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ات تطو�ر حاضنات �عمال با��امعات املصر�ة لتعز�ز م���ا التنافسية  رمسا

اسة اس&شرافية(  )رد

  ، إيمان ز3ي أحمد سالم1 0ناء حس�ن دمحم عبداملنعم

  ، جامعة ع!ن شمسلقسم أصو ال��بية، �لية البنات لآلداب والعلوم وال��بية

   hanaa.hussain@women.asu.edu.eg: يد .لك��و,ي للباحث الرئ&سال1�%

 :املستخلص

ات تطــو>ر حاضــنات :عمــال ا89امعيــة وتــداعيات ذلــك ع4ــ2  اســة إBــ2 اس@ــشراف مــسا رFــدفت الد ر
Uعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، OP ضوء ما تتمتع بھ حاضنات :عمال ا89امعية من أFمية كب!�ة 

عات الـصغ!�ة واملتوســطة، باإلضـافة إBــP 2ـU Oـ8Wيع .بتVــ وار، و,ـشر الثقافــة الر>اديـة، ودعـم املــشر
Fـا PـO تنميـة البحــث  رمـا تقدمـھ مـن خـدمات متعـددة للـشر�ات والقطاعــات `نتاجيـة، إBـ2 جانـب دو
اسـة إBـ2 مرحلـة التنفيـذ والتطبيـق؛ وFـو مـا  رالعلfg وتحس!ن جودتھ، ونقلـھ مـن مرحلـة البحـث والد

عــــم امل!ــــRة التنافــــسية ل8Qامعــــات وتحقيــــق وظيفhiــــا الراlعــــة الkــــf تتمثــــل بمــــشاركhiا يــــنعكس ع4ــــ2  د
الفعالـــة PـــO تنميـــة .قتـــصاد الـــوطfr، وقـــد تـــم اســـتخدام املـــنop الوصـــفي PـــO توضـــيح وتحليـــل أlعـــاد 
اســــــات  ـــاليب املــــــنop الوصــــــفي وFــــــو أســــــلوب الد اســــــة ع4ــــــ2 أحــــــد أســـ اســـــة، كمــــــا اعتمــــــدت الد رالد ر ر

تباطيـــة PـــO بيـــان الع القـــة بـــ!ن حاضـــنات :عمـــال ا89امعيـــة وUعز>ـــز امل!ـــRة التنافـــسية ل8Qامعـــات، ر.
 fuفقد استخدمت أسلوب التحليل البي OPع .س@شراlاسة يحمل الطا رونظرا لVو الvدف من الد ن ً

Oyـاzالر SWOT Analysis  مـصر، و.ســتفادة OــP الكـشف عــن واقـع حاضــنات :عمـال ا89امعيـة OـP
ة الناتجة عن Fذا التحليل OP اس@شراف مستقبل تطو>ر حاضنات :عمال من البدائل .س��اتيجي

>وFات؛  اســــة أحــــد :ســــاليب .س@ــــشرافية وFــــو أســــلوب الــــس&نا را89امعيــــة، كمــــا اســــتخدمت الد ر
>و ات تطــو>ر حاضــنات :عمــال ا89امعيــة �ــO الــس&نا >وFات مــستقبلية ملــسا رفقــدمت ثالثــة ســ&نا ر : ر

̀صال�O، و.بتVا( تم عرضvا ع24 مجموعة من ا�9%�اء العامل!ن بحاضنات :عمال ) يراملرج�O، و
>و :قرب للتحقق باملستقبل OP ضوء معطيات الواقع الذي �عملـو بـھ،  نا89امعية الختيار الس&نا ر
>و .بتVار Fو :قرب ل�Qـدوث، وFـو مـا يتطلـب التخطـيط لـھ  أى العدد :ك%� م�hم أن الس&نا يو ر ر

مــــة الkــــf تمكــــن مــــن تحقيقــــھ بمــــا لــــذلك مــــن تــــداعيات PــــU Oعز>ــــز امل!ــــRة وإعــــداد .ســــ��اتيجيات ز الال
 .التنافسية ل8Qامعات

>و:ال=لمات املفتاحية ات التطو>ر، حاضنات :عمال ا89امعية، امل!Rة التنافسية، الس&نا ر مسا   .ر
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Paths for Developing Business Incubators in Egyptian 
Universities to Enhance Their Competitive Advantage 

(Prospective Study) 
Hana Hussein Mohamed Abdel Moneim1, Iman Zaki Ahmed 
Salem 
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Abstract: 

The study aimed to explore the paths of developing university business 
incubators and its implications on enhancing the competitive 
advantage of universities, in light of the great importance of university 
business incubators in encouraging innovation, spreading 
entrepreneurial culture, and supporting small and medium enterprises, 
in addition to the multiple services they provide to companies and  
Productive sectors, in addition to its role in developing scientific 
research and improving its quality, and moving it from the stage of 
research and study to the stage of implementation and application;  
Which is reflected in supporting the competitive advantage of 
universities and achieving their fourth function, which is their effective 
participation in the development of the national economy. The 
descriptive approach was used to clarify and analyze the dimensions of 
the study. The study also relied on one of the methods of the 
descriptive approach, which is the studies relational method in 
explaining the relationship between university business incubators.  
Enhancing the competitive advantage of universities, and given that 
the objective of the study is prospective, one of the prospective 
methods was used, which is the scenarios method; It presented three 
future scenarios for the development paths of university business 
incubators. They were presented to a group of experts working in 
university business incubators to choose the scenario closest to 
verification in the future in light of the realities in which they work, 
and the largest number of them saw that the innovative scenario is The 
closest to happening, which requires planning and preparing the 
necessary strategies that can be achieved with its repercussions in 
enhancing the competitive advantage of universities. 

Keywords: Development Paths, University Business Incubators, 
Competitive Advantage, Scenario. 
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:مقدمة  

�عد التقدم العل�g والتكنولو�2 الذى �شvده العالم قضية عاملية Uس�2 جميع 
ًا�8تمعات نحوه بما يؤFلvا ليVو لvا موقعا ً متم!Rا وترت&با متقدما فيھ، وFو ما جعل مفvوم ن ً ً

اة مقتضياتھ، ولم Uعد  رالتنافسية يظvر بقوة كن@يجة  للتوجھ نحو اقتصاد املعرفة ومجا
̀نتاجية فقط ومؤسسات قطاع :عمال وإنما  التنافسية قاصرة ع24 املؤسسات .قتصادية و

مية واملعرفية وم�hا ا89امعات بصفة خاصة؛ امتد تأث!�Fا ل&شمل �افة الvيئات واملؤسسات ا�9د
د وإمVانات تؤFلvا المتالك مزايا تنافسية تمك�hا من  رمما جعل لزاما عل¤hا اس@ثمار ما لد£hا من موا ً

ة ع24 .ستمرار OP ا�9فاظ ع24 ذلك  رإنتاج خدمات Uعليمية وzحثية ومجتمعية متم!Rة مع القد
 . التم!R و.حتفاظ بھ

ة ع24 تVو¨ن �وادر تالئم عصر اقتصاد َّومن ثم أصبح  رلزاما ع24 ا89امعة أن تصبح قاد ً

ة  ات وظیفیة وفنیة وانتاجیة، وأن تVو قاد راملعرفة املرتكز ع24 تكنولوجیا املعلومات وتمتلك مvا ٕ نر
ع24 توف!� Fذه الVوادر بما عود بفوائد كث!�ة ع24 ا�8تمع إذا ما تب¬ت اس��اتیجیة جدیدة 

سvام بإصرار OP تأFيل �وادر لشغل Fذه بالتعامل وجو zًا مع الوظائف املوجودة OP الواقع ̀و
�وش وطالل، (الوظائف  ، وFو ما يجعلvا تمتلك م!Rة تنافسية تؤFلvا )17-16، 2017رالز

>ة، و>جعلvا ت@ناسب مع متطلبات احتدام التنافسية السائدة كسمة غالبة للعصر  رلالستمرا
OBا�9ا. 

دعم .ن@شار الكب!� �9اضنات :عمال ا89امعية فإن ا89امعات وFو ما ·8ع ع24 
ة ع24  hا التنافسية من خالل تطو>ر Fذه ا�9اضنات بما يجعلvا قاد Ŗ!عز>ز مUا امتالك وhريمك�
ا 2P التنمية .قتصادية، وأن  ات وفرص عمل جديدة، وأن تؤدى دو ًرتحقيق أFدافvا وتقديم ابتVا ر

ات مثالية مع انخفاض التVاليف، كما تحتاج تحقق ما يحتاجھ عصر اقتصا زد املعرفة من إنجا
Fا إ2B ب&ئة عمل مرنة وأن تVو كمدن ذات أبواب  نالعوملة السر«عة إ2B نموذج جديد �غ!� مسا ر
مفتوحة بدال من املبا,ى ذات :بواب املغلقة، وحاضنات :عمال ا89امعية من خالل نجاحvا 

ة ع24 أن تVو مرنة وأك½�  نقاد ̀جراءات، وUعمل ع24 إيجاد وتنمية ر ة ع24 التكيف مع Fذه  رقد
ابط الرئ&سة مع الشر�ات املستأجرة داخل وخارج البالد، ومن ثم عند إ,شاء حاضنات أعمال  والر

 .جامعية جديدة يجب مراعاة توافر Fذه العوامل ف¤hا بما يضمن نجاحvا

 إ2B إ,شاء -ت املصر>ةوم�hا ا89امعا–ىفقد سعت ا89امعات ع24 مستو العالم   
حاضنات :عمال ا89امعية كمراكز وآليات لدعم البحث العلfg، وتحقيق املواءمة ب!ن التعليم 
ة ع24 تلبية متطلبات اقتصاد  hا التنافسية، و>جعلvا قاد Ŗ!وسو العمل بما �عز م Oرا89ام� ز ق

ياملعرفة الذي يفرض ع24 ا89امعات أن تقوم بدو مvم وحيو OP بناء ودع م .قتصاد الوطfr؛ ر
اسة  عات lعد القيام بد >ن وتحو>لvا إ2B مشر رحيث إن ا�9اضنات تقوم باستقبال أفVار املباد ور
ىجدو لvذه :فVار وتوفر لvا حزمة من ا�9دمات املتVاملة Uشمل الدعم الفfr وال@سو>قي 

عا متVامال  ع ليصبح مشر ات وطر تمو>ل املشر دار واملVان و.س@شا ̀و
ً ً و و ق ا ع24 ري ًرقابال للنمو قاد

ً

لمكتب اليو,سVو `قليfg لل��بية OP الدو العرzية، (اجتياز مصاعب وعقبات التنفيذ :ولية 
2009 ،25   ( 

   fkمية الكب!�ة �9اضنات :عمال والسيما حاضنات :عمال ا89امعية الF: ولكن مع
 امل!Rة التنافسية ل8Qامعات؛ أصبح وجودFا استجابة ملتطلبات العصر ومصدر من مصادر تحقيق

ات املستقبلية ا��تلفة لتطو>ر Fذه ا�9اضنات  ة للبحث OP املسا رفإن ذلك يجعل Fناك ضر ور
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قلتحقيق :Fداف املنوطة م�hا ومن ثم Uعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، والطر وÃليات  َّ

اسة ا�9الية ت ، وFو ما تأمل الد راملعتمدة لذلك التوجھ التطو>ر  .حقيقھي

اسة  :   رمش=لة الد

د  رلقد أصبح اقتصاد املعرفة Fو الرك!Rة :ساسية إلحداث طفرة Fائلة ومتنامية 2P موا
ة  ر:مم، وFو ما يتطلب من الدو ا��تلفة أن تمتلك نظما Uعليمية ذات جودة عالية تVو قاد ن ًل

فائق السرعة؛ ومتغ!�ات ع24 املنافسة 2P مجال التعليم والبحث العل�g والتقدم التكنولو�2 ال
تباطھ  رسو العمل الدولية، ولكن بالنظر إ2B واقع البحث العلfg وتطبيقاتھ OP مصر ومدى ا ق
ا ع24 .نتقال إلحراز السبق OP .س@ثمار  نتاج ومتطلبات سو العمل بما يجعلھ قاد  ̀ ًربقطاع ق

ده نجد أن ذلك الواقع بھ الكث!� من  زمواطن الضعف من أبر رباقتصاد املعرفة وامتالك موا
 :مؤشرا¸hا

̀نتاجية  -1 ِاملستو املتدن لواقع البحث العل�g من حيث املعيار الك�g والكيفى، وضعف  ى
ىالعلمية بحيث �8Åز ا�8تمع املصر 2P ظل Fذا الواقع الذى �ع&شھ عن ال�Qاق بالركب 

ات العاملية   ).  4، 2013إسماعيل،(رالعال�g امل@سارع ومتاlعة التطو

لتمو>ل البحث العل�g وFذا يرجع 2P املقام :و إ2B ضعف امل!Rانية ا��صصة للبحث ضعف  -2
̀نتاجية ع24  العل2P �g م!Rانية الدولة؛ وضعف وجود خطة ل@8Wيع املؤسسات والvيئات 

 ).22-21، 2009سليمان، (.س@ثمار 2P البحث العل�g وتمو>لھ 

3-  �g2 تطبيق نتائج البحث العلP 2 ا�8االت روجود قصو شديدP 2 ا89امعاتP تجر �kىال
جال  zما يرجع ذلك إ2B أن نتائج lعض البحوث ال تحظى بالعناية الVافية من  را��تلفة، و ر

جال قطاع :عمال  .رالسلطة التنفيذية أو 

اسات والبحوث قص!�ة املدى ال�k تVو إما حال سر«عا  -4 ̀نتاجية بالد ناFتمام املؤسسات  ر
نUعديال lسيطا للتقنية املستخدمة، وال £hتمو بإجراء البحوث ملشا�ل تكنولوجية، أو 

 2P اvات علمية جديدة يمكن استغالل رالطو>لة ال�k ي¬تج ع�hا براءات اخ��اع أو إبداعات وابتVا
̀نتاجية   ).23-22، 2012جمعة، (ا�8االت الصناعية و

5- �g2 تمو>ل البحث العلP والتطو>ر حيث ضعف مشاركة املؤسسات .قتصادية والشر�ات 
 من 2018 -2017 دولة 2P تقر>ر التنافسية العال�g لعام 144 من 103جاءت مصر 2P ال��ت&ب 

 2P نفس 117حيث إنفاق الشر�ات ع24 البحث العل�g والتطو>ر، وقد جاءت 2P ال��ت&ب 
 .نالتقر>ر من حيث التعاو ب!ن ا89امعات والصناعة 2P مجال البحث والتطو>ر

رعات املصر>ة Uعا,ى من القصو والضعف الشديد 2P تطبيق نتائج وملا �انت ا89ام
عات يمكن .ستفادة م�hا 2P سو العمل ومن ثم امتالك مقومات  َّأبحاhËا وتحو>لvا إ2B مشر ق و
قالتنافس OP اقتصاد املعرفة، فVان البد من البحث عن طر لالستفادة من نتائج أبحاhËا من خالل 

عية تمك�hا من إحراز م!Rة تنافسية تجعلvا تحقق الوظيفة املنوطة إ,شاء حاضنات :عمال ا89ام
تقاء باالقتصاد الوطfr وتحقيق التنمية .قتصادية للمجتمع، خاصة OP ظل امل%�رات  . OP اhرم�

    :Ãتية
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Fا  ● رإن ا89امعة Uعت%� من املؤسسات الرئ&سية 2P عمليات التغي!� .جتما2y والتنمية و>تمثل دو
P ÌÍرة وذلك لتلبية احتياجات ا�8تمع؛ ولكن ن@يجة الن@شار البطالة الواF2 إنتاج العمالة املا

ة اتصال برامجvا lسو العمل،  قب!ن ا�9ر>ج!ن قد حمل ا89امعة عبء إضا2P يتمثل 2P ضر ور
رو>مكن ذلك من خالل حاضنات :عمال ا89امعية ملا لvا من دو وا2P ÌÍ تقديم العديد من 

ع ات الصغ!�ة واملتوسطة مما يمك�hا من .ستمرار والنجاح وzالتا2B تحتاج وا�9دمات للمشر
ملز>د من :يدى العاملة، ومن ثم Uعد حاضنات :عمال ا89امعية وسيلة فعالة يمكن من 

 .خاللvا توف!� فرص عمل جديدة تخفف من حدة البطالة

تصاد املعرفة ع24 رضعف مسايرة ا89امعات للتطو التكنولو�2 واملعر2P؛ حيث �عتمد اق ●
عمليات .بتVار والتكنولوجيا ا�9يو>ة وذلك عن طر>ق .ستغالل الفعال للمعرفة، ومن ثم 
عات واقعية، و«عد Fذا دو حاضنات  رUعتمد ع24 تحو>ل :فVار والبحوث إ2B تكنولوجيا ومشر و

ع ات اقتصادية و:عمال ا89امعية با89امعات لالس@ثمار 2P البحوث العلمية وتحو>لvا إ2B مشر
ن، . (حقيقية  )15-14، ص ص 2017وتوفيق وآخر

ات، وضعف العالقة ب!ن ا89امعة واملؤسسات  ● «ع .بتVا رغياب الvيا�ل ا��تصة 2P نقل وتو ز
الصناعية، ونقص الكفاءات العلمية والتكنولوجية ا��تصة ذات التأFيل العا2B، وضعف 

U ة، وعدمR!8رة العقو املتمÐيئات لحر>ة الباحث!ن، وvمة الFسو>ق البحوث وغياب مسا
ن، (املساعدة واملدعمة ماليا أل,شطة .بتVار و.خ��اع   )104-103،  2015وسالمة وآخر

ت lشVل سر«ع 2P الكث!� من جامعات دو  ● لكما أن أFداف حاضنات :عمال ا89امعية تطو ر
ا متم!Rا 2P تب 2P �r تب�r وتطبيق رالعالم، وأصبحت ا89امعات ومراكز البحث العل�g لvا دو

zط ا89امعات با�8تمع الذى توجد فيھ، وملا لvا من أFمية  رحاضنات :عمال hÒا، من أجل 
كب!�ة 2P تنمية الطاقات `بداعية، وتطو>ر تكنولوجيا املعلومات وإمVانية .ستفادة م�hا 2P دعم 

 ). 41-40، 2012عبود وعبدا��سن، (.قتصاد وتحقيق التنمية .قتصادية 

ة .Fتمام بحاضنات :عمال با89امعات املصر>ة ملا لvا  وروOP ضوء ماسبق تتÌÓ ضر
تقاء بمنظومة البحث العلfg وUسو>قھ، و,شر  رمن عوائد ع24 التقدم العلfg والتكنولو�O و.
ا مvما من مصادر امل!Rة التنافسية ل8Qامعات؛ وع24  >ادة :عمال، بما يجعلvا Uعد مصد ًثقافة  ًر ر

ات املستقبلية ا��تلفة لتطو>ر حاضنات ذل اسة واستقراء املسا رك تقوم مشVلة البحث ع24 د ر
 OP 8امعات، وذلكQة التنافسية لR!ا ع24 تحقيق املh¸ ر:عمال با89امعات املصر>ة ألFميhiا وقد
تباطvا بمؤسسات `نتاج  رضوء الواقع ا�9اOB ل8Qامعات ومنظومة البحث العلfg ف¤hا وUشاركvا وا
 OP ذا التطو>رF ات ى اس@شرافية ملسا رومتغ!�ات ومتطلبات سو العمل؛ وFو ما يتطلب وضع ر ؤ ق
>وFات مستقبلية Uعكس معطيات ومتطلبات واقع حاضنات :عمال ا89امعية؛ بما  ة س&نا رصو ر
اء ا�9%�اء  >وFات التطو أقرب إ2B ا�9دوث باملستقبل من خالل آ ر�سمح بالكشف عن أك½� س&نا رر

مة والعامل ضع .س��اتيجيات الال ̀جراءات والتداب!� و ز!ن بتلك ا�9اضنات، ومن ثم اتخاذ �افة  و َّ

̀مVانات  لتطو>ر ا�9اضنات ا89امعية وتحقيق أFدافvا ع24 الوجھ :مثل ومن خالل ¸hيئة �افة 
̀جراءات الfk تتطلhÕا ا89امعا د املادية والÖشر>ة OP إطار عمO4 يتضمن Ãليات و ت الس@ثمار رواملوا

�افة إمVانا¸hا املادية والÖشر>ة والتنظيمية لتطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية بما ينعكس ع24 
hا التنافسية Ŗ!عز>ز ودعم مU . 
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اسة    : رأسئلة الد

O4اسة فيما ي  :رOP ضوء ماسبق ت@شVل أسئلة الد

 ما املعطيات الفكر>ة �9اضنات :عمال ا89امعية؟ -1

ما :طر النظر>ة لل -2
ُ

م!Rة التنافسية با89امعات؟ وما العالقة ب!ن حاضنات :عمال ا89امعية 
 وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات ؟ 

 ما واقع حاضنات :عمال ا89امعية OP مصر وتداعيا¸hا عU 24عز>ز امل!Rة لتنافسية ل8Qامعات؟  -3

ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية لتع -4 >وFات املق��حة ملسا ر ما الس&نا ز>ز امل!Rة ر
 التنافسية ل8Qامعات؟

ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية؟ وأي  -5 >وFات املق��حة ملسا اء ا�9%�اء حو الس&نا رما آ ر لر
>وFات :قرب للتحقق من وجvة نظرFم؟  رالس&نا

اسة  :رأ0داف الد

O42 ما يBاسة إ  :ر¸hدف الد

 .تحليل املعطيات الفكر>ة �9اضنات :عمال ا89امعية -1

سس النظر>ة للم!Rة التنافسية، وتحليل العالقة ب!ن حاضنات :عمال ا89امعية ُّ Uعرف : -2
 .وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

الكشف عن واقع حاضنات :عمال ا89امعية OP مصر وتداعيا¸hا عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية  -3
 .ل8Qامعات

ات تطو>ر حاضنات :عمال -4 >وFات املق��حة ملسا ربناء الس&نا  ا89امعية لتعز>ز امل!Rة ر
 .التنافسية ل8Qامعات

ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية  -5 >وFات املق��حة ملسا اء ا�9%�اء حو الس&نا رصد آ ر ر لر
>و :قرب لتطو>ر حاضنات :عمال  رلتعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات؛ للتوصل إ2B الس&نا

 .ا89امعية من وجvة نظر ا�9%�اء

اسة  :رأ0مية الد

اسة أFميhiا من النقاط التالية                  :رUستمد الد

اسات السابقة  -1 >ر واملؤتمرات والد اسة استجابة لتوصيات العديد من التقا رUعد Fذه الد ر ر
ة ال��ك!R ع24 تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية لالستفادة مما تحققھ من فوائد،  وربضر

 . وخاصة U OPعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

اسة واقع حاضنات :عمال ا89امعية وتطو>رFا نظر>ا؛ وإنما  -2 اسة لم تكتف بد ًإن الد ر ِر
>وFات املستقبلية لتطو>ر Fذه ا�9اضنات وتداعيا¸hا عU 24عز>ز  رتخطت ذلك لوضع الس&نا
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>و :قرب للتحقق OP الواقع من وجvة نظر  رامل!Rة التنافسية ل8Qامعات والتوصل إ2B الس&نا
zطت ا89انب النظر با89انب امليدا,يا�9%�اء العام يل!ن با�9اضنات، وzذلك تVو قد   .  رن

Uعدد اv89ات الfk يمكن أن يفيدFا Fذا البحث من حيث :Fمية الfk تحظى hÒا حاضنات  -3
:عمال ا89امعية بالوقت الراFن، وكذلك أFمية القطاع الذي ي@ناولھ البحث وUعدد 

>ادة :عمال وسو :قطاب املشاركة فيھ واملستفيدة من ̀نتا�O و قھ ع24 املستو ا89ام�O و رى
 .العمل

اسة OP تحس!ن امل!Rة التنافسية �9ر>OÛ ا89امعات املصر>ة، والتقليل من  -4 رقد UساFم الد
 .مخاطر البطالة ا��دقة hÒم، ودعم التوجھ لر>ادة :عمال

>و مستقبOP O4 إطار عمO4 إجراÜي يمثل التوجھ :قرب ل -5 تطو>ر حاضنات :عمال رتقديم س&نا
با89امعات من وجvة نظر ا�9%�اء املعني!ن بحاضنات :عمال ا89امعية؛ قد يفيد ا89امعات 
والقائم!ن ع24 حاضنات :عمال ا89امعية واملعني!ن hÒا لبناء اس��اتيجيات وخطط تنفيذية 

 .لتطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية OP ضوئھ

اسة  :رحدود الد

اسة بما يO4ت                 :رتحدد الد

  :ا�Bدود املوضوعية -1

اسة ع24 حاضنات :عمال ا89امعية فقط ول&س حاضنات :عمال بجميع  -  راقتصرت الد
تص¬يفا¸hا؛ حيث إhÝا Uعتمد lشVل كب!� ع24 املعرفة ال�k توفرFا بحوث ا89امعة، وع24 

ات التكنولوجية والبحوث `بداعية ث دFا لالستفادة من .بتVا رموا «ع ر رم تحو>لvا إ2B مشا
̀بداع ل8Qامعات، كما أن حاضنات  ة البحثية و رنا�Þة، وUعتمد lشVل كب!� ع24 القد
:عمال ا89امعية Uستطيع دعم جvود ا�8تمع 2P إقامة تنمية تكنولوجية حقيقية، 
بداعية والباحث!ن :�اديمي!ن   ̀ عاية أ�ßاب :فVار روت¬شيط البحث العلfg من خالل 

جود أبحاث والطل وبة والU �kعتمد lشVل كب!� ع24 وجود سياسات وا�Íة تدعمvا الدولة، و
 ).206، 2018عبد السالم، (ىأ�اديمية ذات جدو اقتصادية وقابلة للتطبيق 

اسة ع24 الكشف عن تداعيات .Fتمام بحاضنات :عمال عU 24عز>ز امل!Rة  -  رواقتصرت الد
 .التنافسية ل8Qامعات

ا -  سة ع24 اس@شراف مستقبل حاضنات :عمال ا89امعية من خالل ركما اقتصرت الد
O� ،اvات مستقبلية لFو< ̀صال�O، و.بتVار: رتقديم ثالثة س&نا >و املرج�O، و يالس&نا  .ر

تحددت OP ا�9%�اء العامل!ن بحاضنات :عمال ا89امعية الذين تم استطالع : يا�Bدود الCشر -2
>و :ك½� احتما اhàم لتحديد الس&نا رآ لية للتحقق مستقبالر

ً
. 

حاضنة أعمال �لية :  UشVلت l OPعض حاضنات :عمال ا89امعية و�O:ا�Bدود امل=انية -3
.قتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاFرة، حاضنة أعمال �لية الصيدلة بجامعة 

Fر اق(ز: ة، )ور ر، حاضنة أعمال Fمة بجامعة أسيوط، حاضنة أعمال جامعة املنصو
 .   89امعة :مر>كية، حاضنة أعمال معvد التب!ن للصناعات املعدنيةحاضنة أعمال ا

اسة :ا�Bدود الزمنية -4 من تطبيق أداة الد  OP ر تمثلت أي ا�9%�اء(ز ة استطالع  راستما OP الف��ة ) ر
 .2022 إ2B ف%�اير 2022من يناير 
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اسة وأدا��ا   :رمنFG الد

اسة ع24 املنop الوصفي    ُّاسة من حيث Uعرف املعطيات  موضوع الدملالءمةراعتمدت الد ر
 opة التنافسية؛ حيث �عتمد املنR!عرف :سس النظر>ة للمU ُّالفكر>ة �9اضنات :عمال، وكذلك

 OP ا كما توجد عليھhiا وتقر>ر حالhر وجمع املعلومات وا�9قائق ع�Fالوصفي ع24 وصف الظوا
·�اتھ ( الظاFرة وتطو>ره لالواقع، كما �ساعد OP الوصو إ2B است¬تاجات Uسvم OP فvم واقع

اسة تحديدا ع24 أحد أساليب املنop الوصفي؛ وFو أسلوب )301، 2003والنجار،  ً، كما ركزت الد ر
تباطية  اسات . رالد تباطية ب!ن متغ!�ين أو أك½� ر فتOá، (رالذي يختص باك@شاف العالقة .

تباطية ب!ن حاضنات :عما)107، 2002 ات ر؛ وذلك للكشف عن العالقة . رل ا89امعية ومسا
  . تطو>رFا وz!ن Uعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

اسة أسلوب التحليل البيfu الرzاOy و Fو مجموعة أدوات Uستخدمvا ركما استخدمت الد
ة .س��اتيجية ل@�Wيص السمات أو املم!Rات التنافسية 2P املؤسسة من أجل السيطرة ع24  ر`دا

جية وتحديد الفرص املتاحة ب&ئhiا الداخلية، و�WUيص مدى  رالتغ!� ا�9اصل 2P الب&ئة ا�9ا
ضع  ووالhiديدات املتوقعة، والvدف :سا�âã من التحليل البيF fuو تحليل واقع املؤسسة، و
مجموعة من :Fداف والغايات ال�äيحة ال�k �سvل عل¤hا تحقيقvا 2P ا�9طة .س��اتيجية 

æع املVونة للتحليل ) SWOT(ختصار  و>رمز .،)126، 2007عباس، (ا�9اصة hÒا  رإ2B الVلمات :
Oنقاط القوة : و�(Strengths) مواطن الضعف ،)Weakness( الفرص املتاحة ،)Oppertunities( ،

و>تم!R أسلوب التحليل البيfu الرzاOy بأنھ ؛ )Threats" (الhiديدات"ا��اطر الh¸ �kدد املؤسسة 
�Wيص الذي يقوم ع24 وصف وتحديد عناصر الب&ئة البعد الوصفي لل@: ٍيرتكز ع24 �ل من

ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية،  جية املؤثرة ع24 مسا رالداخلية ومتغ!�ات الب&ئة ا�9ا ر
 ,Novice & Others( العناصر واملتغ!�ات باإلضافة إ2B البعد التقو>�g القائم ع24 املزاوجة ب!ن Fذه

اسة أ،)86 -85 ,2004 سلوب التحليل البيfu الرzاOP Oy تحليل واقع حاضنات ر وقد استخدمت الد
>وFات املستقبلية لتطو>رFا   .ر:عمال ا89امعية OP مصر كخطوة ينطلق م�hا بناء الس&نا

>و �أحد :ساليب .س@شرافية الU fkعتمد  اسة بأسلوب الس&نا رFذا فضال عن استعانة الد ر
ً

ات إ2B املستقبل من أجل تحقيق التنمية ع24 الت¬بؤ، و>قوم ع24 أFداف وغايات تحمل تطلع
ا¸hم وتحس!ن  غبات أفراد ا�8تمع واختيا رالÖشر>ة وإشباع ا�9اجات .جتماعية والفردية وتلبية  ر

>و �عد وسيلة لصنع املستقبل وأداة للتخطيط )83، 2002حOÛ، (نوعية ا�9ياة  ر؛ فالس&نا
ات املستقبلية املب¬ية  ف البي÷ية املمكنة ر.س��اتيOÛ ودعم اتخاذ القرا ، (وع24 الظر ، 2012يعزاز

>وFات ل&ست عملية تكvنات مجردة حو املستقبل وإنما �O عملية من8pية )239 ل؛ فالس&نا ر
 Oøة عن املستقبل الذي ي¬ب رمنظمة ت@شVل من معطيات الواقع و>جر إعادة Uشكيلvا لتقديم صو َى ُ

  ).14، 2018رæي، الع(النظر لھ lع!ن .عتبار والتخطيط و.ستعداد لھ 

>وFات  أي ا�9%�اء لتعرف أي الس&نا ة استطالع  اسة فقد تمثلت OP استما رأما عن أداة الد ر ر ُّر

̀صال�O، أم .بتVار(املستقبلية  :قرب للتحقق OP املستقبل، تم تطبيقvا ع24 ) ياملرج�O، أم 
ية من مدير ا�9اضنات أو ًخب!�ا من ا�9%�اء العامل!ن بحاضنات :عمال ا89امعي) 24(عينة بلغت 

Fم وفقا ملعاي!� محددة عات ا��تضنة تم اختيا ًاملسئول!ن hÒا أو مدير املشر
ر

َ َ و  . ي
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اسة  :رمصطBHات الد

       O4اسة فيما ي  :رتتمثل مصط�Qات الد

ات التطو�ر    :Development Pathsرمسا

ة بإحداث Uغي!�ات بVافة البدائل والتوجvات .س��اتيجية املنوط: ًو>قصد hÒا إجرائيا أhÝا 
أس مال lشر  د مادية و يأlعاد حاضنات :عمال ا89امعية والدعائم الfk تقوم عل¤hا من موا ر ر

 .  يوفكر وتنظيfg بما ينعكس ع24 امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

 : University Business Incubatorsحاضنات �عمال ا��امعية 

ت �ع�r بالتكنولوجيا والتقنية و,شرFا وتطو>ر امل¬شآت نمط من ا�9اضنا: "        Uعرف بأhÝا
املتخصصة ف¤hا واملرتبطة hÒا و8WUيع ومساعدة الباحث!ن و:�اديمي!ن ومراكز :بحاث ليصبحوا 
مة،  ات وا�9دمات :خر الال ات وتوف!� .س@شا >دFم باملvا >hÕم وتز اد أعمال من خالل تد زر ر ر ىر و و

>ن وأ�ßاب عاية املباد روأيضا  عات التكنولوجية املتقدمة من خالل تقديم مجموعة من ر و املشر
>ة(ا�9دمات الشاملة  >ة وفنية وتكنولوجية واس@شا رمالية وإدا ، و.ستفادة من نتائج البحوث )ر

>ج التكنولوجيا ا89ديدة وتطو>ر شر�ات :عمال املب¬ية ع24 استخدام  والعلمية، ونقل وتر
ن، " (التكنولوجيا  ).100، 2015وسالمة وآخر

اسة إجرائيا بأhÝا ً       وUعرفvا الد  لvا كيان قانو,ي تقام داخل ا89امعات أو باالش��اك وحدات: ر
>ة،  >ة فنية، وإدا رمعvا، وتتم!R بتقديم الدعم العلfg والتكنولو�2، وتقديم خدمات اس@شا ر

عات ا89ديدة وUعمل ع24  .ستفادة من ووإنتاجية، وUسو>قية، ومالية، وقانونية وتقنية للمشر
ًسواء �انوا أفرادا - نتائج البحوث العلمية و8WUيع :فVار `بداعية �9ر>2Û ا89امعات والباحث!ن 

عات نا�Þة -أو مجموعات Fم إ2B مشر و وتحو>ل أفVا ومنتجات حيو>ة تخدم قطاعات اجتماعية ر
قليمية والعاملية ز بما �عز امل!Rة ؛عر>ضة محققة التVامل مع الشر�ات واملؤسسات ا��لية ̀و

 .التنافسية ل8Qامعات ومخرجا¸hا

 :Competitive Advantageامل�ة التنافسية 

د املتم!R الذي ي@يح للمؤسسة : "من Uعر>فات امل!Rة التنافسية أhÝا           ة أو التقنية أو املو راملvا ر
َ، وFناك من )104، 2001السلfg، " (نإنتاج قيم ومنافع للمستفيدين تز>د عما يقدمھ املنافسو

ة املنظمة ع24 صياغة وتطبيق .س��اتيجية الfk تجعلvا OP مركز أفضل بال¬سبة : "عرفvا بأhÝا رقد
 )13، 2004أبوzكر، " (ىللمنظمات :خر العاملة OP نفس ال¬شاط

�و   :ScenarioرالسJنا

قكن وكذلك الطر املؤدية رأحد :ساليب .س@شرافية الh¸ fkدف إ2B بناء تصو املستقبل املم          
اÜي فيمثل ا�9طوط الfk تحدث ف¤hا  >وFات ت¬تfg باألساس إ2B عالم اV�9ي االر وإليھ، والس&نا ر
ي أحداثا معينة، و«ش!� .ستخدام املتداو  امية أو املشاFد املتتالية الfk تر لا�9بكة الد ً

و ر
>وFات إ2B وصف املسار املستقبO4 ألحداث ما خاصة بأحد امل  ,Kosow & Gassner(تغ!�ات رللس&نا

>و Fو)8 ,2008 وصف لوضع مستقبO4 ممكن أو محتمل أو مرغوب فيھ مع توضيح : "ر، والس&نا
ات الfk يمكن أن تؤدي إF 2Bذا الوضع املستقبO4 انطالقا من الوضع الراFن  ملالمح املسار أو املسا

ً
ر

، " (أو من وضع ابتداÜي مف��ض نمجموعة تتVو من : "أنھً، و«عرف أيضا ب)7، 2000يالع&سو
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ر من الوضع :صO4 إ2B الوضع  صف تم	fâ :حداث الU fkسمح باملر ووصف وضع مستقبO4 و و
O4مامي، " (املستقبvان وال >و ال يمثل واقع املستقبل وإنما طر>قة )48، 2011رغوديھ، دو ر، فالس&نا

ان . (مولةلتمثيلھ من أجل تنو>ر الفعل ا�9اضر OP ضوء املستقبالت املمكنة واملأ رغوديھ، دو
 ).64، 2011والvمامي، 

اسات السابقة  :رالد

ات تطو>ر حاضنات :عمال   اسة من Uعرف مسا ر طبقا ملا تنطو عليھ مشVلة الد ُّر ي ً

اسات السابقة عl 24عدين  را89امعية لتعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات فvذا يتطلب أن تأUي الد
اسات سابقة عن حاضنات :ع ىمال ا89امعية وأخر عن امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، رأحدFما د

إال أن طبيعة امل!Rة التنافسية كناتج لتطو>ر العمل و.Fتمام بVافة أlعاد املنظومة ا89امعية 
اسات السابقة وا�9الية متغ!�ا تاlعا يتأثر  ًومستجدا¸hا تجعل من امل!Rة التنافسية OP :بحاث والد ً ر

الذي يتم .Fتمام بھ ملعرفة تأث!�ه ع24 امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، ومن بطبيعة املتغ!� املستقل 
اسات السابقة OP امل!Rة التنافسية متضمنا OP سياق تحليل :سس  ًثم يVو من :جدى عرض الد َ َ ر ن َّ

ولذلك يتم إلقاء الضوء فيما يO4 ع24 البعد ا�9اص .. النظر>ة للم!Rة التنافسية ل8Qامعات
اسات ال اساتربالد اسة حاضنات :عمال ا89امعية، ومن Fذه الد رسابقة الfk تناولت د  :ر

اسة   Fُّدفت إU 2Bعرف واقع حاضنات :عمال OP الضفة الغرzية، وتحديد  و):2010(القواسمة رد

«ع الصغ!�ة من خالل تقديم العديد من ا�9دمات الfk تحتاج إل¤hا،  رالدو الذي تلعبھ OP دعم املشا ر
اسة؛ وتم واستخدمت الد راسة املنop الوصفي التحلي24، واعتمدت ع24 أداة .س@بانة �أداة للد ر

ع صغ!� 2P حاضنات  وتطبيقvا ع24 العامل!ن OP حاضنات :عمال و:فراد ا��تضن!ن كمشر
ام هللا(:عمال OP الضفة الغرzية،  ًفردا، وقد أظvرت ) 42(، والبالغ عددFم )را�9ليل ، نابلس ، 

اسة أن «ع الصغ!�ة OP فلسط!ن Uعا,ي العديد من املشا�ل والfk يمكن أن UسÖب لvا رالد ر املشا
الت Uس!� وفق آلية غ!� علمية، وال Uساعد  الفشل 2P بداية حيا¸hا، كما أن زحاضنات :عمال ما

«ع الصغ!�ة OP التغلب ع24 مشا�لvا، أما ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال ت@سم بأhÝا  راملشا
«ع lشVل كب!�، وFذا عائد إ2B نقص ا�9%�ة F 2Pذا ا�8ال متدن رية وال Uعمل ع24 دعم املشا

 .وانخفاض .مVانيات املتوفرة لد£hا

اسة  رFدفت إ2B تقديم تصو مق��ح لدو حاضنات :عمال التكنولوجية  وقد ):2016(أبو غزالة رد ر
عات البحثية با89امعات املصر>ة  2P ضوء الف ة املشر و2P إدا ̀دار ال��بو املعاصر، وUعرف ر ُّكر  ى ى

ب العاملية والعرzية النا�Þة 2P إقامة حاضنات :عمال التكنولوجية، وUعرف واقع  lُّعض التجا ر
عات البحثية  ة املشر Fا 2P إدا والتجرzة املصر>ة �9اضنات :عمال التكنولوجية، ودو ر ر

اسة ع24 املنop الوصفى للوقوف ع، وبا89امعات ر لدو حاضنات ىالنظر24 :ساس راعتمدت الد
̀دار املعاصر، كما استخدمت  عات البحثية با89امعات 2P الفكر  ة املشر ى:عمال 2P تطو>ر إدا و ر
ة ال��بو>ة ومدير ا�9اضنات حو  أى مجموعة من خ%�اء `دا اسة أسلوب دلفى الستطالع  لالد ى ر ر ر

رالتصو املق��ح لدو حاضنات :عمال التكنولوجية 2P إدا عات البحثية با89امعات ر وة املشر ر
اسة بتصو مق��ح لدو حاضنات  ، وخرجت الد راملصر>ة للوصو إ2B اتفاق عام عF 24ذا التصو ر رر ل
عات البحثية با89امعات املصر>ة يتفق مع طبيعة ا�8تمع  ة املشر و:عمال التكنولوجية 2P إدا ر

 .ىاملصر
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اسة  ̀طار الف و):2017(رعاشو رد ىكر ل�Qاضنات التكنولوجية، والكشف عن Fُّدفت إU 2Bعرف 
، ودو ا�9اضنات التكنولوجية OP تطو>ره، وتحديد املتطلبات  Fر رواقع التعليم ا89ام�2 : ى ز
 2P ات ا�9ديثةFعض .تجاl ر، وعرضF مة لتطبيق ا�9اضنات التكنولوجية بجامعة : زالال ز

l ذا ا�8ال، استخدام ا�9اضنات التكنولوجية بالتعليم ا89ام�2، وخ%�اتF 2P لعض الدو
اسة إحدى أدوات املنop الوصفى و�2 .س@بانة املوجvة إ2B أعضاء Fيئة  رواستخدمت الد
سالة ا�9اضنات  >ة و Fر للتعرف ع24 وجvات نظرFم حو وضع ر «س بجامعة : رالتد ؤ ل ز ر

مة لتطبيق ا�9اضنات التكنول وجية زالتكنولوجية وأFدافvا وأFميhiا؛ وتحديد املتطلبات الال
صد أFم املعوقات املتوقعة ال�k قد  Fر؛ وإجراءات تقو>م أداء تلك ا�9اضنات؛ و ربجامعة : ز
اسة بتقديم تصو مق��ح لتطبيق  ض الواقع، وخرجت الد رتواجھ تطبيق تلك ا�9اضنات ع24 أ ر ر

Fر  .زنظام ا�9اضنات التكنولوجية بجامعة :

اسة  جية مق��حة لتطو>ر حاضنات :عمال Fدفت إ2B تقديم اس��اتي والfk ):2020(عRS رد
اسة املنop الوصفي لتعرف :سس النظر>ة �9اضنات  ُّبا89امعات املصر>ة، واستخدمت الد ر
 2P اhيمكن .ستفادة م� �k2 :دبيات ال��بو>ة املعاصرة، وا�9%�ات املعاصرة الP عمال ا89امعية:

اسة تطو>ر حاضنات .عمال ا89امعية با89امعات املصر>ة،  ركما اعتمدت ع24 املنop املقار 2P د ن
 SETsquaredخ%�ة �ل من حاضنة :عمال أوس�ن بجامعة تكساس، وحاضنة :عمال ا89امعية 

 Oyاzأو الر �uاسة بأسلوب التحليل البي  لواقع SWOT Analysisرباململكة املتحدة، واستعانت الد
اسة أداة .س@بانة تم توج¤vhا حاضنات :عمال ا89امعية با89امعات املصر>ة، واستخد رمت الد

 �u2 القائم!ن ع24 حاضنات :عمال ا89امعية با89امعات املصر>ة لتقييم عناصر التحليل البيBإ
الرzا2y لتطو>ر حاضنات :عمال با89امعات املصر>ة 2P ضوء lعض ا�9%�ات املعاصرة، وخرجت 

اسة باس��اتيجية مق��حة لتطو>ر حاضنات .عمال   .ا89امعية با89امعات املصر>ةرالد

اسة  Fدفت إ2B قياس مدى كفاية مراكز احتضان :عمال الfk و): Sahban & Other) 2014رد
اد أعمال، وتحديد العوامل الU �kساFم 2P إ,شاء مركز  وت�� ا�9ر>ج!ن الشباب ليصبحوا ر

ال ، واتبعت احتضان أعمال جيد؛ من أجل تحديد العوامل املتعلقة بمراكز احتضان :عم
أي ا�9%�اء   2Bا إvتم إخضاع fkاسة تحليل ا��تو واملقابالت املتعمقة مع الطالب، ال رالد ىر
باستخدام أسلوب دلفي للتأكد من صرامة عملية البحث النوOy، وتم تطو>ر أداة مع سبعة عوامل 

اسة بأن ً عنصرا من@شرة حولvا، وخرجت ا55يفرعية ملراكز احتضان :عمال الfk تحتو ع24  رلد
مراكز .حتضان العاملة باملؤسسات :�اديمية فعالة للغاية، وتتم!R بأن لد£hا مساحة �افية، 
ات، وFناك تآز جيد ب!ن ا�9اضنات  روخدمات مش��كة ونظام دعم أفضل، وفرص لتنمية املvا ر

اد اعمال باملستقبل  .وو:عمال ا��تضنة؛ مما يحفز الطالب ليصبحوا ر

اسة  أس املال الفكر وقد  ):Calza &Other)2014 رد يFدفت إ2B اق��اح إطار مفاFيfg لتحليل  ر
اسة بإجراء تحليل قائم ع24 :دبيات ��تلف  رل8Qيل ا89ديد من حاضنات :عمال، وقامت الد
ابط مع الشر�ات  ا مفاFيميا يرzط حاضنات :عمال بر ومVونات حاضنات :عمال وتطو>ر إطا ر

س!ن والباحث!ن لفvم ا��تضنة، وانhiت ا ا ع24 دعم املما اسة بتقديم نموذجا تحليليا قاد رلد ر ر
وتقييم أFمية حاضنات :عمال ومتطلبات ا�9اضنات lشVل أفضل، وتطو>ر فكرة مسار 

 .ا�9ضانة

اسة  >ادة ):Budiyanto & Other) 2018رد اسة إ2B تقييم أ,شطة برنامج تطو>ر  ر وFدفت الد ر
 والh¸ fkدف إ8WU 2Bيع الطالب Merdeka Malangعمال OP جامعة :عمال OP شVل حاضنة :
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اسة املنop الوصفي،  >ة وتكنولوجيا املعلومات، واستخدمت الد >ادة وإ,شاء :عمال التجا رع24  ر ر
>ادة :عمال OP جامعة م!�ديVا  اسة 2P الطالب الذين التحقوا ب%�نامج تطو>ر  روتمثلت عينة الد ر

ل، وتم ا�9صو ع24 البيانات :ولية من املقابالت مع 2017 و OP2016 عامي ً طالبا 20ماالنج، وFم 
اسة 47 ثائق ال¬شاط بحاضنة جامعة م!�ديVا ماالنج بوس!ن، وتوصلت الد ر مستأجر با�9اضنة و و

اد :عمال  ة وتخفيف العبء عن ر ح املباد وإ2B أن حاضنة :عمال ا89امعية �O :,سب لتنمية ر رو
ل املشار�و بحاضنة :عمال ا89امعية ع24 خ%�ة عملية ال يتم ا�9صو عل¤hا ا89دد، كما يحصل ن

اية باملشكالت امليدانية  .رمن الVلية، كما أhÝا تجعلvم ع24 د

اسة  ة حاضنة و): da Silva & Other)2019 رد رFدفت إ2B تحديد عوامل النجاح ا�9اسمة إلدا
>لية وفvم كيفية تنظيمvا، واستخدمت اسة اس��اتيجية امل�Ì، وتم تحليل ز:عمال ال%�ا ر الد

̀حصائية لتحليل عامل .ستكشاف، ومن ب!ن  لالبيانات الfk تم ا�9صو عل¤hا باستخدام التقنية 
29 2Bإ OP2 مصفوفة عوامل النجاح؛ أشار التحليل العام24 .ستكشاP ا 19 عنصرhÝًعنصرا ع24 أ

>24، و ة ز:ك½� قابلية للتطبيق ع24 الواقع ال%�ا اسة إ2B تحديد عوامل النجاح إلدا رتوصلت الد ر
>لية من أFمvا قرب ا�9اضنة من مراكز البحث با89امعات، وسvولة التدفق  زحاضنة :عمال ال%�ا
 OBالتاzولة أك%�؛ وvسl ل أفضل، وحل املشكالتVشl ل جذب الشر�اتvاملكثف للمعلومات بما �س

  .ز>ادة فرص النجاح

اسات السابق اسة ا�9الية رو>تÌÓ من الد اسات تالقت مع الد رة الfk تم عرضvا أن تلك الد ر
 والتأكيد ع24 -والسيما حاضنات :عمال ا89امعية-U OPُّعرف املعا89ة النظر>ة �9اضنات :عمال 

أFميhiا OP خدمة ا89امعة واملساFمة OP تحقيق التنمية .قتصادية، وكذلك تالقت مع lعض 
اسات U OPعرف واقع حاض ُّالد اسات OP ر رنات :عمال ا89امعية، واعتمدت عl 24عض تلك الد

تحديد جوانب القوة ومواطن الضعف OP حاضنات :عمال ا89امعية بمصر؛ إال أن Fناك نقاط 
اسات ركزت ع24 نمط  اسة ا�9الية تمثلت OP أن lعض من تلك الد اسات والد رتباين ب!ن تلك الد ر ر

اسة lعينھ من حاضنات :عمال ا89امعية مثل Fا OP دعم وظيفة ) 2017رعاشو (ر د رأو ع24 دو
اسة  اسة )2016أبو غزالة (رlعي�hا من وظائف ا89امعة كد   )Budiyanto & Other, 2018(ر، ود

(Sahban & Other, 2014) اسة ا�9الية فقد ركزت ع24 حاضنات :عمال ا89امعية ر، أما الد
U 24ا عh¸ا لتعرف تداعياvظائف ُّبVافة أنماطvا و عز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، وقد تمايزت و

تباطية OP الكشف عن  اسات . اسات السابقة OP استخدام أسلوب الد اسة ا�9الية عن الد رالد ر ر ر
 OP 8امعات، وكذلكQة التنافسية لR!عز>ز املUتجمع ب!ن حاضنات :عمال ا89امعية و fkالعالقة ال

>و �أحد :ساليب . ُّس@شرافية لتعرف مستقبل حاضنات :عمال راستخدام أسلوب الس&نا

>و :قرب للتحقق OP الواقع من خالل ا�9%�اء العامل!ن بامليدان   .را89امعية وتحديد الس&نا

اسة  :رخطوات الد

̀جابة عن أسئلhiا وفقا �9مسة محاو متفردة لك�hا    اسة لتحقيق أFدافvا و Uِس!� الد
ّ ر ً

ر
اسة، وFذه ا��او �Oتتقاطع فيما بي�hا لتحقق الvدف الع رام للد  :ر

لا��و :و ، : املعطيات الفكر>ة �9اضنات :عمال ا89امعية، من حيث: ر راملاFية وال¬شأة والتطو
و:Fداف و:Fمية، وا�9صائص، والتمو>ل والvيVل التنظيfg، وا�9دمات الfk تقدمvا ومقوما¸hا، 

 .ونماذج �9اضنات :عمال ا89امعية OP مصر
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ل:طر النظر>ة للم!Rة التنافسية با89امعات، وت@ناو: ثا,يرا��و ال
ُ

ماFية امل!Rة التنافسية، : 
Fا ومجاال¸hا، والعالقة  روخصائصvا، والر�ائز الfk تقوم عل¤hا، وأنواعvا وأساليب تحقيقvا، ومصاد

 .ب!ن حاضنات :عمال ا89امعية وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

اضنات :عمال ا89امعية OP مصر وتداعيا¸hا عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية واقع ح: را��و الثالث
 .ل8Qامعات

ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية لتعز>ز امل!Rة : را��و الراlع >وFات املق��حة ملسا رالس&نا ر
 .التنافسية ل8Qامعات

>وFات املق��حة مل: را��و ا�9امس اء ا�9%�اء ال��بو>!ن حو الس&نا رصد آ ر ات تطو>ر حاضنات لر رسا
 .   :عمال ا89امعية OP بناء وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، وأ£hم أقرب للتحقق

O4ذه ا��او تفصيال فيما يF معالم ÌÓوتت
ً

 .ر

لاBjو �و   :املعطيات الفكر�ة �Bاضنات �عمال ا��امعية: ر

 روتتÌÓ أlعاد ذلك ا��و OP النقاط Ãتية

0ا:  ا��امعيةحاضنات �عمال-1  :رما0يo�ا، وnشأ��ا، وتطو

ا�9اضنات لغة
ً

.حتضان OP اللغة Fو احتمالك للش�� وجعلھ OP حضنك كما تحتضن : 
املرأة ولدFا فتحملھ OP أحد شق¤hا، وا�9اضن وا�9اضنة Fما املوكالن بالص�f يحفظانھ و>رzيانھ 

) ، zية الصغ!� أو �O الfk تقوم مقام ، وا�9اضنة الداية الfk تقوم ع24 تر)911، 1981رابن منظو
:م OP ترzية الولد، وا��ضنة

َ َ ْ
مجمع (جvاز يوضع فيھ :طفال ا�9دائج ح�k �ستكملوا نموFم : ِ

و«عت%� املفvوم اللغو ل�Qاضنات جزءا مكمال للمفvوم .صطال�O ).. 188، 1985اللغة العرzية، 
ً ً ي

طال�O؛ حيث يرجع :صل U OPسمية حاضنات ًلvا بل وقد �عت%� أساسا OP ,شأة املفvوم .ص
:عمال إ2B الفكرة الfk تقوم عل¤hا Fذه ا�9اضنات والfk است¬بطت من حاضنات املواليد الذين 

َ
ِ

ُ

 �kم مقومات ا�9ماية والنمو حvزة طبية خاصة توفر لv2 أجP مvم، و>تم وضعhÝنيولدو قبل أوا
عات الصغ!�ة الناشئ واكتمال نموFم، لتVو املشر ة الfk تقوم عل¤hا حاضنات :عمال أشبھ ن

عات تحتاج إ2B دعم  وباملواليد الصغار ا89دد الذين يتم إيداعvم OP حاضنات :طفال، فvذه املشر
 2P السيما ، عاية ح�k تنoÓ وتتمكن من .ستمرار والصمود 2P وجھ املنافسة وتحديات السو قو ر

عات الصغ!�ة 2P بدا ، )12، 2017قطاف وحس!ن، ( يات انطالقvاوظل ما لوحظ من Uساقط للمشر
وzالرغم من Uعدد التعر>فات .صطالحية الfk حظى hÒا مفvوم ا�9اضنات إال أن املفvوم العام 

 . رل�Qاضنات يدو حو .Fتمام والرعاية ح�k النoÓ والنمو ولكن باألعمال ول&س الÖشر

لباحث!ن و.قتصادي!ن؛ فبالرغم     وقد حظى مفvوم حاضنات :عمال باFتمام عدد كب!� من ا
من ا�9داثة ال¬سÖية للمفvوم إال أنھ أثار نقاشا وجدال أدى إ2B اختالف وجvات النظر ب!ن املvتم!ن 

ً ً

بقضايا العلم والتكنولوجيا والتنمية سواء �انوا مؤسسات أو أفراد مما أدى إ2B عدم استخالص 
اك عدة Uعر>فات تتما��â مع املفvوم العام مفvوم عام شامال وموحد �9اضنات :عمال؛ ولكن Fن

اسة ا�9الية، م�hا  :رالذي ي@ناسب مع الد

مجموعة فر>دة ومرنة للغاية من عمليات تطو>ر :عمال والب¬ية التحتية و:فراد، و�2 : أhÝا
 2Bا خالل املراحل :وvة ا89ديدة والصغ!�ة عن طر>ق دعم< رمصممة لرعاية وتنمية :عمال التجا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

397 

: ، كما Uعرف أيضا بأhÝا).(Voisey, Gornall, Jones & Thomas ,2006, 456(تطو>ر والتغي!�من ال
 2P ن الذين يرغبو< نمجموعة متVاملة من ا�9دمات واملرافق وÃليات ال�k توفر الدعم للمباد ر
 2Bاليف املراحل :وVدف التقليل من تhÒ منية محددة عات صغ!�ة ع24 مدار ف��ة  زإ,شاء مشر و

عات الصغ!�ة وال >ن وأ�ßاب املشر وU �kعت%� من أك½� املراحل صعوzة للمباد ناملدFو والنخالة، (ر
عات الناشئة ذات التوجھ )27، 2017 ة قائمة ع24 مساعدة املشر Fا مباد و، كما ينظر إل¤hا باعتبا ر ر

ة العلمية، إضا ا��ة ومرzحة وذلك بتقديم الدعم التق�r واملشو رالتكنولو�2 ع24 أن تصبح  فة ر
 ).tamásy, 2007, 462( للتوجيھ ال@سو>قى، وFذا طيلة ف��ة .حتضان

وتتعدد تص¬يفات حاضنات :عمال ومن أشvر وأFم تلك التص¬يفات تص¬يف ا89معية 
 National Business Incubator Association الوطنية �9اضنات :عمال بالواليات املتحدة 

)NBIA (2Bا إhiصنف fk2 تحقيق حاضنات أعم: والBس�2 إUملك القطاع ا�9اص و Oال خاصة و�
جة :و2B وتقوم  zاح بالد zاح، وحاضنات أعمال عامة و�O ملك للدولة وال Uس�2 إ2B تحقيق أ ر: ر ر
عاية اV�9ومة و:جvزة ا��لية والvيئات واملؤسسات :Fلية وUس�2 إ2B تحقيق التنمية  ربدعم و

ضنات :عمال ا��تلطة و�O الfk �ش��ك القطاع العام ى.قتصادية ع24 املستو الوطfr، وحا
وا�9اص OP ملكيhiا، وحاضنات :عمال ا89امعية و�O ا�9اضنات املنÖثقة عن ا89امعات واملعاFد 

  ).2002أبو قحف، (العليا ولvا نفس :Fداف الU fkس�2 إ2B تحقيقvا ا�9اضنات العامة وا�9اصة 

، 2016محمود، (ًيفا من تص¬يفات حاضنات :عمال  Uعد تص¬فحاضنات :عمال ا89امعية
نوحدات للدعم العلfg والتكنولو�O، تقام بالتعاو مع ا89امعات ومراكز : "، وUعرف بأhÝا)60

 2Bا إvات التكنولوجية، وتحو>ل hدف إ2B .ستفادة من :بحاث العلمية و.بتVا ر:بحاث، ̧و
عات نا�Þة من خالل .عتماد ع24 الب¬ية ش ومشر ور :ساسية لvذه ا89امعات، من معامل و

«س والباحث!ن والعامل!ن، وا�9%�اء 2P مجاال¸hم " روأجvزة وzحوث، باإلضافة إ2B أعضاء Fيئة التد
  ).478، 2011عبدالرحيم، ولدرع ، (

ومن خالل العرض السابق ملفvوم حاضنات :عمال وحاضنات :عمال ا89امعية �أحد 
Vا تتhÝا نجد أh¸ة عن منظومة عمل تص¬يفا رو من lعض املواصفات ا�9اصة، حيث أhÝا عبا ن

 )4، 2012عماد الدين،(، )146، 2010سماي، :(ىمتVاملة تحتو ع24

عايhiا  � عات ال�k سوف تتم  رمVان مجvز تبعا لنوع وطبيعة القطاع التكنولو�2 للمشر و
 .با�9اضنة

>ة مناس) أقل من ثالث سنوات(ف��ة إقامة محددة  �  .بةربقيمة إيجا

عات  � ̀دار واملا2B وال@سو>قى للمشر وحزمة متVاملة من ا�9دمات والدعم الف�r و ى
 .التكنولوجية ا89ديدة

تقام Fذه ا�9اضنات داخل أو باالش��اك مع ا89امعات ومراكز :بحاث والتكنولوجيا  �
ش واملعامل والباحث!ن املوجودين hÒا    .رلالستفاة من الو

اسة حاضنات :عمال ا89امعية إجرائيا بأhÝا          وOP ضوء ما سبق Uعر ًف الد  لvا كيان وحدات: ر
قانو,ي تقام داخل ا89امعات أو باالش��اك معvا، وتتم!R بتقديم الدعم العلfg والتكنولو�2، 
>ة، وإنتاجية، وUسو>قية، ومالية، وقانونية وتقنية  >ة فنية، وإدا روتقديم خدمات اس@شا ر
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عات ا89ديدة وUعمل ع ̀بداعية وللمشر 24 .ستفادة من نتائج البحوث العلمية و8WUيع :فVار 
عات -ًسواء �انوا أفرادا أو مجموعات-�9ر>2Û ا89امعات والباحث!ن  Fم إ2B مشر و وتحو>ل أفVا ر

ومنتجات حيو>ة تخدم قطاعات اجتماعية عر>ضة محققة التVامل مع الشر�ات نا�Þة 
قليمية والعاملي  .ز؛ بما �عز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات ومخرجا¸hاةواملؤسسات ا��لية ̀و

قد بدأت فكرة حاضنات :عمال 2P بداية ف :أما عن nشأة حاضنات �عمال
نا�9مسي¬يات من القر العشر>ن lعد انhiاء ا�9رب العاملية الثانية حيث شvد اقتصاد الواليات 

>ادة 2P معدالت البطالة، وUعطال للمصا ر,ع الكب!�ة التقليدية، وظvو مؤشرات زاملتحدة :مر>كية 
م، 1956عام ) Triaushe Park(لالكساد .قتصادى، وقد أدى ذلك إ2B إ,شاء أو حاضنة أعمال 

، وذلك عندما قامت )Batavia(م حاضنة أعمال املركز الصنا2P 2y باتافيا 1959ثم تبعhiا 2P عام 
ع مع توف!� عائلة بتحو>ل مقر شركhiا إ2B مركز أعمال يتم تأج!�ه  ولألفراد الراغب!ن 2P إقامة مشر

ات لvم، والقت Fذه الفكرة نجاحا كب!�ا، ثم تحولت الفكرة فيما lعد إ2B ما  رالنصائح و.س@شا
ى�عرف با�9اضنة، وقامت Fيئة امل¬شآت الصغ!�ة بوضع برنامج تنمو £hدف إ2B إقامة عدد من 

  ). 237، 2019بخيت ، (ا�9اضنات 

سميا 2P الواليات املتحدة :مر>كية 2P الست&نيات، ثم وzدأت حاضنات : رعمال العمل 
وzا من خالل أشVال مختلفة ذات صلة  ت الحقا OP اململكة املتحدة وأو رتطو ً مثل مراكز .بتVار ، (ر

، و�انت بمثابة طر>قة لتلبية مجموعة متنوعة من )ومناطق التكنولوجيا، وا�8معات العلمية
التوظيف وإيجاد ال½�وة، ودعم : (ة و.قتصادية و.جتماعية والU �kشمل.حتياجات السياسي

الشر�ات الصغ!�ة ال�k تتمتع بإمVانيات نمو عالية، ونقل التكنولوجيا، و8WUيع .بتVار، وUعز>ز 
ابط ب!ن ا89امعات واملؤسسات البحثية ومجتمع :عمال، وتطو>ر كتلة الصناعة، وتقييم  والر

، وæشVل عام تم اعتبار ا�9اضنة كموقع مادي يوفر مجموعة محددة من )ملف مخاطر الشركة
ا�9دمات لألفراد أو الشر�ات الصغ!�ة، قد �شمل ذلك أنواعا معينة من املساحات املكتÖية ، 

̀يجار املرنة ، والوصو إ2B التكنولوجيا ، والتمو>ل ، واملساعدة الفنية  ط  لوشر مثل ال@سو>ق ، (و
د الÖشر>ة ، وخدمات تطو>ر :عمال :خرنوالقانو ، والتمو ى>ل ، واملوا من خالل تحديد ). ر

رالكيانات امل@شاhÒة أو التكميلية بالقرب من lعضvا البعض ، وقد تقوم ا�9اضنة أيضا بدو مvم 
 fgس سfg وغ!�  رU 2Pعز>ز نقل املعرفة، lشVل   .)(Davies, BusyInternet, 2009, 5 ر

ب من lعض الدو لتقديم ثم القت فكرة حاضنات :عم اجا كب!�ا ن@يجة للس�2 الدؤ لال ر و ًو ً

لخدمات الدعم الف�r وخدمات تطو>ر :عمال، ون@يجة لالFتمام امل�Rايد من قبل Fذه الدو 
عات الصغ!�ة  ̀بداع و.بتVار وعملية نقل التكنولوجيا، و.قتناع بأFمية ودو املشر وب@8Wيع  ر

لوقد اتجvت معظم دو العالم إ2B فكرة ا�9اضنات  )..9، 2017مقابلة ، ( ̀بداعية ا89ديدة 
>ادة :عمال ظاFرة عاملية، وقبلت  را89امعية منذ أوائل ال@سعي¬يات حيث أصبح مفvوم جامعة 

كمvمة ثالثة ، جنبا إ2B جنب مع البحث ) وم�hا ا89انب .قتصادى(ا89امعات التنمية ا�8تمعية 
«س  وذلك لت¬شيط ) (Nicholls-Nixon. C, Valliere. D, & Hassannezhad. Z, 2018, 536روالتد

الصناعة القائمة ع24 اقتصاد املعرفة، باإلضافة إ2B أن غالبية التكنولوجيا املرتبطة با�9اضنات 
ع ا89امعات �أن تقيم مقر ف¤hا أو بالقرب من حرم ا89امعة، أو أن تVو لد£hا  نتتطلب دعم فر و

ة أو با�8لس .س@شار من أعضاء ن�لية با89امعة، أو أن يVو ̀دا ى لvا لد£hا مدير>ن بمجلس  ر
«س، أو أن تدعم الVلية أو الطالب الذين يقدموا ا�v8ودات، أو أن يVو لد£hا ترت&بات  نFيئة التد ر
تواصلية مع ا89امعة، فا�9اضنات التكنولوجية ا89امعية Uس�2 إ2B .ستفادة من املعرفة 

ن ، ( البحث العل�g ا89امعية لتعز>ز وتنمية  ).107، 2015وسالمة وآخر
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ن        أما حاضنات :عمال 2P الدو العرzية فخالل ف��ة ال@سعي¬يات من القر العشر>ن ظvرت  ل
وæى والبنك الدو2B ضمن ال%�امج  ات إل,شاء حاضنات :عمال بمساعدة .تحاد :و رمباد ر

ف وا��صصة ملساعدة دو العالم الثالث؛ حيث الظر  .قتصادية الصعبة الfk �انت تمر hÒا ل
ي، وع24 الصعيد املصر فقد انتقلت الفكرة سر«عا مع )198، 2014الvرامشة، (لالدو العرzية 

قمع تأس&س الصندو .جتما2y وتVو>ن ا89معية املصر>ة ) 1995(منتصف ف��ة ال@سعي¬يات 
عات �9اضنات :عمال؛ حيث .Fتمام ب@نمية حاضنات :عمال والتك ونولوجيا، وتمو>ل مشر

عات  مة لتقليل الصعوzات والعقبات ال�k تواجھ املشر وا�9اضنات، وتقديم ا�9دمات الال ز
التقنية (م، م�hا ا�9اضنات ا89امعية 2002حاضنة ح�k عام ) 15(الصغ!�ة، وأ,ش÷ت 

ة) والتكنولوجية  .رداخل ا89امعات كحاضنة التب!ن وجامعة أسيوط وجامعة املنصو

        2P 2 ا�9اضنات التكنولوجية املتخصصةBة .تصاالت واملعلومات بإقامة أو ا ر وقامت و ز
وذلك داخل " تطو>ر :فVار"م، وال�k سميت حاضنة 2000تكنولوجيا .تصاالت hÝ 2Pاية عام 

م 2P دعم إ,شاء 2013القر>ة الذكية 2P اR!89ة، كما ساFمت أ�اديمية البحث العل�g خالل عام 
عات التخرج، وتم إطالق ال%�نامج القومى ل�Qاضنات خمس شر�ات و تكنولوجية ناشئة من مشر
م، تحت مظلة مراكز البحوث التاlعة أل�اديمية البحث 2P2015 أكتوzر " انطالق"التكنولوجية 

>ق والسو«س،  زالعلfg والتكنولو�O بمحافظات سوFاج وطنطا والوادى ا89ديد ودمياط والزقا
ة الصناعة من خالل نبالتعاو مع عدد من ا ا ة ال��بية والتعليم والتعليم الف�r، و ا ر89امعات و ز ر وز و

وOP إطار طبيعة ).. 217، 2020حسن ومحمود، (قصندو دعم العلوم والتنمية التكنولوجية 
يال¬شأة والطاlع الفكر الذي قامت عليھ حاضنات :عمال بصفة عامة وحاضنات :عمال 

ت سالhiا والfk را89امعية بوجھ خاص فقد تبلو ؤ>hiا و ر فلسفة حاضنات :عمال ا89امعية و ر
O4كما ي ÌÓتت. 

سالo�ا -2 ؤ�o�ا و رفلسفة حاضنات �عمال ا��امعية و  :ر

       تنطلق فلسفة حاضنات :عمال ا89امعية من �وhÝا مراكز أو وحدات ت@يح أل�ßاب 
ة با89امعات والU �kسا عات استخدام التكنولوجيا املتطو راملشر ة و رعدFم ع24 تأس&س وإدا

د  اد الÖشر>ة وحل مشVلة البطالة، وتنمية موا عا¸hم، وال��ك!R ع24 إعداد املو >ة مشر رواستمرا رر و
ة ع24 خلق فرص عمل وتوظيف تقنيات العصر   ).67، 2016محمود، (رlشر>ة قاد

>ة حاضنات :عمال ا89امعية فت@شVل OP أن تVو حاضنة تكنولوجية مح ن         أما ر لية ذات ؤ
̀بداع القائم ع24  ¸hا وعظم إمVانيا¸hا من أجل دعم  Oy إدا رمستو>ات عاملية 2P جودة خدما¸hا و و
 fr2 تبP سالة حاضنات :عمال ا89امعية >ادة :عمال، كما تتمثل  رالبحث العل�g و8WUيع  ر

ر�ات ومؤسسات البحوث العلمية التطبيقية و:فVار `بداعية وzراءات .خ��اع وتحو>لvا إ2B ش
اد :عمال واملبدع!ن من طالب ا89امعات ع24  وتحقق تنمية اقتصادية حقيقية و8WUيع ر
Fم إ2B منتجات حيو>ة تخدم قطاعات اجتماعية عر>ضة محققة  ر.نضمام ل�Qاضنة لتحو>ل أفVا

ن، (التVامل مع الشر�ات واملؤسسات `قليمية والعاملية الكب!�ة    ).6، 2017وتوفيق وآخر
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 :خصائص حاضنات �عمال ا��امعية-3

   �kة وال�Þا حاضنات :عمال ا89امعية الناhÒ ت@سم �kناك مجموعة من ا�9صائص الF
 : تم!FRا عن غ!�Fا، من أFم Fذه ا�9صائص أhÝا

عات الناشئة  � ة للمشر و كيان للتنمية .قتصادية و.جتماعية مصمم لتقديم املشو ر َّ

س&س وUسر«ع نموFا ونجاحvا من خالل برنامج شامل ملساعدة ا��تملة، ومساعد¸hا ع24 تأ
 .(Al-Mubaraki & Busler, 2013,p21 (:عمال 

ابطا ب!ن ب&ئة ا�9اضنة ا��مية  � >ة ا89ديدة، وتوفر  رموطنا لالبتVار ومحفزا لألعمال التجا ر
ً

جية التنافسية، من خالل تقديم الب¬ية التحتية وا�9دمات ا��تلفة  وUعز>ز روالب&ئة ا�9ا
عات  جvا وتوف!�Fا للمشر عات ا��تضنة، والوصو إ2B الشبVات خا د واملعرفة للمشر واملوا رو لر
zط  أس املال .جتما2y من خالل  جية مفيد 2P بناء  را��تضنة؛ حيث تصبح الشبVات ا�9ا ر ر

عات ا��تضنة بمؤسسات خارج ا�9اضنة  جيو(واملشر نوكالء خا  ,Antun & Others). (ر
2021, 53( 

 .نلvا ب¬ية تحتية، وقد تVو اف��اضية تقدم خدما¸hا من خالل شبكة .ن��نت �

Uسvم 2P تحقيق التقدم العل�g، من خالل نقل وتوط!ن التكنولوجيا، وتحو>ل ا�8تمعات من  �
، (�وhÝا مسhiلكة للتكنولوجيا، إ2B �وhÝا مجتمعات منتجة لvا   - 339، 2020رعثمان وعاشو

340.( 

ن الدعم العل�g والتق�r، وال�k تقام بالتعاو مع مراكز :بحاث، تتم!R بوجود وحدات �
 2Bا إvات التقنیة و:بحاث العلمیة، وتحو¨ل hدف إ2B .ستفادة من .بتVا روا89امعات ̧و
عات نا�Þة من خالل .عتماد ع24 الب�r التحتیة لvذه ا89امعات، من مخت%�ات  ومشر

ش وأجvزة اتصاالت، باإلضافة  !س والفنی!ن وا��تص!ن 2P ورومعامل و رإ2B أعضاء Fیئة التد
 .مجاال¸hم

ق العلم والتكنولوجیا من خالل .تفاقات والتعاقدات ال�k تتم ب!ن مجتمع املال  � تقوم ب@س̈و
نو:عمال وتطبیقات البحث العل�g، ف"� ترتكز ع24 الشراكة والتعاو �اس��اتیجیة للتنمیة 

̀بداع والتجدید ی¬تج كن@یجة .قتصادیة، فالتقدم التكنولو�2 ال ة ع24  رذى یرتكز ع24 القد
̀بداع  ات القطاعات البحثیة أو الU �kعمل ع24 تطو¨ر التكنولوجیات و رللت¬سیق ب!ن مباد

د الدولة والقطاع ا�9اص من جvة أخر ىمن جvة وموا  . ر

یط البحث تقوم بدعم مجvودات ا�8تمع و:فراد 2P إقامة تنمیة تكنولوجیة حقیقیة، وت¬ش �
̀بداعیة و:�ادیمی!ن  عایة التعاو ب!ن أ�ßاب :فVار  نالعل�g با89امعات من خالل  ر

�وش، (ىوالباحث!ن من جvة، ومجتمع .س@ثمار واv89ات التمو¨لیة من جvة أخر  ، 2017رالز
18.( 

دFم با�9%�ة والشبVات و:دوات ا � اد :عمال، حيث تز وUعد اس��اتيجية استدامة ونمو لر ل�k و
Fم إ2B أعمال مستدامة  عا¸hم، كما UساعدFم ع24 ترجمة أفVا ريحتاجوhÝا إلنجاح مشر و
وفعالة من خالل توج¤vhم من خالل بدء وتنمية أعمال مزدFرة، مما �عمل ع24 تنو«ع 

 . .قتصادات وUسو>ق التقنيات وإيجاد فرص العمل وzناء ال½�وة
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داة مvمة إلطالق العنان لل%�اعة الÖشر>ة، ينظر إل¤hا صا,عو السياسة باFتمام م�Rايد �أ �
وتمك!ن املؤسسات التنافسية وإيجاد فرص عمل مستدامة، كما تفيد أيضا OP تطو>ر 

  )Lose.T, 2021, 2.(قطاعات اقتصادية جديدة

عات تكنولوجية وتنفيذFا و,شرFا وتقديم خدمات وصو  � رتوفر ب&ئة مناسبة لتأس&س مشر و
دار وا  ).222، 2020حسن ومحمود ، (ملا2B وال@سو>قى ىمن الدعم الف�r ̀و

 :أ0داف حاضنات �عمال ا��امعية-4

ات العلمية    رتتمثل أFداف حاضنات :عمال ا89امعية 2P تقديم الدعم للمباد
نتاج، وzصفة  مة للبدء الفع2P 24 العمل ̀و عات الناشئة، ال�k ال تتوافر لvا املقومات الال زواملشر و

:عمال بمختلف أنواعvا إ2B تلبية أFداف السياسة ا��تلفة للدولة وUشمل عامة ¸hدف حاضنات 
Fذه :Fداف خفض البطالة، وإعادة تدو>ر املبا,ى الفائضة إ2B أعمال جديدة، ونقل التكنولوجيا 
وتوف!� حضانات ل@سو>ق البحوث ا89امعية، وتقو>ة عنصر املعرفة 2P .قتصاد ا��24، وUعز>ز 

عات ا89د  & ,.Isabelle, D(يدة، وUسvيل التبادل ب!ن ا89امعات واV�9ومة والصناعة واملشر
Westerlund, M. 2016, 96) عات واملؤسسات الر>ادية الناشئة بمختلف و، دعم ومساندة املشر

ة ع24 شق طر>قvا، و.ندماج مع الواقع .قتصادى  را�8االت، والوقوف إ2B جانhÕا لتVو قاد ن
rا، وتبvدافFم من مجرد نموذج وتحقيق أh¸عا Fم ومشر و� املبدع!ن واملبتكر>ن وتحو>ل أفVا ر

لمخت%� إ2B `نتاج و.س@ثمار، 2P سÖيل ا�9صو ع24 املنتج الذى يخلق قيمة مضافة 2P اقتصاد  ى
، أما حاضنات :عمال ا89امعية ف@س�2 لتحقيق العديد من :Fداف م�hا عثمان : (قالسو

 ،  )336-335، 2020روعاشو

ان :فVار املبدعة واملتم!Rة للشباب والباحث!ن با89امعات، وتوف!� فرص عمل احتض �
ل�Qر>ج!ن، وUسو>ق ا��رجات العلمية والتقنية املبتكرة، واملساFمة 2P توف!� الفرص 

 .املستمرة للتطو>ر الذاUى

ة و.بتVار  � ح املباد عات املتخرجة من ا�9اضنات؛ وتنمية ر رإ,شاء العديد من املشر و و
̀نتاجيةالت د املالية و >د ا�8تمع بالVوادر الÖشر>ة ا�9القة، وكذلك املوا ركنولو�2 وتز  .و

جعل املؤسسات ا��تضنة تضيف قيمة 2P سنوات تVو>�hا، وتحقيق التمايز وامل!Rة  �
قالتنافسية، وا�9صو ع24 فرصة أك%� للنجاح OP السو  ,Carmo, Santos & de Barros(ل

2017, 61) 

>ة إيجاد فرص عمل  � >ادة :عمال و.حتفاظ باألعمال التجا رجديدة ومتنوعة، وUعز>ز مناخ  ر
2P ا�8تمع، وzناء أو Uسر«ع النمو 2P الصناعات ا��لية، وتنو«ع ودعم .قتصاد؛ حيث 
Uساعد جميع أنواع برامج ا�9اضنة النا�Þة 2P املساFمة lشVل غ!� مباشر من خالل Uسvيل 

 ).Al-Mubaraki & Busler, 2013, 21(ولو�2 نمو :عمال و.بتVار التكن

�  �kة واملالية والفنية ال< ̀دا عات الصغ!�ة ع24 تخطى املشكالت واملعوقات  رمساعدة املشر و
ليمكن أن تتعرض لvا خاصة 2P مرحلة التأس&س، وUسvيل ا�9صو ع24 مختلف أشVال 

نات العاملية لتبادل التمو>ل وال@سvيالت .ئتمانية إضافة لرzط ا�9اضنات lشبكة ا�9اض
، (ا�9%�ات   ).39، 2016يالvاجر
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ومن خالل ما سبق عرضھ من أFداف �9اضنات :عمال ا89امعية يتÌÓ أhÝا Uعمل ع24   
عات إبداعية  وتطو>ر أفVار جديدة ل�Qر>ج!ن والباحث!ن :�اديمي!ن با89امعات إليجاد مشر

عات قائمة، ومساعدة  ات و.خ��اعات وجديدة أو املساعدة 2P توسعة مشر رأ�ßاب .بتVا
Fم إ2B منتجات أو نماذج أو عمليات قابلة لل@سو>ق، وتوف!� الدعم  ربا89امعة 2P تحو>ل أفVا
شادية وال@سvيالت املتاحة ملن@سب¤hا، وتوف!� خدمات لv8Qات التمو>لية  روالتمو>ل وا�9دمات `

شراف واملراقبة لز> >ب ̀و َّادة وUعز>ز نموFا، ومن ثم ف"f إن رمن حيث :بحاث واملعرفة والتد

حققت تلك :Fداف فإhÝا Uعمل عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات وتدعمvا، خاصة و�O تقوم 
 .ع24 تنمية مصادر امل!Rة التنافسية ومجاال¸hا

 : أ0مية حاضنات �عمال ا��امعية-5

عية وخصائصvا أhÝا يتÌÓ من :Fداف املتعددة واملتنوعة �9اضنات :عمال ا89ام  
واد :عمال وأ�ßاب  ̀نتاجية والشر�ات و رتتمتع بأFمية كب!�ة ع24 مستو القطاعات  ى

عات وع24 مستو ا89امعات ثم ع24 مستو ا�8تمع والدولة، و>مكن إبراز ذلك فيما ي24 ىاملشر ى   :و

عات وتتمثل   -أ  واد :عمال وأ�ßاب املشر ̀نتاجية والشر�ات و وأFميhiا للقطاعات   :OPر

إن امل¬شآت ا89ديدة تحتاج إ2B العديد من ا�9دمات القانونية ال�k قد توفرFا وتدعمvا  �
حاضنات :عمال التكنولوجية، �إجراءات تأس&سvا و8�Uيلvا وكتابة عقود ال��اخيص، 
وكذلك ما يتعلق بحماية امللكية الفكر>ة وzراءات .خ��اع، حيث تقوم حاضنات :عمال 

رو الوسيط ب!ن امل¬شآت املن@سبة إل¤hا واv89ات ال�k تقدم ا�9دمات ا89امعية عادة بد
 .القانونية ت&س!�ا ودعما لvذه امل¬شآت 

عات  � ض hÒدف استقطاب وجذب العديد من املمول!ن للمشر وإقامة وUسvيل الندوات واملعا ر
vيدا لتواصلvه، وذلك تم ائد :عمال 2P تنفيذ وتفعيل ابتVا رالصغ!�ة وzالتا2B دعم  م مع ر

امل¬شآت املن@سبة إل¤hا، وكذلك Uعمل ع24 ال¬شر وال��و>ج ع24 وسائل للتواصل ع24 شبVات 
ىالتواصل .جتما2y فيما بي�hا وذلك ع24 املستو ا��24 أو العال�g، للوقوف ع24 ما �ستجد 

 .وكذلك املشاركة 2P تبادل ا�9%�ات املتنوعة والس�2 نحو تحقيق التVامل

عات الصغ!�ة املن@سبة لvا وذلك 2P مرحلة تقديم ا�9دمات ` � >ة للم¬شآت واملشر ودا ر
ات ا�9اصة برائدى  >ب ا��تلفة لتنمية املvا رتقييمvا، كما تقوم كذلك بتقديم خدمات التد ر
:عمال، باإلضافة إ2B تقديم خدمات ال@سو>ق للم¬شآت املن@سبة ل�Qاضنات من قبل 

ة أيضا لنفس ا�9اضنات، وتتمثل ا�9دمات ىم¬شآت أخر متخصصة F 2Pذا ا�8ال ومن@سب
>ة �9اضنات :عمال ا89امعية 2P املساعدة ع24 وضع السياسات، وتحديد  ر.ست@شا
عات الصغ!�ة  اء التنفيذي!ن، كما تراقب تفاعل ونمو املشر و:Fداف، واختيار وتوظيف املد ر

 .ال�k تدعمvا واملن@سبة إل¤hا

عات ا � لصغ!�ة واملتوسطة ال�k تن@سب ل�Qاضنات وتتمثل 2P و توف!� الب¬ية التحتية للمشر
̀ضافية من أجvزة  مة من مخت%�ات ومعامل وتجR!vات، و.حتياجات  زاملرافق :ساسية الال
وzرامج وخدمات تقنية املعلومات وشبVات .تصاالت، كما تقوم lعض ا�9اضنات lعمل 

مة لتوف!� متطلبات الب¬ية التحتية للم ¬شآت املن@سبة لvا عن طر>ق املشاركة أو زال��ت&بات الال
 ىالت¬سيق مع ا89امعات وFيئات نقل التقنية أو عن طر>ق .ست@ئجار أو أي وسيلة أخر
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ش  � >ب والندوات و رالت¬سيق ب!ن اv89ات املعنية لتقديم مجموعة متVاملة من برامج التد ور
عات  ة وتطو>ر املشر والعمل 2P ا�8االت ا��تلفة املتعلقة بإدا الصغ!�ة حسب ال¬شاط ر

 ).18-16، 2006باللطة، (.قتصادي 

�  2P ات ع وتلقى اس@شا اسات جدو للمشر رتقديم دعم ف�r من خالل املساعدة lعمل د ور ى
̀نتاج وا��اسبة و:مو القانونية ة وال@سو>ق والتصميم و رمختلف ا�8االت مثل `دا  .ر

عات الناشئة من خالل ال � ات أ�ßاب املشر وتنمية مvا >ب املستمر تبعا الحتياجات ر رتد
ع مثل فنو البيع والتفاوض واملناقصات وغ!�Fا، وكذلك تقديم الدعم ال@سو>قى من  ناملشر و
ض ا��لية والدولية ومساعدتھ  ع املن@سب 2P .ش��اك باملعا رخالل معاونة صاحب املشر و

 ).143، 2005شل�f، (ب@سو>ق منتجاتھ من خالل شركة متعاونة مع ا�9اضنة 

تقديم ا�9دمات الفنية حيث إن وجود ب&ئة م8Wعة لنقل التقنية �عت%� مطلبا أساسيا  �
مة  زلنجاح حاضنات :عمال ا89امعية 2P حصو امل¬شآت املن@سبة لvا ع24 التقنيات الال ل
نلتطو>رFا ونموFا، حيث Uعمل ع24 تحقيق التعاو والت¬سيق ب!ن برامج نقل التقنية 

قطر وأدوات استعانhiا با�9%�اء واملتخصص!ن، وكذلك ترت&ب وا�9اضنات، مع توف!� سبل و
قطر استخدامvا ملراكز ا89ودة القر>بة من Fذه ا�9اضنات، وذلك من خالل عقود 

 .واتفاقيات خاصة

 :أ0ميo�ا الyسبة ل�Hامعات وتتمثل Rv  -ب 

بداعية و:بحاث التطبيقية با89امعات، والعمل ع24 تحو>لvا �  ̀ عاية وتنمية :فVار  من ر 
عات الصغ!�ة  ومرحلة البحث والتطو>ر إ2B مرحلة التنفيذ، وذلك من خالل إقامة املشر
¸hا الفائقة ع24  رالتكنولوجية، والU �kعت%� أحد أFم آليات التطو التكنولو�2 من حيث قد ر

̀نتاج lشVل أسرع وzتVلفة أقل   ).264-261، ص ص 2020عO4 ، (تطو>ر وتحديث عمليات 

ة ب!ن الطالب وا�9ر>ج!ن والباحث!ن با89امعات، 8WUيع `بداع و � ح الر>ادة واملباد ر,شر ر و
وتحقيق التم!R وا89ودة 2P العمل، و,شر وUعميم :فVار ا89ديدة باستمرار، لتمك!ن الشباب 

عات متم!Rة  .ومن تقديم أفVار وأعمال ومشر

,شطة جديدة تطو>ر :ساليب املستخدمة 2P قطاع املعلومات و.تصاالت، واستحداث أ �
 .تقدم قيمة مضافة، ومن ثم املساFمة 2P صنع مجتمع املعرفة

دعم تمو>ل البحث العل�g با89امعات خاصة 2P ظل تناقص الدعم اV�9ومى لvا، وتطو>ره  �
 .و.بتVار فيھ بما �ساFم 2P إنتاج منتجات جديدة أو تطو>ر منتجات قائمة

 :أ0ميo�ا بالyسبة للمجتمع والدولة وتتمثل Rv  - ج 

عات ا � وملشاركة 2P تنمية وت¬شيط ا�8تمع ا��24 وكذلك تطو>ر ب&ئة :عمال، وإقامة مشر
عديدة Uعمل ع24 تنمية ا�8تمع، وجعل ا�9اضنة نواة تنمية إقليمية ومحلية، ومركزا ل¬شر 

ح العمل باألخص لدى الراغب!ن 2P .لتحاق lسو العمل  قر  .و
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>اد � رإhÝا موطن لالبتVار الذى �عز ثقافة  عات ا89ديدة، مما �عز ز زة :عمال وتوليد املشر و
 João(إيجاد الوظائف املؤFلة، وتطو>ر املنتجات وا�9دمات ذات القيمة املضافة العالية 

Paulo do Carmo, Christian Mariani Lucas dos Santos & João Paulo Soares de 
Barros ,2017 ,61( 

تصدير>ة للمؤسسات الوطنية، من خالل قيام املساFمة 2P تطو>ر امل!Rة التنافسية وال �
عا¸hا ا��تضنة  وا�9اضنة ا89امعية بتعز>ز عالقة ال��ابط وال@شابك والشراكة ب!ن مشر
ا¸hا  ̀نتاجية خارج محيطvا وال�k تحتاج إ2B عنصر التقنية لVى تطو قد رواملؤسسات  ر

 .̀نتاجية والتصدير>ة وتحسن جودة منتجا¸hا

كب!�ة �9اضنات :عمال ا89امعية الfk تم إيضاح أlعادFا فيما سبق وOP ضوء :Fمية ال
زأداة تحف!R اس��اتيجية Uعز التنمية .قتصادية ا89امعية Uعد  حاضنات :عمال يتÌÓ أن

عات جديدة، وإيجاد املز>د من فرص العمل و��U!� مخرجات البحث  ووUسvم OP إيجاد مشر
ف  2P والتكنولوجيا با89امعات �gعات ا89ديدة رالعل وع وتحس!ن مستو املع&شة �وhÝا آلية للمشر ى

>ادة :عمال التكنولوجية، ة OP رواملش��كة و ز ومن ثم تتمتع حاضنات :عمال ا89امعية بأFمية بار َّ

تنمية ا89وانب .قتصادية، ودعم ا�8تمع ا��O4، ودعم التنمية .قتصادية والصناعية 
ات ذلك التطو>ر والتخطيط لھ وتوج¤hھ والتكنولوجية، وFذا ما يؤكد أFم رية تطو>رFا وUعرف مسا ُّ

 .ع24 النحو :مثل؛ ملا لvا من تداعيات عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

 :يتمو�ل حاضنات �عمال ا��امعية و0ي=ل�ا التنظي~{ و|دار-6

ع اقتصادي تديره ا89امعة، ل ة ع24 وUعد حاضنات :عمال ا89امعية بمثابة مشر رھ القد
ل.ستمرار بذاتھ بدو دعم إضاl 2Pعد ف��ة انطالق محددة، و>مكن تناو تمو>ل حاضنات :عمال  ن

O4دار كما ي  : يا89امعية وFيVلvا التنظيfg ̀و

 :تمو�ل حاضنات �عمال ا��امعية  - أ

ىتختلف مصادر تمو>ل ا�9اضنات وفقا لVل نوع م�hا الvادفة للرzح وأخر غ!� Fادفة 
، م�hا اV�9ومية وم�hا املمولة بمشاركة من القطاع ا�9اص، وم�hا برامج ا�9اضنات غ!� للرzح

Fادفة للرzح، وتقوم جvات مختلفة من Fيئات عمومية وشر�ات خاصة ومؤسسات علمية 
م ل�Qاضنات قبل  زومنظمات مvنية ومتخصصة بتقديم أنواع الدعم أو املشاركة 2P التمو>ل الال

̀عتم اد ع24 التمو>ل الذاUى و>أخذ التمو>ل املقدم من Fذه اv89ات وغ!�Fا صيغا بلوغvا مرحلة 
ِمختلفة تVو أحيانا 2P شVل مبان أو مساFمات مالية حسب آلية معينة إضافة إ2B العوائد  ن
̀يجار  عات وال�k م�hا عوائد  واملتأتية من ا�9دمات ال�k تقدمvا ا�9اضنات أل�ßاب املشر

وعات املن@سبة، ومساعدات وFبات تتلقاFا ا�9اضنة 2P شVل عيfr أو وا�9دمات املقدمة للمشر
ع، (نقدى وعز ل، وأغلب ا�9اضنات تكتفى بالوصو إ2B مرحلة .كتفاء املاOB الذاUي )182، 2016ز

عات ا��تضنة مثل د من خالل املؤسسات واملشر وبما تجنيھ من موا رسوم ا�9دمات املقدمة، : (ر
zاح lعد نتاج، و,سبة من أسvم املؤسسات ر,سبة معينة من :  ̀ 2P ع ا��تضن و أن يبدأ املشر

  .، وغ!�Fا من آليات تحصيل الرسم والتVاليف)ا��تضنة
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 :ىال�ي=ل التنظي~{ و|دار �Bاضنات �عمال ا��امعية  - ب

ة ا�9اضنة، وال8Qنة التنفيذية،  رتدار ا�9اضنة بواسطة FيVل إدار يتVو من مجلس إدا ن ى
ة ا�9اضنة واملشرف!ن عل¤hا باملبادىء الرئ&سية ل�Qاضنة ومدير ا�9اضنة، ر و>جب أن تتطلع إدا

Fا 2P ا�8تمع،  سالة وفلسفة وا�Íة ل�Qاضنة تحدد دو >ة و ̀جماع ع24 ر روآليات عملvا، و ر ؤ
سالhiا، وا�9رص ع24 انتقاء  روالقيام بتخطيط اس��اتيجية Uشمل تحديد أFداف عي¬ية لتحقيق 

ة  سالhiا، وح�k تتمكن من رالقائم!ن باإلدا  2P ة مجز>ة؛ لتحقيق نجاح ا�9اضنة رومVافأ¸hم بصو ر
عات ا��تضنة 2P النمو  َمساعدة املشر َ  ). 11، 2004جامعة امللك عبد العز>ز، (و

ة أو : نو>تVو الvيVل التنظي�g ل�Qاضنة 2P أغلب أنواعvا من ثالثة مستو>ات رمجلس `دا
 2P �gسU8نة العليا للمنظومة وQعض النماذج الl)8نة التنفيذية، ومدير )ىا�8لس .س@شارQوال ،

ا�9اضنة وذلك بخالف فر>ق عمل ا�9اضنة املشرف ع24 تنفيذ خطة ا�9اضنة، و>مكن عرض 
دار كما ي24  :ىاملستو>ات الثالثة للvيVل التنظي�g ̀و

ة ا�9اضنة  � ة ا�9اضنة من فر>ق): ىا�8لس .س@شار(رمجلس إدا ريتVو مجلس إدا  عمل ذو ن
ة العليا لv8Qات املعنية مثل غرف التجار  ̀دا رخ%�ة يرأسة اv89ة املمولة وممثل!ن من 

 .والصناعة واv89ات الوسيطة لوضع اس��اتيجيات عمل ا�9اضنة

تتو2B ال8Qنة التنفيذية املشاركة U 2Pشغيل ا�9اضنة وتقديم املساعدة : ال8Qنة التنفيذية �
ط .نضمام والتخرج من ا�9اضنة، واملعاونة 2P ملدير ا�9اضنة، وتختص ال8Qنة ب ووضع شر

 2P ا طبقا ملعاي!� ا�9اضنة، وكذلك املشاركةh¸عات وأولو>ا وتحديد :,شطة الرئ&سية للمشر
نة التقدير>ة مع مديرFا  .زإعداد املوا

ة أعمال ا�9اضنة اليومية، و«عاونھ: مدير ا�9اضنة � روFو العماد الرئ&&�â لvا واملسئو عن إدا  ل
ىطاقم إدار ف�r يضم محاسب، وأخصاÜى Uسو>ق وسكرت!� ومسئو2B أمن، وتت�Qص مvام 
مدير ا�9اضنة OP ضمان تحقيق السياسات و:Fداف ا��ددة ل�Qاضنة واملعتمدة من 
اسhiا وتقييمvا باألش��اك مع ال8Qة  ة ا�9اضنة، وتلقى طلبات املن@سب!ن ود رمجلس إدا ر

شادية للمن@سب!ن ل�Qاضنة، باإلضافة إ2B ال@سو>ق رالتنفيذية، وعقد ال%�امج التد ر>Öية ̀و
ع، ( وال��و>ج ل�Qاضنة بما OP ذلك عقد الندوات واملؤتمرات  وعز  ).183-182، 2016ز

صفvا املفصل  ة ا�9اضنة بصنع السياسات وتوف!� النماذج :صلية ل�Qاضنة و ووتقوم إدا ر
ًصة لوضع أFداف اس��اتيجية أك½� وضوحا يللمس@ثمر>ن، وملدير ا�9اضنات ع24 حد سواء الفر

عات ا��تضنة، وأيضا  اد :عمال املبتدئ!ن من أ�ßاب املشر وومق��حات قيمة للعمالء تجاه ر و
نوضع ملف Uعر>ف بخدمات ا�9اضنة بدقة وتحسي�hا، ع24 أن يVو ملستو>ات ا�9دمة املتفق 

 :(Vonzedtwitz & Grimaldi, 2006, 467: (ىعل¤hا ب!ن مدير ا�9اضنة واملعلن ع�hا املزايا التالية

عات الناشئة  � «ع بتحديد واختيار أفضل تطابق ب!ن احتياجات املشر وأن Uسمح أل�ßاب املشا ر
 .وخ%�ة ا�9اضنة

سات �9دمات ا�9اضنة وعمليات ا�9اضنة ل@سvيل نقل تكنولوجيا  � ريضعو أفضل املما ن
عات وUسو>قvا  .ووتنظيم املشر
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 .نة نفسvا مع أفضل ا�9اضنات وعمليات خدمة ا�9ضانة 2P فئhiارأhÝا Uسمح ل�Qاضنات بمقا �

�  2Bعات ناشئة أفضل، وأن تؤدى إ Fا إ2B احتضان أفضل وhÝ 2Pاية املطاف إ2B مشر وتؤدى بدو ر
fgىتنمية أقو لالقتصاد `قلي. 

 OP ا املركزvك الفوائد غ!� املباشرة من ,شاط ر كما أنھ من املvم 89ميع ا�9اضنات أن تد
، وأن Fذه الفوائد يمكن )مثل توليد lعض املساFمة OP .قتصاد `قليfg(الت الثانو>ة ا�8ا

¸hا lشVل أفضل، و>مكن أن تؤدى إ2B فvم أفضل 89ودة ا�9دمة، واعتماد  رتوقعvا واستغاللvا وإدا
وسياسة ل�Qاضنة لتعكس ال��ك!R ع24 جودة ا�9اضنة بدال من الكمية، ومن ثم سيVو مدير  ن

>ن ع24 ضبط نماذج أعمالvم حو كفاءا¸hم :ساسية الفعلية و.ستفادة م�hاا�9اضنات ل قاد . ر
)Vonzedtwitz & Grimaldi, 2006, 468( 

 :ا��دمات ال�{ تقدم�ا حاضنات �عمال ا��امعية-7

Uعد ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال ا89امعية مصدر قوة Fذه ا�9اضنات،   
وتقوم حاضنات :عمال ا89امعية .. 2 جودة تلك ا�9دمات وتنوعvاوأFمية ا�9اضنات ترتكز ع4

بوجھ عام بتقديم مجموعة من ا�9دمات الfk تل�f أFداف إ,شاhàا وكذلك تلبية احتياجات 
عا¸hم الصغ!�ة، ومن تلك ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات  واملن@سب!ن إل¤hا وتمكي�hم من تنمية مشر

O4عمال ا89امعية ماي:  : 

 حيث توفر ا�9اضنات مب�r نموذ�2 يالئم إ,شاء وتأس&س :عمال بداخلھ، :ية التحتيةالب¬ �
، 2020مدخل ودادن،(وتوف!� :ماكن ا�v8زة الستضافة املؤسسات املن@سبة إ2B ا�9اضنة 

 .توفر ا�9اضنات ا��ت%�ات و.تصاالت وال@سvيالت ا��ت%�ية، كما )215-216

خصة غالبا ما: املساعدة القانونية � ر يحتاج املن@سب!ن ل�Qاضنات إ2B مساعدة قانونية مثل 
Fا، وال@�8يل اV�9ومى، وغ!�Fا من  ض أو اس@ثما رموافقة من اv89ة ا��تصة ع24 بناء : ر

فة  .وا�9دمات القانونية املعر

عات ا89ديدة مع عمليات احتضان :شبVات العمل � و حيث تقوم ا�9اضنات برzط املشر
وس :موال ى:عمال :خر باستعما ؤل شبVات :عمال وإقامة عالقات مع أ�ßاب ر

 2P ضع تلك العالقات نتاجية ال�k تقع 2P محيط ا�9اضنة و  ̀ وو.س��اتيجي!ن واملنظمات
عات ا��تضنة، وhÒذا يVو قد تم توف!� قاعدة واسعة لتبادل املعرفة ب!ن  نخدمة املشر و

 ).11 -10، 2017دمحم وش¬تھ، (اv89ات ا�9اضنة وا��تضنة 

̀دار �  تقدم ا�9اضنات خدمات التخطيط والرقابة والتوجيھ واملتاlعة لألعمال :ىالدعم 
ة،  عات صغ!�ة ل&س لد£hا مجلس إدا عات والشر�ات الناشئة، الU �kعد بمثابة مشر رواملشر و و
 2P عات أو الشر�ات ا��تضنة ووتمثل لvا ا�9اضنة إحدى القنوات الvامة الU �kساعد املشر

 .ل ع24 املعلومات والتكنولوجيا والتمو>لا�9صو

 تقوم ا�9اضنات lشVل خاص بتقديم أنواع مختلفة من الدعم :الدعم الف�r والتكنولو�2 �
سة  عات أو الشر�ات الناشئة الU �kعتمد ع24 التكنولوجيا 2P مما رالتكنولو�2 للمشر و

 .,شاطvا، وذلك hÒدف Uسر«ع و,شر املعرفة التكنولوجية

� < عات وتنفیذ : ةرخدمات اس@شا اسة ا89دو .قتصادیة للمشر ووUشمل Fذه ا�9دمات د ى ر
 2Bذا باإلضافة إF ،عات املقاوالتیة ات ا89ودة الشاملة وال�k عادة ما Uعا,ى م�hا املشر واس@شا ر
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ع، كما  ¨ة وا��اسÖیة للمشر ة :عمال الفنیة واملالیة `دا قیة وادا ات ال@س̈و و.س@شا ر ر ٕ ر
ات ا ةرت@بعvا .س@شا  .لقانونیة وحمایة امللكیة الفك̈ر

ة � د الÖش̈ر عات املقاوالتیة، حیث :رخدمات تنمیة املوا و من حیث ¸hیئة القو العاملة باملشر ى
ات Fؤالء :فراد  zط العامل!ن با�9اضنات وzأسواق العمل وتنمیة مvا رUشمل Fذه ا�9دمات  ر

 .والرzط مع اv89ات التنمو¨ة ا��تلفة

ن ونظام آلیة العالقات العامة  والk:ا�9دمات العامة  � � تتمثل 2P توف!� املVاتب وأماكن التخ̈ز
 2P ض العاملیة، وتوف!� خدمات الصیانة، وكذلك املساعدة رو.ش��اك 2P املؤتمرات واملعا
لا�9صو ع24 التمو¨ل املناسب بناء ع24 الت¬سیق مع lعض اv89ات املvتمة hÒذا النوع من 

عات  ، (واملشر  ).514، 2017رسعيدي، ومنصو

و>تÌÓ مما سبق مدى أFمية ا�9دمات ال�k تقدمvا حاضنات :عمال ا89امعية   
¸hا ع24 مساعدة  عات املن@سبة لvا، باإلضافة إ2B أFمية ا�9دمات الfk تقدمvا، ومدى قد رللمشر و
عات  ضا أ�ßاب املشر عات ع24 النمو والتقدم خالل ف��ة .حتضان؛ وأيضا مدى  وFذه املشر رو

ة ل�Qاضنة ع�hا، وذلك lسÖب املنافسة املتنامية من حيث التكنولوجيات ا89ديدة، ومن ثم املن@سب
ىفالبد أن ¸hتم حاضنات :عمال ا89امعية بتقديم خدمات عالية املستو Uساعد ع24 توف!� ب&ئة 
عات جديدة قائمة ع24 التكنولوجيا، وFو ما  ومواتية لتطو>ر :عمال املبتكرة وإ,شاء وتطو>ر مشر

 .ينعكس عU 24عز>ز ودعم امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

 :مقومات حاضنات �عمال ا��امعية -8

 OP اvا نجاحh¤يقوم عل fkإن مقومات حاضنات :عمال ا89امعية بمثابة :عمدة والدعائم ال
َّتحقيق أFدافvا والوظائف املنوطة م�hا؛ ومن ثم يمكن تحديد املقومات الU fkساFم lشVل  كب!� 

اد :عمال ومن ثم نجاح حاضنات :عمال ا89امعية فيما يO4و   : وفعال 2P تحقيق فعالية ر

��ا وتقييم�ا املستمر  -أ  سات إ2B أن أحد  :روضوح أ0داف ا�Bاضنة وحسن إدا رUش!� الدا
>ة املستقبلية لvذه ا�9اضنات،  ؤعوامل نجاح ا�9اضنات 2P ا89امعات �2 وضوح أFدافvا والر

 ب!ن أFداف ا�9اضنات وتطلعات ا89امعة واس��اتيجيا¸hا للمستقبل وتوافق إضافة إ2B املالءمة
ب!ن ثقافة ا89امعي!ن وثقافة العامل!ن 2P املؤسسات ال�k تحتض�hا حاضنات :عمال ا89امعية، 

ات  كما عات الصغ!�ة وابتVا ة ا�9اضنة أحد العوامل الU fkساFم OP نجاح املشر رUعد إدا ور
نجاح كب!� ل�Qاضنة، باإلضافة إ2B أن نجاح ا�9اضنة يتطلب تقييم الشباب وzالتا2B تحقيق 

 �kا باستمرار وال يقتصر ذلك ع24 املؤسسات ا��تضنة فقط وإنما حhàا وأداh¸عمليا
املؤسسات املتخرجة، فvذه املعلومات UساFم 2P تخطيط وتقديم خدما¸hا وUسو>ق نفسvا 

عات ذات نوعية واعدة ومتوقع لvا  الز>ن، (أن تحقق معدالت نمو جيدة وواجتذاب مشر
 ).288-287، 2017وzرا�2، 

رلدعم ا89امعة دو كب!� 2P نجاح ا�9اضنات وذلك من خالل  :الدعم ا��ام�R وا�Bكومي  -ب 
ضع قواعد وأسس تنظم العالقة ب!ن  مvا خطوات عمل واقعية و ووضع خطط اس��اتيجية تال ز

عات املستضافة وا89امعة  ر، باإلضافة إ2B الدو )66-64، 2012 طاFر، وعبدا�9س!ن،(واملشر
ة والتخطيط  رالكب!� لV�Qومة 2P نجاح ا�9اضنات وذلك من خالل 8WUيع ا89امعات ع24 املباد
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مة وتقديم املنح أو املساعدات  ا)�â الال زوإ,شاء حاضنات :عمال ا89امعية وتخصيص : ر
ة إ2B نقل lعض املؤسسات املالية ل8Qامعات ال�k ترغب 2P إ,شاء lعض املبا,ى ل�Qاضنة إضاف

ناV�9ومية البحثية إ2B ا�9اضنات لتVو Fذه ا�9اضنات مصدر إشعاع عل�g �ساFم مساFمة 
عات  .وفعالة 2P نجاح املشر

>ة ذات خ%�ة ومؤFلة �ساFم 2P خلق  :يكفاءة ال=ادر الCشر  -ج  رإن توفر مدير جيد وFيئة اس@شا
عات املن@سبة ل�Qاض يجاæى للمشر ًنة؛ فيعت%� مدير ا�9اضنة عنصرا مvما واملناخ ا��فز ̀و ً

ة ا�9اضنة، حيث  رمن عناصر نجاح ا�9اضنة، خاصة عندما يVو مؤFال lشVل جيد إلدا ن
، (يقوم مدير ا�9اضنة بمساعدة الشر�ات املستأجرة U 2Pعي!ن املوظف!ن املؤFل!ن R)ىالع

د ا��دودة OP واستخدام امل" ا��تضن!ن/ العمالء "، و.Fتمام باحتياجات )160، 2020 روا
 .(Voisey, Gornall, Jones & Thomas, 2006, 463(تقديم خدمة مسhiدفة 

عات املق��حة ضمن حاضنة �عمال ا��امعية، وفعالية عملية   -د  و�نتقاء ا��يد للمشر
ىتحر اجتذاب :فVار النا�Þة، ومعاhi89ا وتطو>رFا ل&س باملvمة السvلة ألن  :�حتضان

عات  ا89ديدة عملية مرنة للغاية ¸hدف إ2B تحقيق أFداف مختلفة، و:فVار واحتضان املشر
اد :عمال؛ وFو ما يؤثر إيجابيا ع24 فعالية ونجاح  ًالنا�Þة Uعتمد lشVل كب!� ع24 فعالية ر و

عات ا��تضنة Gorączkowska, 2020, 802(OP(ا�9اضنات  َ، وتتحدد معاي!� انتقاء املشر : و
ع تقديم خطة عمل تفصيلية وم ة ع24 النمو السر«ع، وتقديم صاحب املشر وحددة، والقد ر

>ادية قابلة للتحو  لالخ��اع أو فكرة جديدة؛ وتوف!� منظومة Uعليمية UساFم 2P توليد أفVار  ر
ر لنجاح وæعث دينامية ا�9اضنة أن يتم  عات صغ!�ة جديدة، و«عد شرط ضر ىإ2B مشر و و

 �9اضنة :عمال ا89امعية، باإلضافة إ2B رتفعيل دو ا89امعة كشر>ك وأحد :طراف الرئ&سة
عات الصغ!�ة ا89ديدة ضمن سلسلة :,شطة ملؤسسات أعمال  >ة تجعل املشر واعتماد ر ؤ
قائمة، سواء �انت مرتبطة بمراحل تقديم املدخالت أو بمراحل Uغذية العمليات أو مراحل 

 .تصر>ف املنتجات وتقديم ا�9دمات
 Uعت%� حاضنات :عمال lشVل :ءمة مرافق�ا وتمو�ل�اا��دمات ال�� تقدم�ا ا�Bاضنة ومال  -ه 

عات أو الشر�ات  ا جديدا لتقديم ا�9دمات للمشر وعام وا89امعية م�hا lشVل خاص مصد ر
¸hا ع24 توف!� جميع ا�9دمات واملرافق  رالناشئة، ولكن تواجھ ا�9اضنات مشVلة عدم قد

عات أو الشر�ات املبتدئة، وذلك lسÖب صغر  مة للمشر والال -8م تلك ا�9اضنات، وzالتا2B ز
�9ل تلك املشVلة البد من تصميم حاضنة :عمال ا89امعية lعناية فائقة وفقا الحتياج 
عات أو الشر�ات املسhiدفة ال�k س&تم إ�9اقvا با�9اضنة،كما أن ا�9اضنات :ك½�  واملشر

ة إ2B أن نجاحا �2 تلك ال�k تن.2P Ì تنو«ع مصادر حصولvا ع24 التمو>ل، وFنا ال بد  شا رمن̀ 
æع سنوات ع24  عات أو الشر�ات ا��تضنة تتخرج من ا�9اضنة 2P غضو ثالث أو أ راملشر ن و
ع  و:ك½� وUستقل ماليا lعيدا عن الدعم املادى من ا�9اضنة، وzما أن ا�9اضنة نفسvا مشر

2B �لما  إ2B .كتفاء الذاUى lعيدا عن الدعم اV�9ومى، وzالتا-أيضا–2P حد ذاتھ، ف"� Uس�2 
ة ع24 تحقيق اكتفاء ذاUى �لما �انت  ة ع24 تنو«ع مصادر تمو>لvا، وقاد ر�انت ا�9اضنة قاد ر

، (ًأك½� نجاحا  R)160، 2020يالع.( 

ًو«عد دعم مقومات حاضنات :عمال ا89امعية الfk تم ذكرFا سلفا، والعمل ع24 تفعيلvا Fو 

تحقيق وظائفvا و:Fداف املنوطة م�hا، املمر الذي يجب أن Uع%�ه حاضنات :عمال ا89امعية ل
ًوFو ما يمثل OP الوقت ذاتھ Uعز>زا للم!Rة التنافسية ل8Qامعات؛ حيث Uشمل تلك املقومات العديد 

نمن مصادر ومجاالت تحقيق امل!Rة التنافسية وامتالكvا، Fذا إ2B جانب �و تلك املقومات تمثل 
اسة Uعتمد ع24 تلك ا��ر�ات :ساسية لتطو>ر حاضنات :عمال ا89 رامعية؛ مما جعل الد
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ات تطو>ر  >وFات ا��تلفة الU fkع%� عن مسا راملقومات كعوامل تدو حولvا مشاFد الس&نا ر ر
  .حاضنات :عمال ا89امعية بتوجvا¸hا ومنطلقا¸hا ا��تلفة

  :    نماذج �Bاضنات �عمال ا��امعية Rv مصر -9

يــــة النا�Þــــة PـــO مــــصر، وفيمـــا ي4ــــ2 عـــرض ألFــــم Fــــذه  Fنـــاك العديــــد مـــن حاضــــنات :عمـــال ا89امع
  :النماذج

 :حاضنة مع�د التب�ن للصناعات املعدنية  -أ 

ــــاFرة بحلـــــــوان أوBـــــــ2  ـــة القـــ ـــــة بمحافظــــ ـــد التبـــــــ!ن للـــــــصناعات املعدنيــ ـــــنة معvــــ ــــة حاضــ Uعـــــــد تجرzـــ
" تكنولوجيــــة"را�9اضــــنات الkــــ� خرجــــت للنــــو Pــــ2 مــــصر، حيــــث تمثــــل ا�9اضــــنة جــــزء مــــن منظومــــة 

متVاملة تتضمن مؤسسة بحثية تطبيقية وUعليميـة عر>قـة و�ـ2 معvـد التبـ!ن " بحثية"و" تطبيقية"و
اسات املعدنية، كما أhÝا تتواجد 2P املنطقة الصناعية بالتب!ن وال�k تمثل أك%� قاعدة صـناعية  رللد
Pــ2 محافظــة القــاFرة متمثلــة Pــ2 عــدد ونوعيــة املــصا,ع ومراكــز البحــوث باإلضــافة إBــ2 وجــود جامعــة 

 ا�9اضــنة إBـ2 تنميــة املنطقـة ا��يطــة والتفاعـل معvـا، وذلــك مـن خــالل إقامـة عــدد حلـوان، و¸hـدف
عات ا89ديـــدة، وقـــد أجمـــع ا�9%ـــ�اء ع4ـــ2 أن Fـــذه ا�9اضـــنة تجمـــع جميـــع عناصـــر نجـــاح  ومـــن املـــشر
ع lسيط حkـ�  ̀مVانيات املطلوzة لبدء مشر دة بVل  اجا، وا�9اضنة مز وحاضنة :عمال :ك½� ر و و

ع ح�k يصل ملرحلة النجاح الVاملين.Ì، و�2 مVان مج ̀مVانات املطلوzة لبدء املشر   .وvز بVل 

Uعــد حاضــنة :عمــال بــالتب!ن بمثابــة شــراكة مجتمعيــة يقودFــا معvــد التبــ!ن والkــ� تقــوم ب@بrــ� 
عات الناشـــئة ا89ديـــدة وتحتـــض�hا  ات و.خ��اعـــات واملـــشر و:فVـــار ا89ديـــدة مـــن الـــشباب و.بتVـــا ر

عات نا�Þـة، وذلــك عـن طر>ــق لف�ـ�ة ت�ـ�اوح مــن ثـال وث إBــ2 خمـس ســنوات حkـ� تتخــرج وتـصبح مــشر
عات الصغ!�ة  >ة وال@سو>قية، كما UساFم حاضنة التب!ن 2P نجاح املشر دا د املالية ̀و وتوف!� املوا ر ر
ـــرتبط مباشـــــرة بالـــــصعوzات  ــــ� تــ ــــدمات الkـ ــــالل تقـــــديم حزمـــــة متVاملـــــة مـــــن ا�9ـ >hiا مـــــن خـ رواســـــتمرا

عات ا89ديـــدة Pـــ2 مرحلـــة .نطـــالقوالعقبـــات الkـــ� تواجـــھ املـــ ن، . (وشر -129، 2015وســـالمة وآخـــر
130(  

 :حاضنة أعمال ا��امعة �مر�كية  -ب 

م بإطالق برنامج حاضنة أعمال جامعية 2013قامت ا89امعة :مر>كية بالقاFرة 2P عام 
لطاقة 8WUع ع24 .بتVار خاصة 2P مجال التكنولوجيا املالية، والرعاية ال�äية، وا) تكنولوجية(

ة .لك��ونية ون.�ت 2P احتضان أك½� من  ع جديد، تخرج م�hا 150روالب&ئة، والتجا  18و مشر
ع،  ، وUعد حاضنة :عمال با89امعة :مر>كية بالقاFرة )2021ا89امعة :مر>كية بالقاFرة، (ومشر

AUC Venture Lab) في¬شر الب fâã مصر والشر :وسط وأ) أيھ يو OP فر>قيا، قا�9اضنة الرائدة
ات، وحققت Fذه الشر�ات الناشئة إيرادات 55حيث قامت باحتضان  ر شركة حÃ �kن OP ستة دو

 . فرصة عمل376ن مليو جنيھ وقدمت 26ن مليو جنيھ وحصلت ع24 تمو>ل بقيمة 38تز>د عن 

ات  hــدف حاضــنة :عمــال با89امعــة :مر>كيــة بالقــاFرة ل@ــسو>ق التكنولوجيــا و.بتVــا ر̧و
ىFــا الــشر�ات الناشــئة املــصر>ة للمــساFمة Pــ2 نمــو .قتــصاد املــصر وإيجــاد فــرص عمــل رالkــf تطو

اد :عمــال ممــن  وجديــدة، وتــوفر حاضــنة :عمــال با89امعــة :مر>كيــة بالقــاFرة خــدمات عديــدة لــر
ة ع4ـــ2 النمــــو و.ســـتفادة مــــن إمVانيـــات ا89امعــــة ذات املـــستو العــــال�g والkـــ� Uــــشمل  ىلـــد£hم القــــد ر
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ــــال، وكـــــذلك املعرفـــــة والت كنولوجيـــــا والتواصـــــل مـــــع .ســـــاتذة وا�9ـــــر>ج!ن والطـــــالب وشـــــبVات :عمـ
 )2021ان��برايز،  (.استخدام مرافق ا89امعة و خدما¸hا

 :حاضنة 3لية �قتصاد والعلوم السياسية جامعة القا0رة  -ج 

لUعــد حاضــنة أعمــال �ليـــة .قتــصاد والعلــوم الــسياسية بجامعـــة القــاFرة أو حاضــنة أعمـــال 
hدف حاضنة أعمال �لية جامعي >ادة :عمال، ̧و رة 2P ا89امعات اV�9ومية املصر>ة كمركز للتم!R و

.قتــصاد والعلــوم الــسياسية إBــ2 إيجــاد جيــل مــن الــشر�ات الناشــئة الkــ� يمكــن أن UــساFم Pــ2 نمــو 
عات الناشــــئة الkـــ� تتÖناFــــا  و.قتـــصاد املــــصر مـــن خــــالل تـــوف!� خــــدمات متنوعـــة ومتم!ــــRة للمـــشر ى

Fم ب!ن ا�9اضن  عام ، وذلك مـن خـالل 35عام ا2B 18رة واملقدمة من فئة الشباب وال�k ت��اوح أعما
ئ&ــــسة وم�hــــا  عات الــــصغ!�ة،  (.برنــــامج التوعيـــة وzرنــــامج .حتــــضان: رتـــوف!� خــــدمات  ومنــــصة املــــشر

2021( 

0ر   - د  �اق(زحاضنة أعمال جامعة   ):ور

اق ضـــمن ال%�نـــامج القـــومى ل�Qاضـــنات  انطـــالق " التكنولوجيـــةوقـــد تـــم تأســـ&س حاضـــنة ر
اق القاFرة "بأ�اديمية البحث العلfg والتكنولوجيا، وحاضنة"  مـن حاضـنات :عمـال ا89امعيـة "ور

اعـــــة (  ا�8ـــــاالت التاليــــة املتخصــــصة Pـــــ2  – النباتـــــات الطبيـــــة – الغـــــذاء واملكمــــالت الغذائيـــــة –رالز
 وتـم تأسـ&س ا�9اضـنة Pـ2 ،) الطاقـة النظيفـة– املياه – الب&ئة – مستحضرات التجميل –ال�äة 

Fم  اد :عمال واملبتكر>ن F 2Pذه التخصصات و تحو>ل أفVـا رFذه التخصصات لدعم ومساعدة ر و
ا¸hم إBــ2 حلـو تكنولوجيــة قابلــة للتطبيـق؛ و يمكــن Uـسو>قvا �9ــل املــشكالت الkـ� �عــا,ى م�hــا  لوابتVـا ر

>ـــــة مـــــصر ا�8تمـــــع، وذلـــــك مـــــن أجـــــل املـــــساFمة Pـــــ2 تحقيـــــق أFـــــداف التنميـــــة املـــــستدامة . 2030ؤ لر
 )2021 يوليو 15ربر>¬يو مصر، (

 :حاضنة 0مة بجامعة أسيوط  -ه 

حاضنة أعمال ت@بع جامعة حVومية بمصر، ومرتبطة " Fمة"   Uعد حاضنة :عمال ا89امعية 
عات  ــــج ونقــــــل تكنولوجيــــــا املعلومــــــات با89امعــــــة، حيــــــث تقــــــوم بجــــــذب أßــــــ�اب املــــــشر وبوحـــــدة دمــ

ـــة تكنولوجيـــــ ــــ� لvـــــا قيمــ  - الـــــصناعة- امليـــــاه- الغـــــذاء-الـــــ�äة"ة مـــــضافة Pـــــ2 مجـــــاالت الـــــصناعية الkـ
اعة ، وzدأت ا�9اضنة كشراكة ما ب!ن برنـامج البحـث والتطـو>ر و.بتVـار " وغ!�Fا من ا�8االت-رالز

 2P ى مع جامعة أسيوطæو ة ا�9اضـنة بالVامـل إBـ2 جامعـة أسـيوط 2014ر:و ر، ولكن حاليا آلـت إدا
وæىlعد انhiاء الشراكة مع .تحاد ، . (ر :و   )2017يالبدر

عات الر>ادية، حيـث تقـوم باملـساعدة "  Fمة"وتلعب حاضنة  ا فاعال بال¬سبة للمشر ودو
ً ً

ر
 Laboratory(ى2P تطو>ر النموذج :و2B للمنتج والذى يتمثل 2P .نتقال من مرحلة النموذج ا��%� 

Prototype (،ىÜاhلھ ال�Vشl 2 مرحلــة املنتج القابل لل@سو>قBم إ ز واملساعدة ع4ـ2 تـوف!� التمو>ـل الـال
عا¸hم  عات أو املبتكـر>ن املقيمـ!ن Pـ2 ا�9اضـنة ع4ـ2 تطـو>ر مـشر ومن أجل مـساعدة أßـ�اب املـشر و
عا¸hم الــــصغ!�ة ضــــمن معــــاي!� يتفــــق عل¤hــــا، وUــــساعد ع4ــــ2 إيجــــاد  وحkــــ� يتمكنــــوا مــــن تأســــ&س مــــشر

ع 2P ا�9اضنة للدخو كشر>ك مع لمس@ثمر lعد عملية احتضان املشر ع ا��تضن و ّ صاحب املشر و
، كمـــا أنــــھ lعــــد )2021حاضـــنة Fمــــة جامعـــة أســــيوط، . (مـــن أجــــل عمليـــة التــــص¬يع) املنـــتج ال�hــــاÜي(

>Öية خاصة  ات تد ع 2P ا�9ضوع ا2B مجموعة دو ع يخضع املشارك!ن 2P املشر راملوافقة ع24 املشر ر و و
اسة ا89دو ة ال@سو>ق ود ة وzر>ادة :عمال ومvا ىباإلدا ر ر ، (.ر   .)2017يالبدر
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ة  -و   :رحاضنة أعمال جامعة املنصو

عات :عمـــال املتنوعـــة  ة الكث!ـــ� مـــن مـــشر وتقـــدم حاضـــنة أعمـــال جامعـــة املنـــصو  -̀نتاجيـــة(ر
ـــة والتقنيــــــات ا�9ديثــــــة , ) والتكنولوجيــــــة-الــــــصناعية ات الفرديـــ ــــا ــــ2 احتــــــضان .بتVــ ـــــع ال��ك!ــــــR ع4ــ رمـ

ـــرام عقـــــد ثال/ـــــى بـــــ!ن  ــــد إبــ ـــا املعلومـــــات، وتـــــم إ,ـــــشاؤFا lعـ ـــا2y للتنميـــــة وتكنولوجيــ ̀جتمــ قالـــــصندو 
ــــط ا�9اضـــــــنة  عات الـــــــصغ!�ة، وتتوســ ـــــصر>ة �9اضـــــــنات املــــــشر ــــة املـ ـــــة وا89معيـــ ـــــة الدقvليـ وومحافظـ

>ـــــة باملدينـــــة ـــة التجا ة واملراكـــــز العلميـــــة والبحثيـــــة , رباملنطقــ ركمـــــا تقـــــع بـــــالقرب مـــــن جامعـــــة املنـــــصو
جـــال :عمـــال مـــن ناحيـــة «س وأعـــض, رالتكنولوجيــة وzـــذلك �ـــسvل .ســـتعانة بخ%ـــ�ات  راء Fيئـــة التـــد

ة مـــــن ناحيـــــة أخـــــر ىبجامعــــة املنـــــصو عات الـــــصغ!�ة، إ,ـــــشاء . (ر ـــ2 دعـــــم املـــــشر وحاضـــــنات :عمـــــال Pــ
ة،    )2021رحاضنة أعمال املنصو

ـــــاالت  ة  Pـــــــ2 وتتمثـــــــل مجــ ــــة املنـــــــصو عات حاضـــــــنة جامعـــ رمـــــــشر عات الـــــــصناعات (و ومـــــــشر
عات التحك عات تكنولوجيا املعلومات و.لك��ونيات، ومشر والغذائية، ومشر م 2P الب&ئة وخفض و

نالتلـــوث، وتطبيقـــات بحثيـــة ت¬ــــتج مـــن التعـــاو بـــ!ن ا�9اضــــنة ومراكـــز البحـــث والـــشر�ات ا��يطــــة، 
عات تنميــة ا�8تمـع ا��ــيط ة بتواجــد مجتمــع  ،)وومـشر روتتم!ــR حاضـنة :عمــال ا89امعيــة باملنـصو

ة ـــــــ� Pــــــــ2 مدينــــــــة املنــــــــصو ــــــال الــــــــصنا2y الكب!ـ ــــــدمات ا، ور:عمــ ــــــديم ا�9ــ ـــــات تقــ ـــــن جvـــ ــــا مـــ ـــــــة قرhÒــــ لفنيـ
عات، كمــــا يتم!ـــR الvيVـــل التنظيgــــ� ل�Qاضـــنة بتواجـــد مجموعــــة عمـــل تمثــــل  ات للمـــشر وو.س@ـــشا ر
عات، باإلضــــافة إBـــ2 تــــوافر قنـــوات .تــــصال مــــع  وجميـــع العناصــــر الkـــ� Uــــستطيع دعـــم نجــــاح املـــشر

جvا عات الـصغ!�ة،  (رجvات الدعم ا��تلفة داخل ا��افظة وخا وحاضنات :عمـال Pـ2 دعـم املـشر
ة، مجاال   )2021رت وت&س!�ات تقدمvا حاضنة جامعة املنصو

�طر النظر�ة للم�ة التنافسية با��امعات: راBjو الثاnي
ُ

:  

�عد تحقيق امل!Rة التنافسية الvدف الذي Uس�2 إليھ جميع املؤسسات ع24 اختالف أنماطvا 
َّاقتصادية �انت أو خدمية أو معرفية ومن ثم يتم تحليل :سس النظر>ة للم َ َ

!Rة التنافسية 
اسة من الكشف عن  اسة، والذي �عد Fدف الد Fا املتغ!� الثا,ي من الد ربا89امعات باعتبا ر ر

ات  ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية لتعرف ا,عVاس تلك املسا رمسا إيجابية �انت أو -ُّر
 عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، وFو مايتÌÓ خالل تناو :طر النظر>-سلبية

ُ
ة للم!Rة ل

ُّالتنافسية با89امعات والU fkشمل Uعرف ماFية امل!Rة التنافسية، وخصائصvا، والر�ائز الfk تقوم 

عل¤hا، وأنواعvا وأساليب تحقيقvا با89امعات، ثم العالقة ب!ن حاضنات :عمال ا89امعية وUعز>ز 
 .امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، وذلك �اآلUي

 :ما0ية امل�ة التنافسية -1

%� امل!Rة التنافسية من املفاFيم الfk حظيت باالFتمام الكب!� ع24 مختلف :صعدة وVzافة Uعت
ًا�8االت ع24 الرغم من ا�9داثة ال¬سÖية للمفvوم؛ حيث أخذ مفvوم امل!Rة التنافسية طاlعا 

، وFو  ىاقتصاديا منذ ,شأتھ إال أنھ سرعان ما شاع استخدامھ وتطبيقھ بمجاالت وأ,شطة أخر ً

د املتم!R : "ل امل!Rة التنافسية تحظى بالعديد من التعر>فات م�hا أhÝاماجع ة أو التقنية أو املو راملvا ر
السلfg، " (نالذي ي@يح للمؤسسة إنتاج قيم ومنافع للمستفيدين تز>د عما يقدمھ املنافسو

2001 ،104(O� ا بطر>قة أك: "، أوvيمكن للمؤسسة أن تنافس الغ!� من خالل fkا�8االت ال �½
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نفاعلية، و�O تمثل نقطة قوة ت@سم hÒا املؤسسة دو منافس¤hا OP أحد أ,شطhiا `نتاجية أو 
دFا الÖشر>ة أو املوقع ا89غراOP لvا ، 2010ا�9واجرة، " (را�9دمية أو ال@سو>قية أو فيما يتعلق بموا

290( 

َاك@شاف طر جديدة أك½� فاعلية من تلك املستخدمة من قبل املنا: "كما أhÝا ِ ة ق رفس!ن وقد
َّ، ومن ثم فإن امل!Rة  )Macmillan, 2000, 89" (ًاملؤسسة ع24 تجسيد ذلك .ك@شاف ميدانيا

 ,Porter" (ق:داة الfk يمكن أن تتفو hÒا املؤسسة OP املنافسة عÃ 24خر>ن: "التنافسية Uع%� عن
2006, 14(  

 :خصائص امل�ة التنافسية با��امعات -2

لعديد من ا�9صائص الfk تز>د من أFميhiا لVافة املؤسسات ت@سم امل!Rة التنافسية با
 )2004نجم، : (وzخاصة ا89امعات، ومن Fذه ا�9صائص أhÝا

غبات وحاجات املستفيدين �  .رUشتق من 

 .تقدم مساFمة ذات أFمية OP نجاح :عمال �

جية � د املنظمة والفرص OP الب&ئة ا�9ا رتقدم املالءمة الفر>دة ب!ن موا  .ر

 .تحس&نات املستقبليةتقدم قاعدة لل �

 .طو>لة :مد وصعبة التقليد �

نة �  .ر,سÖية ول&ست مطلقة تتحقق باملقا

 .قتؤدي إ2B التفو و:فضلية ع24 املنافس!ن �

 .ت¬بع من املنظمة وتحقق قيمة لvا �

 .تنعكس ع24 كفاءة أداء املنظمة أو ما تقدمھ للمستفيدين أو �ل¤hما �

 .تتحقق لف��ة طو>لة عند تطو>رFا وتجديدFا �

 : الر3ائز ال�� تقوم عل��ا امل�ة التنافسية ل�Hامعات -3

«س، ( :Fناك عدة ر�ائز تقوم عل¤hا امل!Rة التنافسية ل8Qامعات م�hا الشيخ، (، )2007رالغال�f، وإد
 ) 2004وzدر، 

د املتاحة: الكفاءة �  . روتتمثل OP .ستخدام :مثل للموا

ٍوUعfr مستو عال من ا89ودة OP املنتج: ا89ودة �  . أو ا�9دمة الfk تقدمvا ا89امعاتى

و«عfr �ل تقدم يطرأ ع24 منتجات أو خدمات ا89امعة وFيا�لvا وأساليب : ̀بداع و.بتVار �
¸hا، واس��اتيجيا¸hا، و«عد التجديد أحد :سس البنائية للم!Rة التنافسية الU fkسمح  رإدا

R!8امعة أن تتمQل. 

 .تطو>ر املستمر لصنع وUشكيل مستقبل أفضلفامل!Rة التنافسية تقوم ع24 ال: التطو>ر �
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بحيث ال تقتصر امل!Rة التنافسية ع24 وظيفة واحدة ل8Qامعة وإنما تقوم ع24 : لالشمو �
Oشمل �افة جوانب العمل ا89ام�U fkاملة الVمجموعة من املعاي!� املت  . 

>ة والتجدد �  .رف"f ت@يح متاlعة التطو والتقدم ع24 املدى البعيد: ر.ستمرا

ا¸hا : تVاملال � د ا89امعات وإمVانا¸hا وقد رفامل!Rة التنافسية تقوم ع24 ال��ابط والتVامل ب!ن موا ر
ا¸hا  .روجدا

 :أنواع املزايا التنافسية با��امعات، وأساليب تحقيق�ا -4

O� الباحثو عدة أنواع للمزايا التنافسية �â2̀بداع، : (نأح نة،  والتVلفة، النوعية، املر
الغال�f، ) (سعر، التصميم، الوقت، ا89مالية، التم!R، التكنولوجيااعتمادية، السمعة، ال

«س،  ئ&سية للمزايا التنافسية )311، 2007روإد ر، ولكن أبر :نواع للم!Rة التنافسية ثالثة أنواع  ز
O�) : ،6، 2009بلوناس، وأمينة.( 

ة ا89امعة ع24 تصميم وUسو>ق بحوhËا ومشر: م!Rة التVلفة :قل  -أ  وعا¸hا رو>قصد hÒا قد
zاح كب!�ة ومزايا  نة بمنافس¤hا؛ مما يمك�hا من تحقيق أ رومنتجا¸hا بأقل تVلفة ممكنة مقا ر
ات وإمVانات  رتنافسية عالية، و>مكن ل8Qامعات تحقيق ذلك بما تتمتع بھ وتمتلكھ من قد
ة ع24 تقديم خدمات ومنتجات بتVلفة أقل تولد من خاللھ م!Rة  ِمادية وæشر>ة تجعلvا قاد

ّ
ر

 .سيةتناف

و�O امل!Rة التنافسية الU fkستطيع أن تمتلكvا ا89امعات من ): ا89ودة(م!Rة تم!R املنتجات   - ب 
ضاFم،  رخالل تقديم خدمات ومنتجات متم!Rة وفر>دة تل�f احتياجات اللمستفيدين، وتلقى 
ات والتقنيات  روذلك من خالل فvم وتحليل مصادر التم!R واس@ثمار وتوظيف الكفاءات واملvا

>جية تمك�hا من امتالك م!Rة تنافسيةالتكن وولوجية وانhiاج طر توسع فعالة وسياسات تر  .ق

م لتقديم : م!Rة اختصار الوقت  -ج  زوUعfr بتحقيق م!Rة تنافسية قائمة ع24 تقليل الزمن الال
نا�9دمة أو املنتج دو التقليل من مستو جودتھ، و>Vو Fذا التقليل الزمfr من خالل  ى ن

من تقديم املن عات وا�9دمات إ2B املستفيدين أو ا�8تمع، وكذلك زتخفيض  وتجات واملشر
نة OP  .نتقال ب!ن مراحل إنتاج وتص¬يع  ة تص¬يع املنتجات وا�9دمات واملر وتخفيض دو ر
 OP منية محددة «ع ا��تلفة، باإلضافة إ2B .ل�Rام بجداو  زا�9دمات واملنتجات واملشا لر

�O ل8Qامعاتالتعامل مع املستفيدين وأفراد ا�8تمع  .ر الداخO4 وا�9ا

وFذه :نواع الثالثة للم!Rة التنافسية يمكن ل8Qامعة تحقيقvا من خالل حاضنات 
عات وا�9دمات واملنتجات ا��تلفة الfk تقدمvا Fذه  و:عمال ا89امعية الfk تقوم بإ,شاhàا واملشر

ق :نواع الثالثة من ا�9اضنات، ح�k أنھ من خالل حاضنات :عمال Uستطيع ا89امعات أن تحق
 fkشر>ة و:�اديمية الÖانات املادية والV̀م ٍاملزايا التنافسية OP آن واحد؛ خاصة OP ضوء املؤFالت و

 . تتمتع hÒا ا89امعات
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  :فتتمثل Rv أما أساليب تحقيق امل�ة التنافسية

ة ع24 تقديم �  وإنتاج سلع ر.ستجابة العالية �9اجات الطالب واملستفيدين، من خالل القد
غبات واحتياجات عمالhàا lشVل أفضل، وzالتاOB سيصبح Fناك مواءمة ما  روخدمات Uشبع 

 .ب!ن Fذه ا�9دمات مع املطالب الفردية أو ا89ماعية

التطو>ر املستمر والتعامل بإيجابية مع عوامل الب&ئة ا�9اجية بمتغ!�ا¸hا السياسية  �
 .و.قتصادية و.جتماعية والتكنولوجية

 .!ن مدر�ات �افة املتعامل!ن مع ا89امعات واملستفيدين من خدما¸hاتحس �

 .قUعز>ز التفو OP :داء وفيما تقوم بھ ا89امعة من مvام وما تقدمھ من خدمات �

� OPاسية، ا��تو املعر ، الرسوم الد يسمعة ا89امعة، جودة املرافق، معاي!� القبو  .رل

 :مصادر امل�ة التنافسية ومجاال��ا با��امعات -5

د الفنية  رنظرا لVو امل!Rة التنافسية تتحقق من خالل .س@ثمار :مثل لإلمVانيات واملوا ن ً

ات والكفاءات واملعرفة وغ!�Fا من  رواملادية واملالية والÖشر>ة والتنظيمية باإلضافة إ2B القد
فسية؛ فإنھ ̀مVانيات الfk تتمتع hÒا ا89امعة والfk تمك�hا من تصميم وتطبيق اس��اتيجيا¸hا التنا

O4ا فيما يF  )Pitts & Lei ,1996: (ريمكن تص¬يف مصاد

جية � جية السياسية و.جتماعية : راملصادر ا�9ا روت@شVل من متغ!�ات الب&ئة ا�9ا
و.قتصادية والتكنولوجية والتغ!�ات الfk تحدث hÒا بما يؤدي إ2B إيجاد فرص ومم!Rات 

ف العرض والطلب  ع24 ا�9دمات التعليمية والبحثية وUستفيد م�hا ا89امعات مثل ظر
د الÖشر>ة املؤFلة، والfk يمكن ل8Qامعات أن Uغتنمvا وUس@ثمرFا OP توليد مزايا  رواملوا

 .تنافسية

د : املصادر الداخلية � د ا89امعات وإمVانا¸hا امللموسة وغ!� امللموسة �املوا رو�O ترتبط بموا ر
̀بداع والتطو>ر واملعرفةاملادية والÖشر>ة و:ساليب التكنولوجية والنظم ` >ة و  .ردا

ات .س��اتيجية � ا¸hا .س��اتيجية : را�9يا روت��كز OP بناء ا89امعات مل!Rة تنافسية من خالل خيا
 .ا�9اصة بالتVامل :فقي والعمودي والتنو«ع والتحالفات .س��اتيجية مع Ãخر>ن

8االت الU fkستطيع ا89امعات من وOP ضوء Uعدد مصادر امل!Rة التنافسية ل8Qامعات فإن ا�
ظائفvا، ومن Fذه ا�8االت Fا و وخاللvا توليد مزايا تنافسية ت@نوع تبعا ملصاد ر أبوzكر، والنعيم، : (ً

 )291 -289، 2012قر,ي، والعتيقي، (، )379، 2010

، واملستو النوOy ل�Qر>ج!ن  -أ  أس املال الÖشر  OP ى.س@ثمار ي  .ر

 البحث العلfg  - ب 

ات العلمي  -ج   ةر.س@شا

̀بداع  -د  ات .بتVار و عات العلمية والبحثية، ومvا راملشر  .و

>Öية ملؤسسات ا�8تمع  -ه   رال%�امج التد
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 السياسات وأنظمة العمل والثقافة التنظيمية    -و 

ضا املستفيدين   -ز   رسمعة املؤسسة ا89امعية و

وتتم!R حاضنات :عمال ا89امعية أhÝا تجمع ب!ن مصادر امل!Rة التنافسية الثالثة وكذلك 
"U fستطيع Uعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات بالعمل ع24 �افة ا�8االت السابقة؛ فحاضنات ف

:عمال ا89امعية �ي تحقق أFدافvا والغرض من إ,شاhàا فإhÝا تقوم ع24 اس@ثمار أفVار ا�9ر>ج!ن 
تنمية والباحث!ن والعمل ع24 تنفيذFا، باإلضافة إ8WU 2Bيع الطالب ع24 التوجھ لر>ادة :عمال و

>hÕم وتنميhiم hÒذا ا�8ال بما يرفع من كفاءة ا�9ر>ج!ن ومستواFم  عا¸hم الصغ!�ة وتد رمشر و
>ب الفئات  عات العلمية والبحثية و.ستفادة م�hا، وتد رالنوF ،Oyذا فضال عن تطبيق نتائج املشر و

ً

>ادة :عمال وتقديم . عات الصغ!�ة و را��تلفة من فئات ا�8تمع OP مجال املشر ات و رس@شا
عا¸hم وتخطي العقبات :و2B للتنفيذ، باإلضافة إ2B الندوات واملؤتمرات  مة لvم لتنفيذ مشر والال ز
ضا املستفيدين وتحقيق .ستفادة لVافة أطراف ا�8تمع  طار؛ بما يحقق   ̀ رالU fkعقدFا F OPذا

�O والداخO4 و>دعم .قتصاد القومي ومتطلبات التنمية ومن ثم �عز َّا�9ا ز امل!Rة التنافسية ر
ل8Qامعات؛ وFو ما �عكس العالقة ب!ن حاضنات :عمال ا89امعية وUعز>ز امل!Rة التنافسية 

O4ت%�ز تفصيال من خالل ما ي fk8امعات والQل
ً

.  

 :العالقة ب�ن حاضنات �عمال ا��امعية و�عز�ز امل�ة التنافسية ل�Hامعات -6

ر Uعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات؛ حيث Uعت%� حاضنات :عمال ا89امعية من أFم مصاد
Uعد ا89امعات �O مكمن املعرفة والبحث واملراكز القائمة ع24 .بتVار، و>مكن ل8Qامعات من 
ابط مع الصناعة وا�8تمع والvيئات اV�9ومية، وأن  وخالل امتالكvا �9اضنات :عمال أن توفر ر

>ادة :عمال، تقوم ب@سو>ق املعرفة الfk تمتلكvا، وتطو>ر شرا� ات  رات نقل املعرفة ، وتقديم دو ر
لودعم `بداع و.بتVار والوصو إ2B املعرفة وتبادل املعلومات، وUسر«ع 84لة النمو .قتصادى؛ 
>ادة :عمال من خالل مvام  Fا U OPسو>ق نتائج :بحاث وإ,شاء وUعز>ز مجتمع  رمن خالل دو ر

من ثم فإن حاضنات .عمال ا89امعية Uعد وسيلة ، و)Hassan, 2020, 2(ا89امعات ا89ديدة 
¨ة وUشغیلیة ��رجا¸hا ال�hائیة و2P مقدمhiا البحث العلfg، وإیجاد دو جدید  رلتوف!� فرص اس@ثما ر
ر�ساFم 2P عملیة التنمیة .قتصادیة، فضال عن الدو التقلیدى ل8Qامعة، وتبfr املبدع!ن  ً

عا¸hم م Fم ومشر ن وتحو¨ل أفVا وواملبتك̈ر ىن مجرد نموذج مخ%� إ2B `نتاج و.س@ثمار، وتحقيق ر
 .م!Rة تنافسية تتعلق با89ودة أو استخدام التكنولوجيا أو .بتVار والتطو>ر

ات العلمية بما    ركما أن من أدوار حاضنات :عمال ا89امعية 2P دعم واس@ثمار .بتVا
 :�ساFم U OPعز>ز امل!Rة التنافسية با89امعات ما ي24

ات العلمية وتحو>لvا تركز  -أ  عاية وتفعيل نتائج .بتVا ر حاضنات :عمال ا89امعية ع24 دعم و ر
عات صغ!�ة، و�hÒ 2ذا أداة فعالة من أدوات التنمية  .وإ2B مشر

فع الكفاءة العلمية   - ب  رإن Fذه ا�9اضنات ذات توجھ عام يتصل بدعم الصناعة lشVل عل�g و
لvدف الذى Uس�2 لتحقيقھ 2P املقام :و Fو والتقنية للصناعة ا��لية، مما �ع�r أن ال
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ات العلمية �9دمة Fذه الصناعة  ا¸hا التنافسية، وحشد القد رتحص!ن الصناعة ودعم قد ر
 .وتطو>رFا

>ب ومراكز البحث العل�g   -ج  رFذه ا�9اضنات ت¬	�âء تواصال ب!ن ا89امعات ومراكز التد
ات للمس@ثمر>ن، وتخلق لطالب رومختلف :,شطة .قتصادية الU �kساعد U 2Pسو>ق .بتVا

ا¸hم ا¸hم و8WUيع ابتVا اسات العليا والباحث!ن استخداما أمثل لكفائhiم وقد رالد ر  .ر

Fا .قتصادى، بل   -د  ات ل&س فقط من حيث دو رينظر إ2B حاضنات :عمال ا89امعية و.بتVا ر
والفقر والتفكك وأيضا من �وhÝا فعالية لvا أFميhiا 2P مواجvة املشا�ل .جتماعية �البطالة 

 ..جتما2y وغ!�Fا من املشا�ل والسلوكيات .جتماعية املنحرفة

ات التحتية التكنولوجية ا��لية ذات   -ه  روأيضا يمكن �9اضنات :عمال ا89امعية تطو>ر القد
ل:Fمية الكب!�ة 2P التنمية .قتصادية من خالل املساFمة U 2Pسvيل ا�9صو ع24 

 ).83-82، ص ص 2018حسن، (حاث النا�Þة إ2B فرص Uسو>قية التكنولوجيا، وتحو>ل :ب

ة إذ أن التغ!� التكنولو�2 ال يقتصر ع24 إدخال طر   -و  ̀بداع و.بتVار واملباد ح  ق8WUيع ر ر و
رإنتاج حديثة أو منتجات جديدة فقط، وإنما التطو التكنولو�2 يمكن أن يحث من خالل 

̀ضافات الصغ!�ة أو ال كب!�ة 2P املنتج أو ا�9دمة ا�9الية، ومن ثم سلسلة من التحس&نات و
بداع لدى أ�ßاب  ة ع24 التخيل ̀و رفإن حاضنات :عمال ا89امعية Uس�2 إ2B تطو>ر القد
اسة  عات املن@سبة ل�Qاضنات من خالل ال%�امج التعليمية املرتكزة ع24 التعرف ود راملشر و

ب العلمية املؤدية إ2B تطو>ر أو ابتVار ��âء ما  .رالتجا

Fما واحدة من العمليات ا89وFر>ة ال�k ح  -ز  رماية امللكية الفكر>ة وzراءات .خ��اع باعتبا
عات الصغ!�ة املن@سبة �9اضنات :عمال ا89امعية 2P تطو>ر :سواق  وUساعد املشر
م لvا خالل  عات ل�Qصو ع24 التمو>ل الال زملنتجا¸hا، ففى الوقت الذى Uس�F 2ذه املشر ل و

عات املن@سبة لvا واv89ات ال�k مراحلvا :و2B تقوم  وا�9اضنات بدو الوسيط ب!ن املشر ر
 2P واملشاركة Ìäتقدم ا�9دمات القانونية ذات العالقة، من خالل التوجيھ وتقديم الن

̀جراءات املرتبطة ب@�8يل براءات .خ��اع  ، 2009غياط، وzوقموم، (إعداد النماذج واتخاذ 
61-62.( 

ات تطو>ر وع24 ضوء ما سبق ولتحقيق  اسة من الكشف عن تداعيات مسا رFدف الد ر
صد واقع دو  رحاضنات :عمال ا89امعية عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات فإن ذلك يتطلب  ر
رحاضنات :عمال ا89امعية U OPعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، وFو ما ي@ناولھ ا��و الثالث من 

اسة وما يليھ من محاو ت@ناو لالد ر ات ا��تلفة لتطو>ر حاضنات ر >وFات الfk تمثل املسا ر الس&نا ر
>و :قرب ل�Qدوث OP الواقع من وجvة نظر ا�9%�اء العامل!ن  ر:عمال ا89امعية، والس&نا

O4ذه ا��او تفصيال كما يF يانzبحاضنات :عمال ا89امعية، و
ً

 . ر
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داعيا��ا عS¡ �عز�ز واقع حاضنات �عمال ا��امعية Rv مصر وت: راBjو الثالث
 :امل�ة التنافسية ل�Hامعات

ا¸hا  Fا مؤسسة معرفية ي¬بOø عل¤hا أن تحرص ع24 .س@ثمار OP قد رإن ا89امعة باعتبا ر
>ادة  دFا لتحقيق م!Rة تنافسية لvا، وتحرص أيضا ع24 البحث عن م!Rات جديدة وتركز ع24  زوموا ًر

دFا التنافسية ا�9الية واملستقبل ا¸hا وموا رقد ية وتبحث OP .س��اتيجيات والوسائل الfk تمك�hا ر
  R!لفة وتحقيق التمVمن تقليل الت)Gabriel, 2008, 15( ؛ خاصة وأن ا89امعة منوطة ب¬شر

ف وتخر>ج طاقات lشر>ة بمختلف التخصصات  >د الطالب بمختلف العلوم واملعا راملعرفة وتز و
 �gتم ا89امعة بالبحث العلh¸ ا ا�8تمع، كماv2 مختلف مجاالتھ العلمية والتكنولوجية يحتاجP

، Fذا )l2020 ،26سيو,ى، (لUستطيع ا89امعات أن �WUص مشكالت ا�8تمع وتضع حلو لvا
ة للباحث!ن با89امعات املصر>ة وتطو `نتاج البح�5  رباإلضافة إ2B تزايد عدد :بحاث امل¬شو ر

نات :عمال ا89امعية من ، وFذا ما يجعل حاض)351، 2021مسيل، وميخائيل، (ل8Qامعات 
 OP ا التنافسية والتوسعh Ŗ!س�2 لتعز>ز مU fkلة ا89امعات الVيF إعادة OP مFساU fkالكيانات ال
نأ,شطhiا والبقاء OP ظل املنافسة الكب!�ة ب!ن ا89امعات `قليمية والعاملية، وكذلك تحقيق التواز 

أس املال الÖشر والف يب!ن وظيفhiا التعليمية وتنمية  يكر للدولة وz!ن وظيفhiا OP خدمة وتنمية ر
frقتصاد الوط..  

وقد توسعت العديد من ا89امعات املصر>ة خالل :عوام املاضية OP إطالق حاضنات :عمال 
عا¸hم وشر�ا¸hم الناشئة من خالل تقديم الدعم  وملساعدة الطالب والباحث!ن ع24 تأس&س مشر

اfâã ببعض يالفfr واملاOB و.س@شار لvم، كما بد >ادة :عمال كتخصص د «س  رأ lعضvا OP تد ر ر
الVليات، و>بلغ عدد حاضنات :عمال ا89امعية OP مصر اثنا عشرة حاضنة، تضم ما اليقل عن 

ات التكنولوجية، : ستمائة شركة ناشئة OP تخصصات متنوعة مثل اعة املستدامة، و.بتVا رالز ر
اعية،  ة ا��لفات الز روقطاعات املياه وإدا والذ�اء .صطناOy، و>تم تمو>ل ا�9اضنات ا89امعية ر

من خالل شرا�ات ب!ن اV�9ومة والقطاع ا�9اص، والتمتلك ا89امعات حصة OP الشر�ات 
غم توسع ا89امعات  عات الfk تحتض�hا ع24 عكس حاضنات :عمال غ!� ا89امعية، و رواملشر و

ًشVل عائقا أمام توسعvا وضم مز>د اV�9ومية OP تأس&س حاضنات :عمال إال أن ضعف التمو>ل �

الhiامي، . (من الطالب إ2B برامجvا الfk تفتقر lعض التخصصات lسÖب محدودية الدعم املادي
2021(  

 Oyاzالر fuمصر من خالل التحليل البي OP واقع حاضنات :عمال ا89امعية ÌÓو>ت(SWOT 
Analysis)ذا الواقع؛vذا :سلوب ع24 تحليل ال لF ىبيانات ا�9اصة بالقو واملتغ!�ات  حيث يقوم

جية لvا؛ lغرض تحديد جوانب  ربVل من الب&ئة الداخلية �9اضنات :عمال ا89امعية والب&ئة ا�9ا
القوة ال�k تتم!hÒ Rا، ومواطن الضعف الU �kعا,ى م�hا من خالل �WUيص الب&ئة الداخلية 

دFا وإمVانا¸hا الÖشر >ة واملادية بما يؤثر ع24 تطو>رFا، ر�9اضنات :عمال ا89امعية من حيث موا
جية �9اضنات :عمال ا89امعية ال�k يمكن  رباإلضافة إ2B تحديد الفرص املتاحة بالب&ئة ا�9ا
Fا 2P تطو>رFا، وكذلك تحديد الhiديدات ا��تملة 2P نفس الب&ئة، وال�k تؤثر سلبا ع24  ًاس@ثما ر

وFو ما يحقق الطاlع .س@شراOP .. ل8Qامعاتتطو>رFا وFو ما ينعكس عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية 
ات مختلفة  اسة؛ من خالل البدائل .س��اتيجية الناتجة عن ذلك التحليل والfk تمثل مسا رللد ر

 يتÌÓ تفصيال فيما يأUي، وذلك مالتطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية بمصر
ً

. 
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أوال
ً

  :جوانب القوة Rv ا�Bاضنات: 

ا��تلفة �9اضنات :عمال ا89امعية وأن تلك ا89وانب Fناك العديد من جوانب القوة  
زUساعد حاضنات :عمال ا89امعية أن تVو أحد الر�ائز الfk تدعم وUعز امل!Rة التنافسية  ن
ل8Qامعات بما تحققھ من اس@ثمار إلمVانات ا89امعة وتوظيفvا OP دعم البحث العلfg وتحقيق 

>ادة :عمال  ̀سvام OP تحقيق التنمية .قتصادية ومشاركة رعائد مادي ل8Qامعات و8WUيع  و
frخدمة .قتصاد الوط OP ذه ا89وانب.. ا89امعاتF من: 

اس@ثمار حاضنات :عمال ا89امعية إمVانات ا89امعة وكفاء¸hا من املبدع!ن واملبتكر>ن،  -1
Fم إ2B منتجات  ات و.خ��اعات 2P تحو>ل أفVا رحيث Uساعد ا�9اضنات أ�ßاب .بتVا ر

عات الصغ!�ة لد£hا قاب zط املشر اد :عمال ع24  ب ا�9اضنات ر ولة لل@سو>ق، كما تد رو ر
ع  .وب%�امج تمو>ل واس@ثمار مختلفة، وتوفر لvم الدعم املا2B املطلوب إلقامة املشر

عات جديدة، و>وجد FيVل  -2 وتطبيق ا�9اضنات نتائج البحوث العلمية وتحولvا إ2B مشر
سياسات وظيفة ا89امعة �9دمة ا�8تمع وتنمية الب&ئة، تنظي�g ل�Qاضنات يرتبط بأFداف و

اسات العليا والبحوث وقطاع خدمة ا�8تمع  ابط ب!ن قطاع الد ركما توثق ا�9اضنات الر و
 .ىوتنمية ا89امعات من ناحية، ومتطلبات ا�8تمع من ناحية أخر

عات ا��تضنة واملتخرجة من ا�9اضنة، حيث تقدم تقا -3 روجود تقو>م شامل للمشر >ة و ر>ر دو
ة ا�9اضنة ل@�Wيص جوانب القوة والضعف  .رإ2B اv89ات املسئولة عن إدا

4-  R!ع ا��تضن، كما تتم ات الفنية ال�k يحتاجvا املشر ش لدعم القد وتوفر ا�9اضنات و ر ر
عات ا��تضنة بأhÝا ذات جودة عالية  .والب¬ية التحتية املقدمة للمشر

ات متنوعة لتوعية الطال -5 ب بأFمية مجال .س@ثمار، كما Uعد راتخاذ ا�9اضنات مباد
 .ا�9اضنات فرصة تنافسية ل8Qامعة 2P مجال ا89ودة

>ة -6  )241-240، 2020عO4، . (رتقلل ا�9اضنات العقبات وا��اطر 2P بدء :عمال التجا

ش عمل  -7 ع ا��تضن وتوفر و >Öية بما يتالءم وأFداف املشر رتقديم ا�9اضنات برامج تد و ر
ات `داية ا عات ا��تضنةرلدعم القد  .ول�k تحتاجvا املشر

امتالك ا�9اضنة العديد من ا�9%�ات املتخصصة 2P مختلف مجاالت :عمال ملساعدة  -8
عات  ات القانونية للمشر عات ا��تضنة وتقديم ا�9دمات الفنية و.س@شا واملشر رو
عات ا��تضنة للوقوف ع24 احتياجا¸hا لتحقيق  س ا�9اضنات املشر وا��تضنة، كما تد ر

عات التنمية ا�8تمعية، باإلضافة إ2B وضعا  خطط Uسو>قية تضمن وستدامة برامج ومشر
ة املنتج ع24 الدخو لألسواق لمقد   )49-48، 2018عبد الرحمن،  (.ر

  :مواطن الضعف: ًثانيا

Fناك العديد من مواطن الضعف الfk تؤثر OP كفاءة حاضنات :عمال ا89امعية وتحقيق 
Fا OP دعم وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات OP �افة :Fداف املنوطة م� رhا بما ينعكس ع24 دو

تباطية الfk تجمع ب!ن حاضنات :عمال ا89امعية وz!ن تحقيق امل!Rة التنافسية  رضوء العالقة .
 :ل8Qامعات، من Fذه املواطن
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د إBـ2 .فتقـار -1  وشـبVات ىر.سـ@ثما املـال رأس تـوافر ل�Qاضـنات وضـعف املتاحـة املاليـة راملـوا
 مبيعـات تحقيـق وعـدم ا��ليـة، الوطنيـة تمو>ـل اV�9ومـات ع4ـ2 و.قتـصار املـس@ثمر>ن،

عات مناسـبة zاحvـا  ضـعف ثـم ومـن مـن ا�9اضـنة، املتخرجـة وللمـشر حـسن، ومحمـود، (رأ
 ).226، ص 2020

ضعف تقديم ا�9اضنات  امل¬شأة ل�Qدمات بتVاليف م&سرة يفقدFا معناFا، وعليھ فإن  -2
Fا �التفضيل ا�9اضنات ن رفسvا تحتاج إ2B املساندة والدعم من قبل الدولة بمختلف صو

̀عفاء من lعض الضرائب، بخالف املساFمة املباشرة 2P إ,شاhàا سواء كملكية  الضر>��، أو 
ات  رخاصة hÒا أو شر>ك ف¤hا، كذلك توف!� الب¬ية التحتية واملنظومة ال@شر«عية و8WUيع املباد

Fا املنوط hÒا 2P ا�8تمعا�9القة لVى تقوم Fذه ع، .(ر ا�9اضنات بدو وعز  )192، 2016ز

ت@سم خدمات معظم ا�9اضنات بالنقص الكfg والنوOy، حيث Uعا,ى ا�9اضنات من قلة  -3
توافر املساحات املVانية املناسبة وعدم توافر التجR!vات املناسبة، وضعف خدمات 

>ة وخدمات ا��اسبة وامل ̀دا ات القانونية و ر.س@شا راجعة، وضعف شبVات العالقات مع ر
ة وا89امعات واملؤسسات البحثية جي!ن ومؤسسات املشو رالشر�اء ا�9ا -23، 2020سيد، . (ر

24( 

ة أو :عمال، وقلة عدد :فراد املؤFل!ن، إضافة إ2B أن  -4 ̀دا رنقص ا�9%�ة سواء OP مجال 
اغب!ن 2P التخ24 عن  جال :عمال كث!�ا ما تجعلvم غ!�  رعقلية   .التقييم غ!� املنصف لشر�اhàمر

̀بداع OP حل املشكالت، والقيود املؤسسية، وضعف التVامل  -5 رقصو التخطيط ل�Qاضنات و
ع، وال��ك!R ع24 ا�9دمات  Fا lعد تخرج املشر وبي�hا وz!ن مجتمع السياسة، ونقص دو ر

امللموسة والتقليدية بدال من ا�9دمات غ!� التقليدية مثل اس��اتيجيات التواص
ً

ل، وال@سو>ق، 
ضع خطط :عمال  .وو

أس املال .س@ثمار وشبVات  -6 د املالية املتاحة ل�Qاضنات وضعف توافر  ى.فتقار إ2B املوا ر ر
املس@ثمر>ن، و.قتصار ع24 تمو>ل اV�9ومات الوطنية ا��لية، وعدم تحقيق مبيعات مناسبة 

zاحvا، كما أن عات املتخرجة من ا�9اضنة، ومن ثم ضعف أ رللمشر عات و و lعض املشر
 .ا��تضنة تقدم lعض املنتجات ال�k ال ت@ناسب تVلفhiا مع lعض شرائح ا�8تمع

ر، باإلضافة إ2B القصو OP )226، 2020حسن، ومحمود، (ِتدن الو2y بثقافة ا�9اضنات  -7
رحاضنات :عمال ك%�نامج للتعاو ب!ن ا89امعة والصناعة، وقصو OP سياسات دمج ا�9اضنة  ن

 .تمع �أحد أر�ان مثلث وظائف ا89امعةOP خدمة ا�8

ىتقتصر حاضنات :عمال ا89امعية OP خطة Uسو>ق خدمات ا�9اضنة ع24 املستو ا��24  -8
ندو القومى أو `قلي�g أو العال�g، وتتعاو ا�9اضنة مع أفراد غ!� متخصص!ن U OPسو>ق  ن

 .ا�9دمات ا89امعية

عات ا��تضنة، و>قوم أعضاء  -9 ات املتخصصة املقدمة من قبل ا�9اضنة للمشر وقلة الدو ر
 2B2، باإلضافة إøعات بقدر أقل مما ي¬ب وا�9اضنات بتكر«س اv89د والوقت الVا2P للمشر
ضعف اعتماد معاي!� وا�Íة تتفق مع املعاي!� العاملية 2P استقطاب وUعي!ن الكفاءة 

 ..س��اتيجية املرتبطة بتحقيق .ستدامة املالية ل�Qاضنةربا�9اضنة، وقصو 2P ا�9طط 
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لضعف ال�Rام ا�9اضنات بتطبيق �افة املعاي!� ال�k توفرFا اللوائح الداخلية لقبو  -10
̀جراءات ال@شغيلية املرتبطة lعمليات .حتضان  عات املن@سبة، إ2B جانب ضعف  واملشر

عات( نمط الب!�وقراطية والبعد عن الديناميكية ، كما �سود )وقبل وأثناء وæعد احتضان املشر
داخل حاضنات :عمال ا89امعية، وضعف ا�9ر>ة :�اديمية با89امعات املصر>ة، وال�Rامvا 

 ).241-240، 2020عO4، . (ببعض قيود السلطة السياسية

ثالثا
ً

  :الفرص املتاحة: 

جيـــة Fنــاك العديـــد مـــن العوامــل الـــسياسية و.قتـــصادية و.جتماعيــة والتكنو رلوجيـــة بالب&ئـــة ا�9ا
 OـP ل عدة فـرص متاحـة لتطـو>ر حاضـنات :عمـال ا89امعيـةVشU fk�9اضنات :عمال ا89امعية ال

  : مصر م�hا

عات  -1 وUعز>ز ومواصلة اv89ود لتطو>ر وتطبيق إطار قانو,ي ومؤس&fâ جديد لسياسات املشر
ن .قتصادي، منظمة التنمية والتعاو. (زالصغ!�ة ومتوسطة ا869م بما يتجاو خططvا

2018 ،96( 
دة -2 ربقاء مصر أك%� متلق لالس@ثمار OP أفر>قيا ع24 الرغم من انخفاض التدفقات الوا :مم . (ِ

 )2021املتحدة، 

عات العلمية الfk تم التعاقد عل¤hا من قبل أ�اديمية البحث العل�g من عام ز>ادة عدد  -3 واملشر
عا، و12322 إ2B 3818 من 2017 إ2B عام 2014 ً مشر Fا و >ادة قد رذلك بمعدل  ،  كما %223ز

 600ن مليو و767 ألف جنيھ إ2B مليار و300ن مليو و39زادت -8م التعاقدات من مليار و
Fا  ̀نفاق ع24 البحث العلfg من %70رألف جنيھ بز>ادة قد  11.88، باإلضافة إ2B مضاعفة 

 2Bا 17.56مليار جنيھ إF >ادة قد ر مليار جنيھ بمعدل  قام ب!ن عامى البحث الع( %47ز رل2P �g أ
2014-2017.( 

 بÖنـــاء وUعز>ـــز العلـــوم والتكنولوجيــا مـــن خـــالل بنـــاء STDFققيــام صـــندو العلـــوم والتكنولوجيــا  -4
ات ا�8تمــــع والب¬يــــة التحتيــــة Pــــ2 املنــــاطق .ســــ��اتيجية ذات القيمــــة التنافــــسية والتطــــو  رقــــد ر

 .طو>ل :جل ملصر
مــع وتــوف!� التمو>ــل للبحــث العلgــf وتطـــو>ر تحــس!ن ب&ئــة البحــث والتطــو>ر وتحــديث آليــات ج -5

>ـــة �8تمـــع العلـــوم والتكنولوجيـــا، ودعـــم الدولــــة  ات .بتVا رالتكنولوجيـــا، لـــدعم وتنميـــة القـــد ر
ف عــن العلــوم والتكنولوجيــا، وتمكــ!ن  رللبحــث العلgــf وتطــو>ر املنتجــات البحثيــة، و,ــشر املعــا

قدو صندو العلوم والتكنولوجيا   ئ&سة لتمSTDFر و>ل :بحاث والتحس!ن املستمر ر كمنظمة 
ة التعليم العا2B والبحث العل�g، . (آلداhàا ا رو  )2018ز

ه وسيلة لتحقيق السيادة  -6 رتكفل الدولة حر>ة البحث العل�g و8WUيع مؤسساتھ، باعتبا
نفاق  الوطنية، وzناء اقتصاد املعرفة، وتر2y الباحث!ن وا����ع!ن، وتخصص لھ ,سبة من̀ 

>جيا ح�k تتفق مع % 1ن اV�9ومى ال تقل ع ̀جما2B؛ وتتصاعد تد رمن الناتج القومى 
 24F:مة الفعالة للقطاع!ن ا�9اص وFاملعدالت العاملية، كما تكفل الدولة سبل املسا

 �gضة البحث العلhÝ 2P 2 ا�9ارجP ام املصر>!نvية، (وإسzة مصر العر<   ).70، 2014رجمvو
ُتحف!R :داء .بتVار الذى �عد دوما -7 ر واحدا من أFم محاو عمل قطاع .تصاالت ي

وتكنولوجيا املعلومات؛ وذلك من خالل العمل ع24 توسيع قاعدة الشباب املستفيد من برامج 
عاية .بتVار التكنولو�O واحتضان :فVار ا�9القة وتطو>رFا إ2B منتجات ذات قيمة  رمنح 

  .حافظات مصر ا��تلفةمضافة من خالل تنفيذ خطة ,شر املناطق التكنولوجية OP م
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إطالق أ�اديمية ان��نت :شياء والU fkشمل معمل ان��نت :شياء؛ وتم إ,شائھ OP معvد  -8
 2Bباإلضافة إ ،fgاء من  تكنولوجيا املعلومات بالشراكة مع أ�اديمية البحث العلhiقرب .ن

O� ست جامعات إقليمية OP Oة، واملنوفية، راملنصو: (إ,شاء ستة مجمعات لإلبداع التكنولو�
.. قطاع .تصاالت وتكنولوجيا املعلومات ( ").قنا"واملنيا، وسوFاج، وأسوان، وجنوب الوادي 

قام،     )7-6، 2018رحقائق وأ
بـداع،  -9 قوجود مناخ اجتماOy داعم للتنافسية من حيث التأكيد ع24 آليـة الـسو و.بتVـار ̀و

د الطبيعية املت لنوعة ال�k تؤFلvا للوصو ملوقع الئق hÒا إن ركما تتمتع مصر باإلمVانات واملوا
 .تم استغاللvا

 ).243-242، 2020ع8WU) . ،O4يع اV�9ومة ل8Qامعات ع24 تنو«ع مصادر الدخل لد£hا -10
عات الوطنية  -11 >ادة :عمال OP .س��اتيجية الوطنية للمشر سfg ع24 دعم  والنص lشVل  ر ر

ة والتنميةمتناFية الصغر والصغ!�ة واملتوسطة ا869م وOP اس�� تقر>ر التنمية . (راتيجية التجا
 )2021الÖشر>ة OP مصر، 

ًا¦عا   :الo�ديدات اBjتملة: ر

ــــــل الـــــــسياسية و.قتـــــــصادية  ـــــf يمكـــــــن أن ت@يحvـــــــا العوامـــــــل مـــــــن العوامـ باإلضـــــــافة إBـــــــ2 الفـــــــرص الkــ
ـــة �9اضــــنات :عمــــال ا89امعيــــة إال أن Fــــذه العوامــــل  جيـ رو.جتماعيــــة والتكنولوجيــــة بالب&ئــــة ا�9ا

Uاhمصر م� OP ديدات محتملة لتطو>ر حاضنات :عمال ا89امعيةh¸ ل بالوقت نفسھ عدةVش  :  

إن تجرzة مصر 2P إقامة حاضنات :عمال ا89امعية اUسمت بالتذبذب ب!ن اFتمام حVومات  -1
ىوإFمال أخر لvا، وFو ما �ستلزم حاليا تكر>ث .Fتمام من اV�9ومات القائمة لل�hوض 

عات ا  .لصغ!�ة الذى يمثل ال¬سبة العظ�g من الشر�ات 2P مصروبقطاع املشر

ــــيم Pـــــ2 مـــــصر -2 ـــا أدى إBـــــ2 تراجـــــع جـــــودة التعلـ ـــة .عتمـــــادات املاليـــــة ل8Qامعـــــات املـــــصر>ة، ممــ . قلــ
) ،O9202، 2006املرا( 

د املاليـة با89امعـات وفـرض قيـود ع4ـ2 `نفـاق، وضـعف اسـتخدام نظـم  -3 ة املـوا راملركز>ة 2P إدا ر
ة Pــــ2 وضــــع امل!Rان ضــــع بنــــود رمتطــــو ويــــات، وUعــــدد :جvــــزة الرقابيــــة ذات الــــصلة با89امعــــات، و

 fـg̀نفاق ا�9قيقى ع24 البحث العل ة إجمالية بحيث ال يتÌÓ ف¤hا  ر`نفاق با89امعات بصو
ـــــــة  ــــات ا�9قيقيـ ــــة تفــــــــى باملتطلبــــ ــــــل ال يخــــــــضع ألى خطــــــــط من8pيــــ ـــا أن التمو>ــ با89امعــــــــات؛ كمـــــ

 ).208، 2007عبدهللا والشال، (ل8Qامعات
 ضعف -8م `نفاق ع24 التعليم ا89ام�2 والبحث العل�g لبعض :سـباب م�hـا ضـعف يرجع -4

ا��صـصات املاليـة للبحـث العلgـ�، وضـعف `ســvام مـن قبـل املؤسـسات `نتاجيـة Pـ2 تمو>ــل 
نالبحـث العلgـ�، وغيـاب وجـود اسـ��اتيجية واÍــ�ة ل@ـسو>ق البحـث العلgـ�، وضـعف التعــاو 

ـــة ا�9ــــــدمات والت¬ـــــسيق بـــــ!ن ا89امعــــــات واملؤســـــ ــــاع ا�9ـــــاص، ومحدوديــ سات `نتاجيـــــة والقطــ
نتاجية، وقلـة `نتاجيـة العلميـة  >ة والتعاقدات البحثية ب!ن ا89امعة واملؤسسات̀  ر.س@شا
>ة واملالية املتبعة 2P تنفيذ البحوث العلمية ̀دا ̀جراءات  «س، وصعوzة  رألعضاء Fيئة التد  ر

) .  ،2á108، 2009عبد ال( 
 املؤسـسة خـارج الـشراكة فـرص ضـعف إBـ2 باإلضـافة قالـسو ل�Qاضـنة، طقـةمن دعـم ضعف  -5

 ).226، ص 2020حسن، ومحمود، . (ا�9اضنة
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إن ال@شر«عات ال�k تنظم عمل حاضنات :عمال 2P مصر تقتصر ع24 إتاحة إ,شاء حاضنات  -6
، Fذا إ2B جانب ضعف وجود Fيئة مركز>ة  ى:عمال ا89امعية وال Uغطى ا89وانب :خر

سيادة نمط لة لتخطيط وتنظيم ومتاlعة حاضنات :عمال ا89امعية، باإلضافة إ2B مستق
عات املتخرجة،  والب!�وقراطية واملركز>ة 2P التعامالت اV�9ومية خاصة 8�Uيل املشر

 .وضعف .جراءات املتبعة �9ماية امللكية الفكر>ة

ة  -7 اســـات  ينـــاير، وافتقـــار .قتـــص25رتراجـــع الوضـــع .قتـــصادى ملـــصر lعـــد ثـــو راد املـــصر لد ى
رتحليل السو املتطو وتطو>ر اس��اتيجية :عمال  ) 244، 2020عO4، . (ق

̀نتاجية، وضعف ثقة املؤسسات  -8 ضعف العالقة ب!ن ا89امعات والقطاعات الصناعية و
`نتاجية OP :بحاث العلمية الfk تجر£hا ا89امعات وعدم قناعhiم بجدواFا ملؤسسا¸hم، 

Fم أن ا89امع ̀نتاجروشعو FيVل، . (ات ال¸hتم بإجراء بحوث تطبيقية Uعاo9 مشكالت 
2014(  

æعة املتمثلة OP تحليل الب&ئة الداخلية : fuعد عرض عناصر التحليل البيæيندرج : رو fkال
خاللvا جوانب القوة بحاضنات :عمال ا89امعية، ومواطن الضعف ف¤hا، و تحليل الب&ئة 

جية  ا��تملة الfk يمكن أن تقتنصvا للتطو>ر والتحس!ن، والhiديدات و>ندرج تحhiا الفرص: را�9ا
 fuعة للتحليل البيæ را��تملة الfk قد تحو دو تحقيق التطو>ر امل¬شود، فإن Fذه العناصر : ن ل

 الناشئة عن مزاوجة نقاط القوة والضعف والفرص (SWOT)ي¬تج ع�hا مصفوفة التحليل الكيفي 
عض، وFذه املصفوفة تمثل سلسلة من البدائل .س��اتيجية الfk والhiديدات مقابل lعضvم الب

hا  Ŗ!ات املستقبلية لتطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية لتعز>ز مFو< ات للس&نا æعة مسا رتمثل أ ر ر
OBا ا89دو التاv�Íلالتنافسية، يو:  
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  ):1(لجدو 

  (TOWS)مصفوفة التحليل الكيفي 

  

      (W)مواطن الضعف

  

    (S)انب القوة   جو

     العوامل          

  �س��اتيجية الداخلية

 العوامل 

جية ر�س��اتيجية ا��ا    

ت@سم خدمات معظم  -1
ا�9اضنات بالنقص 

Oyوالنو fgالك 

2-  OP نقص ا�9%�ة سواء
ة أو :عمال،  رمجال `دا

 وقلة املؤFل!ن

رقصو التخطيط  -3
ل�Qاضنات، والقيود 

 .املؤسسية

 ِتدن الو2y بثقافة -4
 .ا�9اضنات

̀جراءات  -5 ضعف 
ال@شغيلية املرتبطة 

 .lعمليات .حتضان

ضعف اعتماد معاي!�  -6
وا�Íة OP استقطاب 

 .وUعي!ن الكفاءات

عات  -7 وتقدم املشر
ا��تضنة lعض املنتجات 
ال�k ال ت@ناسب تVلفhiا مع 

 lعض شرائح ا�8تمع

  

  

 

Uس@ثمر حاضنات :عمال  -1
ا89امعية إمVانات ا89امعة 

 املبدع!ن وكفاء¸hا من
 واملبتكر>ن

Uعد ا�9اضنات فرصة  -2
تنافسية ل8Qامعة 2P مجال 

 ا89ودة

ات  -3 رتتخذ ا�9اضنات مباد
متنوعة لتوعية الطالب 

 .بأFمية .س@ثمار

تطبق ا�9اضنات نتائج  -4
 2Bا إvالبحوث العلمية وتحول

عات  .ومشر

يوجد تقو>م شامل  -5
عات ا��تضنة  وللمشر

 واملتخرجة من ا�9اضنة

ات تتخذ ا�9اضنات -6 ر مباد
متنوعة لتوعية الطالب 

 بأFمية .س@ثمار

تقدم ا�9اضنات برامج  -7
>Öية بما يتالءم مع  رتد

ع ا��تضن  وأFداف املشر
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(WO)  

R©و |صال�   رالسJنا

(SO)  

�و �بت=ار يالسJنا   ر
 (O)الفرص 

1-  fkادة عدد ا�9دمات ال< ز 
 .تقدمvا حاضنات :عمال

التخطيط إل,شاء املز>د  -2
مال من حاضنات :ع

ا89امعية حسب الفرص 
 .املتاحة لذلك

.ستعانة بالكفاءات  -3
ة ا�9اضنات  رالتنظيمية OP إدا

 .والتخطيط لvا

4-  O8يع ا89ام�W@ال
واV�9ومي الداعم لتحس!ن 
حاضنات :عمال ا89امعية 

 .وماتقوم بھ من مvام

وOP ظل تلك النتائج  -5
ا�9اصة بتحقق مشاFد 
 Oو املرج�< رومضام!ن الس&نا

ثر U OPعز>ز امل!Rة فإذ ذلك يؤ
 .التنافسية ل8Qامعات

التوسع OP مجاالت عمل  -1
ا�9اضنات ا89امعية 

 .وخدما¸hا

ال�Rايد املطرد OP إ,شاء  -2
املز>د من حاضنات :عمال 
ا89امعية، إ2B جانب 
Fا أحد مصادر  راعتبا
تحقيق امل!Rة التنافسية 

 . ل8Qامعة

3-  OÛالتخطيط .س��اتي
الدقيق للتحس!ن املستمر 

اء حاضنات :عمال OP أد
ḩا  .را89امعية، ودعم إدا

تصبح حاضنات :عمال  -4
ا89امعية جاذبة للكفاءات 
:�اديمية والر>ادية للعمل 
hÒا وتقديم املز>د من 

 .ا�9%�ات املتم!Rة لvا

جال :عمال  -5 راستقطاب 
نللتعاو مع حاضنات 
:عمال ا89امعية 

 . و.ستفادة من خدما¸hا

وOP ظل تلك النتائج  -6
�9اصة بتحقق مشاFد ا

>و  رومضام!ن الس&نا
ي.بتVار فإذ ذلك ينعكس 
ة كب!�ة ع24 امتالك  ربصو
وUعز>ز امل!Rة التنافسية 
ل8Qامعات الناشئة عن 
وجود حاضنات أعمال 

 .م�Qقة با89امعات

  

  

 

1.  fgدعم الدولة للبحث العل
  .وتطو>ر املنتجات البحثية

تحس!ن ب&ئة البحث والتطو>ر  .2
 وتوف!� وتحديث آليات جمع

 �gالتمو>ل للبحث العل
وتطو>ر التكنولوجيا، لدعم 
>ة  ات .بتVا روتنمية القد ر

 .�8تمع العلوم والتكنولوجيا

تكفل الدولة حر>ة البحث  .3
fgالعل. 

8WUيع الدولة ل8Qامعات ع24  .4
 .تنو«ع مصادر الدخل لد£hا

يتحف!R :داء .بتVار والعمل  .5
ع24 توسيع قاعدة الشباب 

عاية املستفيد من ب ررامج منح 
 ،Oار التكنولو�Vبت.
واحتضان :فVار ا�9القة 

 .وتطو>رFا

د  .6 رتمتع مصر باإلمVانات واملوا
 .الطبيعية املتنوعة

وجود مناخ اجتماOy داعم  .7
للتنافسية من حيث التأكيد 

̀بداع و.بتVار  .ع24 أFمية 
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      (WT)  

�و ال&شاؤمي  رالسJنا

 (TS)  

R��و املرج  رالسJنا
 (T)دات الo�دي

محدودية مجاالت عمل  .1
حاضنات :عمال ا89امعية 

 .وخدما¸hا

عدم التوسع OP إ,شاء  .2
املز>د من حاضنات :عمال 
ا89امعية، مع احتمال 
.ستغناء عن عدد من 
ا�9اضنات ا89امعية القائمة 
بالفعل لعدم تحقق :Fداف 
املنوطة م�hا ع24 الوجھ :مثل، 
Fا عبء ع24  رإ2B جانب اعتبا

 .اFل ا89امعة�

3.  OP العشوائية التنظيمية
ة ا�9اضنات والتخطيط  رإدا
لvا OP ظل ضعف .Fتمام 
اV�9ومي وا89ام�O وفرض 
املز>د من القيود ع24 عمل 
ا�9اضنات ا89امعية مما 
يؤدي إ2B انصراف الكفاءات 

 .عن العمل hÒا

ومع تفاقم مواطن  .4
الضعف باإلضافة إ2B املز>د 

عدم من الhiديدات ا��تملة و
وضع خطط واس��اتيجيات 
للتصدي لvا فإن ذلك قد 
يؤدي إ2B انكماش ا�9اضنات 
ا89امعية وإلغاhàا مع استمرار 
نتردي :وضاع؛ ومن ثم اليVو  َّ

لvا تداعيات عU 24عز>ز امل!Rة 
التنافسية ل8Qامعات ألhÝا لن 

 .   نيVو لvا وجود

تقلص مجاالت عمل  -1
حاضنات :عمال ا89امعية 

 .وخدما¸hا

ضعف التوسع OP إ,شاء  -2
املز>د من حاضنات :عمال 
ا89امعية، مع احتمال .ستغناء 
عن عدد من ا�9اضنات 
ا89امعية القائمة بالفعل لعدم 
تحقق :Fداف املنوطة م�hا ع24 
Fا  رالوجھ :مثل، إ2B جانب اعتبا

 .عبء ع24 �اFل ا89امعة

3-  OP العشوائية التنظيمية
vة ا�9اضنات والتخطيط ل ا رإدا

OP ظل ضعف .Fتمام اV�9ومي 
وا89ام�O وفرض املز>د من 
القيود ع24 عمل ا�9اضنات 
ا89امعية مما يؤدي إ2B انصراف 
الكفاءات عن العمل hÒا، وعدم 
لقبو :فراد املؤFل!ن لاللتحاق 

 .hÒا

وOP ظل تلك النتائج ا�9اصة  -4
بتحقق مشاFد ومضام!ن 
>و املرج�O فإن ذلك  رالس&نا

24 امتالك وUعز>ز ًيتدا2y سلبا ع
امل!Rة التنافسية ل8Qامعات 
الناشئة عن وجود حاضنات 

 أعمال م�Qقة با89امعات  

 

سيادة نمط الب!�وقراطية  -1
واملركز>ة 2P التعامالت 
اV�9ومية خاصة 8�Uيل 
عات املتخرجة، وضعف  واملشر
.جراءات املتبعة �9ماية 

 .امللكية الفكر>ة

2- 2Bال@شر«عية النصوص قلة إ 
 واملسvلة امل&سرة نيةوالقانو

 وامل&سرة ا�9اضنات، لعمل
 ف¤hا و.خ��اع .بتVار ل¬شاط

قلة .عتمادات املالية  -3
ل8Qامعات املصر>ة، مما أدى 
 2P 2 تراجع جودة التعليمBإ

 مصر

تراجع الوضع .قتصادى ملصر  -4
ة  ـــــد ثــــــــو ـــــار 25رlعــ ـــاير، وافتقـــ  ينــــ

ــــــات  اســـ ــــــصر لد ــــــصاد املـــ ر.قتـــ ى
رتحليــل الــسو املتطــو وتطــو >ر ق

 .اس��اتيجية :عمال

تأخر مصر 2P تقر>ر التنافسية  -5
العال�g من حيث إنفاق 
 �gالشر�ات ع24 البحث العل

 والتطو>ر

وضع بنود `نفاق با89امعات  -6
ة إجمالية بحيث ال  ربصو
̀نفاق ا�9قيقى  يتÌÓ ف¤hا 

 ع24 البحث العلfg با89امعات

إن تجرzة مصر 2P إقامة  -7
حاضنات :عمال ا89امعية 

Uسمت بالتذبذب ب!ن ا
اFتمامات حVومات وإFمال 

 .  ىأخر

æعة    جية ي¬تج ع�hا أ ريتÌÓ من ا89دو السابق أنھ بمزاوجة عناصر تحليل الب&ئة الداخلية وا�9ا ر ل
O� بدائل اس��اتيجية:  
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وFو يمثل مسار ) SO(البديل .س��اتيOÛ الناتج عن مزاوجة جوانب القوة والفرص املتاحة  
>و .بتVارالتطو>ر الذي يت يجھ نحو النمو والتوسع، وFو �ع%� عن الس&نا  .ر

وFو يمثل مسار ) WO(البديل .س��اتيOÛ الناتج عن مزاوجة مواطن الضعف والفرص املتاحة  
Òصال� >و   .رالتطو>ر الذي يتجھ نحو التحس!ن والتطو>ر، وFو �ع%� عن الس&نا

وFو يمثل مسار ) ST( والhiديدات ا��تملة البديل .س��اتيOÛ الناتج عن مزاوجة جوانب القوة 
Oو املرج�<  .رالتطو>ر الذي يتجھ نحو الثبات و.ستقرار، وFو �ع%� عن الس&نا

وFو يمثل ) WT(البديل .س��اتيOÛ الناتج عن مزاوجة مواطن الضعف والhiديدات ا��تملة  
>و ال@  .شاؤميرمسار التطو>ر الذي يتجھ نحو .نكماش، وFو �ع%� عن الس&نا

ات لتطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية �O مسار  اسة ع24 تناو ثالثة مسا روقد اقتصرت الد لر
ات تمثل ثالثة  رالنمو والتوسع ومسار التحس!ن والتطو>ر ومسار الثبات و.ستقرار، وFذه املسا

، وقد تم اس@بعاد مسار .نك صال�O، و.بتVار >و املرج�O، ̀و >وFات �O الس&نا يس&نا ر ماش الذي ر
ات تطو>ر حاضنات  اسة من Uعرف مسا >و ال@شاؤمي ألنھ اليتما��â مع Fدف الد ريمثل الس&نا ر ُّر

>وFات ت@ب!ن تفصيال خالل  :عمال ا89امعية U OPعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، وFذه الس&نا
ً

ر
OBرا��و التا. 

ات تطو�ر حاضنات �: راBjو الرا¦ع �و0ات املق��حة ملسا رالسJنا عمال ا��امعية ر
 :لتعز�ز م���ا التنافسية

إن .س@شراف .س��اتيOÛ بال¬سبة ألي مؤسسة ل&س تفضال أو مضيعة للوقت وإنما     
ً

غوديھ، (Fو تفك!� يرمي إ2B تنو>ر الفعل خاصة تلك :فعال الfk تك@&fâ بالصبغة .س��اتيجية 
ان، والvمامي،  و«عد ..  يضع .س@باق OP خدمة الفعل؛ فاالس@شراف .س��اتيOÛ)32، 2011رودو

>و من أقدم أساليب اس@شراف املستقبل؛ حيث �عود استخدامھ إ2B بداية  رأسلوب الس&نا
ً.Fتمام باملستقبل OP الفكر `,سا,ي، وأنھ يمثل من8pا ��اولة اك@شاف مستقبل ا�8تمع 

ونھ أحد :ساليب ، باإلضافة إ2B �)105، 2016خم&س، (ومؤسساتھ OP سياقات متعددة 
.س@شرافية الfk ت�Qص نتائج البحوث املستقبلية الكمية الناتجة عن استقصاءات وت¬بؤات 
>و ع24 اس@شراف  رمستقبلية أو الكيفية الfk تؤدي إ2B صو بديلة عن املستقبل، و«عتمد الس&نا ر

>خ الظاFرة والكشف عن طبيعة التأث!�ات املتبادل رمستقبل الظاFرة وUعرف تا >خ ُّ رة لvذا التا
ِفلية، والز�ي، (ىومجموعة القو الfk شVلتھ ومن ا��تمل أن تؤدي إ2B حدوhËا باملستقبل 

ّ2004 ،
>و �عد أداة للت¬بؤ باملستقبل، كما أنھ �عد وسيلة لصنع املستقبل وأداة للتخطيط )172 ر؛ والس&نا

ف  ات املستقبلية املب¬ية ع24 الظر و.س��اتيOÛ ودعم اتخاذ القرا ِفلية، والز�ي، . (البي÷ية املمكنةر
ّ َّ

2003 ،59( 

>وFات عدة خصائص تجعلvا من :ساليب .س@شرافية املvمة، �التعلم من  روللس&نا
ات .س��اتيجية، و.ل�Rام، وفvم ا��اطر، وUغي!� النماذج الذFنية،  راملستقبل، وUعز>ز اتخاذ القرا

ات .س��اتيجية ا89يدةوتوليد :فVار لأل,شطة الر>ادية، وتقديم ا ، والسعيدي، . (ر�9يا R)يالع
>وFات ال تكمن OP مجرد الت¬بؤ أو التوقع أو ).. 3، 2014 روالغاية ال�hائية الU fkس�2 إل¤hا الس&نا

تخم!ن املستقبل بل تVو>ن مجموعة من ا�9االت املستقبلية املمكنة الfk تمتلك إمVانية حدوث 
>وFات موجvة ن ُّحو اس@شراف املستقبل hÒدف Uعرف .حتماالت املمكنة من رم@ساو>ة، فالس&نا

̀جابة عن >وFات تحاو  لخالل معرفة :شياء املؤكدة وا�9تمية و:شياء غ!� املؤكدة، فالس&نا : ر
، والسعيدي، (ماذا يحدث؟ كيف يحدث؟ ما العوامل الU fkسÖب ا�9دوث؟  R)2، 2014يالع( ،



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

427 

>وFات التقوم فقط بمحا�اة  ًمجموعة مختلفة من ا�9قائق ا�9الية ولك�hا أيضا تقوم روالس&نا

ات للتفك!� lشأن الكيفية الfk ستعمل hÒا املؤسسة ضمن .حتماالت املستقبلية املتعددة   . رباختبا

>وFات .ستطالعية الfk تنطلق من  >وFات فيما بي�hا؛ فم�hا الس&نا روتختلف الس&نا ر
>وFات .سhiدافية أو ما يطلق الوضع الراFن لتضع عدة احتماالت وzدائل ر للمستقبل، والس&نا

اء، و�O تنطلق من تحديد Fدف  >وFات العودة للو >وFات العكسية أو س&نا رعل¤hا أيضا الس&نا ر ر ً

ات الfk من ا��تمل أن تقودنا نحو تحقيق Fذا  رمستقبO4 ثم العودة إ2B ا�9اضر لتحديد املسا
>وFات الfk ي¬بOø بناhàا فنظرا ملا يحيط ؛ أما عن عد)15، 2018عبدالعظيم، (الvدف  ًد الس&نا ر

نباملستقبل من غموض وUعقيد وصعوzات التعامل معھ فقد أكد ا��تصو من أن عدم تقديم 
>وFات �عد قصر نظر من املؤسسة، مع التحذير من تVو>ن عدد كب!� من  ِعدد معقو من الس&نا ر ل

>وFات، وتم تحديد .تفاق ع24 أن العدد ا >وFات الfk يتم طرحvا ثالثة رالس&نا رملثاOB للس&نا
>وFات ىUع%� عن الن@يجة ذات التوقع أو .حتمال املركز :ك%� الذي ير أن الوضع : رس&نا ي

ًاملستقبO4 سيVو مشاhÒا للوضع ا�9اOB ولكن بتحسن طفيف، ثم طر>ق!ن مختلف!ن أحدFما �ع%�  ن
ًعن �و املستقبل سيVو مختلفا ولكن نحو :فضل،  ن نوÃخر �ع%� عن �و املستقبل سيVو ن ن

، والسعيدي، (ًمختلفا ولكن نحو :سوأ  R)9، 2014يالع( 

ه :سلوب      >و باعتبا اسة ا�9الية Uعتمد ع24 أسلوب الس&نا روOP ضوء ما تقدم فإن الد ر ر
ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية لتعز>ز امل!Rة التنافسية  ر:مثل الس@شراف وتحديد مسا

>وFات Uعمل ع24 تحديد مستقبل ا�9اضنات OP ضوء واقعvا وتوج¤hھ ل8Qام رعات؛ حيث إن الس&نا
ات تحكمvا القو ا��ركة للمستقبل بأlعادFا ا�8تمعية ا��تلفة، وzتأث!�ا¸hا املتباينة بما  ىOP مسا ر
 OBاسة بتقديم العدد املثا رينعكس عU 24عز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات، كما تل�Rم الد

ات ا��تلفة لتطو>ر حاضنات ل >وFات تمثل اس@شرافا للمسا >وFات وFو ثالثة س&نا رلس&نا ر ر
ً

>وFات .ستطالعية  >وFات الثالثة ب!ن نوOy الس&نا ر:عمال ا89امعية، تجمع Fذه الس&نا ّر

>وFات .ستطالعية وFما >وFان ي¬تميان إ2B الس&نا رو.سhiدافية؛ فvناك س&نا >و : ر رالس&نا
 ،Oو املرج�Fدافية وhiات .سFو< >و الثالث فيندرج تحت الس&نا ̀صال�O، أما الس&نا >و  روالس&نا ر ر

O4ات تفصيال فيما يFو< >و من تلك الس&نا ، وتتÌÓ مالمح �ل س&نا >و .بتVار الس&نا
ً

ر ر  : ير

أوال
ً

:R��و املرج  : رالسJنا

، .تجا�O(و>طلق عليھ أيضا مسميات      >و ، وFذا )ي.متدادي، .ستمرار رالس&نا
اء أك½� وأك½�، وعدم ظvو أي  ريف��ض استمرار الوضع وتزايده أو تدFو :وضاع والرجوع إ2B الو ر ر

>و، وUسلسل .. Uغي!� يدفع إ2B تحس!ن وتطو>ر :وضاع امل��دية رو>مكن وصف منطلقات Fذا الس&نا
Qة التنافسية لR!عز>ز املU 24و ع<  .8امعات �اآلUيرمشاFده، وكذلك تداعيات حدوث ذلك الس&نا

R��و املرج   :رمنطلقات وفرضيات السJنا

ة ا89امعية من التقوقع OP التنظيم الvرمي التقليدي املبfr ع24 الفكر  -1 ̀دا رمعاناة 
>ة، و.نحسار OP :,شطة  ات وا�9طط `دا رالب!�وقراطي، والنمطية OP التفك!� والقرا ر

>ة والر>ادية ، وإFمال قضايا ضعيفة القيمة املضافة و.بتعاد عن :,شطة املع ررفية .بتVا
 )40، 2011صاÌ9، . (البحث والتطو>ر
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غياب فلسفة التخطيط .س��اتيOÛ واليقظة .س��اتيجية الU fkساعد ا89امعات ع24 إبداع  -2
أساليب وآليات مناسبة ملواجvة التغ!�ات البي÷ية الديناميكية والتكيف معvا والتفك!� بطر>قة 

 )16، 2015جايل، . (ما يتعلق باملستقبلاس��اتيجية في

رقصو وضعف جودة :داء :�اديfg والبحf5 وا�8تم�O ل8Qامعات، فبالرغم من محاولة ,شر  -3
ة عن الvيئة القومية لضمان  ز فكرة التطو>ر القائم ع24 املعاي!� الصاد رثقافة ا89ودة وzر و

Fا من أvعلم الي@سق مع ما يقدم جودة التعليم و.عتماد إال أن ما تتضمنھ برامجU داف ونواتج
ىفعليا من محتو Uعليfg وأساليب Uعليم وUعلم وتقو>م  مما يز>د من عدم تحقق أFداف تلك  ً

ن، . (ال%�امج  )518، 2017و·�اتھ وآخر

ف وأحوال ا89امعات، و.Fتمام بالشVل التنظيl fgغض  -4 وضعف مراعاة .ختالف ب!ن ظر
ف واحتيا دواج الب¬ية التنظيمية والنظر عن مالءمتھ لظر زجات ا�8تمع الفعلية، إ2B جانب ا

>ة دا ن، . (رالfk تفصل ب!ن الوظائف :�اديمية ̀و  )487، 2017و·�اتھ وآخر

Fا  -5 بداع OP حل املشكالت، والقيود املؤسسية، ونقص دو رقصو التخطيط ل�Qاضنات ̀و ر
ع، وال��ك!R ع24 ا�9دمات امللموسة والتقليد ية بدال من ا�9دمات غ!� وlعد تخرج املشر

ً

ضع خطط :عمال  .والتقليدية مثل اس��اتيجيات التواصل، وال@سو>ق، و

ِتدن الو2y بثقافة ا�9اضنات، باإلضافة إ2B ضعف فرص الشراكة خارج املؤسسة ا�9اضنة  -6
 ).226، 2020حسن، ومحمود، . (ل�Qدمات

R��و املرج رالقو و�وضاع ا�jتمعية اBjددة للسJنا  :ى

̀نتاج وا89امعات واضطراب العالقة ب!ن التعليم  است -1 مرار الفجوة ب!ن قطاعات 
قا89ام�O وسو العمل lشVل حاد lسÖب سوء التخطيط، والتوسع OP مساقات العلوم 

 ).hÒ2017 ،116اء الدين، . (.جتماعية ع24 حساب العلوم التطبيقية والتكنولوجية
ط وعوامل إ -2 >ادة :عمال الوطOP fr مصروضعف التوجھ الر>ادي وانخفاض شر  .رطار 
ىالتذبذب F. OPتمام بحاضنات :عمال ب!ن اFتمام حVومات وإFمال أخر لvا، وضعف  -3

عات الصغ!�ة الذى يمثل ال¬سبة العظ�g من الشر�ات  و.Fتمام بال�hوض بقطاع املشر
 2P مصر

د الÖشر>ة الfk تمتلك الكفاءة  -4 مة لدفع ر84ز ا89امعات عن تطو>ر وتنمية املوا زالال
 )33، 2015جايل، . (عمليات التقدم والتنمية

̀نتاجية، وضعف ثقة  -5 ضعف العالقة ب!ن ا89امعات والقطاعات الصناعية و
̀نتاجية OP :بحاث العلمية الfk تجر£hا ا89امعات وعدم قناعhiم بجدواFا  املؤسسات 

Fم أن ا89امعات ال¸hتم بإجراء بحوث تطبيقية  Uعاo9 مشكالت رملؤسسا¸hم، وشعو
 )F2014يVل، . (̀نتاج

6-  2Bل!ن، إضافة إFة أو :عمال، وقلة إيجاد :فراد املؤ ̀دا رنقص ا�9%�ة سواء OP مجال 
اغب!ن 2P التخ24 عن التقييم غ!� املنصف  جال :عمال كث!�ا ما تجعلvم غ!�  رأن عقلية  ر

 .لشر�اhàم
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لتدن وضع حقو امللكية الفكر>ة السيما 2P الدو  -7 ق النامية إضافة إ2B قلة النصوص ِ
ال@شر«عية والقانونية امل&سرة واملسvلة لعمل ا�9اضنات، وامل&سرة ل¬شاط .بتVار 

 .و.خ��اع ف¤hا، السيما ا�9اصة بوضعية الباحث

R��و املرج  :رمشا0د ومضام�ن السJنا

ًنظرا للتض&يق ع24 العمل با�9اضنات ا89امعية وضعف .Fتمام hÒا طبقا ملنطل قات ً
>و املرج�O فإن ذلك ينعكس ع24 �افة مرافق ومجاالت العمل با�9اضنات ا89امعية    رالس&نا

>و املرج�l: OP Oعاد الفاعلة Ãتية والfk تمثل  رو>مكن �WUيص مشاFد ومضام!ن الس&نا
 :مقومات حاضنات :عمال ا89امعية وعوامل نجاحvا أو فشلvا، و>مكن وصفvا فيما يأUي

��ا وتقييم�ا املستمرأ0داف ا�Bاض -1   : رنة وحسن إدا

Fا املؤس&fâ   -أ  سالة وفلسفة وا�Íة ل�Qاضنات ا89امعية تحدد دو >ة و رغياب وجود ر ر ؤ
تقاء باألوضاع .قتصادية للدولة  .روأFدافvا OP خدمة ا�8تمع و.

َّقصو التخطيط .س��اتيOÛ ل�Qاضنات، ومن ثم عدم وضوح أFداف ا�9اضنات والعمل   -ب  ر
vة مستمرةع24 تحقيق  .را وتطو>رFا بصو

ة حاضنا¸hا ع24 إبداع أسلوب مالئم   -ج  رغياب اليقظة .س��اتيجية الU fkساعد ا89امعات وإدا
ف .قتصادية و.جتماعية والتغ!� OP متطلبات سو  قملواجvة ديناميكية التطو OP الظر و ر

ن تقدمvا َّالعمل والتكيف معvا، ومن ثم تقديم إطار عمل مناسب ل�Qدمات املطلوب أ
 .  حاضنات :عمال ا89امعية

ن.فتقار إ2B مناخ املشاركة والتعاو والعمل الفر>قي ب!ن العامل!ن با�9اضنة والقائم!ن عل¤hا   -د 
ة ا89امعة وا�9اضنة، وضعف عمليات  عات ا��تضنة، وكذلك ب!ن إدا روz!ن أ�ßاب املشر

َ َ و
ات املتعلقة با�9اضنة  .رصناعة القرا

�9اضنات ا89امعية، والتقو>م املستمر ملدخال¸hا وعمليا¸hا ضعف عمليات تقو>م ا  -ه 
نة املرجعية ب!ن  تقاء hÒا، وعدم إجراء عمليات املقا رومخرجا¸hا، وتقديم التغذية الراجعة لال ر

 .ىا�9اضنة ومثيال¸hا لتقو>م خدما¸hا ومستو أداhàا

    : الدعم ا��ام�R وا�Bكومي -2

>ة خارج نطاق ا89امعات تركز اFتمام الدولة ع24 حاضنات :عمال  - أ عات .س@ثما ر واملشر و
وتوجيھ ا89امعات لل��ك!R ع24 وظائفvا التعليمية والبحثية، وفرض مز>د من الضرائب 
>ة والتنظيمية ع24 :,شطة ا�9اصة ذات العائد املادي الfk تقوم hÒا  دا روالقيود املالية ̀و

 .ا89امعات
عمvا ع24 العمليات التعليمية والبحثية وتدو>لvا، ترك!R ا89امعات �افة جvودFا وأ,شطhiا ود  - ب

وإFمالvا ل�Qاضنات والقائم!ن عل¤hا وعدم .Fتمام بدعمvا وتطو>رFا، وانكماش أFدافvا 
 .وا�9دمات الfk تقدمvا
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  : يكفاءة ال=ادر الCشر -3

رضعف كفاءة مدير ا�9اضنات والقصو OP تطبيق معاي!� وا�Íة ودقيقة عند انتقاhàم  -أ   .ي
َ.Fتمام باستقطاب الVوادر الÖشر>ة املؤFلة واملتم!Rة للعمل با�9اضنات، وكذلك ضعف   -ب 

انصراف الVوادر الÖشر>ة املتم!Rة عن .لتحاق بالعمل با�9اضنات ا89امعية لضعف 
ي.Fتمام hÒا وضعف العائد املادي واملعنو من العمل hÒا، باإلضافة إ2B ترك العديد من 

 . با�9اضنات العمل hÒاالVوادر الÖشر>ة العاملة
ا¸hم   -ج  >ب وتطو>ر الVوادر العاملة با�9اضنة للرفع من إمVانا¸hم وقد رغياب .Fتمام بتد ر

عات الfk تخدمvا تقاء بمستو ا�9اضنات وا�9دمات الfk تقدمvا واملشر ا¸hم لال وومvا ى ر  .ر
الء يضعف قيام مدير ا�9اضنات ا89امعية والعامل!ن عل¤hا بوضع سياسات ومق��حات لعم  -د 

اد :عمال املبتدئ!ن من أ�ßاب  م لر وا�9اضنات ا89امعية و.Fتمام والدعم الال ز
عات ا��تضنة، أو وضع امللفات التعر>فية الدقيقة ل�Qدمات الfk تقدمvا ا�9اضنة  واملشر

 . وتوجvا¸hا OP تحسي�hا وتطو>رFا

عات املق��حة ضمن حاضنة �عمال ا��امعية، وف -4 عالية عملية و�نتقاء ا��يد للمشر
  : �حتضان

عات الfk يتم احتضاhÝا؛ نظرا لعدم تحر اجتذاب   -أ  يالقصو OP .نتقاء ا89يد للمشر ً و ر
 . :فVار النا�Þة ومعاhi89ا وتطو>رFا

عات ا��تضنة OP ضوhàا  -ب   . و.فتقار إ2B :سس الوا�Íة الfk تتم عملية انتقاء املشر
سات لتحق  -ج  يق .ستفادة املث24 من التكنولوجيا رضعف .Fتمام بتحديد أفضل املما

عا¸hا، وال@سو>ق �9دما¸hا ة OP تطو>ر العمل با�9اضنة وتنظيم مشر واملتطو  . ر
عات ا��تضنة  -د   .و.فتقار إ2B وجود ب&ئة م8Wعة لنقل التقنية ودعمvا لدى املشر
ات   -ه  >ب والتأFيل املستمر لتنمية مvا عات ا��تضنة، وغياب التد رضعف كفاءة املشر ر و

ßمأh¸عا عات الناشئة وفقا الحتياجات مشر و�اب املشر  .ًو
  :ا��دمات ال�� تقدم�ا ا�Bاضنة ومالءمة مرافق�ا وتمو�ل�ا -5

ات   -أ  رضعف املواءمة ب!ن ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال ا89امعية وz!ن التطو
 .قاملتالحقة OP سو العمل

Fا ع24 خدمة محدودية ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال ا89امعية و  -ب  راقتصا
 . واحدة أو اث¬ت!ن ع24 :ك½�

مة   -ج   �املعامل و:جvزة وشبVات .تصال وتقنية -ز.فتقار إ2B توف!� الب¬ية التحتية الال
عات الصغ!�ة واملتوسطة الfk تن@سب ل�Qاضنة-املعلومات  .و للمشر

عدم  تقلص ا�9دمات واملرافق ا�9اصة بت&س!� عمل حاضنات :عمال ا89امعية و  -د 
عات ا��تضنة ومالءمhiا ل�Qدمات املقدمة أو املشر َ َ

. 
تقييد أ,شطة حاضنات :عمال ا89امعية ومصادر تمو>لvا، وعدم السماح لvا بتلقي أية   -ه 

تمو>ل من أي جvة، والتض&يق عل¤hا OP .ستفادة من عوائد ا�9دمات الfk تقدمvا أو 
عات الfk تحتض�hا  .واملشر
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�و امل  :رج�Rرتداعيات السJنا

>و املرج�O أن تVو تداعياتھ ع24 حاضنات :عمال ا89امعية      نيتوقع عند حدوث الس&نا ر
O48امعات كما يQة التنافسية لR!عز>ز املUو:  

 .تقليص مجاالت عمل حاضنات :عمال ا89امعية وا�9دمات الfk تقدمvا �
.ستغناء عن عدد ضعف التوسع OP إ,شاء املز>د من حاضنات :عمال ا89امعية، مع احتمال  �

من ا�9اضنات ا89امعية القائمة بالفعل لعدم تحقق :Fداف املنوطة م�hا ع24 الوجھ 
Fا عبء ع24 �اFل ا89امعة  .ر:مثل، إ2B جانب اعتبا

ة ا�9اضنات والتخطيط لvا OP ظل ضعف .Fتمام اV�9ومي  � رالعشوائية التنظيمية OP إدا
مل ا�9اضنات ا89امعية مما يؤدي إ2B انصراف وا89ام�O وفرض املز>د من القيود ع24 ع

 .لالكفاءات عن العمل hÒا، وعدم قبو :فراد املؤFل!ن لاللتحاق hÒا
�  2yفإن ذلك يتدا Oو املرج�< روOP ظل تلك النتائج ا�9اصة بتحقق مشاFد ومضام!ن الس&نا

 أعمال ًسلبا ع24 امتالك وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات الناشئة عن وجود حاضنات
 م�Qقة با89امعات  

�و |صال©R: ًثانيا  : رالسJنا

لو>مثل انطالقة OP التحو نحو :فضل وتحس!ن :وضاع ) التقدمي(ًو>طلق عليھ أيضا     
>جية الس@ثمار نقاط القوة إلحداث lعض التحس&نات ع24 :وضاع الراFنة  ة تد رالقائمة بصو ر

hا التنافسية�9َّاضنات :عمال ا89امعية ومن ثم Uعز>ز  Ŗ!ذا .. مF و>مكن وصف منطلقات
>و عU 24عز>ز امل!Rة  >و، ومشاFده وUسلسلvا، وكذلك تداعيات حدوث ذلك الس&نا رالس&نا ر

 .التنافسية ل8Qامعات �اآلUي

R©و |صال�   :رمنطلقات وفرضيات السJنا

    fkر الضعف الFات ومظاFو من أنھ بالرغم من سيادة .تجا<  ترÌÞ رو>نطلق Fذا الس&نا
>و  رتد,ي :وضاع القائمة بحاضنات :عمال ا89امعية بجوانhÕا ا��تلفة ومن ثم تؤدي إ2B الس&نا َّ

راملرج�O فإن Fناك lعض البؤ والتوجvات وجوانب القوة الfk يمكن .نطالق م�hا نحو تحقيق 
ا إيجا ا يحقق تطو ًر̀صالح واتخاذ طاlع التحس!ن OP املستقبل وجعلھ �سلك مسا ًبيا OP مستقبل ًر

نة OP الvيا�ل التنظيمية با89امعات ودعم  وحاضنات :عمال ا89امعية، من خالل تحقيق املر
الالمركز>ة وتبfr :,شطة والتوجvات `بداعية والر>ادية، و.Fتمام بقضايا البحث والتطو>ر 

تقاء بجودة :داء :�اديfg والبحf5، وامتالك ا89امعات �9طط اس��ات يجية تحقق مسايرة رو.
ات املتالحقة محليا وعامليا، و.Fتمام بتوف!� إمVانات أفضل �9اضنات :عمال ا89امعية  ًالتطو ً ر

 .   ىبما يرفع مستو عمليات .حتضان وخدماتھ، و,شر الوOy بأFمية حاضنات :عمال ا89امعية

R©و |صال� رالقو و�وضاع ا�jتمعية اBjددة للسJنا  :ى

 .قوات املستمرة لرzط التعليم ا89ام�O باحتياجات سو العملرظvو الدع -1
لاتجاه :نظار نحو ا89امعات ومطالبhiا بلعب الدو املنوط م�hا OP إيجاد ا�9لو  -2 ر

 .قوالبدائل املالئمة لسو العمل ل�Qد من البطالة
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̀نتاجية -3  .العمل ع24 سد الفجوة القائمة ب!ن ا89امعات والقطاعات 
%�امج والتخصصات التعليمية با89امعات بما يواكب طبيعة ومتطلبات إعادة النظر OP ال -4

 .اقتصاد املعرفة
نمحاولة ا89امعات تحس!ن مخرجا¸hا بحيث تVو أك½� استجابة لعالم العمل ا�9ر  -5

 . والر>ادي
ات املؤFلة ملنافسhiم lسو  -6 ق.Fتمام بالتأFيل امل:f �9ر>OÛ ا89امعات، وإكساhÒم املvا ر

 .العمل
>ادة :عمالالتوجھ  -7  .  ر`يجاæي نحو 
̀بداعية -8 عات   .وتوف!� ب&ئة داعمة لالبتVار والعمل ا�9ر، و8WUيع :فVار واملشر
عات الصغ!�ة واملتوسطة، وامل&سرة لعمل ا�9اضنات -9   .و سن ال@شر«عات امل&سرة للمشر

R©و |صال�  :رمشا0د ومضام�ن السJنا

��ا وتقييم�ا املست -1    : مررأ0داف ا�Bاضنة وحسن إدا

Fا املؤس&fâ  توجد  -أ  سالة وفلسفة وا�Íة ل�Qاضنات ا89امعية تحدد دو >ة و رر ر ؤ
 .وأFدافvا

التخطيط لتحس!ن ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال ا89امعية ملواجvة   -ب 
ف .قتصادية و.جتماعية والتغ!� OP متطلبات سو  قديناميكية التطو OP الظر و ر

 .العمل
سةتتم عمليات صناعة واتخاذ ا  -ج  ة مركز>ة مدر ات املتعلقة با�9اضنة بصو ولقرا ر  .ر
نة املرجعية ب!ن ا�9اضنة ومثيال¸hا   -د  رتقو>م ا�9اضنات ا89امعية وإجراء عمليات املقا

 .ىلتقو>م خدما¸hا ومستو أداhàا

    : الدعم ا��ام�R وا�Bكومي -2

توOB الدولة lعض .Fتمام بحاضنات :عمال ا89امعية، وترفع ع�hا lعض القيود   - أ
>ة والتنظيمية ع24 الfk تؤثر عU 24عدد أ,شطhiا  .ر`دا

تدعم ا89امعات lعض :,شطة الfk تقوم hÒا حاضنات :عمال، وUعمل ع24 تحس!ن   - ب
 .  lعض خدما¸hا

�ة -3 ركفاءة ال=ادر الCشر وفعالية ا��دمات �س&شا   : ى

 .نتقاء يتطبيق معاي!� محددة عند انتقاء مدير ا�9اضنات ا89امعية، وال��ك!R عند  -أ 
ة كب!�ة  . رع24 مؤFال¸hم :�اديمية بصو

 . َتوف!� الVوادر الÖشر>ة املؤFلة للعمل با�9اضنات، وتوف!� lعض ا�9وافز لvم  - ب 

منية متباينة حسب   -ج  >ب وتطو>ر الVوادر العاملة با�9اضنة ع24 ف��ات  ز.Fتمام بتد ر
 .  احتياجات ا�9اضنة وخطط التحس!ن والتطو>ر hÒا

عات املشاركة والت  -د  وعاو ب!ن العامل!ن با�9اضنة والقائم!ن عل¤hا وأ�ßاب املشر ن
َا��تضنة َ. 

يقيام مدير ا�9اضنات ا89امعية والعامل!ن عل¤hا بوضع امللفات التعر>فية الدقيقة   -ه 
 .ل�Qدمات الfk تقدمvا ا�9اضنة وتوجvا¸hا OP تحسي�hا وتطو>رFا
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عات املق��حة ضمن حاضنة �عم -4 ال ا��امعية، وفعالية و�نتقاء ا��يد للمشر
  : عملية �حتضان

عات ا89يدة والعمل ع24 احتضاhÝا  -أ   . وانتقاء :فVار واملشر
عات   -ب  ووضع وتحديد lعض :سس الfk يتم OP ضوhàا عملية انتقاء وتنفيذ املشر

 ا��تضنة 
ة OP تطو>ر العمل   -ج  رالعمل ع24 تحقيق lعض .ستفادة من التكنولوجيا املتطو

̀مVانات املتاحةبا�9اضنة وتنظي عا¸hا، وال@سو>ق �9دما¸hا OP ضوء   . وم مشر
ات   -د  >Öية لتنمية مvا عات ا��تضنة، وتوف!� lعض ال%�امج التد ركفاءة lعض املشر ر و

عا¸hم عات الناشئة وفقا الحتياجات مشر وأ�ßاب املشر  .ًو
 :ا��دمات ال�� تقدم�ا ا�Bاضنة ومالءمة مرافق�ا وتمو�ل�ا -5

ات محاولة املواءمة ب!ن   -أ  را�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال ا89امعية وz!ن التطو
 .قاملتالحقة OP سو العمل

مة   - ب   -�املعامل و:جvزة وشبVات .تصال وتقنية املعلومات-زتوف!� الب¬ية التحتية الال
عات الصغ!�ة واملتوسطة الfk تن@سب ل�Qاضنة  .وللمشر

ملرافق ا�9اصة بت&س!� عمل التجديد ببعض أ,شطة ا�9اضنات وتوف!� ا�9دمات وا  -ج 
̀مVانات املتاحة  . حاضنات :عمال ا89امعية  OP ضوء 

إضافة lعض مصادر التمو>ل �9اضنات :عمال ا89امعية، والسماح باالستفادة من   -د 
عات الfk تحتض�hا OP تحس!ن ا�9اضنة  وlعض عوائد ا�9دمات الfk تقدمvا أو املشر

 .وخدما¸hا

�و |صال   :©Rرتداعيات السJنا

̀صال�O أن تVو تداعياتھ ع24 حاضنات :عمال      >و  نيتوقع عند حدوث الس&نا ر
O48امعات كما يQة التنافسية لR!عز>ز املUا89امعية و:  

>ادة عدد ا�9دمات الfk تقدمvا �  .زإضافة مجاالت جديدة �9اضنات :عمال ا89امعية و
 .التخطيط إل,شاء املز>د من حاضنات :عمال ا89امعية �
ة ا�9اضنات والتخطيط لvا. �  .رستعانة بالكفاءات التنظيمية OP إدا
ال@8Wيع ا89ام�O واV�9ومي الداعم لتحس!ن حاضنات :عمال ا89امعية وماتقوم بھ من  �

 .مvام
�  OP فإن ذلك يؤثر Oو املرج�< روOP ظل تلك النتائج ا�9اصة بتحقق مشاFد ومضام!ن الس&نا

 .Uعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات

الثاث
ً

�و �بت=ار:  يالسJنا  : ر

ي، املأمو(و>طلق عليھ      ̀بداOy، التطو ي،  لالثو ر >وFات .سhiدافية، ) ر روFو من الس&نا
ة كب!�ة نحو :فضل، وإحداث Uغي!�ات  >و ع24 مغايرة الوضع الراFن بصو رو>قوم Fذا الس&نا ر

>ة وشاملة لألوضاع القائمة �9اضنات :عمال ا89امعية وإعادة  Fندسhiا وصوال إ2B :داء رجذ
ً
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ة كب!�ة ر̀بداOy و.بتVار hÒا بما �عز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات و>دعمvا بصو ز و>مكن وصف .. ي
>و عU 24عز>ز  >و، ومشاFده وUسلسلvا، وكذلك تداعيات حدوث ذلك الس&نا رمنطلقات Fذا الس&نا ر

 .امل!Rة التنافسية ل8Qامعات �اآلUي

Jو �بت=ار منطلقات وفرضيات الس� ينا  :ر

̀جراءات الfk تدعم التوجvات املستقبلية OP عمليا¸hا وسياسا¸hا -1  .اتخاذ ا89امعة العديد من 
التخطيط الدقيق واليقظة .س��اتيجية الfk ت@بعvا ا89امعات ملواجvة التغ!�ات الديناميكية  -2

اتھ  .روالتكيف معvا و.ستعداد ملتطلبات وظائف املستقبل ومvا
>ةاتباع ` -3 ̀دا ات وا�9طط  نة الفكر>ة OP القرا ة ا89امعية للفكر الديموقراطي، واملر ردا ر  . ور
>ة والر>ادية -4  .رال��ك!R ع24 :,شطة ذات القيمة املضافة العالية، وتبfr :,شطة املعرفية .بتVا
 ..Fتمام بتحقيق أع24 مستو>ات ا89ودة OP :داء :�اديfg والبحf5 وا�8تم�O ل8Qامعات -5
تقاء ا89امعات املصر>ة مراتب متقدمة OP التص¬يفات العاملية ألفضل ا89امعات -6  .را
>ة -7 دا رتحقيق التواز والت¬سيق ب!ن الوظائف :�اديمية ̀و  .ن
 .لإيجاد حلو إبداعية للمشكالت والقيود املؤسسية الfk تواجvvا حاضنات :عمال ا89امعية -8
��اتيجيات التواصل وال@سو>ق بحاضنات :عمال ال��ك!R ع24 ا�9دمات املبتكرة، وتطو>ر اس -9

 .ا89امعية

�و �بت=ار يالقو و�وضاع ا�jتمعية اBjددة للسJنا ر  :ى

>ادة :عمال OP التعليم قبل ا89ام�O، وzذل املز>د من اv89ود لفvم وتطبيق الكفاءات  -1 رإدماج 
س  .ر:ساسية لر>ادة :عمال OP شبكة املدا

>ب امل -2 ن:f عن طر>ق املز>د من التعاو ب!ن ا89امعات والشر�ات، وتحقيق رنمو برامج التد
عات الصغ!�ة واملتوسطة ا869م و.س��اتيجيات الوطنية للتعليم  و.Uساق ب!ن املشر

frوالتق f:ب امل<  . روالتد
̀نتاجية ترعاFا اV�9ومة -3 تو�والت Uعاو ب!ن ا89امعات والقطاعات  نإقرار بر  .و
عات Uعز>ز ومواصلة اv89ود  -4 ولتطو>ر وتطبيق إطار قانو,ي ومؤس&fâ جديد لسياسات املشر

نمنظمة التنمية والتعاو .قتصادي، . (زالصغ!�ة ومتوسطة ا869م بما يتجاو خططvا
2018 ،96( 

دة -5 ربقاء مصر أك%� متلق لالس@ثمار OP أفر>قيا ع24 الرغم من انخفاض التدفقات الوا :مم . (ِ
 )2021املتحدة، 

6- gس عات الوطنية ر النص lشVل  >ادة :عمال OP .س��اتيجية الوطنية للمشر وf ع24 دعم  ر
ة والتنمية تقر>ر . (رمتناFية الصغر والصغ!�ة واملتوسطة ا869م وOP اس��اتيجية التجا

 )2021التنمية الÖشر>ة OP مصر، 
8WUيع الدولة �9اضنات :عمال بوجھ عام، وحاضنات :عمال ا89امعية ع24 وجھ  -7

 .  ا�9صوص
 .ثقة القطاع ا�9اص OP جودة ا�9دمات الfk تقدمvا ا89امعات -8
فع كفاءة الباحث!ن -9 تقاء بجودتھ و م للبحث العلfg و. ر.Fتمام بتوف!� التمو>ل الال ر  .  ز

نتاجية ل8Qامعات، ودعم استقالليhiا -10  .8WUيع :دوار التنمو>ة ̀و
ة خاصةان@شار الثقافة الر>ادية وثقافة العمل ا�9ر ب!ن جميع أفر -11  . راد ا�8تمع والشباب بصو
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�و �بت=ار يمشا0د ومضام�ن السJنا  :ر

��ا وتقييم�ا املستمر -1   : رأ0داف ا�Bاضنة وحسن إدا

Fا املؤس&fâ وأFدافvا   -أ  سالة وفلسفة وا�Íة ل�Qاضنات ا89امعية تحدد دو >ة و روجود ر ر ؤ
تقاء باألوضاع .قتصادية للدولة  .روتركز ع24 .

��اتيOÛ ل�Qاضنات إليجاد خطط وzدائل اس��اتيجية تحقق أFداف اتباع التخطيط .س  - ب 
ة مستمرة  .را�9اضنات وUعمل ع24 تحقيقvا وتطو>رFا بصو

ة ا�9اضنات ا89امعية باليقظة .س��اتيجية الU fkساعد ع24 إبداع أسلوب مالئم   -ج  رتمتع إدا
ف .قتصادية و.جتماعية والتغ!�  وملواجvة ديناميكية التطو OP الظر قOP متطلبات سو ر

َّالعمل والتكيف معvا، ومن ثم تقديم إطار عمل مناسب ل�Qدمات املطلوب أن تقدمvا 

 .حاضنات :عمال ا89امعية

ة علمية ممن8pة تدعم الالمركز>ة،   -د  ات املتعلقة با�9اضنة بصو رصناعة واتخاذ القرا ر
ك العاملو با�9اضنة OP صنعvا نو«شا  .ر

نة وعمليا¸hا ومخرجا¸hا، ولتقديم التغذية الراجعة التقو>م املستمر ملدخالت ا�9اض  -ه 
نة املرجعية ب!ن ا�9اضنة وz!ن أفضل ا�9اضنات للعمل ع24  رلتطو>رFا، وإجراء عمليات املقا

تقاء بمستو خدما¸hا وأداhàا ى.  .ر

    : الدعم ا��ام�R و ا�Bكومي -2

مvا، وترفع ع�hا 8WUع الدولة التوسع OP حاضنات :عمال ا89امعية وا�9دمات الfk تقد  - أ
>ة والتظيمية الU fkعو تنميhiا وتوسعvا ̀دا قالقيود   . ر

دFا لدعم وتنمية وتطو>ر حاضنات :عمال hÒا،   - ب رترك!R ا89امعات لبعض جvودFا وموا
 .وتوF. OBتمام بالقائم!ن عل¤hا

  : ىكفاءة ال=ادر الCشر -3

معية وال��ك!R ع24 ا89مع يتطبيق معاي!� وا�Íة ودقيقة عند انتقاء مدير ا�9اضنات ا89ا  -أ 
 .ب!ن املؤFالت :�اديمية إ2B جانب ا�9%�ة والكفاءة عند .نتقاء

استقطاب أفضل الVوادر الÖشر>ة املتم!Rة للعمل بحاضنات :عمال ا89امعية، والعمل ع24   - ب 
ة مستمرة ردعمvم ماديا ومعنو>ا بصو ً ً . 

>ب والتطو>ر املستمر للVوادر الÖشر>ة   -ج  العاملة با�9اضنة للرفع من إمVانا¸hم ر.Fتمام بالتد
 fkعات ال تقاء بمستو ا�9اضنات وا�9دمات الfk تقدمvا واملشر ا¸hم لال ا¸hم ومvا ووقد ى ر ر ر

 .تخدمvا

نسيادة مناخ املشاركة والتعاو والعمل الفر>قي ب!ن العامل!ن با�9اضنة وz!ن القائم!ن ع24   -د 
عات ا��تضنة َا�9اضنة وأ�ßاب املشر َ  .و

 ا�9اضنات ا89امعية والعامل!ن عل¤hا بوضع سياسات ومق��حات لعمالء يقيام مدير  -ه 
اد :عمال املبتدئ!ن من أ�ßاب  م لر وا�9اضنات ا89امعية و.Fتمام والدعم الال ز
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عات ا��تضنة، OP ضوء ا�9دمات الfk تقدمvا ا�9اضنة وتوجvا¸hا OP التحس!ن  واملشر
 .والتطو>ر

عات املق��ح -4 ة ضمن حاضنة �عمال ا��امعية، وفعالية عملية و�نتقاء ا��يد للمشر
  : �حتضان

عات   -أ  وال@سو>ق .س��اتيOÛ ل�Qاضنة 89ذب أفضل :فVار الر>ادية و.نتقاء ب!ن املشر
 .   النا�Þة الfk يمكن احتضاhÝا

عات ا��تضنة  - ب   . و.حتVام إ2B املعاي!� القياسية OP انتقاء وتنفيذ املشر

ة OP تطو>ر العمل با�9اضنة وتنظيم تحقيق .ستفادة املث4  -ج  ر2 من التكنولوجيا املتطو
عا¸hا، وال@سو>ق �9دما¸hا، وتوف!� ب&ئة العمل الداعمة لذلك  .ومشر

>ب والتأFيل املستمر لتنمية   -د  عات ا��تضنة، والتد رتحقيق أع24 مستو من الكفاءة للمشر و ى
عات الناشئة وفقا الحتياجا¸hم ال�Wصية ات أ�ßاب املشر ًمvا و  . والعملية واملvنيةر

 :مالءمة ا��دمات ال�� تقدم�ا ا�Bاضنة ومالءمة مرافق�ا وتمو�ل�ا -5

التطو>ر املستمر OP ا�9اضنة وخدما¸hا بما يحقق املواءمة ب!ن ا�9دمات الfk تقدمvا   -أ 
ات املتالحقة OP سو العمل قحاضنات :عمال ا89امعية وz!ن التطو  .ر

>  - ب  ة وتز وتوف!� الب¬ية التحتية املتطو دFا بأحدث تكنولوجيا OP املعامل و:جvزة وشبVات ر
عات الصغ!�ة واملتوسطة الfk تن@سب ل�Qاضنة  .و.تصال وتقنية املعلومات للمشر

التوسع OP ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال ا89امعية، وتخصيص مرافق خاصة لvا   -ج 
عات ا��تضنة  .وت@ناسب مع ا�9دمات املقدمة واملشر

أ,شطة حاضنات :عمال ا89امعية، وتنوع مصادر تمو>لvا و.ستفادة من .نفتاح OP   -د 
 .عوائدFا

�و �بت=ار يتداعيات السJنا  :ر

>و .بتVار أن تVو تداعياتھ ع24 حاضنات :عمال      نيتوقع عند حدوث الس&نا ي ر
O48امعات كما يQة التنافسية لR!عز>ز املUا89امعية و:  

 .عمال ا89امعية وا�9دمات الfk تقدمvاالتوسع OP مجاالت عمل حاضنات : �
Fا أحد مصادر  � رال�Rايد املطرد OP إ,شاء املز>د من حاضنات :عمال ا89امعية، إ2B جانب اعتبا

 . تحقيق امل!Rة التنافسية ل8Qامعة
التخطيط .س��اتيOÛ الدقيق للتحس!ن املستمر OP أداء حاضنات :عمال ا89امعية ودعم  �

¸hا وعمليا¸hا  .رإدا
تصبح حاضنات :عمال ا89امعية جاذبة للكفاءات :�اديمية والر>ادية للعمل hÒا وتقديم  �

 .املز>د من ا�9%�ات املتم!Rة لvا
جال :عمال للتعاو مع حاضنات :عمال ا89امعية و.ستفادة من خدما¸hا � ناستقطاب   . ر
>و .بت � يVار فإن ذلك ينعكس روOP ظل تلك النتائج ا�9اصة بتحقق مشاFد ومضام!ن الس&نا

ة كب!�ة ع24 امتالك وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات الناشئة عن وجود حاضنات  ربصو
 .أعمال م�Qقة با89امعات



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

437 

ات وتوجvات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية وتداعيا¸hا      روæعد صياغة وUعرف مسا ُّ

>وFات الثالثة املق��حة يمكن التأكيد رعU 24عز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات الfk ع%�ت ع�hا الس&نا
ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية اليجعل م�hا  >وFات متباينة ملسا رع24 أن وجود ثالثة س&نا ر
ة قاطعة وإنما يمكن أن  >وFات مستقلة وأن حدوث أحدFا مستقبال ينفي وقوع Ãخر بصو رس&نا

ً
ر

>جيا إ2B حدوث  >وFات تد ًيؤدي حدوث أحد تلك الس&نا ر ة متتالية إذا ما ر >و Ãخر بصو رالس&نا ر
ة  ف والعوامل التنظيمية وا�8تمعية الfk تتطو بصو رأوت&ت الفرصة املواتية لذلك من Uغ!� الظر ر و

ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية ̀يجاæي OP مسا رتدعم التحو    .ل

ات املستقبل     رFذا فضال عن أنھ اليمكن التوقف عند مجرد وصف وصياغة مسا
ً

 من 
>وFات ا��تلفة نظرا ألFمية التمي!R ب!ن املرحلة .ستكشافية و�O مرحلة  ًخالل الس&نا ر
>ة لتعرف  Fانات املستقبل واملرحلة املعيا >وFات ا��تملة لتعرف  ُّاستكشاف وzناء الس&نا رُّ ر ر

ات .س��اتيجية املمكنة واملؤملة ح�k تثÖت الوجvة و>تحدد املسار املالئم لvذه ا لرFانات، را�9يا
َّفالتمي!R ب!ن Fات!ن املرحلت!ن Fو تمي!R م%�ر السيما وأن اختيار .س��اتيجيات يحدده الشك 

>وFات :ك½�  >وFات كما تحدده الطبيعة املتفاوتة للس&نا رمتفاوت القوة الذي يؤثر ع24 الس&نا ر
احتماال بي�hا 

ً
ن، ( ات ) 33، 2011وغوديھ وآخر رولذلك فإنھ lعد Uعرف املسا ا��تلفة لتطو>ر ُّ

ات OP حاضنات :عمال >وFات ا��تلفة الU fkعكس تلك املسا ر با89امعات وذلك من خالل الس&نا ر
يضوء واقع Fذه ا�9اضنات با89امعات تم عرض تلك ا�9اضنات ع24 عدد من ا�9%�اء ذو الصلة 

�ßا والعامل!ن وأhعات والعالقة املباشرة بحاضنات :عمال ا89امعية �املسئول!ن ع� واب املشر
>و الذي يمكن أن يتحقق بالواقع؛  >وFات يمثل الس&نا را��تضنة hÒا لتعرف أيا من تلك الس&نا ر ً ُّ َ َ

اسة اسة و«عرض تفصيال با��و التاOB من الد روFو ما يتمم تحقيق Fدف الد رر
ً

. 

ات  : راBjو ا��امس �و0ات املق��حة ملسا اء ا��¬�اء ال��بو��ن حو السJنا رصد آ ر ر لر
  : ر حاضنات �عمال ا��امعية Rv بناء و�عز�ز امل�ة التنافسية ل�Hامعاتتطو�

>وFات الثالثة اسة تم عرض الس&نا رلتحقيق الvدف من الد >ور : ر والfk تمثلت OP الس&نا
̀صال�O، و.بتVار( ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية ع24 مجموعة من ) ياملرج�O، و رملسا

قة املباشرة بحاضنات :عمال ا89امعية �املسئول!ن hÒا والعامل!ن يذو الصلة والعالا�9%�اء 
ات تطو>ر  >وFات الثالثة ملسا عات ا��تضنة hÒا حو مشاFد ومضام!ن الس&نا روأ�ßاب املشر ر ل َ َ و

̀صال�O، و.بتVار(حاضنات :عمال ا89امعية  >وFات Fو )ياملرج�O، و ر، وأيا من تلك الس&نا ً

hم العملية :قرب للتحقق بالواقع   : .س@بانة متاحة عOP)24 ضوء خ%̧�

-yUKed13IdH1/d/file/com.google.drive://https
drivesdk=usp?view/dIwQ1uvMCuI1eqUAx8EIB 

ط Ãتية ع24 :قلًوقد تم تحديد ا�9%�اء وفق   :وا لتوفر أحد الشر

 .أن �شغل منصب املدير التنفيذي ل�Qاضنة �
ة أو مدير ال@سو>ق با�9اضنة � ̀دا  . رأن �شغل ا�9ب!� منصب مدير 
عات با�9اضنة � وأن يVو مديرا ألحد املشر ً  . ن
 .أن اليقل عدد سنوات خ%�تھ بالعمل OP حاضنات :عمال ا89امعية عن ثالث سنوات �
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أي عدد وقد     ط السابقة ) 24(ر تم استطالع  وخب!�ا ممن توافرات hÒم أحد الشر ع24 –ً
قم  (-:قل اسة1ربيانات ا�9%�اء مب&نة بمرفق  ، وقد تم مراعاة التنوع OP ا�9اضنات )ر بالد

وا89امعات الfk ي¬تfg إل¤hا السادة ا�9%�اء، وكذلك تباين مvامvم ومسئوليا¸hم، واختالف 
عات املسئو ¸hاواملشر   .رل!ن عن إدا

>و املتوقع لتطو>ر حاضنات      رو>وÌÍ ا89دو التاOB استجابات أفراد العينة حو الس&نا ل ل
>وFات و,سبhiم  >و من الس&نا ا �ل س&نا ر:عمال ا89امعية من حيث عدد ا�9%�اء الذين اختار ر و

>و من حيث احتمالية ا�9دوث   .راملئو>ة، وترت&ب �ل س&نا

  ) 2(لجدو 

   العينةاستجابات أفراد

  R��و املرج �و |صال©R  رالسJنا �و �بت=ار  رالسJنا يالسJنا   ر

  15  9  صفر  العدد

  %62,5   %37,5  %صفر   الyسبة املئو�ة

  ل:و  الثا,ي  الثالث  ال��تJب

>و  ري@ب!ن من ا89دو السابق أنھ قد اتفق خمسة عشر خب!�ا من أفراد العينة أن الس&نا ً ل
>و :قرب ر.بتVار Fو الس&نا ̀صال�O ب¬سبة %) 62,5( للتحقق ب¬سبة ي >و  %) 37,5(ريليھ الس&نا

>و املرج�O؛ أي أن واقع العمل بحاضنات :عمال ا89امعية من حيث أFداف  رثم الس&نا
يا�9اضنات، والدعم ا89ام�O واV�9ومي لvا، وكفاءة الVادر الÖشر hÒا، و.نتقاء ا89يد 

عات املق��حة وفعالية عملية .حت ضان، وجودة ا�9دمات الfk تقدمvا ا�9اضنات ومالءمة وللمشر
َمرافقvا وتمو>لvا �س@شرف من خاللھ أن ر الوضع الراFن �9اضنات :عمال ا89امعية س&تطو ُ

>ة وشاملة لألوضاع القائمة �9اضنات  ة كب!�ة نحو :فضل، وس&تم إحداث Uغي!�ات جذ ربصو ر
: 2Bا وصوال إhiندسF عمال ا89امعية وإعادة:

ً
بداOy و.بتVار hÒا؛ بما �عز امل!Rة   ̀ زداء ي
>ة ع24 النحو  ة كب!�ة، وإن لم تحدث تلك التطو>رات .بتVا رالتنافسية ل8Qامعات و>دعمvا بصو ر

ة مباشرة فيف��ض أنھ س&تم العمل ع24 َ:مثل وzصو ُ >جية  ر ة تد رتحس!ن :وضاع القائمة بصو ر
نات ع24 :وضاع الراFنة �9اضنات :عمال الس@ثمار نقاط القوة إلحداث lعض التحس&

hا التنافسية Ŗ!عز>ز مU َّا89امعية ومن ثم. 

̀صال�F Oو :قرب للتحقق OP ضوء      >و  ركما اتفق Uسعة من ا�9%�اء ع24 أن الس&نا
ات  ؛ وFذا �عfr اتجاه Fؤالء ا�9%�اء إ2B التدرج OP مسا >و .بتVار رمعطيات الواقع، يليھ الس&نا ير

اسة حو التطو ل>ر الfk يمكن أن Uسلكvا حاضنات :عمال ا89امعية، وFو ما يؤكد توجvات الد ر
م  >وFات قد اليمثل املسار الوحيد للتطو>ر وإنما يمكن إحداث التطو>ر الال ز�و أحد الس&نا ر ن

>وFات  >جيا بتحقق أحد الس&نا رتد ̀صال�O(ًر >و  >و ) رالس&نا ركتمvيد ونقطة بداية �9دوث الس&نا
ا Ãخ >و .بتVار(ًرر :ك½� تطو يالس&نا >و املرج�O ).. ر رFذا وقد أكد جميع ا�9%�اء ع24 �و الس&نا ن

ات  فضھ جميع ا�9%�اء؛ وFو ما يجعل مسا >و :lعد عن التحقق باملستقبل، ومن ثم  رFو الس&نا ر َّر

املVانة تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية تتجھ نحو املسار ال�äيح OP التطو>ر وأhÝا ست@بوأ 
والوضع املناسب ألFميhiا وتحقيق :Fداف املنوطة م�hا وFو ما ينعكس بالتأكيد عU 24عز>ز امل!Rة 

   .التنافسية ل8Qامعات
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ات تطو>ر حاضنات     د باستجابات ا�9%�اء وتحليل توجvا¸hم حو مسا روع24 ضوء ماو ل ر
ض أو اختالف ب!ن أوا أن ر:عمال ا89امعية يمكن مالحظة أنھ اليوجد Uعا ر ا�9%�اء الذين 

 Oصال� >و̀  أوا أن الس&نا >و .بتVار Fو :قرب للتحقق باملستقبل وz!ن ا�9%�اء الذين  رالس&نا ر ير
>ادة :عمال  رFو :قرب للتحقق؛ حيث إنھ OP ضوء النظرة املستقبلية والتوجھ العام نحو 

عات متناFية الصغر و.بتVار وما تمثلھ حاضنات :عمال ا89امعية من داعم ومحفز و للمشر
عات املتوسطة والتحسن OP أوضاع حاضنات :عمال ا89امعية و.Fتمام  ووالصغ!�ة واملشر
>ادة أعدادFا يجعل بالفعل النظرة املستقبلية لvذه  زا89ام�O واV�9ومي hÒا وتنوع خدما¸hا و

، وFو مايمثل أيضا توج >و .بتVار ًا�9اضنات تتوجھ إ2B تحقيق الس&نا ي أوا أن ر رھ ا�9%�اء الذين 
 2B̀صالح إ ̀صال�O :قرب للتحقق مستقبال فvذا يرجع إ2B منطقية التدرج من  >و  الس&نا

ً
ر

>جية تمنحھ القوة والثبات وتحقيق �افة :Fداف  ة تد ر.بتVار، وأن التطو>ر يفضل أن يتم بصو ر
أى أن ,سب ̀صال�O رع24 الوجھ :مثل، وFو ما يؤكده أن أحد ا�9%�اء قد  >وF!ن  رة كال الس&نا

ًو.بتVار OP التحقق مستقبال �O ,سب م@ساو>ة تقر>با، وOP كال ا�9الت!ن سواء إمVانية حدوث  ً
ي

>و .بتVار فإن ذلك ينعكس إيجابا بالتأكيد عU 24عز>ز امل!Rة  ̀صال�O أو الس&نا >و  ًالس&نا ي ر ر
Vو .بت< ة رالتنافسية ل8Qامعات، وإن �ان حدوث الس&نا رار �عز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات بصو ز ي

  . أك%�

>و .بتVار    يكما يتÌÓ أيضا أن اختيار ا�9%�اء العامل!ن بحاضنات :عمال ا89امعية للس&نا ر ً

>و .بتVار كرFان  ̀صال�O، وأن يتوجھ العدد :ك%� م�hم إ2B اختيار الس&نا >و  يوالس&نا ر ر
ض الواقع، و>و�O بأن حاضنات للمستقبل يجعل ع24 عاتقvم مvمة كب! ر�ة OP تحقيق ذلك ع24 أ

د الÖشر>ة واملادية والتنظيمية ما يؤFلvا لتحقيق قوة  ر:عمال ا89امعية تمتلك من الطاقات واملوا
 O8امعات و�Qعة لlا التنافسية فضال عن تحقيق الوظيفة الراh Ŗ!عز>ز مUا89امعات املصر>ة و

ً

fr، وFو من السvولة بمVان إذا ما تم .ستفادة من مشاFد ̀سvام OP تنمية .قتصاد الوط
سم السياسات والتوجvات  >وFات تطو>ر تلك ا�9اضنات و.نتقال إ2B مرحلة  رومضام!ن س&نا ر
ة  ̀صال�O ثم .بتVار بصو ر.س��اتيجية الfk تحقق ذلك من خالل التخطيط لvذا التطو>ر  ي

ل ا89امعية وUعاo9 نقاط ضعفvا وUس@ثمر الفرص دقيقة تدعم جوانب القوة �9اضنات :عما
اسة OP .. والعوامل ا��لية والعاملية الراFنة وكذلك تتخطى الhiديدات ا��تملة روFو ما تأمل الد

  .  تحققھ

اسة  روتأس&سا ع24 جميع ا��او النظر>ة وامليدانية الfk تضمنhiا الد ر يتÌÓ أن Fناك عالقة ً
تباطية طردية ب!ن حاضنات : عمال ا89امعية وz!ن امل!Rة التنافسية ل8Qامعات؛ وأن Fناك را

العديد من جوانب القوة الfk تمتلكvا حاضنات :عمال ا89امعية بمصر وأن تلك ا89وانب 
زUساعدFا OP أن تVو أحد الر�ائز الfk تدعم وUعز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات بما تحققھ من  ن

 OP دعم البحث العلfg وتحقيق عائد مادي ل8Qامعات اس@ثمار إلمVانات ا89امعة وتوظيفvا
̀سvام OP تحقيق التنمية .قتصادية ومشاركة ا89امعات OP خدمة  >ادة :عمال و رو8WUيع 

 العديد من مواطن الضعف الfk تؤثر OP كفاءة حاضنات :عمال .قتصاد الوطF ،frذا إ2B جانب
Fا OP دعم وUعز>ز امل!Rة ا89امعية املصر>ة بما ينعكس ع24 تحقيقvا ل رألFداف املنوطة م�hا ودو

تباطية الطردية الfk تجمع ب!ن حاضنات :عمال  رالتنافسية ل8Qامعات؛ وذلك OP ضوء العالقة .
  .ا89امعية وUعز>ز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات
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ن  وقد جاء اس@شراف مستقبل تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية من خالل ا�9%�اء العامل!
>و الذي يل�f تحقيق  >و .بتVار وFو الس&نا ربحاضنات :عمال مؤ>دا مسار التطو>ر نحو الس&نا ير ً

ز�افة :Fداف امل¬شودة من Fذه ا�9اضنات وانطالقvا نحو النمو والتوسع بما �عز امل!Rة 
ف الfk التنافسية ل8Qامعات، إال أن الواقع ا�9اOB لvذه ا�9اضنات �ع��يھ العديد من مواطن الضع

Fا دو العمل ع24 إصالحvا وتحسي�hا إ2B جانب وجود العديد من الhiديدات  نيؤدي استمرا ر
ا��تملة الfk تفرضvا املتغ!�ات والعوامل ا�8تمعية ا��تلفة من شأنھ أن يؤثر ع24 تحقق ذلك 

سم ا�9طط و.س��ات ̀جراءات و >و بالفعل مستقبال، وFو ما يتطلب اتخاذ �افة  رالس&نا
ً

يجيات ر
مة لتعز>ز جوانب القوة �9اضنات :عمال ا89امعية والتغلب ع24 مواطن الضعف بالب&ئة  زالال
الداخلية �9اضنات :عمال ا89امعية بمصر، واقتناص الفرص املتاحة وتجنب الhiديدات 

جية لvا   . را��تملة الfk تفرضvا الب&ئة ا�9ا

>و .بتVار ولضمان نجاح تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية وان يطالقvا نحو تحقيق الس&نا ر
>جية، وFو ما يجعل من تحقق  رمستقبال �ستلزم أن يVو ذلك بإجراءات وخطط تنفيذية تد ن

ً

>و .بتVار مستقبال  الس&نا
ً

ي >ة وإنما يأUي -ىكما ير ا�9%�اء-ر ة مفاجئة أو ثو ر اليمكن أن يتم بصو ر
>و املرج�O أوال ثم . ا ببعض مشاFد الس&نا مر

ً
ر ̀صال�O وصوال إ2B وًر >و  نتقال إ2B الس&نا

ً
ر

ات تطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية ال يمثل  >وFات املقدمة ملسا ؛ فالس&نا >و .بتVار رالس&نا ر َر َّ ي
>وFات الثالثة  >وFان Ãخران وإنما تمثل Fذه الس&نا >ا للس&نا ر�ل م�hا توجvا مستقال وطر>قا موا ر ًز

ً ً ً ٌ

< >و Ãخر ومؤديا لھ بما ينعكس ع24 رحلقة متصلة يمثل �ل س&نا ًو م�hا طر>قا متقاطعا مع الس&نا رً
ً

OBل التاVو ما �ع%� عنھ الشF8امعات، وQة التنافسية لR!عز>ز املU:  

  
>و .بتVار لتطو>ر حاضنات :عمال ا89امعية ونجاحھ بما  يولVي يتحقق الوصو إ2B الس&نا رل

̀جرائية الfk ز�عز امل!Rة التنافسية ل8Qامعات فإن Fناك  مجموعة من التوصيات واملق��حات 
  :Uساعد OP ذلك م�hا

نة   وUعديل lعض ال@شر«عات ا�9اصة بمزاولة ا89امعات لأل,شطة .قتصادية، بما يحقق املر
مة لنجاح تلك :,شطة وم�hا :,شطة الfk تقوم hÒا حاضنات :عمال ا89امعية  .زالال

 . OP القيام بوظيفhiا OP خدمة .قتصاد الوطfrدعم استقاللية ا89امعات وتوجvا¸hا 
نوجود Uعاو ب!ن جميع حاضنات :عمال ا89امعية بما يحقق تبادل خ%�ا¸hا، وتحقيق التVامل  

 .فيما بي�hا
�O ا��يط لvا وتركز ع24 تقديم   اسة احتياجات املنطقة وا�8تمع ا�9ا رأن تقوم ا�9اضنة بد ر

 .ا�9دمات الfk تل�F fذه .حتياجات
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 .أن تمتلك �ل حاضنة برامج Uسو>قية ألFدافvا وzرامجvا وخدما¸hا 
وجود عدة بدائل اس��اتيجية للتطو>ر خاصة بVل حاضنة جامعية بما ي@ناسب مع واقع ب&ئhiا  

جية  .رالداخلية وا�9ا
 .وجود خطط للتحس!ن املستمر با�9اضنة واعتماد Ãليات املناسبة لتحقيق Fذه ا�9طط 
حاضنات :عمال ا89امعية وغ!� ا89امعية بما يحقق استفادة �ل م�hما من عقد شرا�ات ب!ن  

، وFو ما ينعكس ع24 التنمية .قتصادية للدولة  .ىمزايا :خر
د الذاتية   د ا��صصة لدعم وتمو>ل البحث العلfg با89امعات سواء من املوا ر>ادة املوا ر ز

د ا��صصة من الدولة  .رل8Qامعات أو املوا
عات الfk تقوم باحتضاhÝا؛ بما أن تمتلك حا  وضنات :عمال ا89امعية حصة محددة من املشر

 .�ساعدFا OP تنو«ع خدما¸hا وتوسعvا
نعقد شرا�ات واتفاقيات Uعاو ب!ن ا89امعات والقطاع ا�9اص بما �ساعدFا OP .ستفادة من  

م، وكذلك .ستفادة من نتائج البحوث العلمية الfk تج ر£hا وما تمتلكھ زالدعم والتمو>ل الال
R!شر وفكر متمl أس مال يمن  ي  .ر

ة ا89امعات   اسات متعددة :قطاب الحتياجات سو العمل وتحديدFا بما يدعم قد رعقد د قر
ع24 تلبية تلك .حتياجات السيما من خالل ا�9دمات الfk تقدمvا حاضنات :عمال 

 .ا89امعية
سvا الطالب بجميع الVلي  ات الfk يد رأن تتضمن املقر ا لر>ادة :عمالر  .ًرات مقر
 Oأن يتم تقديم برامج للتعليم الر>ادي بمراحل التعليم قبل ا89ام�  . 
مة ل¬شر الثقافة الر>ادية ب!ن جميع أفراد ا�8تمع   .    زاتخاذ �افة السبل وÃليات الال
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  :قائمة املراجع

أوال
ً

    :املراجع العر®ية: 

، أبـــو الفــضل جمــال  ، ب!ـــ�وت، دار 11، ج 2لــسان العــرب ا��ـــيط، مــج ). 1994(الـــدين رابــن منظــو
 .صادر

ــــر، مـــــــصطفى محمـــــــود  ـــق امل!ـــــــRة التنافــــــــسية، ). 2004(أبـــــــو بكـــ ـــــشر>ة مـــــــدخل تحقيــــ د الÖــ ـــوا ة املــــ رإدا ر
>ة، الدار ا89امعية  .ر̀سكند

ــــو مــــــشكالت، ). 2002(أبـــــو قحــــــف، عبدالـــــسالم  ـــاالت عمليـــــة وحلــ ــال حـــ لالعوملــــــة وحاضــــــنات :عمـــ
< ̀شعاع الفنيةر̀سكند  .ة، مكتبة ومطبعة 

ة .ســــ��اتيجية وجــــودة التفك!ــــ� ). 2010( أبــــوzكر، مــــصطفى محمــــود، والنعــــيم، فvــــد عبــــدهللا  ر`دا
>ة، الدار ا89امعية سكند ات OP املؤسسات املعاصرة،̀  روالقرا  .ر

اسـة حالــة :ردو البحــث العلgـ� :�ـاديP �gــ2 تنميـة ا�8تمـع ا��4ــ2): 2013(إسـماعيل، دمحم أحمـد  ر د
، املركــز العرæــى للتعلــيم 84، ع 20، مــج مجلــة مــستقبل ال��بيــة العرzيــةملدينــة الــسو«س، 

 .والتنمية، مصر

.س@ثمار OP انتعاش مستدام، مؤتمر :مم : 2021تقر>ر .س@ثمار العالfg ). 2021(:مم املتحدة 
ة والتنمية   . ، جنيف)UNCTAD(راملتحدة للتجا

رنمــوذج مق�ــ�ح لتفعيــل دو حاضــنات :عمــال PــO مــصر مــصر، مجلــة ): 2019(ق بخيــت، أمــا,ى توفيــ
ة والتمو>ل، ع  .2رالتجا

ردو البحــــث العلgـــــ� كقــــوة دافعـــــة نحــــو اقتـــــصاد أخــــضر لتحقيـــــق ): l)2020ــــسيو,ى، آمــــال ضـــــيف 
ة، جامعة طنطا ة والتمو>ل، �لية التجا رالتنمية .قتصادية، مجلة التجا  .ر

PــــO تحقيـــــق امل!ــــRة التنافـــــسية ). 2009( قدايفـــــة بلونــــاس، عبـــــدهللا، وأمينــــة، أس املــــال الفكـــــر  يدو  ر ر
ـــال التحــــديات العامليــــة : ملنظمــــات :عمــــال، املــــؤتمر العلgــــf الثالــــث ة منظمــــات :عمـ رإدا

دن،  >ـة، جامعــة العلـوم التطبيقيــة ا�9اصــة، : راملعاصـرة، �ليــة .قتـصاد والعلــوم `دا ر
 . 2009 أبر>ل 29 -27

̀بـــدا2y مــــدخل للر>ــــادة ع4ـــ2 ضــــوء حاضــــنات ): 2017(د، وقا)ـــfâ، عمــــرUشان@ـــشان، عمــــا التفك!ــــ� 
>ـادة :عمــال ال¬ــسائية PــO ا89زائــر، �ليــة : ل.عمـال، امللتقــى الــوط�r :و رحــو املقاولــة و ل

>ة وعلوم ال@سي!�، جامعة ا89زائر   .3رالعلوم .قتصادية والعلوم التجا

>ة مق): 2017(توفيق، صالح الدين دمحم  Fـا PـO خدمـة ؤر ر��حة �9اضـنة تكنولوجيـة بجامعـة ب�hـا ودو
 .120، ع 330، مجلة �لية ال��بية، مج )التحديات وسبل املواجvة(ا�8تمع وتنمية 

حاضــنات :عمــال، اململكــة العرzيــة الــسعودية، معvــد البحــوث ): 2004(جامعــة امللــك عبــد العز>ــز 
̀صدار الثالث ات،   .رو.س@شا

ات خر>ÛـO التعلـيم ا89ـام�O ملواجvـة ). 2015(جايل، عفاف دمحم  رالتخطيط .س��اتيOÛ لتنميـة مvـا
قاملتطلبات املتجددة لسو العمل OP ضوء اقتصاد املعرفة، مستقبل ال��بية العرzية، مج 

 .، يوليو95، ع 22
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 Oالـــشراكة بـــ!ن ا89امعـــة ومؤســـسات ا�8تمـــع �اتجـــاه لتطـــو>ر التعلـــيم ): 2012(جمعـــة، الـــسيد ع4ـــ
 .6، ع5، مجلة �لية ال��بية، مجا89ام�2

ـــO، أحمـــــد إســــــماعيل  ـــاFرة، دار الفكــــــر ). 2002(حÛــ ، القــ ياقتـــــصاديات ال��بيـــــة والتخطــــــيط ال��بـــــو
 .العرæي

 Oرمتطلبـات تفعيـل دو ا�9اضـنات التكنولوجيـة ): 2020(حـسن، صـالح عبـدهللا، ومحمـود، أمـل ع4ـ
اســة ميدانيــة PــO جامعــة أســيوط، مجلــ–ىلتطــو>ر البحــث ال��بــو  ة �ليــة ال��بيــة، عــدد رد

 .3يوليو، ج

&fâ ). 2010(ا�9واجرة، كمال يوسف  أس املـال املعرPـO بـاألداء التنافـ تبـاط اسـ��اتيجيات  اسـة ا رد ر ر
قة PـــــO العللــــوم `,ــــسانية و.جتماعيــــة، يونيـــــو، ع             ، 2رللمؤســــسات، مجلــــة جامعــــة الــــشا

 .7مج 

ات ردو حاضــــنات :عمـــال ال): 2018(خلـــف، أســــماء أحمـــد  رتكنولوجيــــة Pـــ2 دعــــم واســـ@ثمار .بتVــــا
ة التنافــــــسية ل8Qامعــــــات املــــــصر>ة، مــــــستقبل ال��بيــــــة العرzيــــــة،  ـــد ــــس!ن القـــ رالعلميــــــة لتحــ

 .111، ع25مج

ـــــ&س، دمحم  س ). 2016(خمـــــ ــــــدا >وFات لــــــــــدى املـــــ ــــــس&نا ـــــــاء الــــ ـــO بنــــ ـــــة Pـــــــ ــــــة واملن8pيـــــ ات املعرفيـــــ ــــــــا را�9يــ ر ر
اسات املستقبلية  .ر.س@شرافية، الدوحة، اس@شراف الد

م ·ــ�تة، وعــزت، فــرج عبـدالعز>ز، والز>ــادى، داليــا عــادل ز�ـي ردو حاضــنات :عمــال ): 2017(ز، حــا
ة،  عات الــصغ!�ة واملتوســطة، ا�8لــة العلميــة لالقتــصاد والتجــا رPــO دعــم تنافــسية املــشر و

 .3ع

�وش، علياء حس!ن  حاضنات :عمال التقنية OP العراق ب!ن الفكرة والتطبيق، مجلـة ): 2017(رالز
ـــــاج موãــــــــ�â أق أخمــــــــوك 2، ع9علميــــــــة، مــــــــجآفـــــــاق  ــــ!ن العقــــــــال ا�9ـــ ، املركــــــــز ا89ــــــــام�O أمـــ

 .بتامنغست، والية تم(�است، ا89زائر

>¬ـب عبـاس  ع،  زعز عات الـصغ!�ة واملتوسـطة ): 2016(وز Fـا Pـ2 تنميـة املـشر وحتـضنات :عمـال ودو ر
ب الدولـــة، مجلــة �ليـــة .قتـــصاد والعلـــوم الـــسياسية، مجلـــة  رPــ2 مـــصر نمـــاذج مـــن التجـــا

 .4، ع17لية .قتصاد والعلوم السياسية، مج�

آليـــة لتحقيـــق .ســـتدامة للمؤســـسات : حاضـــنات :عمـــال): 2017(الــز>ن، عمـــران، وzرا�ـــ2، صـــباح 
ــــــــــاث  اســــــــــــات و:بحــ ـــــــــدى للد ــــة املنتـــ ــــــــاوالUي، مجلــــــــ ع مقــــ ــــــــــشر ــــــطة كمــ رالــــــــــــصغ!�ة واملتوســــــ و

ــــسي!�، جام2.قتـــــصادية، ع >ــــــة وعلـــــوم ال@ـ >ــــــان ر، �ليـــــة العلـــــوم .قتـــــصادية والتجا زعـــــة 
 .رعاشو با89لفة

، ليليـــــا  ، منـــــصو رســـــعيدى، وفـــــاء، ومنـــــصو «ع ): 2017(ر ـــال �آليـــــة الســـــتدامة املـــــشا ـــنات :عمــ رحاضــ
اسة حالة مشتلة املؤسسات   محضنة خ¬شلة، مجلة العلوم `,سانية، –راملقاوالتية، د

 .46ع

 Ì9ردو ا�9اضـنات : )2015(سالمة، عادل عبد الفتاح، وأبو غزالة، حنان دمحم، وناصف، مرفت صا
ة البحث العل�g با89امعات  .3، ج39، مجلة �لية ال��بية، ع"رالتكنولوجية OP إدا
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 O4ع ،fgرة، دار غر>ب للطباعة وال¬شر). 2001(السلFشر>ة .س��اتيجية، القاÖد ال ة املوا رإدا  .ر

ى واملـــ: البحـــث العلgـــ� Pـــ2 ا89امعـــات املـــصر>ة): 2009(ســـليمان، يáـــ2 عطيـــة  ستقبل، ؤالواقـــع والـــر
اسات .جتماعية، ع  . جامعة ع!ن شمس–، �لية ال��بية 19رمجلة ا89معية ال��بو>ة للد

ردو ا�9اضنات التكنولوجيـة PـO دعـم املؤسـسات الـصغ!�ة واملتوسـطة، مجلـة ): 2010(سماي، ع24 
>ـــــة، ع ـــة وعلـــــوم ال@ـــــسي!�، 7رأبحــــاث اقتـــــصادية وإدا >ــ ر، �ليـــــة العلــــوم .قتـــــصادية والتجا

 .يضر lسكرةجامعة دمحم خ

ىالتخطــيط إل,ــشاء ا�9اضــنات التكنولوجيــة بــالتعليم الثــانو الفrــ� ): 2018(شــاF!ن، نجــالء أحمــد 
اء ا�9%ـ�اء، مجلـة �ليـة ال��بيـة، مـج ، �ليـة 116، ع29رالصنا2y املتقدم OP مصر OP ضوء آ

 .ال��بية، جامعة ب�hا

ا�9ــــدائق التكنولوجيــــة مــــدخال لتطــــو>ر ). 2017(·ـــ�اتھ، صــــفاء أحمــــد 
ً

يالتعلــــيم ا89ــــام�O املــــصر 
 .، سÖتم%�74، ع 33رتصو مق��ح، مجلة �لية ال��بية، جامعة أسيوط، مج 

عات الصغ!�ة OP دعم `بداع العرæى، مجلة آفاق ): 2005(شل��، نÖيل بن دمحم  ودو حاضنات املشر ر
ة الصناعية101، ع26اقتصادية، مج  .ر، مركز البحوث والتوثيق، اتحاد غرف التجا

العالقـة بــ!ن نظــم املعلومــات وامل!ـRة التنافــسية PــO نظــام قطــاع ). 2004(فــؤاد، وzــدر، فــادي الـشيخ، 
ة العامة، مج  د,ي، `دا ر:دو>ة :  .3، ع 44ر

مـة Ãليـات ). 2011(صاÌ9، سم!� أبو الفتوح  زمنظومـة التعلـيم ا89ـام�O وعـصر املعرفـة مظـاFر :
>ة، مج  ̀دا  .، اكتوzر4، ع 29راملق��حة، مجلة البحوث 

ا�9اضنات التكنولوجيـة وا�9ـدائق العلميـة ): 2012(طاFر، دمحم عبود، وعبدا�9س!ن، عامر جميل 
روإمVانية استفادة ا89امعات العراقية م�hا OP خدمة ا�8تمع والتطو .قتصادي، مجلة 

2Ûقتصادى ا�9لي.. 

ة استخدام نموذج ): 2007(عباس، محمود السيد  ل.س��اتي2Û ل�Qصو  2P التخطيط SWOTرمvا
ىع4ــ2 ا89ــودة و.عتمــاد :�ــادي�g بمؤســسات التعلــيم ا��تلفــة، املــؤتمر القــومى الــسنو 

آفــاق جديــدة Pــ2 التعلــيم "ملركــز تطــو>ر التعلــيم ا89ــام�2 ) العرæــي الــسادس(الراlــع عــشر 
 .ا89ام�2 العرæى، مركز تطو>ر التعليم ا89ام�2، جامعة ع!ن شمس

مــز أحمــد ع  ،Oáىبــدال Fــراء ). 2009(ر زالبحــث العلgــ� PــO الــوطن العرæــى ماFيتــھ ومن8pيتــھ، مكتبــة 
ق، القاFرة  .والشر

ب ): 2016(عبــد الوFــاب، أحمــد  نــة بــ!ن مــصر والتجــا اســة مقا اد :عمــال ود رUعر>ــف حاضــنات ر ر ر و
اسـات الـسياسات  رالدولية مع توضيح وشرح لدو ا�9اضنة، القـاFرة، املركـز املـصر لد ى ر

 .العامة

عات ): 2018(، أحمد ممدوح عبدالرحمن وحاضنات :عمـال �آليـة لتحقيـق اسـتدامة بـرامج ومـشر
  .5، ج60التنمية ا�8تمعية، مجلة ا�9دمة .جتماعية، ع
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حاضـنات :عمـال التكنولوجيـة �آليـة لـدعم `بـداع PـO ): 2011(عبدالرحيم، لي24، ولدرع، خديجـة 
̀بداع والتغي!� التنظيOP �g املنظمات املؤسسات الصغ!�ة الرئدة، أعمال امللتقى الدو  2B

ب وطنيــــة ودوليــــة، ج: ا�9ديثــــة ـــا اســــة وتحليــــل تجـ رد ، �ليــــة العلــــوم .قتــــصادية علــــوم 2ر
 .الت&سي!�، جامعة سعد دحلب البليدة

ا�9اضنات التكنولوجيا وأثرFـا ع4ـ2 أداء املؤسـسات الـصناعية، محلـة ): 2018(نعبدالسالم، عفو 
، مخ%� التنمية .قتصادية والÖشر>ة، جامعـة لون&ـ&�â 19ر>ة، ع.قتصاد والتنمية الÖش

 .2ع24 البليدة 

، املعvــد املــصر ). 2018(عبـدالعظيم، دمحم  >وFات PـO التخطــيط ال��بـو ياســتخدام أسـلوب الــس&نا ي ر
اسات اجتماعية، سÖتم%�  اسات، د رللد  .2018ر

 التعلـيم ا89ـام�2 واقعـھ وسـبل تمو>ل). 2007(عبدهللا، عبد املنعم دمحم، والشال، محمود مصطفى 
اسات ترzو>ة واجتماعية، مج  ، ع 13رتطو>ره 2P ضوء lعض ا�9%�ات العاملية ا�9ديثة، د

 .، �لية ال��بية، جامعة حلوان2

مـدخل لتطــو>ر : البحـث العلgـ� Pــ2 مؤسـسات التعلـيم ا89ـام�2): 2010(عبـداملطلب، أحمـد محمـود
ـــF 2ـــــذه املؤســـــسات،  ــــP fــ ــــسنو العرæـــــى ا�9ـــــامساملـــــؤتمر :داء البح5ـ  الـــــدو2B الثــــــا,ى –ىالـ

) 2Bــ2 مؤســسات التعلــيم العــاP �gو:�ــادي �â&ــ2 تطــو>ر :داء املؤســP ــات ا�9ديثــةFتجا.
ة، مج ،)النو2P 2y مصر والعالم العرæي  .1ر �لية ال��بية جامعة املنصو

، Fـشام أحمـد  ��حـة ا�9اضـنات التكنولوجيـة صـيغة مق): 2020(رعثمان، السعيد محمـود، وعاشـو
لتفعيل الشراكة ب!ن ا89امعات واملؤسـسات `نتاجيـة بمـصر Pـ2 ضـوء متطلبـات مجتمـع 

اسـات –الشراكة ا�8تمعية وتطو>ر التعليم : املعرفة، أبحاث املؤتمر الدو2B السادس ر د
ب، مج  Fر-، �لية ال��بية للبن!ن بالقاFرة1روتجا  .ز جامعة :

ـــــي، دمحم  >وFات ). 2018(العرæــ ـــــس&نا >ة، مركـــــــز ربنـــــــاء الــ ̀ســـــــكند ــــــة  ـــــستقبلية دليـــــــل نقـــــــدي، مكتبـ راملــ
اسات .س��اتيجية  رالد

، فاتن دمحم  اسات املستقبلية وتطبيقا¸hا ال��بو>ة، الر>اض، دار الزFراء). 2012(يالعزاز  .رالد

ــــــ2، أمــــــــل Fاشــــــــم ـــــــة ): 2020(ع4ــ ــــــم التنميـ ــــال ودعــ اد :عمــــ ــــــم ر ـــــO دعــ ـــــا Pـــ Fـــ ــــال ودو وحاضــــــــنات .عمــــ ر
ة باإلســماعيلية، .قتــصادية، ا�8لــة العلم >ــة والبي¬يــة، �ليــة التجــا اســات التجا ريــة للد ر ر

 .جامعة قناة السو«س

، امللتقـى "ردو ا�9اضنات التكنولوجيـة PـO التأسـ&س القتـصاد املعرفـة): 2012(عماد الدين، شرعة 
ــــــسات الـــــــصغ!�ة واملتوســـــــطة PـــــــO : "لالـــــــدو2B حـــــــو ــــة املؤسـ ـــــ��اتيجيات التنظـــــــيم ومرافقـــ اســ

 .، جامعة فرحات عباس، سطيف2012 ابر>ل 19-18ا89زائر،

، مشعل بن مشرد  R)التعلـيم ا89ـام�2 بالواليـات املتحـدة ): 2020(ىالع OـP ا�9اضـنات التكنولوجيـة
:مر>كيـــة وإمVانيــــة .ســــتفادة م�hــــا PــــO املمVلــــة العرzيــــة الــــسعودية، مجلــــة �ليــــة ال��بيــــة، 

 .، �لية ال��بية، جامعة كفر الشيخ1، ع20مج
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، سـعد، والـس Rـا، مجلـة العلــوم ). 2014(عيدي، �عـرب يالع(ـhi8يpات ومنFو< رفلـسفة نظر>ـة الـس&نا
>ة، مج  دا  .76، ع 20ر.قتصادية ̀و

ـــــــراFيم  ، إبــ ــــصر ). 2000(يالع&ـــــــــسو ع مــــــ ــــــستقبلية ومـــــــــشر ــــــات املـــ اســــ والد ـــــــز 2020ر ــــــــاFرة، مركـــ ، القـ
اسات السياسية و.س��اتيجية  .رالد

«س، وائل  ة .). 2007(رالغال�f، طاFر وإد  . رس��اتيجية منظو م�OÛh متVامل، عمان، دار وائلر`دا

ان، فيليــب، والvمــامي، قــ&س  .س@ــشراف .ســ��اتيOÛ للمؤســسات ). 2011(رغوديــھ، م&ــشال، ودو
فاتوار الـــوطfr : و:قــاليم، ترجمــة رقاللــة، دمحم ســليم والvمــامي، قــ&س، ا89زائــر، الVو,ــسا

 .�اتيOÛ والتنظيمنللفنو وا�9رف، مخ%� .بتVار و.س@شراف .س�

̀بـــداع ): 2009(غيــاط، شـــر>ف، وzوقمــوم، دمحم Fـــا PــO تطـــو>ر  رحاضـــنات :عمـــال التكنولوجيــة ودو
ــــصغ!�ة واملتوســــــطة حالـــــة ا89زائــــــر، مجلــــــة أبحــــــاث اقتــــــصادية : و.بتVـــــار باملؤســــــسات الــ

>ة، ع  .6روإدا

>ــة معاصــرة لألصــو ا). 2002(فتáــO، شــاكر دمحم  ة املنظمــات التعليميــة ر لإدا ؤ لعامــة، القــاFرة، دار ر
ف  . راملعا

ــــد عبـــــدالفتاح  ق عبـــــده، والز�ـــــي، أحمـ ِفليـــــة، فـــــار
ّ و َّ)2003 .( ، ـــو اســـــات املـــــستقبلية منظـــــو ترzــ يالد ر ر

 .عمان، دار املس!�ة

>¬ــــــــب عبـــــــدا�9فيظ  عات الــــــــصغ!�ة ): 2020(زقاســـــــم،  ــــU 2ـــــــ8Wيع املــــــــشر ـــــال Pــــ ودو حاضــــــــنات :عمــ ر
لية .جتماعيـة والتنميـة : مـةواملتوسطة لتحقيق التنمية املستدامة، مجلـة ا�9وك واملـسؤ

 .1، ع2املستدامة، مج

 Oــــــyيم مرFأس املــــــال الفكــــــر با89امعــــــات ). 2012(قر,ــــــي، أســــــامة محمــــــود، والعتيقــــــي، إبــــــرا ة  يإدا ر ر
¸hا التنافسية  ، ع 15، مجلة ال��بية، الـسنة "رتصو مق��ح"راملصر>ة كمدخل لتحقيق قد

 .2012، نوفم%� 38

اســــة : ة حاضـــنات :عمــــال التقنيــــة Pــــ2 دعـــم املؤســــسات الــــصغ!�ةفعاليــــ): 2015(قطـــاف، أحمــــد  رد
ة لتجرzـــة ا89زائــر، مجلـــة مركـــز صــاÌ9 عبـــدهللا �امـــل  ̀شـــا ب العامليـــة مــع  رلــبعض التجـــا ر

̀سالمى، مج  .56، ع19لالقتصاد 

حــــيم رأى دو : حاضــــنات :عمــــال ومــــشاتل املؤســــسات الر>فيــــة): 2017(رقطــــاف، أحمــــد، وحــــس!ن، 
اسات التنمية، علل�hوض باالس@ثم  .6رار الر>فى :صغر با89زائر؟، مجلة أبحاث ود

قواقــع حاضــنات :عمــال Pــl Oعـض الــدو العرzيــة، مجلــة ا�9قــو والعلــوم ): 2016(كال@ـ2،  لطيفــة  ل
>ان عاشو با89لفة28`,سانية، ع ر، جامعة   .ز

ك باللطـــة  ة، حاضـــنات :عمـــالفى ا89زائـــر، مجلـــة علـــوم .قتـــصاد وال@ـــ): 2006(رمبـــا رسي!� والتجــــا
>ة وعلوم ال@سي!�، جامعة ا89زائر15ع  .3ر، �لية العلوم .قتصادية والعلوم التجا

ة العمليات): 2011(متعب، إ,عام عبدالزFرة  اسات : رحاضنات :عمال وإدا ، مجلة د رمدخل نظر ى
 .12مركز الVوفة، ع

 .طاlع الدار الvندسية، القاFرة، م1، ج 3امل8Åم الوسيط، ط ). 1985(مجمع اللغة العرzية 
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ة و.قتصاد، جامعة lغداد  .ر89امعة كرzالء، �لية `دا
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 ،2Bالتعليم العا OP ية للبحوثzس با89امعات املصر>ة، مجلة اتحاد ا89امعات العر» رالتد
 .1، ع36مج
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اســــة لواقــــع املؤســــسات PــــO واليــــة الــــوادى، مجلــــة .ســــ��اتيجية  رالــــصغ!�ة واملتوســــطة، د

 4،ع10والتنمية،مج 
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«ع الـــصغ!�ة نــــة بـــ!ن ا�9اضــــنة التكنولوجيـــة PــــP  : OــــO قطـــاع غــــزةرتطـــو>ر املــــشا اســـة مقا رد ر

اسـات .قتــصادية  سـالمية للد ̀سـالمية والVليــة ا89امعيـة، مجلـة ا89امعــة̀  را89امعـة 
>ــــة، مــــج  دا ســــالمية 3، ع35ر̀و اســــات العليــــا، ا89امعــــة̀  ر، شءو البحــــث العلgــــ� والد ن

 .lغزة

علــــيم ا89ــــام�2 والقــــانو,ى، القــــاFرة، املركــــز القــــومى مــــستقبل الت). 2016(املرا9ـــO، أحمــــد عبــــدالاله 
ات القانونية  .رلإلصدا

>ــادة :عمـــال ):2021(مــسيل، محمـــود عطــا، وميخائيـــل، إنÛــ2 طلعـــت  رالبحــث العلgـــ� �آليــة لـــدعم 
>ا ا89نوzية وإمVان `فادة م�hا 2P مصر، مجلة كر>ة ال��بية، مج  ربالتعليم ا89ام�2P 2 �و

 .ة، جامعة ب�r سو>ف، �لية ال��بي106، ع18

عات الـــصغر والـــصغ!�ة واملتوســـطة، سلـــسلة ): 2017(مقابلـــة، إ£hـــاب  ىحاضـــنات :عمـــال واملـــشر و
>ة Uع�r بقضايا التنمية OP الدو العرzية، املعvد العرæى للتخطيط، ع لدو  .134ر

 التعلـيم لاملـؤتمر `قليgـf العرæـي حـو). 2009(لمكتب اليو,ـسVو `قليgـf لل��بيـة PـO الـدو العرzيـة 
OBالتحـــــديات العامليـــــة واملـــــسئوليات .جتماعيـــــة : العـــــا OBــــيم العـــــا نحـــــو فـــــضاء عرæـــــي للتعلـ

)fgرة، )التقر>ر `قليF2009 يونيو 2 - مايو31، القا. 

قمنطقـــة الـــشر :وســـط وشـــمال أفر>قيـــا ). OECD() 2018(نمنظمـــة التعـــاو .قتـــصادي والتنميـــة 
«ع الـصغ!�ة واملتوسـطة ا869ـم، التقييم املرحO4 لإلصـالحات: املتوسطية ر املتعلقـة باملـشا

«س، مطبوعات منظمة التنمية والتعاو .قتصادي نبا  .ر

، عبــــدهللا ســـعد  Fـــا PــــO التنميـــة بدولــــة ): 2016(يالvـــاجر را�9اضــــنات الـــصناعية والتكنولوجيــــة ودو
ـــــة والبي÷يــــــة، مــــــج >ـ ــــات التجا اســ رالVو>ــــــت، ا�8لــــــة العلميــــــة للد ة 7ر ـــــا ر، م�Qــــــق، �ليــــــة التجـ

 .سماعيلية، جامعة قناة السو«سباال
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ـــــــشة، حــــــــــس!ن عليــــــــــان  ـــــــة ): 2014(الvرامـــ عات الر>اديـــ ـــــــاد املــــــــــشر ــــــــO إيجـــ ــــنات :عمــــــــــال Pــ ودو حاضــــــ ر
اسـات `,ـسانية، مـج قـاء للبحـوث والد دن، مجلـة الز : OـP اFرالتكنولوجية وتطو>ر ، 14رر

 .2ع

ـــO ضــــوء متطلبـــــات تطــــو>ر مراكـــــز البحــــث العلgــــf با89امعــــات املـــــصر>ة ). F)2014يVــــل، Fنــــاء دمحم  Pـ
اه، �لية ال��بية، جامعة ب�hا سالة دكتو >ة اس��اتيجية،  را89امعة املنتجة ر  .رؤ
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  )1(مرفق 

اسة(أسماء السادة ا��¬�اء    )رعينة الد

ات تطو>ر  >وFات املق��حة ملسا اhàم حو الس&نا ربيان بأسماء السادة ا�9%�اء الذين ع%�وا عن آ ر لر
وقد تم .. نافسية ل8Qامعات، وأ£hا أقرب للتحققحاضنات :عمال ا89امعية لتعز>ز امل!Rة الت

ًترتيhÕم ترت&با 8Ðائيا ً.  

  الوظيفة  �سم  م

1  O4يم حس!ن عFع شركة إعادة تدو>ر ا��لفات `لك��ونية   إبرا   ومدير مشر

أحمد إبراFيم ال�Wات  2
    

ع الشركة :Fلية لتكنولوجيا الكيماو>ات ا�9ديثة   ومدير مشر

ع شركة آل خم&سمدي  أحمد خم&س يوسف  3   ور مشر

اسات   أيمن فر>د  4 >ادة :عمال بحاضنة معvد التب!ن للد رمدير مكتب  ر
  املعدنية

ع شركة املوجات `يطالية  حكيم سعد صادق  5    أي �ل!ن-ومدير مشر

6  �âãيع سليم سالمھ موzعات   ر عات بحاضنة التب!ن للمشر ة ومتاlعة املشر ومسئو إدا و ر ل
  التكنولوجية

ة ل�Qاضنة التكنولوجية   جمعةسعد دمحم  7 دا اسات -رمدير̀  ر معvد التب!ن للد
  املعدنية

ع شركة صالح للساعات  صالح بطرس قلتھ  8   ومدير مشر

 بحاضنة معvد التب!ن (Tico)مدير نقل وUسو>ق التكنولوجيا   قطار سامي   9
اسات املعدنية   رللد

ع شركة الvدير  عاطف عواد  10   ومدير مشر

ع الشركة العاملية للمبات الليد   السيدعالء عبدهللا  11   ومدير مشر

س عياد  12 >ة بحاضنة أعمال �لية .قتصاد والعلوم   رعياد فا ̀دا رمشرف العمليات 
  السياسية بجامعة القاFرة 

اسات املعدنية  عيد حنفي  13 راملسئو `دار بحاضنة معvد التب!ن للد ي   ل

اق بVلي  فاطمة طاFر  14 Fرومدير حاضنة أعمال ر   زة الصيدلة جامعة :

15  O4اسات املعدنية  مجدي السيد ع   رمدير ا�9اضنة التكنولوجية بمعvد التب!ن للد

جب  16  ODزة   ردمحم شوFس ا89اlع شركة الف!�و للمال زمدير مشر   و

ي سليمان  17 Uش  زدمحم فو ع شركة إيOÛ و ومدير مشر   و

ة سليمان  18 ع شركة م!�ا الب  ومر   ومديرة مشر

ع شركة بايو بز,س  عبدالرحمنمصطفى   19   ومدير مشر
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  الوظيفة  �سم  م

مدير ال%�امج بحاضنة أعمال �لية .قتصاد والعلوم السياسية   مvا خليل  20
  بجامعة القاFرة

ع شركة مالك للمالlس  رhÝلة نو الدين  21   ومدير مشر

املدير التنفيذي �9اضنة أعمال �لية .قتصاد والعلوم السياسية   Fبھ مدحت ز�ي  22
  اFرةبجامعة الق

>د  23 ع الشركة املصر>ة للصناعات الكvرzية وملبات الليد   زوفاء دمحم أبو   ومديرة مشر

ع شركة الكمامات الطبية  يوسف عبدالغfr يوسف  24   ومدير مشر

  

  

 

 

 


