنة مع املوظفني و الطالب( .أنظر إىل الصورة
التوضيحية .)3
صورة توضيحية 3

جاذبية املؤمتر بني املهن

الفن

املوسيقى /املأكوالت
و التسلية

الطالب

الحلقات النقاشية
وورش العمل
أصحاب األعامل

أفكار بدأ األعامل

فرص التواصل املهني
املوظفون

املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

 4ان السؤال عن الجاذبية يختلف إختالفا كليا عن سؤال سبب الحضور ،إضافة إىل إعطاء أغلب املشاركني الخيارات لإلجابة بطرق متعددة.
 5تشري دراسات ترشيح مبادري األعامل بأن متوسط أعامر املبادرين هو  40عام يف الواليات املتحدة األمريكية ،د .ستانغلر و د .دي سبلرب“ ،عمر مبادر األعامل :الدميوغرافية و مبادرة األعامل” .مؤمتر الدميوغرافية و مبادرة األعامل ،مارس http://i4j.info/wp-content/uploads/2013/05/i4jDaneStanglerDemographicsandEntreprenurship-1.pdf.2013
أنظر أيضا إىلhttp://www.kauffman.org/what-we-do/research/2010/05/the-anatomy-of-an-entrepneur:
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يف الصورة التوضيحية  4ت ّم توزيع عوامل جاذبية املؤمتر بني املشاركني ،كاملحارضات ،الفن ،و الشبكات ،وأثر ثالث
عب املشاركني األصغر سنا عن إهتامم أقل بفرص الشبكات،
عوامل جاذبة تم إقتباسها بني جميع الفئات العمرية ،كام ّ
و درجة أعىل من املشاركني األكرب سناً بأفكار البدء باألعامل ،املوسيقى /املأكوالت و التسلية ،و الفن.

صورة توضيحية 4
املحارضات ،ورش العمل ،الفن ،و التواصل املهني كانوا ضمن أهم عوامل الجذب.
جاذبية نقاط للفئات العمرية (.)50+( ،)36-49( ،)25-35( ،)18-24

الفن
50+
املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

املوسيقى /املأكوالت
و التسلية
36-49

أفكار بدأ األعامل

الحلقات النقاشية
وورش العمل
25-35

فرص التواصل املهني
18-24
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أشار ًة إىل أصحاب األعامل و األشخاص املستقلني ،فإن فرص التواصل املهني ،أفكار بدء األعامل ،الحلقات النقاشية ،ورش العمل ،املوسيقى/
املأكوالت و التسلية ،و الفن تم إقتباسهم كأكرث العوامل جاذبية ،و عىل الرغم من اإلختالفات بني الفئات العمرية املختلفة ،فإن أفكار بدء
األعامل كانت ذات أهمية ألصحاب األعامل األصغر سنا أكرث من أصحاب األعامل األكرب سنا (ما يقارب  15%ألصحاب الفئة العمرية 18-24
ضد  11%ألصحاب الفئة العمرية ( )36-49أنظر إىل الصورة التوضيحية )5

صورة توضيحية 5

أفكار بدأ األعامل كانت ذات أهمية ألصحاب األعامل و األشخاص املستقلني األصغر سنا أكرث من أصحاب األعامل األكرب سنا

جاذبية نقاط ألصحاب األعامل /األشخاص املستقلني حسب تصنيف الفئة العمرية

الفن
50+
املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

املوسيقى /املأكوالت
و التسلية
36-49

أفكار بدأ األعامل

الحلقات النقاشية
وورش العمل
25-35

فرص التواصل املهني
18-24
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النتائــج الرئيسيــة مــن إستبيــان الدخــول لنقــاط 2016
أسباب الحضور لنقاط 2016
عندما تم تزويد املشاركني بقامئة أكرث تفصيال بغرض معرفة أسباب حضورهم لنقاط
 2016تحتوي عىل مثان إختيارات ،فقد كان أعىل تصنيف إلجابتان ضمن ثالثة مهن
و هم “تحسني أفكار التصاميم” ،و “تحسني مهارات عالقايت مع املبدعني”( .أنظر إىل
الصورة التوضيحية) 6,7كام كانت أسباب الحضور لنقاط  2016ضمن مجموعات املهن
كالتايل:

ألصحاب األعامل و األشخاص املستقلني:
	• “ 53%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	• “ 46%تحسني قدرايت بأفكار التصاميم”.
	•“ 42%إيجاد طرق لتوسعة نطاق عميل التجاري”.
	•“ 34%تحسني معرفتي بالتسويق”.
	•“ 29%البدء بعميل التجاري املبدع”.

للطالب:
	• “ 40%تحسني قدرايت بأفكار التصاميم”.
	• “ 36%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	•“ 35%تحسني مهارايت التقنية”.
	•“ 23%تحسني معرفتي بالتسويق”.
	•“ 22%البدء بعميل التجاري املبدع”.

للموظفني:
	• “ 51%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	• “ 42%تحسني قدرايت بأفكار التصاميم “.
	•“ 34%تحسني معرفتي بالتسويق”.
	•“ 32%تحسني مهارايت التقنية”.
	•·“ 27%البدء بعميل التجاري املبدع”.
	•

صورة توضيحية 6

يرغب املشاركون مبختلف أنواع مهنهم بتحسني مهاراتهم التقنية ،تفكريهم التصميمي ،معرفتهم بالتسويق ،و عالقاتهم باملبدعني اآلخرين.
أسباب الحضور لنقاط  2016حسب املهنة

العثور عىل قدوة

البدأ بعميل
التجاري املبدع
الطالب

العمل كموظف
يف رشكة إبداعية

إيجاد طرق لتوسعة تحسني عالقايت مع
نطاق عميل التجاري مبدعني آخرين

تحسني معرفتي
بالتسويق

تحسني قدرايت
بأفكار التصاميم

أصحاب األعامل

املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

 6كان هناك خيار “أسباب أخرى” ضمن األجوبة و لكن تم إستبعاده من التحليل ألسباب توضيحية ،و قد تم إختيار هذا الخيار بنسبة كبرية يف كل مهنة عىل حدة ،مام يعني أن املرشحني قد تكون لهم دوافع مختلفة تناقض توقعاتهم بنا ًء عىل البيانات من مؤمتر نقاط .2015
 7إن  83%من املشاركني أجابوا بإجابات متعددة الخيارات.

تحسني مهارايت
التقنية
املوظفون
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مرة أخرى و ما بني جميع الفئات العمرية ،كانت األسباب األكرث إختيارا لحضور نقاط  2016هي “تحسني قدرات أفكار التصاميم” ،و “تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
(أنظر إىل الصورة التوضيحية )٧
الفئة العمرية األصغر سناً ( )18-24يرغبون بالتايل:
	• “ 38%تحسني قدرات أفكار التصاميم”.
	• “ 42%تحسني عالقاتهم مع املبدعني اآلخرين”.
	•“ 38%تحسني مهاراتهم التقنية”.
	•“ 30%تحسني معرفتهم بالتسويق”.
	•“ 27%البدء بعملهم التجاري املبدع”.

الفئة العمرية من  36-45عام رغبوا بالتايل:
	• “ 53%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	• “ 39%تحسني قدرات أفكار التصاميم “.
	•“ 32%تحسني مهارايت التقنية”.
	•“ 22%إيجاد طرق لتوسعة نطاق عميل التجاري”.
	•“ 22%تحسني معرفتي بالتسويق”.
	•·“ 22%البدء بعميل التجاري املبدع”.

الفئة العمرية األقل سناً التالية ( )25-35حرضوا إىل نقاط  2016لألسباب التالية:
	• “ 48%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	• “ 39%تحسني قدرايت بأفكار التصاميم “.
	•“ 33%تحسني معرفتي بالتسويق”.
	•“ 30%تحسني مهارايت التقنية”.
	•“ 27%البدء بعميل التجاري املبدع”.
	•“ 25%إيجاد طرق لتوسعة نطاق عميل التجاري”.

الفئة العمرية للبالغني من العمر  50عام وما فوق حرضوا لنقاط  2016لألسباب التالية:
	• “ 41%تحسني قدرات أفكار التصاميم“.
	• “ 36%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	•“ 33%إيجاد طرق لتوسعة نطاق عميل التجاري”.
	•“ 28%تحسني معرفتي بالتسويق”.
	•“ 18%البدء بعميل التجاري املبدع”.

صورة توضيحية 7

املشاركون مبختلف أنواع مهنهم ،كانت أكرث إجاباتهم لحضور نقاط  2016بأنهم يرغبون بتحسني تفكريهم التصميمي ،معرفتهم بالتسويق ،و تحسني عالقاتهم مع املبدعني اآلخرين.
أسباب حضور نقاط  2016للفئات العمرية (.)50+(،)36-49(،)25-35(،)18-24

العثور عىل قدوة

البدأ بعميل
التجاري املبدع
50+

املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

العمل كموظف
يف رشكة إبداعية

إيجاد طرق لتوسعة تحسني عالقايت مع
نطاق عميل التجاري مبدعني آخرين
36-49

تحسني معرفتي
بالتسويق
25-35

تحسني قدرايت
بأفكار التصاميم

تحسني مهارايت
التقنية
18-24
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بينت تحاليل أسباب حضور أصحاب األعامل و األشخاص املستقلني لنقاط  2016بأن  52%ممن شملتهم اإلستبيانات بالفئات املذكورة كان أهمها “
تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”( .أنظر إىل الصورة التوضيحية )٨
أوضح مبادري األعامل و األشخاص املستقلني األصغر سناً ( 18-24سنة) بأن أسباب حضورهم لنقاط  2016مقارنة مع نظرائهم األكرب سناً و بدرجة
أكرب ألهداف خاصة باإلستحواذ عىل املهارات كانت تحديدا كالتايل:
	• “ 59%تحسني قدرات أفكار التصاميم”.
	•“ 48%تحسني مهارايت التقنية”.
	•“ 44%تحسني معرفتي بالتسويق”.
األسباب الثالث األكرث إجابة بشكل جامعي ألصحاب األعامل و األشخاص املستقلني ما بني  25إىل  35عام كانت كالتايل:
	• “ 51%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	•“ 41%إيجاد طرق لتوسعة نطاق عميل التجاري”.
	• “ 40%تحسني قدرات أفكار التصاميم”.
	•لدى أًصحاب األعامل و األشخاص املستقلني بشكل جامعي للفئة العمرية من  36-49عام اإلهتامم بالتايل:
	• “ 51%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	• “ 50%تحسني قدرات تفكريي التصميمي”.
	•“ 39%إيجاد طرق لتوسعة نطاق عميل التجاري”.
	•
	•لدى أًصحاب األعامل و األشخاص املستقلني الذين ترتاوح أعامرهم من  50عام وما فوق كالتايل:
	• “ 45%تحسني عالقايت مع املبدعني اآلخرين”.
	• “ 45%تحسني قدرات تفكريي التصميمي”.
	•“ 36%إيجاد طرق لتوسعة نطاق عميل التجاري”.
صورة توضيحية 8

املشاركون مبختلف أنواع مهنهم الذين تم عمل إستبيانات معهم ،كانت أكرث إجاباتهم لحضور نقاط  2016ألنهم يودوا “تحسني عالقاتهم مع املبدعني اآلخرين” ،و
“ تحسني قدرات تفكريي التصميمي”.
أسباب حضور نقاط ألصحاب األعامل/األشخاص املستقلني حسب فئاتهم العمرية.

العثور عىل قدوة

البدأ بعميل التجاري
املبدع

50+
املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

العمل كموظف يف
رشكة إبداعية

36-49

إيجاد طرق لتوسعة
نطاق عميل التجاري

تحسني عالقايت مع
مبدعني آخرين

تحسني معرفتي
بالتسويق

25-35

تحسني قدرايت
بأفكار التصاميم

تحسني مهارايت
التقنية

18-24
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إشار ًة إىل وسائل التوعية ملا قبل مؤمتر نقاط ،فإن أفضل وسيلة توعية فعالة كانت بواسطة األحاديث ما بني
األشخاص و عرب وسيلة التواصل اإلجتامعي اإلنستغرام حسب ما ورد يف إستبيان الدخول ،و مل تكن لوسائل التواصل
التقليدية كالتلفاز و الصحف أي تأثري فعال.
(أنظر إىل الصورة التوضيحية )9
صورة توضيحية 9

كانت األحاديث ما بني األشخاص وعرب اإلنستغرام أكرث وسائل التوعية تأثريا ً

وسائل توعية نقاط

الصحف

الراديو

50+
املصدر :إستبيان دخول نقاط 2016 ،2016

األحاديث

فيسبوك

36-49

انستغرام

تويرت

25-35

التلفاز

الربيد اإللكرتوين

18-24
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3.1

النتائــج الخاصــة بأصحــاب األعمــال
أتم فقط  9أصحاب أعامل من إجاميل  286ممن حرضوا نقاط  2016اإلستبيان الخاص بأصحاب األعامل ،و سيحد ذلك
من متثيل النتائج بشكل دقيق لهذا اإلستبيان عىل وجه الخصوص ،8و من تلك التسع رشكات فإن مثانية منهم كائنني يف دولة
الكويت ،وواحدة فقط من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ،و ستة من إجاميل التسع رشكات ممن شملهم اإلستبيان
يقل عدد موظفيها عن عدد خمسة موظفني ،و غالبيتهم يعملون بدوام كامل .يعمل أولئك املوظفون بشكل عام كمبدعني
بدوام كامل ،مع بعض من املوظفني الذين يعملون بدوام جزيئ ،و إن أربع رشكات مملوكة بالتساوي بني رجل و إمرأة ،و
ثالث رشكات مملوكة لرجال فقط ،و إثنتان مملوكات لنساء ،و إن تناسب املوظفني الذكور و اإلناث بلغ  50%ألربع رشكات
من أصل مثانية أجابوا هذا السؤال ،و ضمن النصف اآلخر فإن ثالث رشكات من أصل مثانية تزيد فيها نسبة املوظفني الذكور،
و رشكة واحدة فقط لديها النسبة األعىل من املوظفات اإلناث.
ترتبط العوائد بشكل كبري مبدة سنوات عمل الرشكة ،و ست رشكات من أصل تسع رشكات عملت رشكاتهم يف
السوق ألقل من عامان ،و سبع رشكات مل تحقق أي عوائد أو حققت عوائد تقل عن  10،000د.ك ( 4،000دوالر
أمرييك) خالل عام  ،2015و إحداهام عملت ما بني  2إىل  6أعوام ،و أما الرشكة األخرى فقد عملت مبا يفوق  12عام
قد حققت عوائد ترتاوح ما بني  100،000د.ك و  250،000د.ك (من  330،000إىل  820،000دوالر أمرييك) ،و مبا
يفوق  250،000د.ك عىل التوايل (فوق  820،000دوالر أمرييك).
تصدر رشكة واحدة إىل شامل أفريقيا ،و تتضمن
تصدر مثان رشكات بشكل عام إىل دول مجلس التعاون ،كام ّ
ّ
محفظة عمالء الرشكات عمالء أفراد و/أو مطاعم ،بالرغم من تركيز بعض الرشكات عىل الفعاليات و/أو توريد
الخدمات لرشكات مختصة باإلرسال التلفزيوين ،اإلعالم ،و إنتاج األفالم.
أفادت خمس رشكات بأنها تستخدم نفس منط األعامل كوسيلة إليجاد الحلول ملعضالت التي قد تواجههم ،و لدى
ثالث رشكات شخص محرتف يُقتدى به يقدم لهم املساعدة و يعطيهم املشورة ألي من املشاكل التي قد تواجههم،
كام تنتمي مثان رشكات لشبكة من املحرتفني ،كام أفادت خمس رشكات بأن طريقتهم املفضلة إليجاد الحلول
للتحديات هي بتقليد رشكات أخرى تعمل يف نفس املجال ،و أفادت ثالث رشكات أخرى بأن طريقتها املفضلة هي
عن طريق شخص محرتف يُقتدى به.
كانت أكرث املتغريات السلبية تأثريا عىل األعامل التجارية حسب ما أفادته الرشكات هو شُ ح القوانني التي تحمي
حقوق امللكية ،املزورون ،و إن الفكرة العامة املتخذة عن الصناعة اإلبداعية تبدو ذات هيبة أقل.
إشارة إىل املتغريات اإليجابية و الفرص ،فقد إستخدمت الرشكات أدوات مختلفة تفيد تطوير الصناعة اإلبداعية،
مبا فيها إستخدام التجارة اإللكرتونية و وسائل التواصل اإلجتامعي ،و كذلك حضور فعاليات خاصة باإلبداع خالل
األسبوع أو يف نهايته.
أىت متويل مثان رشكات من العائلة و األصدقاء كمصدر أسايس ،و م ّولت رشكة واحدة نفسها بواسطة قرض بنيك ذو
فائدة منخفضة ،و كانت وسيلة التمويل املثىل هي “ العائلة و األصدقاء” ألربع رشكات ،بالرغم من أن ثالث رشكات
ذكرت التمويل برأس مال مغامر ،و أخريا أفادت رشكتان بأن املنح الحكومية هي أفضل وسيلة للتمويل.
عندما تم السؤال عن القيود التي تعيق منو األعامل و تحقيق الربحية ،تبني أن “البطىء يف إنجاز املعامالت و
اإلجراءات البريوقراطية””،قلة وجود التسويق”،و “قلة تنفيذ أطر اإلدارة و التنفيذ الفعالة” حصلت عىل أعىل
مجموع نقاط فيام يتعلق باملعدل الوزين (تم تصنيف املقياس من  ،1-5حيث يكون تقييم رقم “ 1غري حرج” و رقم
“ 5حرج جدا” ،أنظر إىل جدول  .)2تم تصنيف “قلة وجود مبدعني ُمدربني تدريبا جيدا”“ ،قلة التواصل باالنرتنت
مع مبدعني آخرين” ،و “قلة وجود العالقات الدولية” كالقيود األكرث حرجا ،يليها “التمويل”“ ،قلة وجود أجهزة
متقدمة” ،و “أماكن العمل الحالية غري مناسبة و غري مؤهلة للعرض أو إلستقبال العمالء” ،كام إنه من الرضوري
األخذ بعني اإلعتبار الناحيتان إلدارة األعامل و هام “التسويق ،التنفيذ ،و اإلدارة” كانا ضمن القيود األعىل تصنيفا.

 8قام الصندوق الوطني خالل عام  2016بعمل إستبيان مفصل خاص بأصحال األعامل املبدعني و األشخاص املستقلني ،مام قد يساعد يف رشح أسباب عزوف الكثري من املبدعني و املستقلني عن املشاركة يف إستبيان نقاط.
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3.1

النتائــج الخاصــة بأصحــاب األعمــال
جدول 2
القيود اإلدارية الداخلية لألعامل و للحكومات تم إدراجهم كأعىل القيود مرتبة.

القيود الخمس األعىل مرتبة لنمو األعامل و تحقيق الربحية
1.1البطىء يف إنجاز املعامالت و اإلجراءات البريوقراطية
2.2قلة وجود التسويق
3.3قلة تنفيذ أطر اإلدارة و التنفيذ الفعالة
4.4قلة وجود مبدعني ُمدربني تدريبا جيدا
5.5قلة التواصل باالنرتنت مع مبدعني آخرين ،و قلة وجود العالقات الدولية
املصدر :إستبيان اصحاب األعامل يف نقاط 2016 ،2016

Nuqat 2017

 • 21اإلستنتاجات الرئيسية من إستبيانات نقاط

3.1

النتائــج الخاصــة بأصحــاب األعمــال
تشعبت إجابات أصحاب األعامل و األشخاص املستقلني حينام تم سؤالهم عن تعريف دور الحكومة املستقبيل
لدعم قطاع الصناعة اإلبداعية (أنظر الصورة التوضيحية  ،)10فقد أضافوا التايل:
“الرتكيز عىل الوعي األسايس للصناعة”“ ،ربط جهات التعامل مابني القطاع التقليدي و الصناعة اإلبداعية”“ ،توفري
مساحات ملختربات اإلخرتاعات و العمل الجامعي”“ ،التصميم و الحرف اليدوية”“ ،املنح الحكومية و الصندوق
الوطني لدعم املشاريع الصغرية و املتوسطة و التحديات” ،و “ترويج التعاون لدى وزارة الشباب”.
عندما تم سؤال أصحاب األعامل و األشخاص املستقلني عن علمهم بوجود الصندوق الوطني لدعم املشاريع
الصغرية و املتوسطة ،أجابت سبع رشكات إيجابا من أصل تسع رشكات بأنهم يعلمون عن دور هذا الصندوق
ملساعدة الرشكات لوضع خطة عمل ،و يف الوقت ذاته مل تعلم ست رشكات من أصل تسع رشكات عن دور الصندوق
و أنواع التمويل املتوفرة لديه ،و خاصة عن دوره بتوفري مساحات العمل و التدريبات الالزمة للمبدعني.
إشارة إىل املركز اإلبداعي ،فإن ستة أصحاب أعامل قالوا بأنهم يتوقعون املساعدات التقنية لنمو أعاملهم ،و خمسة
آخرون توقعوا مساحة للتعاون ،و ثالث رشكات توقعوا املساعدة التقنية لتوظيف مبدعني يف رشكاتهم.

صورة توضيحية 10

الدعم الحكومي املطلوب

الوعي األسايس للصناعة اإلبداعية
ترويج التعاون مع وزارة الشباب
املنح الحكومية و الصندوق الوطني لدعم املشاريع
الصغرية و املتوسطة و التحديات
ربط جهات التعامل مابني القطاع التقليدي و الصناعة
اإلبداعية
التصميم و الحرف اليدوية
توفري مساحات ملختربات اإلخرتاعات و العمل
الجامعي

املصدر :إستبيان اصحاب األعامل يف نقاط 2016 ،2016
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3.2

النتائــج الرئيسيــة مــن إستبيــان الطلبــة و املوظفيــن
رأى أكرث من  91%من الطالب الذين أجابوا أنفسهم كمبادري أعامل مبدعني باملستقبل ،9و ذكروا بأن مستقبل
تطوير األعامل يقع ضمن القطاعات الثانوية املوضحة أدناه( .تم إدراجهم يف الصورة التوضيحية )11
صورة توضيحية 11

تصور الطالب للقطاعات اإلبداعية (نسب مئوية) كالتايل:
ّ

12%

تصميم األزياء

12%

املجوهرات

15%

إدارة املعامل الثقافية

15%

قطاع ثانوي للمرئيات و السمعيات مع إخراج األفالم

18%

أخرى

18%

تنظيم املناسبات و اإلحتفاالت

18%

الفن و الحرف اليدوية

18%

النرش
التصميم املعامري

21%

تصميم الغرافيكس ،مبا فيه غرافيكس االنرتنت

27%

التصميم الداخيل

32%

الفنون البرصية

41%
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املصدر :إستبيان الطالب يف نقاط 2016 ،2016
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3.2

النتائــج الرئيسيــة مــن إستبيــان الطلبــة و املوظفيــن
يقيض موظفو الصناعات اإلبداعية حاليا وقتا جيدا يف أعاملهم ،10حيث أن  28%من املوظفني الذين تم إستبيانهم
بالطبع قالوا بأنهم يقضون أكرث من  20ساعة إسبوعيا يف القطاع اإلبداعي ،و  21%من املوظفني الذين تم إستبيانهم
أفادوا بأنهم يخصصون من  10إىل  20ساعة أسبوعيا للقطاع اإلبداعي (أنظر الصورة التوضيحية  ،)12و يتطابق ذلك
مع نسبة  62%من املوظفني الذين تم إستبيانهم ممن يرون أنفسهم كأشخاص مبدعني يف أعاملهم املهنية يف قطاع
الصناعة اإلبداعية ،و كذلك يعتربون تلك األعامل كوظيفة ثانية .عندما تم سؤال األشخاص الذين تم عمل إستبيان
معهم سؤاال مفتوح اإلجابة عن ما سيساعدهم لجعل وظيفتهم بالصناعة اإلبداعية الوظيفة األوىل ،ذكروا التايل:
“وجود خدمات حكومية إدارية عىل شبكة اإلنرتنت”“ ،التمكن من الحصول عىل مساحات للعمل و للتمويل”،
“التعلم من مبادري األعامل املبدعني ذوي الخربة”“ ،الحصول عىل تدريبات بسيطة”“ ،ضامن الدخل األقل” ،و
“التوعية و قبول فكرة الصناعة اإلبداعية”.

صورة توضيحية 12

الصناعة اإلبداعية كوظيفة ثانية
الوظيفة الثانية للموظفني بنا ًء عىل قياس عدد ساعات العمل يف مغامرات األعامل اإلبداعية.

أقل من  10ساعات
 10-20ساعة
 20-40ساعة
أكرث من  40ساعة

املصدر :إستبيان الطالب يف نقاط 2016 ،2016

 10إن  44من أصل  658موظف ممن حرضوا نقاط  2016شاركوا باإلستبيان التفصييل املخصص للمجموعات ،أنظر جدول .1
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04.

اإلستبيــان النهائــي ملــا بعــد إنتهــاء الفعاليــة
أثنى مشاركو اإلستبيان النهايئ لنقاط  2016عىل املؤسسة بأنها مبتكرةُ ،ملمة باملعرفة ،و ذات إملام باإلقليم املحيط،
كام قيموا املؤمتر بشكل عام مبعدل بلغ  8.65عىل مقياس  1اىل  ،11 10كام قيم مشاركو نقاط  2016املؤمتر مبعدل
بلغ  ،7.95إضافة إىل تقييم  62%من الحضور محتويات املؤمتر مبعدل  8نقاط أو أكرث ،و قد بلغت نسبة األشخاص
الراضني و األشخاص الراضني جدا  95%من املشاركني باإلستبيان ،و كذلك  97%سيقومون بتوصية صديق للمشاركة
يف أي مؤمتر تنظمه نقاط .عندما تم السؤال عن إختيار ميزة من أصل سبعة ميز تصف نقاط ،أجاب  33%من
املشاركني مبيزة اإلبتكار 25% ،مبيزة املعرفة ،و  21%مبيزة اإلملام باإلقليم املحيط.
أعطت نقاط املشاركني الخربة و األدوات للمشاركة يف الصناعة اإلبداعية ،كام أوضح  78%من الحضور بأنهم وجدوا
بعض نواحي املؤمتر مثرية لإلهتامم أكرث مام كانوا يتوقعون قبل الحضور ،و كانت النواحي األكرث إثارة لإلهتامم
بشكل أكرب من املتوقع الذي سبق الحضور كالتايل“ :تحسني عالقاتهم مع املبدعني” ( “ ،)37%تحسني قدرات
12
تفكريهم التصميمي” ( ،)23%و “ البدء بعملهم التجاري املبدع” (( .)22%أنظر إىل الصورة التوضيحية )13

صورة توضيحية 13

النواحي األكرث إثارة لإلهتامم بشكل أكرب من املتوقع الذي سبق الحضور

تحسني عالقاتهم مع
املبدعني
تحسني قدرات تفكريهم
التصميمي
البدء بعملهم التجاري
املبدع

املصدر :إستبيان بعد انتهاء فعالية نقاط 2016 ،2016

 11هدف اإلستبيان الالحق لقياس الرضا الكيل للمشاركني بالفعالية ،و أيضا للسعي للحصول عىل التوجيهات من املشاركني بكيفية تحسني النسخ املستقبلية من املؤمتر ،و قد أكمل  60من أصل  1431مشارك باملؤمتر إستبيان الخروج ملا بعد الفعالية( .أنظر إىل جدول )1
 12األجوبة ذات الخيارات املتعددة كانت واردة.
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04.

اإلستبيــان النهائــي ملــا بعــد إنتهــاء الفعاليــة
ساعد نقاط  2016الحضور إليجاد طرق لتخطي بعض القيود الداخلية و الخارجية التي تواجه أعاملهم بواسطة
إكتشاف الحلول لتخطي التايل “ :قلة وجود مبدعني ُمدربني تدريبا جيدا” “ ،قلة وجود التسويق” “ ،قلة التواصل
باالنرتنت مع مبدعني آخرين” ،و” قلة وجود العالقات الدولية” ،13و أىت ذلك بعد ما ساعدت نقاط املشاركني
لتخطي التايل“ :قلة وجود أجهزة متقدمة”“ ،قلة وجود التنفيذ و اإلدارة الفعالة” ،و “قلة العثور عىل موردين يُعتمد
عليهم” ،و أخريا إستطاع نقاط  2016بالقيام بحل املشاكل املتعلقة بالتايل“ :قلة الحصول عىل مساحات للعمل و
للعرض ،أو إلستقبال العمالء” ،و بدرجة أقل التمكن من الحصول عىل “التمويل” (أنظر إىل الصورة التوضيحية .)14
بينت النتائج املذكورة بأن نقاط  2016تناول إىل حد ما أربع قيود من أصل خمسة األكرث إقتباسا بني الرشكات و من
قبل األشخاص املستقلني والذين تم ذكرهم يف اإلستبيان الخاص بأصحاب األعامل املدرج يف جدول .2

صورة توضيحية 14

فاعلية نقاط  2016يف حل القيود الداخلية و الخارجية
(مقياس  1-5مع كون رقم  = 1عدم التمكن من العثور عىل فكرة لتخطي القيود يف املؤمتر
و رقم  = 5العثور عىل خط سري متني لتخطي القيود يف املؤمتر)
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 13املعدل الوزين

قلة وجود مبدعني ُمدربني تدريبا جيدا
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قلة التواصل باالنرتنت مع مبدعني آخرين و قلة وجود العالقات الدولية

قلة وجود موردين يُعتمد عليهم

قلة وجود التنفيذ و اإلدارة الفعالة

التمويل
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04.

اإلستبيــان النهائــي ملــا بعــد إنتهــاء الفعاليــة
ختاما 59% ،من الحضور قالوا بأنهم يودوا أن يحرضوا فعاليات مشابهة باملستقبل ،كام إقرتحوا التايل لتحسني
الشكل العام :إن قيام نقاط بتنظيم مؤمتر باملستقبل سيضيف “مساحة لتقديم أفكار جديدة” بحسب ما قاله 47%
من مجيبي اإلستبيانات ،و  23%ذكروا بأن بإمكان نقاط إضافة ورشة عمل باملستقبل معنية بالتمكن من الدخول إىل
السوق ألصحاب األعامل املبدعني ،و رغب  14%من مجيبي اإلستبيانات بالحصول عىل تدريبات لتطوير املنتجات،
و  11%رغبوا بالحصول عىل تدريبات خاصة بتطوير خطة العمل و معرفة كيفية توظيف املبدعني ،و  2%رغبوا
بتدريبات حول تطوير خطة مالية.
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اإلستنتــاج
بينت النتائج بأن  1365ممن حرضوا نقاط  2016بهدف تبادل األفكار و اآلراء مع مبدعني آخرين ،إكتساب
مهارات جديدة ،معرفة الكيفية و الكفاءات للتفكري التصميمي ،التسويق و املهارات التقنية ،و للحصول عىل
اإليحاءات من نظرائهم ،الفنانني ،و كذلك لألفكار الجديدة ،و الذي بالفعل حقق توقعات املشاركني .إن تحليل
اإلستبيان التفصييل للمهن املختلفة ّبي أن أصحاب األعامل و األشخاص املستقلني غري ُملمني بشكل كيل عن دعم
الحكومة الكويتية للصناعة اإلبداعية ،و زعم هؤالء بأن القيود الداخلية و الخارجية تحول دون قدرتهم عىل إطالق
أو توسعة أعاملهم اإلبداعية.
يف إستبيان الحق أوضح  78%من املجيبني بأن نقاط  2016تخطى بال حدود ما كانوا يتوقعوه قبل الحضور ،و
حوايل نصف املجيبني وجدوا حلوال إىل درجة مقبولة للحد من القيود خالل التعرف عىل املبدعني امل ُدربني تدريبا
جيدا ،املوردين و العالقات الدولية ،إكتساب املعرفة عن ماهية التسويق و مهارات التنفيذ و اإلدارة الفعالة ،و
التعرف عىل األجهزة املتقدمة و أماكن العمل/العرض .أجاب  47%إن الحلول التمويلية مل يتم تقدميها بشكل
مقبول ،و  95%أعربوا عن رضاهم أو رضاهم الشديد عن الفعالية ،و  97%سريشحون مؤمترات أو ورش عمل نقاط
ألحد األصدقاء.
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