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 :  صستخلالم

المعرفاة مان أ ام القااايا التاي ينب اي أن        مجتماع بالجامعات المصرية في ضوء متطلباات  والمعرفى يعد توفير رؤية إلنشاء حاضنات اإلبداع العلمي 

ادارة مصرية علي تاوفير متطلباات   توليها الجامعات قدرا من العناية والبحث ، وذلك الن الحاضنات من أ م اآلليات التي يمكن أن تساعد الجامعات ال

ودعم ورعاية المبدعين من أصحاب أفكار المشروعات الطموحة داخل وخارج الجامعات ، وبالتاالي   اساس االبداعالمعرفة  والتي تقوم علي  مجتمع

 وتهدف الدراسة الى: . تساعد علي تنمية رأس المال المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة

  . حاضنات اإلبداع العلمي بالجامعات حديد مبررات إنشاءت .1

تبيان الدور الذي يمكن أن تلعبه حاضنات االبداع العلمى في دعم و تطوير البحاث العلماي فاى الجامعاات المصارية مان حياث اساتيعاب م رجاتاه           .2

 من جهة، ووقف  روب االبتكارات العلمية إلى ال ارج من جهة أخرى.

 على المستوى القومى، واالقليمى، والدولى. لحاضنات التكنولوجية المت صصةعرض لنماذج ا .3

 .االبداع العلمى بالجامعات المصريةفى تفعيل حاضنات  المعرفة دورادارة مجتمع .4

 المعرفة.   ادارة مجتمعلحاضنات اإلبداع العلمي بالجامعات المصرية في ضوء متطلبات  وضع رؤية مقترحة .5

الماانها الوصاافى التحليلااى  ماان أجاال التعاارف علااى دورحاضاانات اإلبااداع العلمااي والمعرفااى بالجامعااات المصاارية فااي ضااوء    وتعتمااد الدراسااة علااى 

 : الدراسة هإليه  ذ تومن أ م ما توصل.متطلبات مجتمع المعرفة 

 . تمع المحيط بهالبحث العلمي الجيد والذي يبذل صاحبه جهدا كبيرًا إلنتاجه في خدمة المج ال بد من االستفادة من نتائا (1

ذوي األفكار المبدعة من داخل الجامعة وخارجها بحكم أنها بيت ال برة داخل المجتمع علي تنفياذ  اذه األفكاار    ل بتقديم كل العون الجامعة  مطالبة  (2

 وتحقيق االستفادة منها

 محيط حتى يدعمها ماديًا ومعنويًا.تحتاج فكرة الحاضنات الى دعم من المجتمع المحلي وأن يتم االرتباط بينها وبين المجتمع ال (3

 تقديم رؤية مقترحة إلنشاء حاضنات اإلبداع العلمي بالجامعات المصرية في ضوء متطلبات ادارة مجتمع المعرفة. (4

  

البحث العلمى –مجتمع المعرفة  -االبداع واالبتكار  –حاضنات االبداع  الكلمات المفتاحية:  

  

 -مقدمة:  

 

حديات التاي تفرضاها البي اة العالمياة فاي م تلاف       مما الشك فيه أن الت

المجااالت مان تقاادم  ائال، ال ساايما فاي المجااال العلماي والتكنولااوجي      

قتصاااادية، االوالتقناااي وانعكاساااه علاااى م تلاااف المجااااالت األخااارى   

ثقافيااة....إلخ. يؤكااد ماادى أ ميااة اإلبااداع  السياسااية ووالجتماعيااة، واال

التاى تعماال جا ادة ماان أجاال   العلماي والمعرفااى بالجامعاات المصاارية   

الساارعة، ب تساامفااي بي ااة ت تحقيااق االهد ااار والتقاادم والمحافهااة عليااه 

 اإلبداع.  والمرونة، وال يال، وتدفق المعلومات، و

ويعتباار البحااث العلمااي ماان بااين أ اام اآلليااات التااي أصاابحت الاادول        

ترا ن عليها لتحقيق التنمية والتطور في جميع الميادين، فهاو السابيل   

وماان  نااا فااان الثااروة    الل األمثاال للمااوارد وتعهاايم الفعاليااة.  لالساات 

ه ءالحقيقيااااة تااااالتي ماااان االسااااتثمار فااااي البحااااث العلمااااي ألن عطااااا     

يقااااااس بحجااااام إنتاجهاااااا العلماااااي  االمااااامأصااااابم تقااااادم  كمامساااااتمر.

والتكنولوجي وبعدد علمائها وباحثيها، وبدرجاة اال تماام التاي توليهاا     

 لمي واالستثمار فيه.لبحث العواالبشرية لتنمية الموارد 

ونحاول من خالل  ذه الدراسة تسليط الاوء علاى نمااذج حاضانات    

األباااداع العلماااى فاااي دعااام و تطاااوير البحاااث العلماااي فاااى الجامعاااات  

المصرية والمسا مة بشكل فاعل في دفع عجلة البحث العلمي ورباط  

الجامعااات باحتياجااات سااوق العماال والتنميااة المسااتدامة، وذلااك ماان       

الذي يمكان أن تلعباه حاضانات األباداع العلماى فاي دعام         خالل الدور

 .وتطوير البحث العلمي 

 أهداف الدراسة:  

 تهدف الدراسة إلى:

  . تحديد مبررات إنشاء حاضنات اإلبداع العلمي بالجامعات (1
الاادور الاذي يمكاان أن تلعباه حاضاانات األباداع العلمااى فااي     تبياان  (2

رية ماان حيااث  دعاام و تطااوير البحااث العلمااي فااى الجامعااات المصاا      

استيعاب م رجاته من جهة، ووقف  اروب االبتكاارات العلمياة إلاى     

 .ال ارج من جهة أخرى
  .مجتمع المعرفة محاولة التعرف على أ م مالمم (3
علااااى  لحاضاااانات التكنولوجيااااة المت صصااااة عاااارض لنماااااذج ا (4

 القومى واالقليمى والدولى.المستوى 
وضاااع رؤياااة مقترحاااة لحاضااانات اإلباااداع العلماااي بالجامعاااات     (5

 المصرية في ضوء متطلبات ادارة مجتمع المعرفة. 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

إذ يحتال مكاناة   ؛ يعد اإلبداع من الموضوعات الهامة واألكثر دينامياة 

تناا الحاالي، حياث     امة في اإلنتاج الفكري للباحثين والمفكرين في وق

حتاى  يساعد في دعم و تطوير البحث العلمي فى الجامعات المصرية 

ولااذلك  .البقاااء فااي ظاال بي ااة تنافسااية تتمياال بالساارعة والتعقيااد   يمكاان 

تحاول الدراسة توضيم مفهاوم اإلباداع والادور الاذي يمكان أن تلعباه       

حاضااانات األباااداع العلماااى فاااي دعااام و تطاااوير البحاااث العلماااي فاااى   

حاضاانات االبااداع   ( .2016) اماال حسااين عباادالقادرعلى    األقتباااس:  

العلمى بالجامعات المصرية فى ضوء متطلباات مجتماع المعرفاة: رؤياة     

 ، صاافحة2،عاادد 3أكتااوبر. مجلااد  6لمجلااة العلميااة لجامعااة  .ا  مسااتقبلية

(87-97)  

 ذا  و مقاال قابال    امل حسين عبدالقادرعلى:  2016: © حقوق النشر

ب شااااروط الرخصااااة اإلبداعيااااة، الااااذي يساااامم لتااااداول العلمااااى بموجاااا

الفكريةة   باالساات دام، والتوهيااع واالستنسااا  بشاارط حفاال حقااوق الملكيااة
 للمؤلف.
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،وتحااااول الدراساااة االجاباااة عااان التسااااؤالت     المصااارية  الجامعاااات

 -االتية:

  البحااث العلمااي الجيااد والااذي يبااذل صاااحبه جهاادا كبياارًا     ماأ ميااة

 . إلنتاجه ال بد من االستفادة من نتائجه في خدمة المجتمع المحيط به
   التكنولوجيااا لتطبيقااات الحاضاانة البي ااة ماادى أ ميااة تااوفير 

 فاي  المواردالبشارية  تال يال  تشامل  لتاي وا عليهاا  المساتندة  والمشااريع 
 والثقافاة  الوعي مستوى ورفع اإلبداعية، الثقافية المعرفة إنتاج مجال

 .متكاملة اتصالية بي ة وإنشاء شرائحالمجتمع لدى المعلوماتية
 مساااعدة األفااراد ذوي األفكااار المبدعااة ماان   فااى الجامعااة  مااا دور

خال المجتماع علاي    داخل الجامعة وخارجها بحكم أنها بيات ال بارة دا  

 تنفيذ  ذه األفكار وتحقيق االستفادة منها
  دعاام فااى حاضاانات اإلبااداع العلمااي بالجامعااات المصاارية    مادور

ط بينهااا وبااين المجتمااع المحاايط حتااى ياادعمها ربالااوالمجتماع المحلااي  

 في ضوء متطلبات ادارة مجتمع المعرفة. ماديًا ومعنويًا
 

 -منهج الدراسة: 
 :تعتمدالدراسة على

وذلك لوصف وتحليل البيانات والدراساات   التحليلى لمنها الوصفيا 

أسااالوب تحليااال  القاااائم علاااىالمرتبطاااة باال اااار النهااارى للدراساااة  

مااة لطبيعااة الدراسااة ، مقارنااة ب يااره ماان    ءالمحتااوى كونااه أكثاار مال 

منااا ا البحااث األخاارى ، بحيااث يمكاان االسااتفادة ماان  ااذا       أساااليب

  . راسة التحقق منهالد فاألسلوب في استنتاج ما تهد
 

 -الدراسات السابقة )المراجعة العلمية(:

 الحاضنننات دور ( بعنااوان 2015تشااير دراسااة لحسااين الشاانيوى)
 االفكنار  تحوينل  خنالل  منن  المعرفنة  اقتصناد  تحقين   فن   التكنولوجينة 
 للجامعاات  التابعاة  التكنولوجية الحاضنات إلى ،  ثروة الى االبداعية

 التنمياة  ادوات أ ام  احادى التاى تعتبر  العلمياة  األبحاا   علاى ركلوت
 لاراس  صاناعة  مان  باه  تقاوم  لماا  ذلاك  فاي  الفاال  ويرجاع  المساتدامة، 

 باه  تقاوم  ولما المعرفة، اقتصاد تحقيق اساس يعد الذي المعرفي المال
 نتاائا  تطبياق  على والقائمة الجامعية الحاضنات من الناش ة الشركات
 االفكار تحويل خالل من ةالمعرف اقتصاد تحقيق يتم وبالتالي ابحاثها،
 . ناجحاة  وصناعية انتاجية مشاريع الى التطبيقية واالبحا  االبداعية

 الجامعاات  تقاوم  ماثال  وبريطانياا  والمانيا كاليابان الصناعية الدول في
 الشاركات  تواجههاا  التاي  والتقنياة  الفنياة  المشااكل  حال  فاي  بالمساا مة 
 المشااكل   اذه  لمثا  لحال  ابداعياة  افكاار  تبناي  خاالل  مان  الصاناعية 

 الرائادة  الشاركات  مان  كثير .واالداء واالنتاج العمل اساليب ولتطوير
 مان  الجامعاات  فيهاا  ساا مت  المعلوماات  وتقنياة  االتصااالت  عاالم  في

 مساتوى   اورت  ريادياة  لمشااريع  حولتهاا  ابداعياة  افكاار  تبناي  خاالل 

 اقتصااد  تحقياق  فاي  وساا مت  الصاناعات  جاودة  وضااعفت  ال ادمات 
 .المعرفة

 

حاضنننات " ( بعنااوان2013سااماح هكريااا محمااد ا تشااير دراسااة ل كماا

اإلبننداع العلمنن  بالجامعننات المصننرية فنن  ضننوء متطلبننات اقتصنناد        

تاااوفير رؤياااة إلنشااااء   إلاااى مااادى أ مياااة   "المعرفنننة رؤينننة مقترحنننة

حاضاانات اإلبااداع العلمااي بالجامعااات المصاارية فااي ضااوء متطلبااات  

تااي ينب ااي أن توليهااا  من أ اام القاااايا ال التااى تعتباار اقتصاااد المعرفااة  

الجامعات قدرا مان العناياة والبحاث ، وذلاك الن الحاضانات مان أ ام        

اآللياااات التاااي يمكااان أن تسااااعد الجامعاااات المصااارية علاااي تاااوفير      

متطلبااات عصااار اقتصاااد المعرفاااة ، والتااي تقاااوم علااي بحاااث العلااام     

المباادع ودعاام ورعايااة المباادعين ماان أصااحاب أفكااار المشااروعات       

ج الجامعات ، وبالتالي تساعد علي تنمياة رأس  الطموحة داخل وخار

 -إلاى:  الدراساة  ت ادف ، وقد المال المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة
تحدياد   ، تحدياد مباررات إنشااء حاضانات اإلباداع العلماي بالجامعاات       

وضع رؤياة مقترحاة لحاضانات اإلباداع      ،  متطلبات اقتصاد المعرفة

طلبااات اقتصاااد المعرفااة.  العلمااي بالجامعااات المصاارية فااي ضااوء مت 

أن البحاث العلماي الجياد     • : ومن أ ام ماا توصال إلياه البحاث الحاالي      

والاااذي يباااذل صااااحبه جهااادا كبيااارًا إلنتاجاااه ال باااد أال يوضاااع علاااي    

األرفف وحسب ولكن يجب االستفادة مان نتائجاه فاي خدماة المجتماع      

يجاااب أن تسااااعد الجامعاااة األفاااراد ذوي األفكاااار  ، كمااااالمحاايط باااه 

عاة ماان داخاال الجامعااة وخارجهااا بحكام أنهااا بياات ال باارة داخاال   المبد

أن تكتساب  و. المجتمع علي تنفيذ  ذه األفكاار وتحقياق االساتفادة منهاا    

فكاارة الحاضاانات دعاام ماان المجتمااع المحلااي وأن يااتم االرتباااط بينهااا   

  .وبين المجتمع المحيط حتى يدعمها ماديًا ومعنويًا
 

بنرامج الندعم المقدمنة     عنوان ( ب2011 )نيفين صادق وفى دراسة ل

األعمننال : دراسننة مقارعننة مننع التطبينن  علننى    حاضنننات فنن  مجننال

األعمااال  حاضاانات مفهااوم، تشاايرإلى  "جمهوريننة مصننر العربيننة 

يرجع إلى ال مسينيات من القرن الماضي و لقد إرتبط بالمشاروعات  

الرائدة و المبتكرة كالساس لقباول احتااان المشاروعات لهاا، و كاون      

ة إنتشااارت لتشااامل العدياااد مااان دول العاااالم حياااث بااادأت فاااي    التجربااا

الواليااات المتحاادة األمريكيااة و حققاات نتااائا ملموسااة لتقااوم الواليااات  

المتحدة بمساعدة بعض دول االتحاد األوروبي الدول العربياة باألخاذ   

بالتجربااااة، فالصاااابحت  ناااااي نماااااذج عالميااااة م تلفااااة تتناسااااب مااااع  

توساااطة فاااي كااال دولاااة، و   احتياجاااات المشاااروعات الصااا يرة و الم  

تطااورت التجربااة و تعااددت نماذجهااا البراهيليااة التااي ر اام حااداثتها      

النسااابية إال أنهاااا كانااات مااان أ ااام اآللياااات التاااي انتهجتهاااا الحكوماااة      

 .البراهيلية للنهوض االقتصادي بالبالد

 

 الحاضننات  ( "دور2012الدين ) عماد لشرعة وفى دراسة بعنوان
 الدراساة   اذه  تتنااول المعرفنة"   قتصناد ال الّتأسني   فن   التكنولوجينة 

 والتكنولوجياة  اإلبداعياة  المشااريع  تلعباه  الاذي  االساتراتيجي  الادور 
 علاى  قاائم  قاوي  إقليماي  القتصااد  التالساي   والمتوساطة فاي   الصا يرة 
 السايما  المشااريع   اذه  تواجههاا  التاي  التحاديات  وأكبار  المعرفاة، 

 فاي  كبيار  سام بق التكنولوجياة  الحاضانات  تساا م  وكياف  عنادانطالقها، 
 علاى  الااوء  تسالطط  نجاحها،كماا  حهاو   ورفاع  التحاديات   ذه تجاوه
 الدراساات  بنتاائا  مسترشادةً  الحاضانات  مان  الناوع   اذا  نجااح  عوامل

 .العالم من م تلفة دول في الرطائدة التجارب من المستفادة
ويتاااام ماااان العاااارض السااااابق أنااااه التوجااااد دراسااااة تتناااااول         

االباداع العلماى بالجامعاات المصارية       بالوصف والتحليال لحاضانات  

فاااى ضاااوء متطلباااات مجتماااع المعرفاااة ومااان  ناااا تاااالتى أ مياااة  اااذه    

 الدراسة.

 

 -ثاعيا:أدبيات الدراسة:

 -:المفاهيم ومصطلحات الدراسة

 مفهوم حاضنات األبداع:  

تعاارف حاضاانات األبااداع بالنهااا:   حلمااة متكاملااة ماان ال اادمات و       

الستشااارة توفر اا و لمرحلااة محااددة  التساهيالت و لليااات المسااندة و ا  

ماان الاالمن مؤسسااة قائمااة لهااا خبرتهااا و عالقاتهااا للمبااادرين الااذين      

ير بون البدء في إقامة مؤسسة ص يرة بهدف ت فياف أعبااء مرحلاة    

 (.(Fleming. Kifink, 2012:99 (Start upاالنطالق )

مان خاالل   روعات المشا  و التنمياة الناجحاة للشاركات   كما تعرف بـ   

المقدماة و المنساقة   لادعم الماوارد وال ادمات ،     األعمالوعة من مجم

مااااان خاااااالل شااااابكة المعروضاااااة  ، و الحاضااااانة إدارة ماااان  ااااارف 

  .اتصاالتها

حاضااانات  2003ويصاااف تقريااار التنمياااة البشااارية العربياااة للعاااام    

األباااداع بالنهاااا   تمثااال نمطاااًا جديااادًا مااان البناااى الداعماااة للنشاااا ات     

رة و المتوساطة أو للمطاورين المبادعين    االبتكارية للمؤسسات الص ي

الااارورية  تالمفعمااين بااروح الريااادة الااذين يفتقاارون إلااى اإلمكانيااا  

لتطااوير أبحاااثهم و تقنياااتهم المبتكاارة و تسااويقها ، و ينطلااق مفهااوم       

الحاضنات من اعتباار المشاروع الصا ير أو الفكارة المبتكارة بحاجاة       

ات النجاح و النماو و  إلى رعاية بي ة مساعدة تمكن من اكتساب مقوم

االساااتمرار قبااال االنطاااالق إلاااى البي اااة الحااارة إلقاماااة مشاااروعات        

 اقتصادية  .

و كذا فان حاضنة األبداع  ي عبارة عن مؤسساة تاوفر الشاروط        

 والهروف المالئمة للمشاريع الص ير ة من أجل ضمان نجاحها.
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 :مفهوم اإلبداع 
رات واالساااتعدادات ماااليا مااان القاااد  يعناااى  Creativityاإلباااداع 

وال صائص الش صاية التاي إذا وجادت بي اة مناسابة يمكان أن ترقاى        

بالعمليااااات العقليااااة لتااااؤدي إلااااى نتااااائا أصاااايلة ومفياااادة للفاااارد و أو  

  .الشركة المؤسسة و أو المجتمع و أو العالم
عبااارة عاان خاصااية ذ نيااة تمكاان الفاارد ماان     وفااى تعريااف أخاار  ااو   

، أو كماااا  اااو  Unconventional التفكياار بطااارق  يااار تقليدياااة 

 "معااروف ومتااداول   التفكياار خااارج المربااع أو خااارج الصااندوق   
"Thinking Outside the Box or the Square"    و الباًا ماا ،

أو اسات دام أسااليب     Innovation تؤدي  ذه ال اصية إلى االبتكاار 

م ااايرة  ياار عاديااة أثناااء التعاماال مااع مهمة قاااية معينااة. وياارتبط      

و ااو الطاارق    Innovationالعمليااة اإلبداعيااة باالبتكااار  اإلباداع أو 

أو األساااليب الجدياادة الم تلفااة ال ارجااة أو البعياادة عاان التقليااد التااي      

تست دم في عمل أو تطوير األشياء واألفكار. و و عملية عقلية تعبار  

عاان الت يياارات الكميااة والجذريااة و أو الجو ريااة فااي التفكياار، وفااي    

، وفاي العملياات أو  ارق وأسااليب األداء، وفاي      اإلنتاج أو المنتجاات 

 . (35: 2003 ،أحمد حجي )التنهيمات والهياكل 
  :وقد ينتا عن است دام  ذه ال اصية الذ نية بفاعلية النواتا التالية

توليد شيء جديد  ير مسبوق على اإل الق )قد يكون  اذا المناتا    .1

 (.  Highly Creative نادر الحدو  إال في حاالت اإلبداع العالي 
توحيد أو ربط دما مجموعة أفكار متباعدة  ير متباعادة بطريقاة    .2

 جديدة  ير ماللوفة. 

إيجاااد أو إظهااار اساات دامات جدياادة  ياار متعااارف عليهااا ل فكااار  .3

 المتداولة أو لمنتا ما. 

نقل األفكار الموجاودة أصااًل والمتداولاة إلاى مساتفيدين لخارين أو        .4

  أش اص جدد. 
اع في أبساط صاوره تحويال األفكاار الجديادة واألفكاار       وقد يعني اإلبد

ال يالياااة إلاااى واقاااع، و اااو ياااام عمليتاااين أساسااايتين  ماااا: التفكيااار     

Thinking  واإلنتاجProducing  . 

 Creativityواإلباااااااداع  Knowledgeن مصاااااااطلحي المعرفاااااااة  إ

ال محالاة   –مرتبطان ببعاهما، فاإلبداع أو العملياة اإلبداعياة تحتااج    

كاٍف ومعقول من المعرفاة فاي الموضاوع أو الفكارة التاي       إلى قدر –

يقع عليه التفكيار. فالرساام الباد أن يعايل خاالل ال بارات والتجاارب        

التاااي تحاااري مشااااعره وأحاسيساااه قبااال أن ياااتمكن مااان تحويااال تلاااك   

المشاااعر واألحاسااي  إلااى لوحااات رائعااة، وكااذلك الكاتااب والمؤلااف   

داع بتلقائياااة وعفوياااة. والعاااالم و يااار م ممااان يمارساااون عملياااة اإلبااا

وباااادون المعرفااااة لاااان يكااااون  ناااااي مااااا يمكاااان إبداعااااه أو اإلبااااداع    

 . (15: 2009)رماان الشيخ، فيه

وقااد يكااون  ناااي تباااين كبياار وواضاام بااين االبتكااار ومصااطلحات         

 Ideas، واألفكار المبر نة  Inventionأخرى متداخلة كاالختراع 
Made Manifest     واألفكاار المطبقاة بنجااح ،Ideas Applied 

Successfully      فاألشااااياء أو األفكااااار الجدياااادة ينب ااااي أن تكااااون .

م تلفااة أو متباينااة بشااكل واضاام وملحااو  قباال أن ينطلااق عليهااا أنهااا   

مبتكااارة. و الباااًا ماااا يكاااون الهااادف الااارئي  مااان االبتكاااار الت ييااار       

جعل شيء ما أو فكرة ما أو ش ص ما أفاال مماا  او    اى االيجابي، 

روف فااي كثياار ماان المجاااالت العلميااة والمهنيااة أن   عليااه. وماان المعاا 

االبتكاااار يقاااود إلاااى هياااادة اإلنتاجياااة وباااذلك يكاااون مصااادرًا أساسااايًا  

 .لإلسهام في تنمية الثروات الو نية 

ويناااتا االبتكاااار مااان خاااالل باااذل بعاااض الوقااات وبعاااض الجهاااد فاااي  

في فكرة ما، وبذل بعض الوقت وبعاض    Researching (R)البحث

تلك الفكرة، باإلضافة إلاى باذل     Developing (D)يرالجهد في تطو

الكثياااااااار ماااااااان الجهااااااااد والكثياااااااار ماااااااان الوقاااااااات فااااااااي تسااااااااويق 

Commercializing (C)    الفكااارة للمساااتفيدين. وللمعلومياااة، فااا ن

جميع االبتكارات تبدأ أصاًل بالفكار إبداعية حيث يعمل االبتكاار علاى   

ا، و كااذا  ااذه األفكااار ب حاادا  ت يياارات معينااة ملموسااة فااي المناات       

التطبيقات الناجحاة ل فكاار اإلبداعياة      Innovationيصبم االبتكار 

فاااي أي مؤسساااة أو منهماااة أو مرفاااق، ومااان  ناااا يكاااون اإلباااداع أو   

األفكااار اإلبداعيااة انطالقااة لالبتكااار، فهااو ضااروري لالبتكااار ولكنااه   

 ير كاٍف في حد ذاتاه حياث ينب اي أن ياتم فحاص األفكاار وتجريبهاا        

قااع للتعاارف علااى فعاليتهااا والعمليااات المرتبطااة بهااا    علااى أرض الوا

  )نيفين  لعااااتو اااارق إدارة  ااااذه العمليااااات بالقاااال تكلفااااة وجهااااد 
37:2011).  

 العالقاة  ذات المصاطلحات  بعاض  عناد  وقفاة  مان  باد  ال فاى النهاياة  و
 حيااث (Innovation )  واإلبااداع  (Creativity)، كاالبتكااار

 أن يمكان  حينالمصاطل  أن (   (Smith, Keith 2010:45يارى 
 التوصال  يتمثال  اإلباداع  أن يارى  الابعض  لكن .متبادل بشكل يست دما

 الجالء  فهاو  االبتكاار  أما جديدة فكرة إلى أو ما لمشكلة خالق حل إلى
 التمييل إن .المنتا إلى الفكرة من التحول أو بالتنفيذ المرتبط الملموس

 حياث  اضيالم في مقبوال كان متعاقبة كمراحل واالبتكار اإلبداع بين
 جدياد  منتا إلى تتحول أن قبل  ويلة لعقود تهل الجديدة الفكرة كانت
 المطبقاة،  والمؤسسة المبتكر بين تمييل  ناي كان إذ جديدة، عملية أو

 التاي   اي  أصابحت  المؤسساات  ألن عملياا  يعاد  لام  التمييال   اذا  لكان 
 فى الواقع. تطبق يمكن أن جديدة أفكار إلى تتوصل

 

 -لتكنولوجية:الحاضنات اعبذة عن 

الحاضااانات التكنولوجياااة  اااي عباااارة عااان وحااادات الااادعم العلماااي     

والتكنولااوجي التااي تقااام بالتعاااون مااع الجامعااات ومراكاال األبحااا  ،  

وتهدف إلى االستفادة مان األبحاا  العلمياة واالبتكاارات التكنولوجياة      

أى تساويق العلام والتكنولوجياا      ، وتحويلها إلاى مشاروعات ناجحاة ،   

ل التعاقدات واالتفاقات التي تاتم باين مجتماع الماال واألعماال      من خال

وتطبيقات البحث العلمي  من خاالل الشاراكة والتعااون ، ألن مشاكلة     

تمويل  ذه المشروعات المبتدئة يعتبر مان أ ام المشااكل التاي تواجاه      

المبتكاار ، نهاارا لقصااور المااوارد الذاتيااة ماان جهااة ، وحداثااة األفكااار 

احهاا مان جهاة أخارى ، مماا يتسابب فاي صاعوبة         وعدم التالكد مان نج 

الحصول على قروض بنكية ،  نا يالتي دور الحاضانات التكنولوجياة   

والمتمثاال فااي تسااهيل وصااول المنشااةت المنتساابة لهااا إلااى مصااادر         

التمويل الم تلفة التي تتناسب مع  ذا النوع من المنشاةت خاالل فتارة    

لتكاااليف الثابتااة الحاااانة ، وتتحماال الحاضاانات الجاالء األعهاام ماان ا 

جهااالة للمؤسسااة ، وذلاااك ماان حياااث المقااار والتجهياالات المكتبياااة وا   

، والمعامااااال وتجهيلاتهاااااا ، باإلضاااااافة إلاااااى ال ااااادمات   الكمبياااااوتر

ومتطلبات البنية التحتية وشبكات االتصااالت ، لاذلك فا ن الحاضانات     

التكنولوجياااة تساااتطيع دعااام مجهاااودات المجتماااع فاااي إقاماااة تنمياااة        

)نبيااااال مرساااااي ،   ة وتنشااااايط البحاااااث العلماااااي  تكنولوجياااااة حقيقيااااا 

77:2002).  

وقااد باادأ نشاااط  ااذه الحاضاانات منااذ تالسااي  الصااندوق االجتماااعي        

 م، و تااا1995لتنمياااة حاضااانات األعماااال والتكنولوجياااا فاااي ماااارس  

 كالتالي: تصنف 2002حاضنة متنوعة حتى عام  15إنشاء 

ت أو حاضاانات معتماادة علاااى التكنولوجيااا البسااايطة لتقااديم ال ااادما    • 

 التصنيع ال فيف.

حاضنات تعتمد علاى المشاروعات ذات المعرفاة والمعلوماات مثال      • 

حاضااانة المنصاااورة وتاااال وأسااايوط )حاضااانات للصاااناعات العادياااة   

 والحرفية المميلة ذات الجودة العالية(.

حاضاااانات مت صصااااة للمعلومااااات والتقنيااااة الحيويااااة بمحافهااااة     • 

  اإلسكندرية.

جامعاات والمراكال العلمياة والتكنولوجياة     الحاضنات التكنولوجية بال•

 .(86:2001)حسين فرج، منها حاضنة التبين وجامعة المنصورةو

وقاااااد أخاااااذ الصاااااندوق االجتمااااااعي لتنمياااااة حاضااااانات األعمااااااال       

في إ ار الحاضنة الم تلفة والتكنولوجيا على عاتقه تمويل المشاريع 

 ذليل، وتقااديم حلمااة متكاملااة ماان ال اادمات التااى تاارتبط مباشاارة بتاا      

الصااعوبات والعقبااات التااى تواجااه المشااروعات الصاا يرة ، إلااى أن     

 تتمكن المشروعات من االعتماد على نفسها ذاتيًا .

ضانات لرعاياة المشاروعات التكنولوجياة تام      اثم بادأت فكارة إنشااء ح   

بالقريااة الذكيااة ، وذلااك ماان خااالل إ ااالق     2005تطبيقهااا منااذ عااام  

صاناعة تكنولوجياا المعلوماات     برناما لهذا ال رض يتباع  ي اة تنمياة   

تاام افتتاااح الحاضاانة التكنولوجيااة   2010)ايتياادا(، وفااى ساابتمبر عااام  

اإلفتراضاااية التابعاااة لمركااال اإلباااداع التكنولاااوجى ورياااادة األعماااال    

Technology Innovation & Entrepreneurship Center 
:TIEC)    ع وريااادة األعمااال فااي   بالقريااة الذكيااة بهاادف تعلياال اإلباادا

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتوسع في تاوفير خادمات   

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi97uDnj_3KAhUCXBQKHZltD1QQFggyMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftiec.egypt&usg=AFQjCNGSpUDXZdUX7vK6gMecjFJPHI916g&sig2=dbG-Ua8HLt2HIaL5Jeks8Q&bvm=bv.114195076,d.d24
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi97uDnj_3KAhUCXBQKHZltD1QQFggyMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftiec.egypt&usg=AFQjCNGSpUDXZdUX7vK6gMecjFJPHI916g&sig2=dbG-Ua8HLt2HIaL5Jeks8Q&bvm=bv.114195076,d.d24
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)ساااماح هكرياااا، الحاضااانات المقدماااة لتصااال إلاااي جمياااع المحافهات 

55:2013).  

واستكماال لهذا الهدف بدأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مناذ  

عياال  ااذا  برنامجااًا  موحااًا يعتمااد علااي محاااور عاادة لتف     2013عااام 

، علي المساتجدات التكنولوجياة واالقتصاادية    ًاالدور مارة أخارى بنااء   

  ويتامن:

o  و ااو نمااوذج يهاادف إلااى ربااط كاال     برناااما االبتكااار التشاااركي :

بالفكاار وحلاول    -والمهمشاة    وخاصة األماكن النائية -ف ات المجتمع 

مبتكرة للتحديات المحلية الموجودة ، ويست دم  ذا البرنااما منهجياة   

تاام وضااعها فااي تحديااد التحااديات وأولوياتهااا ، كمااا يساات دم منصااة        

إلكترونية لربطها باالبتكارات البسيطة لتسهيل وتفعيل ومتابعاة تنفياذ   

  تلك االبتكارات .

o ويهدف إلى  برناما مشروعات الت رج لطالب الهندسة والعلوم :

تقاااديم دعااام ماااالي للطاااالب لتحويااال األفكاااار ال اصاااة بمشاااروعات     

لى نماذج أولية ، باإلضاافة إلاى إعطاائهم بعاض المهاارات      ت رجهم إ

إلاى   2015في مجال ريادة األعماال ، ويهادف البرنااما خاالل عاام      

م ا باااة عااادد أكبااار ليشااامل اللراعاااة والطاااب البيطاااري والفناااون       

التطبيقياة والفنااون الجميلااة و ير ااا. وأي مشااروع ت اارج للجامعااات  

يشاجع البرنااما الطاالب    علاي شاروط تنافساية ، كماا      ًاالمصرية بنااء 

للمشاااركة فااي وضااع حلااول للتحااديات المتاحااة ماان خااالل االبتكااار       

 التشاركي.

o  و ي مرحلة ما بعد البحث العلماي  المبادرات والحمالت القومية :

والتاااي تساااعي إلاااى التعااارف إلاااى التحاااديات القومياااة التاااي تواجاااه         

 المحافهااات والصااناعات المصاارية القائمااة ، حيااث تقااوم األكاديميااة    

بتقديم نماذج اقتصادية وتكنولوجياة مصارية قابلاة للتطبياق لحال تلاك       

المشكلة ، من خالل تقديم الدعم المالي للفرياق العلماي صااحب أكثار     

 . (20: 2012)شرعه عمادالدين ،الحلول قابلية للتطبيق

وماااع النجااااح المتلاياااد لتلاااك المباااادرات والحماااالت القومياااة رأت      

تكنولوجياا ضارورة المساا مة فاي تحويال      أكاديمية البحث العلماي وال 

قصااص النجاااح إلااى شااركات تكنولوجيااة ناشاا ة ، وذلااك ماان خااالل       

برنااااما )انطاااالق( الاااذى يهااادف إلاااى استكشااااف األفكاااار الجديااادة       

واحتاااااان أصااااحابها ماااان الباااااحثين والمبتكاااارين ورواد األعمااااال    

و اااالب السااانوات النهائياااة فاااى الجامعاااات المصااارية )مشاااروعات     

وفير البي اة المناسابة والادعم الماادى والفناى واللوجساتى       الت رج(، وت

ل فكاار التكنولوجياة المتميالة للوصاول بهاا إلاى شاركات تكنولوجيااة        

ناشااا ة ب ياااة تحويااال  اااذه األفكاااار إلاااى منتجاااات تجارياااة ذات قااادرة   

)اشاااااااارف االقتصاااااااااد المعرفيبناااااااااء تنافسااااااااية تحقيقااااااااا لهاااااااادف 

 .(31:2010السعيد،

يااة خطااوات جياادة فااى  ااذا المجااال حيااث    وجاادير بالااذكر أن ل كاديم 

شاركات   خما  فاى دعام إنشااء     2013سا مت خالل الفترة من عاام  

تكنولوجيااة ناشاا ة ماان مشااروعات الت اارج والممولااة ماان األكاديميااة    

اإل فاااء الااذاتى   –الصااوامع البالسااتيكية  –مبصاار   –و ااى )جااذور  

قطاعاااات األكاديمياااة الم تلفاااة ذات الللحرياااق( ويسااااعد ا فاااى ذلاااك  

االبتكااار ومكتااب لصاالة مثاال مكاتااب نقاال التكنولوجيااا وجهاااه تنميااة   ا

 .براءات االختراع 
 

 :مجتمع المعرفة أهم مالمح

 -(:2015من أ م مالمم مجتمع المعرفة مايلى)محمد فتحى،

أن التنمية القائمة على المعرفة فى إ ارمجتمع المعرفة التتحقق  -1

مثاال فااى النفاااذ إلااى    إالإذا اكتملاات دورة اكتساااب المعرفااة  والتااى تت   

مصادر،واساااتيعاب، وتوظياااف، وتولياااد المعرفاااة الجديااادة، ويااارتبط  

بهااذاالتعاظم دور إدارة المعرفااة ماان منطلااق أنهااا تتعلااق بكافااة أوجااه  

المعرفة داخل سياق مؤسسة ما، والعنصر االساسى والمهام فاى بنااء    

 إدارة المعرفة  و األفراد وثقافة المؤسسة، فالقوى البشرية  اى التاى  

تقااوم ببناااء المعرفااة واساات دامها والمشاااركة فيهااا، كمااا تمثاال ثقافااة      

المؤسسة مجموعة من القيم واألعراف التى تمتلكها المؤسساة والتاى   

تلعب دورًا مهماا فاى تشاجيع أفاراد المؤسساة علاى المشااركة الفعالاة         

 بالمعرفة التى تمتلكها القوى البشرية ومن ثم العمل على است دامها.
اماااال مااااع المصااااادراإللكترونية بالشااااكالها الم تلفااااة    تلايااااد التع -2

واال تمام بسبل الوصول إلاى المعلوماات المتاحاة عان بعاد جنباا إلاى        

جنب ماع اقتنااء المعلوماات أوحتاى كباديل لهاا )االماتالي واإلتاحاة(،         

 فاال عن إقدام المكتبات على رقمنة بعض المصادرالتى تقتنيها.
املاااة التاااى ت طاااى م تلاااف  انتشاااار اسااات دام الااانهم اآللياااة المتك  -3

جواناب النشااط بالمكتبااات العربياة، وا تماام المكتبااات ب نشااء مواقااع      

أوبوابات لها على اإلنترنت فاال عن إتاحة فهارسها على اإلنترنت 

أياا.باالضافة إلى دخول المكتبات فى شابكات أوتجمعاات مان أجال     

 المشاركة فى المصادروال دمات.
مان المعلوماات وصاعوبة التنباؤ بهاا      تلايد احتياجات المساتفيدين   -4

فاااال عاان تعقااد التجهياالات الالهمااة الساات دام المعلومات،وا تمااام    

الباااحثين بااالدوات أخاارى للبحااث  ياار أدوات البحااث التقليديااة ،مثاال      

 محركات وأدلة البحث.
ظهاااور العدياااد مااان القااااايا والمشاااكالت التاااى تثيااار اال تماااام       -5

ة ، الوصاااول الحااار إلاااى  مثااال:الحفل الرقمى،حماياااة الملكياااة الفكريااا 

 المعلومات، حرية تداول المعلومات.
 

 :مبررات إعشاء حاضنات اإلبداع العلم  بالجامعات

باااااااداع العلماااااااى فيماااااااا تتمثااااااال مباااااااررات إنشااااااااء حاضااااااانات اال  

 -:(2009)سهيرعبداللطيفيلي

إنتاج مؤسسات ناجحاة وتمتلاك القادرة علاى الاتحكم فاي برنامجهاا         .1

لقادرةعلى البقااء و االساتمرارية    اوكذلك المالي) أي برناما التمويل (،

 باالعتماد على ذاتها.

 مساعدة ال ريجين في الحصول على فرص عمل. .2

إنعاااا األحياااء و المنااا ق السااكانية، وكااذا تسااويق التكنولوجيااات   .3

 .وتعليل االقتصاديات المحلية والو نية
 

 :حاضنات اإلبداع العلم  بالجامعات اعواع

 )حيث نوع النشاط إلى سبعة أناواع  اي  بداع من تصنف حاضنات اال 

 -:(2015،حسين فرج

بااداع فاااى المجاااالت الصااناعية التاااي تقاادم خااادمات و     حاااانة اال  .1

 مساعدات للشركات الصناعية المبتدئة.

 حاانة تقديم خدمة التكنولوجيا العامة. .2

 بداعات السياحية.حاانة اال .3

 بداعات التكنولوجية عالية المستوى.حاانة اال .4

 اعات الطبية.بدالحاانة ا .5

 حاانة األبداعات ال اصة بالمعلوماتية و اإلعالم. .6

 ( أو الم تلطة.Mixed-Useحاانة األبداعات الشاملة ) .7

كماااا تصااانفها الجمعياااة الو نياااة لحاضااانات األباااداعات بالوالياااات       

 :National Incubators Association )المتحاادة األمريكيااة
NIA) :إلى األنواع التالية 
 اصاة، و  اي ملاك للقطااع ال ااص، وتساعى       ال بداعحاضنات اال 

% ماان مجمااوع الحاضاانات فااي    8لتحقيااق األرباااح و تمثاال نساابتها    

 أمريكا الشمالية.

 عامة، و  ذا النوع ملك للدولة، و اي ال تساعى   البداع حاضنات اال

بالدرجاة األولااى إلااى تحقيااق األرباااح، كماا أنهااا تقااوم باادعم و رعايااة   

الهي اااات و المؤسساااات األ لياااة و    الحكوماااة أو األجهااالة المحلياااة و  

 تسعى إلى تحقيق التنمية االقتصادية على المستوى الو ني.

 بااداع الم تلطااة، و ااي التااي تكااون ملكيتهااا مشااتركة   حاضاانات اال

 %.16بين القطاع العام وال اص، وتقدر  نسبتها بـ 

  بااااداع ذات الصاااالة بالجامعااااات  احاضااااناتAcademic – 
Related  جمااالي عاادد  إ% ماان 27حااوالي  تمثاال  ااذه الحاضاانات و

الحاضنات بالمريكا الشمالية، و ذه الحاضنات منبثقاة مان الجامعاات و    

المعا د العليا و لها نف  األ داف التي تساعى إلاى تحقيقهاا الحاضانات     

 العامة و ال اصة .

     مااان مجمااوع الحاضااانات  5حاضاانات أخاارى و تمثااال نساابتها %

رعايااة و دعاام جهااات  بالمريكااا الشاامالية، و  ااي عااادة مااا تكااون تحاات   

م تلفااة  ياار تقليديااة مثاال مؤسسااات الفاان ) السااينما مااثال (، ورجااال       

 الدين،  رف التجارة، الموانئ و  ير ا.

كما توجد أنواع و تصنيفات أخرى حديثة مثل حاضانات االفتراضاية   

)عباار االنترناات(، و حاضاانات األعمااال الدوليااة ، و  ااذه الحاضاانات  

ماااالي والتكنولاااوجي بهااادف تساااهيل تركااال علاااى التعااااون الااادولي وال
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دخول الشركات األجنبية إلى  ذه الدول مان ناحياة، وتطاوير وتال يال     

الشركات القومية للتوسع واالتجاه إلى األساواق ال ارجياة مان ناحياة     

 .(Akcomak, I.S. and Taymaz, E. 2007:19 )أخرى
 

دور حاضنات األبنداع العلمنى فن  دعنم و تطنوير البحنث العلمن  فنى         

 -امعات  المصرية:الج

تواجه الجامعات العديد من التحديات فاي وقتناا الحاالي، حياث أصابم      

عليهااا أن تجااد الوسااائل واألساااليب الااارورية التااي تساااعد ا علااى     

تجديااد نشااا ها واالسااتفادة ماان قاادراتها وأي جامعااة ال تتبنااى اإلبااداع  

العلمى وتجعلاه مان أولوياتهاا يكاون مصاير ا الت لاف العلماى. ومان         

 م أسباب حاجة الجامعات لإلبداع العلمى ما يلي: أ 

إن الش صية المبدعة لها أ مية كبيرة ، حيث تسااعد علاى تقاديم     .1

 ال دمات المميلة للجامعة ورفع كفاءتها التعليمية والعلمية.
تسااااعد فاااي تطاااوير وتحاااديث الجامعاااات وتلوياااد ا باألسااااليب    .2

 الحديثة.
ة مبتكاارة نابعااة ماان  الحاجااة المسااتمرة إلااى نهاام وأساااليب إدارياا   .3

خصوصاايتنا ومتطلباتنااا دون السااير خلااف نهاام منقولااة ماان اآلخاارين  

 2005 ،)سااامي محمااد     وخاليااة ماان اإلضااافة واإلبااداع والتكييااف    

:45.) 
مسايرة اتجا ات الدولة في ظل العولمة واالتجاه نحو احتياجاات   .4

 ومتطلبات سوق العمل.
ع وال ااادمات يحاااتم اإلباااداع الفناااي والتكنولاااوجي فاااي مجاااال السااال  .5

لهاذه   يبو رق إنتاجها وقصر دورة حياتها على الجامعات أن يستج

الثورة التكنولوجيه وما يستللمه ذلك من ت ييرات في  يكل الجامعاة  

وأساالوب إدارتهااا بطاارق إبداعيااة ، ممااا يمكنهااا ماان هيااادة أرباحهااا      

 وهيادة قدرتها على المنافسة واالستمرار.
اإلبااداع العلمااى وذلااك ماان خااالل  دعم وتشااجيعمطالبااة بااوالجامعااات 

تااااوفير الهااااروف المناساااابة لليااااادة النشاااااط اإلبااااداعي، وماااان أ اااام   

الممارسااااات التااااي يجااااب علااااى الجامعااااات التركياااال عليهااااا )عبااااد    

 -(:71:2009،الرحمن

  :إن تشجيع المشرفين يباره اإلباداع، ولكان اإلباداع     دعم الجامعة

يهم أن ياعوا نهاماا  حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة المنهمة الذين عل

أو قيما مؤكدة لتقدير المجهودات اإلبداعية واعتبار أن العمال المبادع   

 ااو قمااة األولويااات، كمااا أن المشاااركة فااي المعلومااات وفااي ات اااذ       

 القرارات والتعاون من القيم التي ترعى اإلبداع .
  إن المناا  التنهيماي يرفاع مان أداء الجامعاات      التسيير والتنهايم :

ومان أ ام العواماال   ف مناساابة تشاجع وتحفال المباادعين.   وي لاق ظارو  

 : التي تعمل على ذلك
 مرونة التنهيم وقدرته على التكيف مع المت يرات البي ية. .1
ااي إلاى الساالم والملال وعادم      ف بيعة العمل: فاألعمال الروتينية ت .2

اإلبداع، بينما األعماال الحيوياة تثيار التحادي لادى الفارد وتدفعاه إلاى         

  علاى أن   Ellerman.2003 كشافت دراساة    وقد  .قالتفكير ال ال

درجااة التحاادي التااي توفر ااا وظيفااة الفاارد تلعااب دورا واضااحا فااي      

التالثير على مستويات اإلباداع لدياه، علاى أن ال تفاوق درجاة التحادي       

 إمكانيات الفرد وقدراته مما يؤثر عليه سلبا .
تم نهام المعلومات: يجب إقاماة نهاام معلوماات مارن وديناامي يها       .3

بمصاااادر المعلوماااات التكنولوجياااة التنافساااية والتجارياااة التاااي تااادفع   

علاى كال المساتويات     ًادائما  ًااإلبداع العلمى وتعطي للجامعاة حااور  

خاصاااة ماااع مراكااال البحاااث العلماااي والمنافساااين اآلخااارين والبي اااة      

 (.2005:11 التكنولوجية )محمود النقيب،
مااؤخرا، حيااث  البحااث والتطااوير: لقااد اهداد الااوعي بهااذا الجانااب   .4

أصاابحت الجامعااات التااي تمتلااك إمكانيااات وقاادرات جياادة تهااتم بهااذه    

 الوظيفة وتصنع لها مكانة في الهيكل التنهيمي.
ن مان أ ام العناصار    اذ أتوفير الموارد البشرية وحسن است اللها:  .5

التي تساعد الجامعات علاى القياام بعملياة اإلباداع  العلماى  او تاوفير        

 مة.الموارد البشرية الاله
فااارق العمااال: إذ تسااااعد علاااى صاااقل مهاااارات التفكيااار اإلباااداعي   .6

 وتبادل ال برات ويكون ذلك من خالل: 
 .الر بة األكيدة للعاو على تحقيق ا داف الفريق 

    مبااادرة كاال عاااو إلااى مساااعدة اآلخاارين وخاصااة فااي الهااروف

 الصعبة.
      ضاارورة تعاارف كاال عاااو علااى المعلومااات المت صصااة التااي

 .خرون للمناقشة يحار ا األعااء اآل
 

 -:للحاضنات التكنولوجية المتخصصة عماذج 

 على المستوى القومى :  -اواًل 

  ات التكنولوجيننة المتخصصننةالبرعننامج القننوم  للحاضنننعمننوذج 

 ف  مصر

يعتباار البرناااما القااومى للحاضاانات التكنولوجيااة حلقااة ماان سلساالة       

متصلة وإستراتيجية لتشجيع وتنمية االبتكارات التكنولوجية ، ودعام  

مشروعات الت رج ومكاتب نقل التكنولوجيا والمبادرات والحماالت  

رجااات البحااث القوميااة  ااى كلهااا روافااد لت ذيااة  ااذه الحاضاانات بم   

 العلمى واالبتكارات.
 عشااارالى خمااا  عشااارة يهااادف البرنااااما إلاااى دعااام إنشااااء ماااا باااين 

 تكنولوجية ناش ة كل عام، من خالل مدة احتاان تتراوح باين  شركة

شااهًرا وفًقااا للتكنولوجيااا المساات دمة، وقااد تصاال ثالثااة الااى اثنااى عشر

بااب  بعاد  لاق    2016إلى عامين في حاالت خاصاة، تبادأ أول ينااير    

 التقاااااااااااااااااااااادم باألفكااااااااااااااااااااااار أول نااااااااااااااااااااااوفمبر المقباااااااااااااااااااااال.    

مراكااااال بحاااااو  التنمياااااة اإلقليمياااااة    وتشااااارف علاااااى الحاضااااانات  

، فى ست محافهات  ي البحث العلمي والتكنولوجيا كاديميةأل التابعة

 ، “الجديااد ودمياااط واللقاااهيق والسااوي     سااو اج و نطااا والااوادي  

حياث  “. العطاء أولوية ل فكار التي ت دم مشاكل  ذه المنا قوذلك 

يشاااترط البرنااااما أن ي ااادم المشاااروع التحاااديات المحلياااة ويكاااون ذا 

  جدوى اقتصادية واجتماعية؛ حتى يفوه ضمن المشروعات الفاائلة. 

مصر ميلة نسابية فيهاا،    وستكون  ناي أولوية للصناعات التي تمتلك

جيات معقدة في مرحلة االنطالق، مثل صاناعة  وال تحتاج إلى تكنولو

األخشاااااب واألثااااا  فااااي دمياااااط، وال اااالل والنساااايا فااااي  نطااااا،      

والصااناعات ال ذائيااة واللراعيااة والحاارف اليدويااة بااالوادي الجديااد      

وتقااادم األكاديمياااة الااادعم للفكااارة والمسااااعدة فاااى تصااانيع    و ير اااا.

 2011)نيفااين  لعاات ، “النمااوذج األولااي وإعااداد دراسااات الجاادوى   

:73) . 

وبلااح حجاام تموياال المشااروعات مليااوني جنيااه مصااري ساانوي ا ماان         

ألاااااف دوالر أمريكاااااي تقريًباااااا(، وبحاااااد أقصاااااى   250األكاديمياااااة )

ألًفا وخمسامائة دوالر أمريكاي تقريًباا(     18ألف جنيه مصري ) 150

لكل فائل، باإلضافة إلى حافل شهرى  وال مدة االحتاان، ورساوم  

 ريااااادة األعمااااال وارض االبتكااااار تسااااجيل الشااااركة وحاااااور معاااا  

 والتسويق التكنولوجي.  

البرناما القومي في إ اار الرؤياة الشااملة ل كاديمياة لتحقياق      ويالتى  

واالقتصادية القائمة علاى المعرفاة، وياالتي أيااا     التنمية التكنولوجية  

ضمن خطاة األكاديمياة لتحويال المراكال اإلقليمياة التابعاة ل كاديمياة        

)ساااااماح  إلاااااى حاضااااانات تكنولوجياااااة تنتشااااار فاااااي رباااااوع مصااااار 

 . (30:2013هكريا،

انتقاااء مشاارفين ذوي خباارة فااي مجااال ريااادة  ”مااع مراعاااة  ضاارورة 

والباد    “.ت صا يرة ومتوساطة  األعمال وأكااديميون ، وإنشااء شاركا   

أن تكون محايدة من خالل تنوعهاا بحياث تاام ت صصاات م تلفاة،      

توعياة   كماا ان  . ويكون من بين أعااائها رجاال أعماال وأكااديميون    

حياث   الباحثين بحقاوق الملكياة جالء مهام جاد ا فاي نجااح المشاروع ،        

 أ م مفاتيم نجاح الحاضنة ، و و ما يادعم الباحاث لتساجيل بحثاه     يعد

  .وحماية فكرته

 

 فى جمهورية مصرالعربيةبرعامج"اعطالق"عموذج  
، تم االعاالن عان إ االق البرنااما القاومى       2015  فى بداية أكتوبر

نمياااااة بمراكلبحاااااو  الت  انطاااااالق      للحااااااانات التكنولوجياااااة  

بمحافهااات   التكنولوجيااا و اإلقليميااة التااابع ألكاديميااة البحااث العلمااى    

ساااو اج و نطاااا والاااوادى الجدياااد ودميااااط واللقااااهيق والساااوي         

كمرحلة أولى ، بالتعاون مع عدد من الجامعات ووهارة التعليم الفني 

موقنننع اكاديمينننة البحنننث العلمنننى )ووهارة الصاااناعة ، وذلاااك كماااايلى

  :(2016والتكنولوجيا

http://www.asrt.sci.eg/index.php/open-grantes/447-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9
http://www.asrt.sci.eg/index.php/open-grantes/447-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9
http://www.asrt.sci.eg/
http://www.scidev.net/mena/enterprise/feature/Entrepreneurship-in-Arab-region-demands-fighters-spirit.html
http://www.scidev.net/mena/enterprise/intellectual-property/
http://www.scidev.net/mena/enterprise/intellectual-property/
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الحاضااانة التكنولوجياااة فاااي المركااال اإلقليماااي بااادمياط ، وتعطاااي  . 1

 الصناعات الحرفية والتقليدية. -األلبان  –صناعة األثا  لأولويات 

عطاااي ت. الحاضااانة التكنولوجياااة فاااي المركااال اإلقليماااي بطنطاااا ، و  2

  لصناعات النسيجية.لأولوية 

عطاي  تدياد ، و . الحاضنة التكنولوجية بالمركل اإلقليمي بالوادي الج3

لصااااناعات ال ذائيااااة واللراعيااااة والتكنولوجيااااا ال اااااراء  لأولويااااة 

  والصناعات الحرفية والتقليدية.

عطي أولوية ت. الحاضنة التكنولوجية بالمركل اإلقليمي بسو اج ، و4

إلاااى الطاقاااة الجديااادة والمتجاااددة والحااارف اليدوياااة والبي ياااة الساااائدة   

  ترونية.باألقليم والصناعات ال ذائية وااللك

عطاااي ت. الحاضااانه التكنولوجياااة باااالمركل اإلقليماااي باللقااااهيق ، و  5

  تدوير الم لفات والصناعات ال ذائية ومعالجة المياه.لأولوية 

. الحاضاانة التكنولوجيااة بجااامعتي قناااة السااوي  ، وتعطااى أولويااة     6

لإللكترونيات والصناعات البحرياة والبترولياة والصاناعات المتقدماة     

 السمكى.واالستلراع 

عشاارالى خماا  تال ياال ودعاام إنشاااء ماان    انطااالق   يهاادف برناااما

شركة تكنولوجية ناش ة كل عام خاالل فتارة احتااان تتارواح      عشرة

شاهرا  بقاا للتكنولوجياا المسات دمة ،     الاى اثناى عشر   ثالثاة مدتها من 

ويمكااان أن تصااال مااادة االحتااااان إلاااى عاااامين فاااى حااااالت خاصاااة  

لبرناااما ، وذلااك بالتعاااون مااع برناااما    تحاادد ا اللجنااة االستشااارية ل  

، وبعض مؤسسات المجتماع   (التابع للهي ة العامة لالستثمار) بداية  

  المدنى والقطاع ال اص.

 خطة وتمويل برناما  انطالق 

تقوم أكاديمية البحث العلماى والتكنولوجياا بانتقااء األفكاار المبتكارة ،      

فنااى والمساااعدة فااى   قتصااادى ، وتقاادم لهااا الاادعم ال   االمااردود ال ذات

تصنيع النموذج األولى وإعداد دراسات الجدوى من خالل ال طوات 

  :(2016)اكاديمية البحث العلمى التالية

تدريب وتال يل رواد األعمال والمبتكرين المقبولة مشاروعاتهم مان   • 

خالل المشروع الممول من األكاديمية للهي ة العامة لالستثمار بتكلفاة   

 ًا.جنيه سنوي ىمليون

تمويااال المشاااروعات الفاااائلة فاااي المراحااال النهائياااة لااادعم إنشااااء     • 

ألااف جنيااه  150شااركات تكنولوجيااة ناشاا ة بماانم ماليااة بحااد أقصااى   

مكافالة شهرية للقائمين علاى  شكل للشركة ، ويست دم  ذا التمويل في 

، وتطويروتصانيع النماوذج األولاى ،    المشروع أثناء فتارة اإلحتااان  

وإعاداد دراسااات الجاادوى والدراسااات السااوقية ، وحاااور معااارض  

االبتكااار وريااادة األعمااال، والمااواد الدعائيااة للشااركة ومصااروفات       

التش يل في مرحلة االنطالق ، علما بالن  ذا التمويل ال يعتبار قرضاًا   

 و ذا ما يميل البرناما.

مشروع محلي ينمكن أن ياتم   مائةحديد إقامة ورا عمل تشاركية لت• 

تحويلها لفرص اقتصادية وتمويلية من خاالل شاركات رواد األعماال    

 ومشاريع الت رج.
 

 على المستوى االقليمى : 

 عمان جامعات سلطنة ف   برعامج دعم االبتكار التعليم  عموذج 

يهاادف برناااما دعاام االبتكااار التعليمااي بالدرجااة األولااى إلااى  اارس     

مفاااا يم التعلااايم الرياااادي فاااي قطااااع التعلااايم العاااام وتنمياااة المهاااارات  

االبتكاريااة والبحثيااة لاادى الطالااب العماااني ضاامن منهومااة االبتكااار     

 الو نية.  

كمااا تسااعى  ااذه البااراما إلااى تعلياال تاادريب المعلمااين والمشاارفين        

ورعاياااة ، ن علاااى الباااراما المعرفياااة والمهاراتياااة الم تلفاااة   القاااائمي

الجاناب اإلباداعي لاديهم مان خاالل تاوفير بي اة مت صصاة فاي مجاال           

االبتكار واإلبداع لمساندة البنية األساساية مان ماوارد بشارية وماوارد      

نقلاااة نوعياااة فاااي جاااودة  تحقياااقمالياااة وإمكانياااات وأجهااالة مطلوباااة ل

  .المسااااااتوى اإلقليمااااااي الطالااااااب والماااااادرس العماااااااني علااااااى   
ويتوقااع ماان خااالل  ااذه البااراما دعاام قطاااع التعلاايم العااام ب كساااب         

قدرات بحثية وإبتكارية بحيث تمكانهم علاى المادى المتوساط      الطالب

والبعياااد مااان تقاااديم إساااهامات واضاااحة المعاااالم فاااي قطااااع التعلااايم        

 ، والصاااناعة والتجاااارة بشاااكل خااااص وساااوق العمااال بشاااكل عاااام       

ل تكاااااليف التاااادريب علااااى المسااااتوى الااااو ني  الااااى تقلياااا ةباالضاااااف

للمؤسساااات التاااي توظاااف خريجاااي المااادارس والجامعاااات لكاااونهم       

محماد  ) مدربين على مهارات ريادية مرتبطة باحتياجات سوق العمل

  (.41 :2003،سيف الدين
 -:أ داف البرناما

   تعلياال القاادرات البحثيااة واالبتكاريااة التعليميااة فااي بااراما تاادريب

  . الطالب والمعلم

         تنش ة  الب ريااديين فاي التفكيار وماؤ لين للمساا مة الفعالاة فاي

  .القطاعين العام وال اص

 مساندة تطوير اإلدارات التعليمية في المدارس و األندية العلمية.  

     رس ثقافة البحث واالبتكار والمبادرة لدى  لباة مادارس التعلايم 

  .األساسي

 ة االبتكارياة ورعاياة   رعاية الجانب اإلبداعي لدى مشرفي األنشط

  .الطلبة المو وبين وتقييم األنشطة وتدريب المشرفين

   دعم وتوجيه السياسات التربوية للتركيل على المفا يم والمهاارات

  .االبتكارية والبحثية في األنهمة التربوية

    توفير بي ة مت صصة الحتاان المبادرات الطالبية فاي الجواناب

  .االبتكارية

   م للتاادريب علااى أساساايات اساات دام المهااارات    تااوفير مكااان مالئاا

  .األساسية في العملية االبتكارية
  تنهيم ورا عملية تطبيقية للتدريب على مهارات إدارة المشاريع

  .االبتكارية في المجاالت الم تلفة

      تااوفير مكااان وبي ااة مناساابة تحااوي أ اام التطبيقااات العمليااة والتااي

  .على الرعاة يمكن تحويلها إلى منتا تسويقي لعرضها

 توفير بي ة تساعد على تنفيذ مسابقات علمية وأدبية بين المدارس.  
     الرقااي بالساالوب اإلبااداع واالبتكااار وصااوال إلااى الواجااب الااو ني

  .واإلحساس بالمسؤولية
 

"تنمية مهارات اإلبنداع واإلبتكنار منن خنالل مفناهيم       برعامج عموذج

 :ةت السعوديالجودة الشاملة والتميز المؤسس " ف  الجامعا
 Program for" تنمياة مهاارات اإلباداع واإلبتكاار      برنامايندرج 

Creativity and Innovation Skills Development" ماان

ضمن مباادرة تنمياة     خالل مفا يم الجودة الشاملة والتميل المؤسسي 

اإلبداع واإلبتكار في الجامعات السعودية التاي أ لقتهاا وهارة التعلايم    

إلى وضع ال طط العلمية، والبراما العملية الرامية إلاى   والتي تهدف

تنمية الجوانب اإلبداعية واالبتكارية لدى  الب ومنسوبي الجامعاات  

جامعااة سااعودية رائاادة، تاااع اإلبااداع  بناااءالسااعودية ممااا يسااا م فااي 

 واالبتكار ضمن منا جها وخططها وبرامجها العلمية والتطويرية.

فا يم الجودة والتميل المؤسسي في ثالثياة  على دما م برنامايقوم الو

ور التعلايم والبحاث العلماي وخدماة     االتعليم العاالي، والمتمثلاة فاي محا    

المجتماااع، بهااادف تنمياااة مهاااارات االباااداع واالبتكاااار لااادى الف اااات        

المستهدفة وتفعيل دور اا فاي المنهوماة االقتصاادية الو نياة وتال يال       

ة الفعالاااة فاااي اإلنتااااج  مؤسساااات التعلااايم العاااالي الساااعودي للمشاااارك 

المعرفاااي وبنااااء مجتماااع المعرفاااة وتحقياااق التنافساااية العالمياااة فاااي       

مجاااالت حيوياااة ذات أبعاااد إساااتراتيجية بالنسااابة للمملكااة مااان حياااث    

كونها تندرج ضمن التوجهات اإلساتراتيجية لحكوماة خاادم الحارمين     

 برنااما . ولتحقياق أ اداف ال  2020الشريفين للجودة فاي إ اار رؤياة    

حسااين  )تشننمل المحنناور التاليننة طر فريااق العماال خطااة عماال  فقااد ساا

 -(:22: 2015فرج،

إجراء الدراسات والبحوث ف  مجال تنمية وتطوير االبنداع    –:أوال 

واالبتكننننار مننننن خننننالل تطبينننن  مفنننناهيم الجننننودة الشنننناملة والتميننننز   

 المؤسس  : 

علااى أبحااا  علميااة حديثااة صااادرة عاان منهمااات   بااراماتقااوم  ااذه ال

ية مت صصة فاي مجاال الجاودة مثال الجمعياة األمريكياة       و ي ات دول

وكااذلك اإلساااهامات الفكريااة واإلنجااااهات العلميااة الساااابقة    ، للجااودة  

يراعاااى خاااالل تنفياااذ  اااذه المشااااريع البحثياااة رباااط   ولفرياااق العمااال. 

الدراساااات بالبي اااة اإلقتصاااادية للمملكاااة العربياااة الساااعودية وثقافاااة       

 المجتمع السعودي.

http://www.asrt.sci.eg/index.php/open-grantes/447-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9
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دمننج وتفعيننل دور التقنيننات الحديصننة ل تصننال فنن     برعننامج  –:ثاعيننا 

تنميننة مهننارات اإلبننداع واإلبتكننار لنندى اننالل الجامعننات السننعودية      

 واالل أاوار التعليم العام :

ويتحقق ذلك من خالل إنتااج سلسالة مان الماواد التعليمياة والتدريبياة        

ف التقنياااات الحديثاااة لإلتصاااال وإساااتراتيجيات صااابالل اااة العربياااة تو

تساااا م فاااي تااادريب الطاااالب علاااى    و  والتااادريب الحديثاااة،  التااادري

م تلااف مسااتوياتهم علااى مهااارات التفكياار اإلبااداعي وإيجاااد الحلااول    

المبتكرة ب ست دام أدوات وتقنيات الجاودة وتاال يلهم للمشااركة الفعالاة     

 في التنمية اإلقتصادية الو نية القائمة على المعرفة .

 

لمجتماااع الساااعودي والعرباااي  برنااااما اإلباااداع فاااي خدماااة ا  –ثالصنننا: 

 :والبشري

و ااذا ماان خااالل تفعياال دور الجامعااة الرائااد فااي تقااديم نماااذج عمليااة   

لتنميااة االبااداع واالبتكااار وتفعياال دور ااا فااي المنهومااة االقتصااادية     

الو نية القائمة على مفا يم الجودة الشاملة ونموذج التميل المؤسساي  

باإلضااافة إلااى نشاار ثقافااة ،  الممثاال بجااائلة الملااك عباادالعليل للجااودة

الجودة واإلبتكار واإلبداع لادى الف اات المساتهدفة ) االب الجامعاات      

السااعودية والقيااادات والكااوادر البشاارية فااي المنهمااات اإلقتصااادية        

الو نياااة( وذلاااك مااان خاااالل النشااار اإللكتروناااي والكتاااب والنااادوات    

والمحاضاارات وورا العماال إلااى  ياار ذلااك ماان الوسااائل الحديثااة.      

مل فريق البرناما ضمن خطته على تنهايم فعالياات علمياة لنشار     ويع

ثقافة اإلبداع واإلبتكار خالل المواسم الو نية والدولية مثال األسابوع   

أبرياال ماان كاال عااام( ،  21إلااى  15العااالمي لإلبااداع واإلبتكااار )ماان 

 20نوفمبر ( واليوم العالمي للقيااس )  20واألسبوع الو ني للجودة )

 مايو (.

 

 برناما اإلنتاج الفكري في مجال اإلبداع واإلبتكار: –: رابعا

التوعوياة فاي     البروشورات و ذا من خالل تالليف عدد من الكتب و

مجاااال اإلباااداع واإلبتكاااار بالل اااة العربياااة وتوهيعهاااا علاااى الف اااات       

المستفيدة من المشروع بهدف تنمية مهارات اإلبداع واإلبتكار ونشار  

 داعي.ثقافة العمل والتفكير اإلب

مجموعاااااة مااااان البااااااحثين   يقاااااوم علاااااى إدارة وتنفياااااذ المشاااااروع   و

ماان ذوي ال باارات العلميااة والمهنيااة   واألكاااديميين ماان جامعااة حائاال 

العاليااة فااي مجااال نهاام الجااودة والتمياال المؤسسااي، وبمسااا مة ماان       

تساامم الميلانيااة المعتماادة  واريين للمشااروع. خبااراء عااالميين ك ستشاا 

للمشااروع إلااى تحقيااق جميااع أ ااداف المشااروع وإنتاااج مجموعااة ماان  

الم رجاااات ذات الطاااابع العلماااي والفكاااري التاااي تساااا م فاااي تنمياااة    

 مهارات اإلبداع واإلبتكار لدى ف ات  الب الجامعة السعودية.  

 
 على المستوى الدولى : 

 ىة كل من فرنساا و كنادا والياباان و ا    نحاول إلقاء الاوء على تجرب

 من الدول التي أولت ا تماما كبيرا بهذا الجانب.

فرنسا من الدول التاي تتطلاع إلاى الصادارة فاي األساواق        فرعسا : -1

العالمية، و بعا لن يكون لها ذلك إال إذا ركلت على عنصر اإلباداع  

ى  ااذا .ومما يشااار إليااه فاا واالبتكااار ل اارض تحقيااق المياالة التنافسااية  

بهاذا المجاال حيااث    ًاكبيار  ًاأن الحكوماة الفرنساية أولات ا تماما     المقاام 

 نيكوال سااركوهي  كلمتاه الشاهيرة فاي      لنذاي ألقى الرئي  الفرنسي

، قاال فيهاا:    2009ديسامبر   9المؤتمر األول لالبتكار األوروبي في 

 ،  و عام االبتكار واإلبداع في أوروبا  2009نالمل أن يكون عام 

إنشاااااء األكاديميااااة األوروبيااااة للعلااااوم    الاااارئي  الفرنسااااي ح واقتاااار

لفاارض تجديااد السياسااة االوروبيااة فااى مجااال االبتكااار     والتكنولوجيااا

(Renouveler de politique eureupéene de 
l'innovation)    المالياة للدولاة فااي    ماوارد .، كماا شادد علاى تعليال ال

 350يااد عاان مجااال البحااو  والتكنولوجيااا، والتااي ماان الممكاان أن تل

مليااون يااورو فااي خماا  ساانوات )حيااث يتطلااع ماان خااالل ذلااك إلااى      

 :(Fleming. Kifink, 2012:120 )تحقيق األ داف التالية

 .تطوير التكنولوجيا 
 .إنشاء البحو  مع قطاع األعمال 
 .حماية براءات االختراع 

 .ابتكار المنتجات الجديدة 
 .إبداع أساليب جديدة في اإلنتاج والتسيير 
يمثاااال اإلبااااداع فااااي كناااادا عنصاااارا أساساااايا فااااي نجاااااح       :كننننندا -2

االستراتيجيات التجارية للشركات بها ب ض النهار عان حجمهاا، فاي     

الواقع العديد مان الدراساات تههار وجاود عالقاة و يادة باين اإلباداع         

واالبتكااااار والتكنولوجيااااا ماااان جهااااة، وبااااين اسااااتراتيجيات البحااااث     

 للشركات.  والتطوير من جهة أخرى وبين األداء المتميل

وتقوم كندا باستثمار حجم كبيار مان األماوال ل ارض تشاجيع اإلباداع       

واالبتكااار فااي م تلااف المجاااالت. وأنشااالت لهااذا ال اارض المؤسسااة      

الكندية لإلبداع   و ي منهمة مساتقلة  يار ربحياة، أنشاالت فاي مااي       

مااان قبااال الحكوماااة االتحادياااة وصاااندوق التنمياااة للبحاااو .         1997

لبنياة التحتياة للبحاث والتطاوير فاي الجامعاات       ل رض االستثمار فاي ا 

والكليااات والمستشاافيات و ير ااا. وتعماال فااي شااراكة مااع القطاعااات   

 (.(Ellerman, David, 2003:18ال اصة والعامة والطوعية.  

 ويرتكل برناما  ذه المنهمة بشكل أساسي على:

 .تعليل القدرة على اإلبداع واالبتكار في كندا 
 ألفراد الماؤ لين تاال يال عالياا للبحاو  فاي      توظيف والحفا  على ا

 كندا.
 .تشجيع التدريب على البحو  مع الكنديين الشباب 
 .تعليل التواصل والتعاون وتعدد الت صصات بين الباحثين 
  لبحاااو  داخااال كااال لالبنياااة التحتياااة للمؤسساااات  اسااات دامضااامان

مرافقهااا علااى النحااو األمثاال ومشاااركتها مااع المؤسسااات األخاارى.        

Gale Moore,2003:22), 
 
حققت الشركات اليابانية نجاحا كبيرا في اآلونة األخيرة،  اليابان:-3

حياث أصاابحت منتجاتهااا ت االو األسااواق العالميااة، وذلااك يعااود  بعااا  

لماادى ا تمامهااا بعنصاار اإلبااداع واالبتكااار حيااث تعتباار اليابااان ماان     

ى إنفاق الشااركات اليابانيااة علااويقاادرالاادول السااباقة فااي  ااذا المجااال. 

مان إجماالي ماا تنفقاه       6% بنحاو  نشا ات البحاث والتطاوير واإلباداع   

،  ونادا ونيساان وتوشاايبا   5%الصاناعة علاى تلاك النشاا ات، ساوني      

)ماويلة مساعود، حسااب     44%، وباقي المؤسساات  2%، كانون %3

 (.279:2008األمين، 

اناه قاد أصابم  نااي توجاه فاي الياباان علاى دعام          الى وتجدر اإلشارة 

مؤسساات المتوساطة والصاا ير التاي أثبتات نجاحاا وكفاااءة      وتشاجيع ال 

 على التطور واإلبداع. ةوقدر

األسلوب اليابااني فاي اإلدارة والتسايير ذو  بيعاة خاصاة، إذ يعتماد       و

بالدرجة األولى على روح الفريق والعمل الجمااعي  والمشااركة فاي    

بعاا  كل  ذه األسااليب تعتبار من  وات اذ القرارات، وحرية المبادرة،....

مهما لإلبداع، إذ تساعد  ذه البي ة بشكل كبير األفراد المبدعين داخل 

المنهمة وتحاري ماا يملكاون مان موا اب وقادرات ل لاق كال ماا  او           

 م تلف ومتميل. 

مماااا تقااادم يتاااام مااادى أ مياااة الااادور الاااذى تقاااوم باااه الحاضااانات        

التكنولوجياااااة فاااااي العدياااااد مااااان المساااااارات التنموياااااة االقتصاااااادية    

، الااذى يمثاال النااواة لترجمااة اإلنجاااه العلمااي واإلبااداع     واالجتماعيااة

 & Tornatzky, Louis البشري إلى مشروعات عمل جادة ومنتجة
others, 2002:17).). 

حاضاانات األبااداع التكنولااوجي   عاارض نماااذج  ماان خااالل  يتبااين لنااا  

يمكن تجاوه مشكلة االقتصار على استهالي التكنولوجيا انه والعلمي 

تطوير ااا أو المشاااركة الفاعلااة فااي صاانعها ، فهااى      دون إنتاجهااا أو 

تشاااكل جسااارا لنقااال وتطاااوير التكنولوجياااا مااان الجامعاااات ومراكااال    

األبحااا  إلااى الصااناعة ماارورا بمرحلااة اإلحتاااان ، والتااي تت اارج   

منها المؤسسات الص يرة والمتوسطة الرائادة لتصابم مؤسساات ذات    

لحاضانات وتفعيال   أفاق نمو كبيرة ، مع األخذ فى االعتبار إن نجااح ا 

دور ااا الهااام مر ااون بمنهومااة القاادرات والمااوارد البشاارية والتقنيااة  

 التى تمثل دفعة قوية للبحث العلمي المبدع.

االبننننداع العلمننننى فننننى تفعينننل حاضنننننات   المعرفننننة دورادارة مجتمنننع 

 -:بالجامعات المصرية
إن ادارة المعرفااااة تاااادما نفسااااها بالعمليااااة الكاملااااة لتبااااادل المعرفااااة  

ركة فيها وابتكار ا وتطبيقهاا فاى الجامعاات المصارية،  كاذلك      المتشا

http://faculty.uoh.edu.sa/m.aichouni/innov-team.htm
http://faculty.uoh.edu.sa/m.aichouni/innov-team.htm
http://faculty.uoh.edu.sa/m.aichouni/innov-team.htm
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فااا ن إدارة المعرفاااة أصااابحت مفتااااح القاااوة القائااادة البتكارالمعرفاااة      

وتبادلها وتطبيقها وإن تنفيذ إدارة المعرفة وتطبيقها الباد لاه مان رفاع     

متطلبااات مسااتوى االبااداع العلمااى بالجامعااات المصاارية ماان خااالل      

  Ellerman)  اااااي كماااااا يلاااااي مجتماااااع المعرفاااااة و ادارة
David,2003:33) :-  

إتاحاااة هياااادة المحتاااوى المعرفاااي فاااي تطاااوير وتقاااديم المنتجاااات        -

 وال دمات  

   .تحقيق أقصر دورات جديدة وتطوير المنتجات -

 .تسهيل وإدارة االبتكار والتعلم  -

 االستفادة من خبرات الناس في جميع الجامعات.  -

حثااااى باااين البااااحثين علاااى مسااااتوى    هياااادة االتصاااال العلماااى والب    -

 الجامعات المحلية واالقليمية والدولية.   

رؤى الا السماح للقوى البشرية بالحصاول علاى   و إدارة بي ات العمل -

 .األفكارالمناسبة لعملهمو

 المناقشة والحوار لليادة االبداع والبحث العلمى . -

وأيااااا يتطلاااب األمااار إعاااادة النهااار فاااي كيفياااة توظياااف واساااتثمار    

أعااء  ي ة التدري  بكفاءة وفعالية وإعادة  يكلة التنهيم علاى نحاو   

يتماشااى مااع واقااع المنااا ا الدراسااية التااي ماان الاااروري مراجعااة      

محتوا ااا والتعاارف علااى ماادى توافقهااا مااع متطلبااات السااوق وتلبيااة      

حاجات الطالب والمجتمع الذي ينتمون إليه مما يحتااج إلاى التطاوير    

هااارات و ااذا بالااارورة يااؤدي إلااى تحقيااق  المتواصاال للقاادرات والم

قيمة عالية ل عمال التي تقاوم بهاا الجامعاات لتحقياق أ اداف تعليمياة       

   Spender.2007:9))والبحثية وخدمة المجتمع التي تعمل به 

 
دورحاضنات االبداع العلمنى بالجامعنات المصنرية وتحنديات مجتمنع      

 -المعرفة:

رات واساعة فاي م تلاف    يا ظهور مجتمع المعرفة إلى إحادا  ت ي  ادى

مجاالت الحياة، مما أوجد تحديات عديادة علاى مساتوى العاالم، حياث      

حدثت ت يرات مباشرة نجمت عن التقادم العلماي والتقناي فاي وساائط      

االتصاااال، كماااا حااادثت ت يااارات  يااار مباشااارة كاااالت يرات الثقافياااة     

ويقاااااوم مجتماااااع المعرفاااااةعلى افتاااااراض أن     .والفكرياااااة والقيمياااااة 

شابهة من حيث جاو ر المشاكالت و م تلفاة مان حياث      المجتمعات مت

االسااتجابات باعتبااار أن االسااتجابات ت اااع لاانهم تعليميااة وسياسااية   

واجتماعية ت تلف من مجتمع آلخر األمر الذي يؤكاد   وفكرية وثقافية

أ مية التعليم بشكل عام، والتعليم الجامعي بشكل خااص فاي مواجهاة    

وات التطااوير والتحااديث فااي تحااديات مجتمااع المعرفااة ليصاابم أ اام أد

 :(Fleming. Kifink, 2012:17 ) المجتمع

تعليمية تلخر برصايد  ائال مان المعاارف       ى مؤسساتوالجامعات 

وال بااارات العلمياااة يمتلاااك الرصااايد األكبااار منهاااا صااافوة عناصااار ا  

البشاارية : العلماااء والباااحثون والقيااادات األكاديميااة الااذين يجساادون      

معرفاة،  اذا الرصايد المعرفاي إذا ماا أحسان       المعنى الحقيقي لعمال ال

توظيفاااه واالنتفااااع باااه حققااات الجامعاااات لنفساااها التطاااور والميااالة       

التنافساااية، فالمعرفاااة ميااالة تنافساااية يمثااال أعاااااء  ي اااة التااادري       

 ,Tornatzky, Louis & others)والطاالب أصااولها الرئيساية   
2002:9).. 

ماع المعرفاة ذات   وفيما يلي عرض لبعض التالثيرات الناجمة عن مجت

 العالقة بالتعليم الجامعي:

لاام تعااد الجامعااة المصاادر الوحيااد للمعرفااة، وإنمااا قاماات بجانبهااا      -1

مؤسسات أخرى كثيرة ا تمت  اي أيًااا بتولياد المعرفاة والمساا مة      

 توثيااقبالجامعااات قيااام فااي نمو ااا ونشاار ا، ممااا أدى إلااى ضاارورة   

البحاااااو ،و عالقاتهاااااا ماااااع مصاااااادرالمعرفة األخااااارى مثااااال مراكل

 (.2002:71،المؤسسات اإلنتاجية، وال دمية )سهير علي

أصبحت الجامعاة مطالباة فاي مجتماع المعرفاة بتنمياة قادرة الفارد          -2

علااااى االكتساااااب والتحصاااايل واالسااااتفادة ماااان المعرفااااة وتلويااااده      

بالمهااارات وتكاااوين القااادرات االبتكارياااة، فالصااابم التعلااايم الجاااامعي  

باالن يلياد مان قادرات      ًاالجديدة مطالبباعتباره مصدر أبداع المعارف 

األفاااراد علاااى مواجهاااة التحاااديات الجديااادة التاااي يفرضاااها مجتماااع        

المعرفااة، وأن يقاادم لهاام المعااارف التااي يحتاااجون إليهااا فااي مسااتقبل     

 1996حيااااتهم المهنياااة، وأن يهيااا هم لهاااذا المساااتقبل )مهااارى أماااين، 

:17.) 

العاالي، حياث   لقد صارت المعرفاة تجاارة لهاا عائاد ا ومردود اا       -3

أن التنمية وهيادة اإلنتاج أصبحت تعتمد على قيمة المعرفة أكثار مان   

(، 25: 2005اعتماد ا على عوامل اإلنتااج األخارى )أحماد حساين،    

التعليم الجامعي تطوير برامجه حتى ياتمكن مان تالدياة    عين على لذا يت

 مهامه في مجال التنمية المنشودة.

رأسااامال مؤسساااات التعلااايم  فاااي ظااال اقتصااااد المعرفاااة لااام يعاااد     -4

الجامعي ينحصار فيماا يتاوافر لاديها مان أماوال ومباان أو تجهيالات،         

بل أصبم رأسمالها معرفًيا. يتركل في المعرفة التاي يمتلكهاا م تلاف    

ولما كانت التحوالت المعرفية في عصارنا الارا ن ال يمكان     .منتسبيه

بمكانتهااا  التنبااؤ بهااا، لااذا فاحتفااا  أي ماان مؤسسااات التعلاايم الجااامعي  

مر ااون بقاادرتها علااى التكيااف مااع  ااذه التحااوالت، ومسااا متها فااي      

 .(Fleming, Kifink  , 2012:50)إنتاج المعرفة

هياااادة وعاااي وثقافاااة العااااملين بالجامعاااة علاااى كااال المساااتويات       -5

والف اااات بال مياااة المعرفاااة، وبااادور ا فاااي تحدياااد الموقاااع التنافساااي      

وبمعااالم البي ااة الحاضاانة  للجامعااات فااي الوقاات الحاضاار والمسااتقبل،  

والمنتجة للمعرفاة، وباارورة اماتالي مهاارات وأدوات التعامال ماع       

المعرفة وإدارتها، وتالسي  ثقافة المعرفاة بماا يتاامنه مان قايم تؤكاد       

اإلبااداع  و الرؤيااة المشااتركة و التعاااون والثقافااة و علااى روح الفريااق 

 ,Tornatzkyتباااادل األفكاااار والممارساااات ال القاااة )   وواالبتكار
Louis & others, 2002.) 

إن الت يرات الحالية في اإلنتاج هادت من الصعوبات التي تواجاه   -6

خريجي الجامعات في مجتمع المعرفاة، فلام يعاد فاي وساع الجامعاات       

تعلاايم وتاادريب  البهااا علااى وظااائف ثابتااة، نهااًرا لصااعوبة التنبااؤ         

لتااي بالمهمااات التااي سااوف ت تفااي مسااتقباًل، و بيعااة المهاان الجدياادة ا

ستحل محلها، مما يليد من صعوبة المهمة الملقاة علاى كا ال التعلايم    

الجاامعي باعتبااره الركياالة األساساية القاادرة علااى استشاراف الواقااع      

الجديااد، ومعايشااته فااي حاادود  ااذا الاالخم الهائاال للمعلومااات والتقاادم     

 (.17 : 1996التكنولوجي )مهرى أمين،

يقاااال عنهاااا بي اااة صاااديقة   وبي اااة جامعياااة يمكااان أن  تهي اااة مناااا  -7

،وخالية من  األكاديمية  للمعرفة، تتوافر فيها مقومات األمن والحرية

الصراع التنهيمي، إذ ال يمكن إلشاراقات الفكار أن تثمار، وللبصايرة     

 ,Ellerman, David)أن تصفو في أجاواء مفعماة باال وف والقهار     
2003:88).. 

جاات ساوق العمال مان     التعليم الجامعي يجب أال يكتفاي بتاوفير حا   -8

كفاااءات وت صصااات، باال  ااو مطالااب كااذلك ب عااداد  اقااات إنتاجيااة  

جدياادة، وإحااراه تقاادم علمااي وتكنولااوجي يسااهم فااي تطااوير المهاان،     

وإيجاد مهن جديدة تواكاب مجتماع المعرفاة مان خاالل المشااركة فاي        

 صنع اقتصاد معرفي و ني.

ا رئيساًيا  و في ضوء ما تقدم تصبم الجامعة فاي مجتماع المعرفاة نساقً    

ماان أنساااق األماان القااومي، فهااي تسااهم فااي بناااء رأس المااال البشااري  

والثقاااافي و المعرفاااي بماااا تعاااده مااان قاااوى عاملاااة مدرباااة، وبااااحثين   

ين قادرين علاى اإلباداع فاي م تلاف الت صصاات، كماا تساهم        يأكاديم

في بناء الهوية الثقافية للمجتمع و تجعله قادًرا على التفاعل مع العاالم  

ًذا وعطاااًء، فالجامعااة بوتقااة تنصااهر فيهااا تجااارب الماضااي و كلااه أخاا

تقاود المجتماع علاى    و اى التاى   خبرات الحاضر وتحديات المساتقبل،  

دروب التقاادم و الرقااي والتنميااة، وتجعلاااه قااادًرا علااى التعااايل ماااع       

مجتمع المعرفة الذي تتحدد فيه قدرة المجتمعاات ومكانتهاا برصايد ا    

ي أي مجتمااع تسااتطيع أن تاااا ي المعرفااي، ولااي   ناااي مؤسسااة فاا 

الجامعات فاي القياام بهاذا الادور أي تعهايم القادرة المعرفياة للمجتماع         

 (.(Fleming Kifink  , 2012:12بحًثا واست داًما وتطبيًقا 

ولما كانت المعرفة  ي ال رض األساسي لمؤسسات التعليم الجاامعى  

للجامعة مان  ، والذي يتم تحقيقه من خالل ممارسة الوظائف التقليدية 

تاادري  )نشاار المعرفااة(، وبحااث علمااي )إنتاااج المعرفااة(، وخدمااة        

المجتمااع )تطبيااق المعرفااة(، فاا ن الجامعااة مطالبااة بت يياار  ااذا الاادور  

التقلياادي ليصاابم أكثاار فاعليااة فااي مواجهااة التحااديات الجدياادة التااي        

 Fleming  فرضها مجتمع المعرفة، لذا ف ن الجامعة مطالبة بما يلي
Kifink  , 2012:112): ) 

. االبتعاد عن كونها جامعة قائمة على رد الفعل إلاى جامعاة تساعى    1

 للتطوير.
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. االبتعاد عن نموذج الجامعاة المعلولاة، بمعناى أن تنساا الجامعاة      2

لليات جديدة للعالقاة بينهاا و باين قطااع العمال ت طاي كافاة مساتويات         

 التعاون الممكنة.

نتاجيااة للحصااول علااى مياالة   . أن تصاابم الجامعااة أكثاار نشاااً ا و إ  3

تنافسااية لموارد اااا المحااادودة و خاصاااة فاااي  اااذا المجتماااع المعرفاااي  

 الجديد.

. أن تعيااد النهاار فااي اتجا اتهااا نحااو أصااولها المعرفيااة الملموسااة      4

  ا بفاعلية.ر)أعااء  ي ة التدري ( ومحاولة استثما

. أن تقوم بتطوير استراتيجياتها للعمل في  اذا التميال الاذي فرضاه     5

مجتمااع المعرفااة،بما يتااامنه ذلااك ماان بناااء شااراكات وتحالفااات مااع    

 المؤسسات المنافسة.

. أن تساااعى إلحااادا  تعااااون مساااتمر، و قرياااب ماااع المؤسسااااات       6

المجتمعية ذات العالقاة بماا ياامن نشار أفاال للمعرفاة و تطبيقاتهاا        

 في خدمة المجتمع.

امعي .أن تحاول إيجاد لليات مثمرة إلحادا  التكياف المؤسساي الجا    7

مع الت صصات البينية باعتبار ا مجااًل جديًدا أفرهه مجتمع المعرفة 

ماة  ءيتم من خالله  رس نماذج جديدة في البحاث العلماي تتسام بالمال   

 .(735 : 2007،سهير عبداللطيف)و ان فاض الم ا رة 

. أن تقوم بتطاوير  ياكلهاا التنهيمياة و ثقافتهاا بالشاكل الاذي يشاجع        8

كااديمي فاي كافاة المساتويات التنهيمياة، و جمياع       أعااء المجتماع األ 

الت صصات على مشاركة المعرفة و تبادلها بشاكل فعاال، وذلاك فاي     

 إ ار عملية التعلم المستمرة.

يتمثاال فااي: الوظااائف  يًاإن الجامعااات فااي مجتمااع االبااداع تواجااه تحااد

تحاااديات الالجدياادة التاااي يجاااب علااى الجامعاااات أن تؤديهاااا فااي ظااال    

مس ولة أمامه على ماتقدمه من براما، وما تاوفره مان   ، و ي الجديدة

 موارد مادية و بشرية وتكنولوجية لمقابلة تلك التحديات.
 

حاضنننننات اإلبننننداع العلمنننن  بالجامعننننات  لنننندعم دوررؤيننننة مقترحننننة 

 -:المصرية

لقااد تطااورت بنيااة المجتمعااات بماارور الاالمن، وانتقلاات ماان المجتمااع  

يساامى بمجتمااع المعرفااة،  اللراعااي إلااى المجتمااع الصااناعي إلااى مااا   

فمنااذ تسااعينات القاارن الماضااي حاادثت ت ياارات جو ريااة فااي حياااة         

اإلنسان المعاصر، حيث أصبم االستثمار في مجاال االباداع والبحاث    

العلماااى مااان أ ااام مجااااالت االسااااتثمار، ومااان أ ااام مصاااادر القااااوة        

االقتصادية في المجتمع، فمجتمع االبداع يؤكاد أن االباداع قاوة، و او     

وم على أسااس إنتااج المعاارف، ومان ثام فا ن تميال مجتماع         مجتمع يق

وقدرتااه علااى المنافسااة ومواجهااة التحااديات يعتمااد أساًسااا علااى إنتاااج  

المعااارف، األماار الااذي يؤكااد أن مجاارد اكتساااب المعلومااات والبحااث 

عنهااااا، واساااات دام التقنيااااات الحديثااااة كااااالداة تيساااار الحصااااول علااااى  

تجااوه ذلاك إلاى عملياات إنتااج      المعلومات لي  كافًيا، وإنما البد مان  

حقيقية للمعارف ياتم تساويقها بحياث تصابم مصادًرا اقتصاادًيا يحمال        

في ثناياه إمكانات القوة، ويمهد للتطور والتقادم علاى مساتوى األفاراد     

، فاامتالي الجامعاات   ( (Ellerman, David, 2003:22والمجتماع  

لى إنتاجهاا  داخل المجتمع لمصادر االبداع والبحث العلمى وقدرتها ع

، لااذلك فاا ن (قااوة المعرفااة)سااوف يكااون ساابيلها األول المااتالي القااوة 

الجامعااات لاان تحااره تقاادًما علمًيااا ملموًسااا فااي ضااوء مااا تملااك ماان       

كمااا ماوارد مادياة فقاط ، ولكاان فاي ضاوء االبااداع والبحاث العلماى .و       

تيااابن لناااا مااان عااارض نمااااذج الحاضااانات التكنولوجياااة ساااواء علاااى   

مان خاالل  اذا المنطلاق ياالتى      القليمى أوالدولى والمستوى القومى أوا

 اذا التصاورالمقترح لادعم دورحاضانات اإلباداع العلماي بالجامعااات       

 من خالل:

 اواًل: تفعيل األبداع العلم  للتنمية عن اري :

اعتبار الحاضنة التكنولوجية أداة  اماة للتطاوير والتنمياة وتساويق     -1

 لتكنولوجية الفردية.المنتجات خاصًة القائمة على المبادرات ا

لتكااااـون مسااااـلكًا   وضااااع لليااااات عماااال الحاضاااانات التكنولوجيااااة   -2

 تكنولوجيًا في تحقيق أ دافها المتكاملة.

 

منننن  النموالتكنولنننوجيى السنننريع فننن  حنننل المشنننكالت  كفالنننةثاعينننًا : 

 :خالل

تحقيق معدالت نموعالية وسريعة داخل الحاضنة من ناحية تاوفير  -1

 فسة المتلايدة.فرص النجاح في ظل المنا

تجسااايد البحاااو  العلمياااة التطبيقياااة كمرتكااال أساساااي فاااي عمااال      -2

 الحاضنات التكنولوجية.

تشجيع إعداد البحو  العلمية بفرق العمل البحثية المشاتركة ألجال   -3

تهافر الجهود وصواًل إلى تبني النمو المرتفاع مان خاالل الحاضانات     

 .(2002:77)نبيل محمد. التكنولوجية

 

مراحنننل االحت نننان التننن  تقنننوم بهنننا الجامعنننات    تعينننين فنننىيثالصنننًا : 

إسننتيعال األفكننار فنن  مرحلننة مننا قبننل االحت ننان ثننم تقننوم بعمليننة          

االحت ننان وبعنند ذلنن  تننؤمن جننزءًا مننن عمليننة االحت ننان المعروفننة  

وهننو الجننزء المتعلنن  بالعمليننة       Accelerationبأسننم التسننريع  

بشننننرو   ويبقننننى ذلنننن  مقينننندًا Commercializationالتسننننويقية 

 الماعحين والممولين .. من خالل:

 إعتماد نشاط الحاضنة مع توفر القدرة المرنة على التمويل.-1

ساااعي الجامعاااات إلاااى تحليااال الوضاااع الااارا ن باساااتثمار قااادرات   -2

الطلبااة وال ااريجين الجاادد بشاابكات االحتاااان للكشااف عاان المشاااكل  

ي واالهماااات ، والساااعي لوضاااع حلاااول لهاااا بالعتمااااد البحاااث العلمااا     

 التطبيقي.

البحاااث لدراسااااة النمااااذج العالميااااة واألكثاااار شاااهرًة فيمااااا يتعلااااق    -3

بحاضنات التكنولوجيا واالباداع العلماى التاي تتبناى األفكاار المتميالة       

 (22:2013،سماح هكريا)

 

رابعننًا : تحتنناج الحاضننننات التكنولوجيننة إلنننى إدارة من مننة ت نننمن     

منع رؤينة علمينة    التنسي  العلم  السليم وضبط عملها بمنا يتناسن    

شنناملة علننى مسننتوى الجامعننات المصننرية وتعزيننز اإلاننار القنناعوع   

 من خالل: المن م لعمل الحاضنات

إحتاااان الشااباب المباادعين فااي الجامعااات وإستكشاااف الموا ااب    -1

الحقيقية من خالل عمل الحاضنات التكنولوجية واإلبداع العلمي لكال  

 الجامعة.جامعة ، كجلء من ال طة السنوية لعمل  ذه 

االساساى للحاضانات    اعتبار اكاديمية البحث العلمي  ى المس ول -2

 :2013الادين،  )شرعة عمااد  التكنولوجية واإلبداع العلمي بشكل عام
48) . 

 

خامسننًا : إتبنناع تحننديث االسننتراتيجيات والسياسننات التنمويننة القننا م  

علنننننى المعرفنننننة وإعنننننداد بنننننرامج إلعشننننناء وتطنننننوير الحاضننننننات      

 من خالل:  التكنولوجية

لنجااااح السياساااات والباااراما التنموياااة   ًااعتباااار الحاضااانات أساسااا-1

 وخاصًة تلك الموجهة إلنشاء وتنمية التكنولوجيا واإلبداع العلمي.

الدعوة إلدراج براما عالقة بنشر ثقافة الريادة والمباادرة إلنشااء    -2

 المشاريع ضمن المنا ا والمقررات .

داد الحاضاانات التكنولوجيااة ضاامن   االسااتمرار فااي التاارويا إلعاا    -3

سياسة تؤدي إلنتشار أكبر عدد منه بهدف المسا مة في دعام االباداع   

التكنولااوجي ممااا يساااعد علااى إيجاااد فاارص عماال واسااعة والحااد ماان   

 .(19: 2015،حسين فرج)البطالة والعمل على التنمية المستدامة

 

ركنا ز   االبداع التكنولوج  كركيزة منن وسادسًا: دمج البحث العلم  

عمننل الحاضنننات التكنولوجيننة فنن  بننرامج التنميننة المسننتدامة .. مننن  

 خالل:

تحديد التقنيات المساتقبلية مان الت طايط لعمال كال حاضانة وإنشااء        -1

 اآلليات الالهمة لنقل التكنولوجيا فيها.

تحديد المدخالت العلمية والتكنولوجية الالهمة لعمليات التنمية فاي  -2

 تلفااة ماان خااالل عاادة عناصاار رئيسااية  ااي؛     المجاااالت التنمويااة الم 

المعلومات والموارد البشرية والبحاث والتطويروالتقنياات إلاى جاناب     

عناصاار المسااااندة ومنهااا اإلدارة واللاااوائم المنهمااة والبنياااة التحتياااة    

 والموارد المالية.

حماياة الملكياة الفكرياة التاي ت لقهاا القاوى البشارية فاي الجامعااات         -3

 لمية .أومراكل البحو  الع
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 -الخاتمة )عتا ج الدراسة(:

 من أ م ما توصلت إليه  ذه الدراسة :
    البحث العلمي الجيد والذي يبذل صاحبه جهدا كبيرًا إلنتاجاه ال باد

 . من االستفادة من نتائجه في خدمة المجتمع المحيط به
  المساتندة  والمشااريع  التكنولوجياا  لتطبيقاات  الحاضنة البي ة توفير 

 المعرفاة  إنتااج  مجاال  فاي  المواردالبشارية  تال يال  تشامل  والتاي  عليهاا 
 لادى  المعلوماتياة  والثقافاة  الاوعي  مساتوى  ورفاع  اإلبداعياة،  الثقافياة 

 .متكاملة اتصالية بي ة وإنشاء شرائحالمجتمع
    الجامعة  مطالبة بمساعدة األفراد ذوي األفكار المبدعة مان داخال

لمجتماع علاي تنفياذ    الجامعة وخارجها بحكم أنهاا بيات ال بارة داخال ا    

  ذه األفكار وتحقيق االستفادة منها
   تحتاااج فكاارة حاضاانات اإلبااداع العلمااي بالجامعااات المصاارية الااى

ط بينها وباين المجتماع المحايط    ربدعم من المجتمع المحلي وأن يتم ال

فاااي ضاااوء متطلباااات ادارة مجتماااع     حتاااى يااادعمها مادياااًا ومعنويااااً   

 المعرفة.
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