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رؤية مستقبلية للحاضنات البحثية بالجامعات 
 السعودية

 في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة

  ممخص الدراسة:
 ،استهدفت الدراسة وضع رؤية مستقبمية لمحاضنات البحثية بالجامعات السػعودية

مػػف خػػحؿ تحديػػد متطمبػػات امترػػاد المعرفػػةل واسػػتعراض العديػػد مػػف الخبػػرات العالميػػة فػػ  
واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنهف الورػػ    ،حاضػػنات البحثيػػة داخػػؿ الجامعػػاتمجػػاؿ إنءػػاء ال

المسػػح  مػػف خػػحؿ تطبيػػؽ اسػػتبانة نمػػض نينػػة مػػف أنضػػاء هيمػػة التػػدريس بمػػ  موامهػػا 
تػػـ اختيػػارهـ بطريقػػة طبقيػػة نءػػوامية. وذلػػؾ لتحديػػد متطمبػػات ومعومػػات  ،( نضػػو ا261)

كمػػا أظهػػرت نتػػامف  ،هػػة نظػرهـتطبيػؽ الحاضػػنات البحثيػػة فػػ  الجامعػات السػػعودية مػػف وج
الدراسة: وجود فػروؽ ذات دللػة إحرػامية بػيف متوسػطات اسػتجابات نينػة الدراسػة تعػز  

بينمػػا لػػـ توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة  ،الجنسػػية(-الدرجػػة العمميػػة -لمتغيػػرات الدراسػػة )الكميػػة
 إحرامية تعز  لمتغير الخبرة. وخمرت الدراسة إلض وضع الرؤية المستقبمية.

الجامعػػات  ،امترػػاد المعرفػػة ،الحاضػػنات البحثيػػة ،ات الم تاحيػػة: الرؤيػػة المسػػتقبميةالكممػػ
 السعودية. 

A Future Vision For Research Incubators in Saudi 
universities in the light of the Requirements of the 

knowledge Economy 

Abstract: 
The study aimed at put a Future Vision for Research 

Incubators in Saudi universities by determination the 
requirements of the knowledge economy; and Reviewing several 
global expertise in the field of establishment of research 
incubators in universities; the descriptive research method was 
used in this study through the application of a questionnaire to a 
sample selected stratified randomly of (261) of faculty members, 
Determine the requirements and the obstacles the application of 
research incubators in Saudi universities from their point of view, 
There were statistically significant differences between the 
averages of the study sample responses are attributable to the 
variables of the study (College- Scientific degree- Nationality ), 
While there are no differences with statistical significance to the 
variable experience. The study concluded to put the future vision. 

Key words: The Future Vision, Research Incubators, the 
knowledge Economy, Saudi universities. 
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 مقدمة:
يعػػيش المجتمػػع اننسػػان  المعارػػر حقبػػة مثيػػرة مػػف التقػػدـ نتيجػػة لمتطػػورات العمميػػة 

والتػػػ  أدت إلػػػض  ،والتكنولوجيػػػة والتحػػػولت السياسػػػية والمترػػػادية والجتمانيػػػة الهاممػػػة
مامة ما يعرؼ: بمجتمع المعرفػة متطمعػا إلػض تعزيػز انمكانػات  تضانؼ المعرفة وتراكمها وا 

 .ة  تطوير المجتمعات اننسانية نامؿ نمض توظي ها والست ادة منها فوالعم ،المعرفية
ونندما يتحقؽ لممجتمع القدرة نمض إنتػاج وتوليػد المعرفػة الجديػدة ونءػرها فػ  أونيػة 

ينتقػؿ هػذا المجتمػع إلػض مػا  ،النءر العالمية والحروؿ نمض مدر وافر مف براءات الختػراع
مػػػػرحمتيف الثالثػػػػة والرابعػػػػة مػػػػف دورة المعرفػػػػة تحقيػػػػؽ الثػػػػـ ب ،يسػػػػمض بمجتمػػػػع المعرفػػػػة

والمتعمقتػػيف بػػالتوظيؼ والتطبيػػؽ فػػ  الحرػػوؿ نمػػض منتجػػات مابمػػة لمتػػداوؿ وانسػػهاـ فػػ  
، التنميػػة والتقػػػدـل ينتقػػػؿ المجتمػػع إلػػػض مػػػا يسػػػمض ر مجتمػػع امترػػػاد المعرفةر)نبػػػد الػػػح 

2002، 95). 
خػػتحؼ أنوانهػػا وخارػػة ونمػػض الػػرمـ ممػػا سػػبؽل تواجػػ  المؤسسػػات المعارػػرة نمػػض ا

التعمػػيـ العػػال  موجػػة مػػف التحػػولت والتغييػػرات المتسػػارنةل التػػ  تجتػػاح نػػالـ اليػػـو وفػػ  
تمؾ الثورة الت  تعتمد نمض المعرفػة العمميػة المتقدمػة  ،مقدمتها الثورة المعموماتية والتقنية

يػػات الحاسػػب والسػػتخداـ األمثػػؿ لممعمومػػات المتدفقػػة الناجمػػة نػػف التقػػدـ الهامػػؿ فػػ  تقن
ونتيجػػػة لتمػػػؾ التحػػػولت أرػػػبحت المعرفػػػة تءػػػكؿ المرػػػدر  ،اآللػػػ  والءػػػبكة العنكوبتيػػػة

بؿ أرػبحت العامػؿ األمػو   ،الستراتيج  األكثر أهمية ف  بناء الميزة التنافسية لممنظمات
      (Schwandt & Marqurdt, 2003,3)  واألكثر تأثير ا ف  نجاحها أو فءمها

ومػػف ثػػـ ميػػاـ  ،مع  البوابػػة الرميسػػة لمػػدخوؿ إلػػض نرػػر المعرفػػةويمثػػؿ التعمػػيـ الجػػا
حيػث تمثػؿ المعرفػة المحرػمة النهاميػة لجميػع  ،نممية اننتاج فػ  المجتمػع نمػض المعرفػة

وبر ة خارة البحػث العممػ   ،وخدمة مجتمع ،وبحث نمم  ،وظامؼ الجامعة مف تدريس
ػػػ نتػػػاج المعرفػػػة وتوظي هػػػا فػػػ  تطػػػوير المجتمػػػع وحػػػؿ مءػػػكحت  و  المػػػا لػػػ  مػػػف دور هام  ا 

وتطويرهال ولعؿ مف أهـ اآلليات الت  يمكف أف تساند الجامعات نمض ولوج نرر امترػاد 
المعرفةل الحاضنات البحثيػة التػ  تعتمػد نمػض البحػث العممػ ل لتمثػؿ فػ  النهايػة مؤسسػة 

ها داخػػػؿ الجامعػػػات بهػػػدؼ دنػػػـ ورنايػػػة المبػػػدنيف مػػػف ءرػػػادية يمكػػػف إنءػػػاتنمويػػػة امت
واسػتيعاب واسػتحداث وظػامؼ وموامػع نمػؿ مػف خػحؿ  ،األفكػار البحثيػة الطموحػةأرحاب 

إلػػض جانػػب امترػػاد المػػوارد الطبيعيػػة  ،تنميػػة رأس المػػاؿ المعرفػػ  لتنميػػة امترػػاد المعرفػػة
 ،2010، وزيػػادة القػػدرات التنافسػػية المعرفيػػة لمدولػػة وتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة )الءػػايع

69).  
مػا يميػز الحاضػنات التابعػة لمجامعػات نػف الحاضػنات األخػر  هػو وتجدر انءارة إلض أف 

الرتبػػاط الوثيػػػؽ بالجامعػػةل مػػػف حيػػث دورهػػػا الكبيػػر فػػػ  تسػػويؽ نتػػػامف األبحػػاث ومخرجػػػات 
بحيػػػث تكػػػوف دانمػػػة لبػػػدء األنمػػػاؿ التجاريػػػة  ،منظومػػػة العمػػػـو والتقنيػػػة الخارػػػة بالجامعػػػة

أو أنضػاء هيمػة التػدريس أو  ،ا الجامعػاتنمض أسػاس بػراءات الختػراع التػ  تممكهػ ،والبحثية
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أساس نتامف البحوث أو المهارات المكتسػبة أثنػاء البحػث أو الدراسػة فػ  الجامعػة. كمػا يمكػف 
ػا أف تكػوف الحاضػنات البحثيػة الجامعيػة لءػركاتل يػتـ تأسيسػها نػف طريػؽ أحػد أنضػاء  أيض 

بحيػػث يكػػوف  ،ؿ التجػػاراهيمػػة التػػدريس أو المػػوظ يف ذوا الك ػػاءات أو طػػحب الجامعػػة لمعمػػ
مػػف األكػػاديمييف والبػػاحثيف  كمػػا ي ضػػؿ كثيػػر ،لهػػا إسػػهام ا كبيػػر ا فػػ  بػػدء المءػػاريع التجاريػػة

والطػػحب دخػػوؿ حاضػػنات األنمػػاؿ الجامعيػػة نمػػض حاضػػنات األنمػػاؿ األخػػر ل ألسػػباب تتمثػػؿ 
انضػافة ب ،وال ػرؽ البحثيػة بهػا ،ف : مرب مومع الحاضنة الجامعية نػادة مػف معامػؿ الجامعػة

إلػػض المرونػػة لػػد  الحاضػػنات الجامعيػػة فػػ  تػػوفير مقػػرات لصيجػػار بأسػػعار أرخػػص ومسػػاحات 
أو نتػػامف  ،أمػػؿل تتناسػػب مػػع احتياجػػات الءػػركات الناءػػمة التػػ  تقػػـو نمػػض بػػراءات الخترانػػات

وهػػو مػػا مػػد يرػػعب تػػوافر  بالمسػػتو  ن سػػ  فػػ   ،أبحػػاث الجامعػػة خارػػة فػػ  مراحمهػػا األولػػض
 Tang and)                          اؿ التجاريػػة أو الرػػنانية األخػػر حاضػػنات األنمػػ

Patrick, 2007). 
نجػػد أف انحرػػاميات العالميػػة  ،البحثيػػة وبػػالتطرؽ إلػػض المنظػػور العػػالم  لمحاضػػنات

بينمػا  ،٪ مف الحاضنات ف  الوليات المتحدة األمريكيػة تػرتبط بالجامعػات27تءير إلض أف 
اضػنة تػؤدا مػف خػحؿ الجامعػات ٪ل فالح95ترؿ هػذ  النسػبة فػ  الرػيف إلػض أكثػر مػف 

 ,Zaharia, et. al, 2010الػدور المحػورا كقنػاة ربػط بػيف المجتمػع والبحػث العممػ  )
أا أن  هناؾ نحمة ثحثية بيف الجامعة والحاضنة والمجتمع. ومف جهة أخػر  تقػوـ ، (14

الرػػيف ومنػػذ أكثػػر مػػف نءػػر سػػنوات بانتمػػاد هػػذ  اآلليػػة أيضػػا فػػ  نهضػػتها المترػػاديةل 
ا ماليزيا وكوريا وسنغافورة وتايوافو  كمػا بػدأت بعػض الػدوؿ العربيػة فػ  انتمػاد  ،هكذا أيض 

 ،والمغػػرب ،وتػػونس ،فهنػػاؾ أكثػػر مػػف حاضػػنة فػػ  انمػػارات وكػػذلؾ فػػ  مرػػر ،هػػذ  اآلليػػة
والجػدوؿ التػال  يوضػد نػدد حاضػنات األنمػاؿ فػ   ،(AABI, 2009) والبحػريف... الػ 

 بعض الدوؿ ف  مارة أسيا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( *1لجدوؿ )ا
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يوضد ندد الحاضنات والمؤسسات المحتضنة ف  بعض الدوؿ األسيوية ف  ناـ 
 ـ.2009

 ندد المؤسسات المحتضنة ندد الحاضنات اسـ الدولة ـ
 45000 670 الريف  .1
 4770 279 كوريا  .2
 2375 190 الياباف  .3
 2000 110 ماليزيا  .4
 1800 120 سنغافورة  .5
 1300 104 تايبي  الرينية  .6
 800 110 هندال  .7
 488 32 أوزباكستاف  .8
 412 89 تايمند  .9
 200 5 هونكون   .10
 160 80 استراليا  .11
 47 11 فيتناـ  .12

 Asian Association of Business Incubation (AABI) 2009* المردر: 

مدللػػػة نمػػػض أهميػػػة الحاضػػػنات كتوجػػػ  نػػػالم  يػػػرتبط بػػػالنمو المترػػػادا القػػػوم  لو 
أف حاضػػنة  -نمػػض سػػبيؿ المثػػاؿ ولػػيس الحرػػر-نجػػد   ،دةورػػنانات التكنولوجيػػا الجديػػ
مػف خػحؿ  The Austin Technology Incubatorأوسػتف األمريكيػة لمتكنولوجيػا 

مد سػاهمت فػ  احتضػاف أكثػر مػف   ،ـ2007منذ ناـ  Texasارتباطها بجامعة تكساس 
 ( مميػػوف60( وظي ػػةل وجمػػب أكثػػر مػػف )500( ءػػركةل ممػػا أد  لتػػوفير أكثػػر مػػف )38)

كمػػا بمػػ  إجمػػال  دخػػؿ جامعػػة  ،دولر لممجتمػػع المحمػػ  فػػ  السػػنوات األربػػع مػػف نممهػػا
مػػف تػػراخيص -مػػف مخرجػػات الحاضػػنات البحثيػػة Stanford Universityسػػتان ورد 

نمض الرمـ مػف أف انيػرادات السػنوية  ،( مميوف دولر300أكثر مف ) -الخترانات براءات
كمػػا أد   ،( مميػػار دولر100مغػػت أكثػػر مػػف )لمءػػركات التػػ  نبعػػت مػػف تمػػؾ الحاضػػنات ب

 الربط بيف الءركات ومراكز تسريع تطور األنماؿ بالجامعة ف  بريطانيا إلض زيادة إيراداتهػا
( 100مامػة )فضػح  نػف إ ،( فررػة نمػؿ1000وتػوفير ) ،( مميػوف دولر120إلض نحػو )

 . (Monkman, 2011, 34)سنوات مف ربطها بالجامعات مءروع تجارا بعد ثحث
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( 19األمريكيػػة نحػػو ) Maryland يتواجػػد فػػ  وليػػة ماريحنػػد ،وفػػ  السػػياؽ ذاتػػ 
مما أد  إلض ارت اع إجمال  الدخؿ القوم  إلض  ،( حاضنات بحثية7و) ،حاضنة تكنولوجية

( وظي ػة جديػدةل وزيػادة نامػدات الضػرامب المحميػة 14044وتػوفير ) ،( مميار دولر2,7)
-EURP, 2010, 33-34; EBN, 2010, 11) سػنوي ا( مميػوف دولر 1,4بنحػو )

12). 
نجػد أف المممكػة العربيػة السػعودية ، البحثيػة ونند تناوؿ المنظور المحمػ  لمحاضػنات

تبنت العديد مف المبادرات وورش العمػؿ لمنامءػة خطػوات واليػات تن يػذ حاضػنات األنمػاؿ 
والمبػػػادرات أكثػػر مػػػا  ودإل أف تمػػؾ الجهػػ ،والحاضػػنات التقنيػػة فػػػ  العديػػد مػػف الجامعػػػات

تورػػؼ أنهػػا فرديػػة تركػػزت بءػػكؿ أساسػػ  فػػ  استضػػافة مدينػػة الممػػؾ نبػػد العزيػػز لمعمػػوـ 
والتقنية ممثمة ف  برنامف )بػادر( لحاضػنات التقنيػة لمعديػد مػف أنمػاؿ المػؤتمراتل واخرهػا 

 (2016المػػػػػػػػػػؤتمر السػػػػػػػػػػعودا الػػػػػػػػػػدول  السػػػػػػػػػػابع لحاضػػػػػػػػػػنات التقنيػػػػػػػػػػة)
, 2016)http://events.kacst.edu.sa/ar/badir16/Pages/home.aspx(  

وفػػ  ظػػؿ مػػا يواجػػ  الوضػػع المترػػادا فػػ  المممكػػة العربيػػة السػػعودية مػػف تحػػديات 
ممثمة ف  تذبذب سوؽ الن ط ما بيف هبوط ورعودل والتوج  نحػو تحقيػؽ رؤيػة السػعودية 

خطػػة مػػا بعػػد الػػن ط والتػػ  تمكػػف المممكػػة العربيػػة السػػعودية مػػف نػػدـ النتمػػاد  –ـ2030
ػػا طػػرح رؤ  مختم ػػة تقػػود  ،-ـ2020نمػػض الػػن ط فػػ  امترػػادها بحمػػوؿ نػػاـ  يبػػدو مهم 

امتراد المممكة نحػو مواجهػة هػذا التحػدا بقػوة وثبػات فػ  التحػوؿ مػف المترػاد الن طػ  
 ،يتضػػد دور الحاضػػنات الجامعيػػة بوجػػ  نػػاـ إلػػض امترػػاد يعتمػػد نمػػض المعرفػػة. ونميػػ 

والحاضػػنات البحثيػػة بوجػػ  خػػاص فػػ  التنميػػة المترػػادية وتطػػوير المءػػرونات ومعالجػػة 
وتسػػػويؽ البحػػػوث  ،وزيػػػادة القػػػدرة التنافسػػػية المترػػػادية ،المءػػػكحت بأنماطهػػػا المتعػػػددة

خرجػػات التعمػػيـ وتػػوفير فػػرص العمػػؿ المتوافقػػة مػػع م ،وتنميػػة انبػػداع والبتكػػار ،العمميػػة
 بما يحقؽ الربط بيف التعميـ والرنانة.  ،الجامع 

 مءكمة الدراسة وتساؤلتها:
بالءػروع فػ  مبػادرة –فػ  ومتنػا الحاضػر -تهتـ الغالبية العظمض مف الجامعات العالميػة 

الحاضػػنات مػػف خػػحؿ طمػػب المسػػاندة مػػف الجامعػػات نيجػػاد الحمػػوؿ لممءػػاكؿ التػػ  تواجػػ  
ءراؾ القطاع الخاص ف  ميمها نحػو التجديػد والبتكػار ،ع القطاناتالمؤسسات ف  جمي  ،وا 

وتحسيف اننتاجية والقدرة التنافسػية مػف خػحؿ اسػتكماؿ العديػد  ،وزيادة الستثمار المعرف 
يجػاد منػوات اترػاؿ بػيف مراكػز القطػاع  ،وتطوير تكنولوجيػا جديػدة ،مف المءاريع البحثية وا 

بات سوؽ العمػؿ وخدمػة المجتمػع. ويعػد تػوفير رؤيػة ننءػاء واألبحاث الخارة وفق ا لمتطم
حاضنات بحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبػات امترػاد المعرفػة مػف أهػـ القضػايا 

وذلػػؾ ألف الحاضػػنات مػػف أهػػـ  ،التػػ  ينبغػػ  أف توليهػػا الجامعػػات مػػدر ا مػػف العنايػػة والبحػػث
 التحوؿ نحو مجتمع المعرفة. ة ف اآلليات الت  يمكف أف تساند بها الجامعات السعودي

http://events.kacst.edu.sa/ar/badir16/Pages/home.aspx
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ومػػػد أورػػػت العديػػػد مػػػف األدبيػػػات التربويػػػة بضػػػرورة إنءػػػاء حاضػػػنات بحثيػػػة فػػػ  
تتبنض المءرونات البحثية الجامعية المتميزةل والمءػرونات مػف خػارج الجامعػة  ،الجامعات

 ,Rogers) ولعؿ مػف أهػـ هػذ  الدراسػات دراسػة روجػرز ،وتحميها وتدنمها وتسوؽ لها
الت  أكدت نمػض أف نقػؿ التكنولوجيػا يتحقػؽ مػف خػحؿ اليػات تنظيميػة مختم ػة و   (1999

كمػا  ،مف أهمها الحاضنات البحثية ومنتزهات البحث العممػ  ،ف  المراكز البحثية الجامعية
( بضػػرورة أف نحتػػذا بالجامعػػات األجنبيػػة فػػ  إنءػػاء 2006) أورػػت دراسػػة هالػػة رػػالد

نمػػػض أف  ،ؿ المبتكػػػرات إلػػػض ثػػػروات امترػػػاديةحاضػػػنات ومنتزهػػػات لمعمػػػـو كوسػػػيمة لتحويػػػ
تخرص كػؿ جامعػة جػزءا  مػف أراضػيها ننءػاء حاضػنات لمسػاندة الءػركات والمؤسسػات 

 .اننتاجية
( أف منظومة البحث العمم  ف  الجامعػة 2009كما أبرزت نتامف دراسة نبد الحميد )

ت لتطبيػؽ البحػوث تقتض  ضرورة وجود حاضنات لصبداع العممػ  داخػؿ الجامعػا ،المتميزة
المتميزة والمبدنة نمض أرض الوامع. ونف دور مجمعات التقنية ف  التحوؿ نحو المترػاد 

 ،(2010)دراست  المعرف ل أكد مركز الدراسات الستراتيجية بجامعة الممؾ نبد العزيز ف  
أف مػػف أهػػـ هػػذ  المجمعػػات حاضػػنات األنمػػاؿ كأسػػاس فػػ  التحػػوؿ المترػػادا بػػبعض 

 .الدوؿ
( أف أفضػؿ أمػاكف لمحاضػنات فػ  الجامعػات 513 ،2006) ا أكػد بوزيػاف وزيػان كم

 ،أو المعاهد لحست ادة مف الخدمات والخبراء والبحوث المقدمة مف طرؼ األساتذة والطحب
( الػػذا أءػػارت إلػػض ضػػرورة اهتمػػاـ 33 ،2010وهػػو مػػا ات ػػؽ مػػع رؤيػػة دراسػػة الػػوادا)

مراكػػز أنمػػاؿ داخػػؿ الحػػـر الجػػامع  لتخػػريف الجامعػػات بشنءػػاء حاضػػنات ومراكػػز إبػػداع و 
 ،(35 ،2011) ونمػػػض ن ػػػس السػػػياؽ أورػػػض كػػػؿ مػػػف ماسػػػـ ،مءػػػاريع بحثيػػػة ناجحػػػة

 (Zaharia, et.al.,2010,12-13) واخػػػروفوزاهاريػػػا  ،(24 ،2011والمحػػػروؽ)
ومراكػز البحػوث العالميػة والجامعػات  ،بضرورة ربط األنمػاؿ والبحػوث بالمؤسسػات العمميػة

 .لدولية بالحاضنات البحثيةالقومية وا
ونمض الػرمـ ممػا تقػدـ مػف توضػيد ألهميػة إنءػاء الحاضػنات بوجػ  نػاـ والحاضػنات 

والتحػػديات التػػ   أل أنػػ  توجػػد العديػػد مػػف المعومػػات ،البحثيػػة بوجػػ  خػػاص فػػ  الجامعػػات
منهػػػػا مػػػػا أءػػػػارت إليػػػػ  نتػػػػامف دراسػػػػة  ،تحػػػػوؿ دوف تحقيػػػػؽ أهػػػػداؼ هػػػػذ  الحاضػػػػنات

مػػف أف أهػػـ نقػػاط الضػػعؼ فػػ  الحاضػػنات بالػػدوؿ  (Akcomak, 2009, 1)أكسػػوماؾ
التركيػز نمػض الخػدمات الممموسػة والتقميديػة  ،-ومنهػا المممكػة العربيػة السػعودية-النامية 

وضػع خطػط األنمػاؿ  ،والتسػويؽ ،اسػتراتيجيات التوارػؿ-بدل  مف الخدمات ميػر التقميديػة
أو  ،رػػور اندارة واألفػػراد المػػؤهميفوم ،بجانػػب النتمػػاد نمػػض الحكومػػة ،-التجاريػػة...ال 

والقيػػػود  ،انبػػػداع فػػػ  حػػػؿ المءػػػكحت إلػػػضوالفتقػػػار  ،القرػػػور فػػػ  التخطػػػيط لمحاضػػػنات
وضػػعؼ التكامػػؿ بينهػػا وبػػيف مجتمػػع السياسػػة لتعزيػػز روح المبػػادرة وتعزيػػز  ،المؤسسػػية

 التنمية الجتمانية والمترادية نمض حد سواء.
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 (Stefanovic, et.al.,2008, 158-159) واخػروفكمػا أضػاؼ سػتي انوفيتش 
ومنهػا المممكػة -العديد مف الرعوبات والتحديات الت  تواج  الحاضنات ف  الدوؿ الناميػة 

ممثمػػة فيمػػا يمػػ : أف إيجػػاد أءػػخاص مػػؤهميف يكػػوف أكثػػر تعقيػػد ا فػػ   -العربيػػة السػػعودية
موارد الماليػة المتاحػة بجانب الفتقار إلض ال ،داف الرنانيةمالدوؿ النامية مما نمي  ف  الب

بانضػػافة إلػػض أف وضػػع  ،وضػػعؼ فػػرص الءػػراكة خػػارج المؤسسػػة الحاضػػنة ،لمحاضػػنات
كمػػا أف بيمػػة األنمػػاؿ تكػػوف أمػػؿ  ،حقػػوؽ الممكيػػة ال كريػػة يكػػوف أمػػؿ نمػػو ا بتمػػؾ الػػدوؿ

 مواءمة. 
مػػف هػػذا المنطمػػؽ تبػػرز أهميػػة الدراسػػة الحاليػػة فػػ  تقػػديـ رؤيػػة مسػػتقبمية تسػػاند 

السعودية نمض احتضاف انبداع ف  البحوث العممية بداخمها وخارجها مػف خػحؿ  الجامعات
 ،وذلػػؾ لتطػػوير بيمػػة إنتػػاج المعرفػػة المتجػػددة ،إنءػػاء حاضػػنات بحثيػػة تخػػتص بمػػا سػػبؽ

تمهيػدا  لمسػمو  ،والقادرة نمض النتقاؿ بالمجتمع السعودا إلض الولػوج إلػض مجتمػع المعرفػة
وذلػػؾ حتػػض يتسػػنض  ،امترػػاد المعرفػػة وتمبيػػة متطمباتػػ  نحػػو تأسػػيس المجتمػػع القػػامـ نمػػض

ونميػ  تتحػدد  .لمجامعات السعودية القياـ بدورها المنوط بها تجا  البحث العمم  والمجتمػع
 :دراسة ف  انجابة نف األسممة التاليةالأسممة 

مػػا فمسػػ ة الحاضػػنات البحثيػػة فػػ  الجامعػػات مػػف حيػػث تطورهػػا ومبرراتهػػا وأنوانهػػا  .1
 ..ال ؟وأهميتها.

ما الخبرات العالمية ف  تبن  الحاضنات البحثية الجامعية ف  ضوء متطمبػات امترػاد  .2
 المعرفة؟

 ما متطمبات امتراد المعرفة المتعمقة ببيمة الحاضنات البحثية؟ .3
مػػا متطمبػػات تطبيػػؽ الحاضػػنات البحثيػػة بالجامعػػات السػػعودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات   .4

 اسة؟امتراد المعرفة مف وجهة نظر نينة الدر 
مػػػا معومػػػات تطبيػػػؽ الحاضػػػنات البحثيػػػة بالجامعػػػات السػػػعودية فػػػ  ضػػػوء متطمبػػػات  .5

 امتراد المعرفة مف وجهة نظر نينة الدراسة؟
بػػيف متوسػػطات ≥ α) ٠٫٠٠) هػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحرػػامي ا ننػػد المسػػتو  .6

اسػػتجابات أفػػراد نينػػة الدراسػػة نحػػو متطمبػػات ومعومػػات تطبيػػؽ الحاضػػنات البحثيػػة 
-تبع ػػا لمتغيػػرات )الكميػػة ،عػػات السػػعودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد المعرفػػةبالجام
 الجنسية(؟-الدرجة العممية-الخبرة

ما الرؤية المسػتقبمية لمحاضػنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  متطمبػات امترػاد  .7
 المعرفة؟

 :أهداؼ الدراسة
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لبحثيػػػػة يتمثػػػػؿ الهػػػػدؼ الػػػػرميس لمدراسػػػػة فػػػػ  وضػػػػع رؤيػػػػة مسػػػػتقبمية لمحاضػػػػنات ا
وفػ  سػبيؿ ذلػؾ تسػعض الدراسػة  ،بالجامعات السعودية فػ  ضػوء متطمبػات امترػاد المعرفػة

 :إلض تحقيؽ األهداؼ ال رنية التالية
معرفػػػة فمسػػػ ة الحاضػػػنات البحثيػػػة فػػػ  الجامعػػػات مػػػف حيػػػث تطورهػػػا ومبرراتهػػػا  .1

 .وأنوانها وأهميتها...ال 
البحثيػػة الجامعيػػة فػػ   الكءػػؼ نػػف أهػػـ الخبػػرات العالميػػة التػػ  تبنػػت الحاضػػنات .2

 ضوء متطمبات امتراد المعرفة
 متطمبات امتراد المعرفة المتعمقة ببيمة الحاضنات البحثية.الكءؼ نف  .3
تحديد متطمبات تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبػات  .4

 .امتراد المعرفة مف وجهة نظر نينة الدراسة
البحثيػػة بالجامعػػات السػػعودية فػػ  ضػػوء الكءػػؼ نػػف معومػػات تطبيػػؽ الحاضػػنات  .5

 .متطمبات امتراد المعرفة مف وجهة نظر نينة الدراسة
التعرؼ نمض أثر بعض المتغيرات لد  نينة الدراسة ف  تحديػد متطمبػات ومعومػات  .6

 تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة
لبحثيػػػة بالجامعػػػات السػػػعودية فػػػ  متطمبػػػات تقػػػديـ رؤيػػػة مسػػػتقبمية لمحاضػػػنات ا .7

 .امتراد المعرفة
 :أهمية الدراسة

 :تكمف أهمية الدراسة ف  النقاط التالية
استجابة لتوريات العديد مػف األدبيػات التربويػة األجنبيػة والعربيػة تأت  هذ  الدراسة  .1

كأحػػد أهػػـ أولويػػات المرحمػػة  ،التػػ  نػػادت بضػػرورة إنءػػاء حاضػػنات بحثيػػة جامعيػػة
وأهمهػا  ،راهنة بالمجتمع السعودا لتحسيف كثير ا مف األوضاع العمميػة والمجتمعيػةال

 .الوضع المترادا القامـ نمض المعرفة
مف المأموؿ أف تساند الدراسة القامميف نمض اتخاذ القرار والتخطيط لمتعميـ الجامع   .2

جػراء تغييػرات جوهريػة لمخطػط األك ،السعودا فػ  رسػـ محمحػ  المسػتقبمية اديميػة وا 
لتعزيػػػز المهػػػارات الرياديػػػة لػػػد  البػػػاحثيف وتطبيػػػؽ البحػػػوث  ،والبحثيػػػة والمجتمعيػػػة

واألفكار الجديدة نبر إنءػاء حاضػنات بحثيػة جامعيػة تتكيػؼ مػع أفضػؿ الممارسػات 
 .ومناسبة لطبيعة المجتمع السعودا ،العالمية ف  نممية الحتضاف

ييف الػدولييف والػدانميف لحمترػاد مد تساند رؤية الدراسة المستقبمية ف  جذب الران .3
السػػػعودا لتقػػػديـ المبػػػادرات والمسػػػاندات لمحاضػػػنات البحثيػػػة مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف 

يجاد فرص نمؿ  .المتراد وا 
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مف المأموؿ أف تسهـ نتامف الدراسػة الحاليػة فػ  إنػادة هيكمػة المكاتػب الستءػارية  .4
ا إلػض السػت ادة مػف والتوجػ  بهػ ،والمراكز والكراس  البحثية ف  الجامعػات السػعودية

سػػػناد المترػػػاد  مكانيػػػات الجامعػػػة لحتضػػػاف المءػػػاريع البحثيػػػة ودنػػػـ وا  مػػػرارات وا 
 .الوطن 

دارة الحاضػػنات البحثيػػة مضػػية دنػػـ  .5 مػػد يعػػالف البحػػث الحػػال  مػػف خػػحؿ تأسػػيس وا 
داريا  وأكاديميا  وبحثيػا  وخػدميا  وتػوفير التمويػؿ  استقحلية الجامعات السعودية ماليا  وا 

ـز لهػا بمػا يتناسػب والػرؤ  المسػتقبمية لمجامعػات حيػاؿ ت عيػؿ مػدراتها التنافسػية الح 
مميمي ا ودولي ا  .محمي ا وا 

 :مرطمحات الدراسة
تعرفهػػا الدراسػػة إجرامي ػػا بأنهػػا رترػػور  :The Future vision الرؤيػػة المسػػتقبمية

رؤيػػة والرسػػالة مسػػتقبم  نجػػراءات التخطػػيط والتأسػػيس والتجهيػػز واندارة مءػػتممة نمػػض ال
وأهػػـ  ،واألهػػداؼ لمحاضػػنات البحثيػػة بالجامعػػات السػػعودية فػػ  ضػػوء امترػػاديات المعرفػػة

 ."المعومات الت  تواج  نممية التخطيط والتن يذ وسبؿ التغمب نميها
 : (Research Incubators) الحاضنات البحثية

الػػػػدنـ  نمػػػػض أنهػػػػار وحػػػػدة أو مركػػػػز يػػػػوفر خػػػػدمات (Pitark,2007,16)يعرفهػػػػا بيتػػػػرؾ
نتػاج المعرفػة  ،والتوجي  وكذلؾ تءجيع البحوث الجديدة القاممة نمض التكنولوجيا والبتكار وا 
دارتهػػا وتعرفهػػا الدراسػػة  ،"كمػػا تسػػاند البػػاحثيف نمػػض النجػػاح ول تعمػػؿ بالنيابػػة نػػنهـ ،وا 

 تمثػؿ بيمػة أو إطػارا  متكػامح   ،ر وحدة جامعية مستقمة ذات كيػاف مػانون  خػاصإجرامي ا بأنها
مخررػػػػة  ،مػػػف المكػػػاف والتجهيػػػػزات والخػػػدمات واليػػػػات المسػػػاندة والستءػػػػارة والتنظػػػيـ

لمسػػػاندة البػػػاحثيف مػػػف أنضػػػاء هيمػػػة التػػػدريس والطػػػحب فػػػ  إدارة وتنميػػػة المءػػػرونات 
البحثية مػف خػحؿ تءػجيع األفكػار انبدانيػة وتحويمهػا إلػض منتجػات ورػنانات مػادرة نمػض 

 ."مميمية والدوليةالتسويؽ والمنافسة الوطنية وان
نمض الرمـ مف تنػاوؿ األدبيػات  :(Knowledge Economy) المتراد المعرف 

إل اف أمرب التعري ات ل  ف  ضػوء  ،مف أكثر مف جانب التربوية لم هـو المتراد المعرف 
هػػػو تعريػػػؼ كػػػؿ مػػػف ابراهػػػامز  ،السترءػػػاد بأهػػػداؼ الحاضػػػنات البحثيػػػة وارتباطػػػ  بهػػػا

( نمػػض رأنػػ  المترػػاد الػػذا يطبػػؽ Abrahams and Melody, 2005وميمػػودا)
المعمومات ويستخدمها ف  جميع القطانات لتحسيف اننتاجية والميػزة التنافسػية مػف خػحؿ 
البحػػث والبتكػػار الػػذا يكػػوف لػػ  أثػػر جػػوهرا نمػػض الجامعػػات مػػف خػػحؿ مواكبتهػػا لمتغيػػرات 

إنتػاج المعرفػة الجيػدة والبتكػارات  الجتمانية والمترادية ف  البيمػة العالميػة الناءػمة نػف
 العممية والتكنولوجية وأيضا  نيجاد مكاف محمـ لتزدهر هذ  المساحة في ر.

نمض أن ر المتراد الذا يدور حوؿ الحروؿ نمػض  (Dahlman,2002)ويعرف  دلماف
بهػػدؼ تحسػػيف نونيػػة الحيػػاة بمجالتهػػا  ،وابتكارهػػا ،والمءػػاركة فيهػػا واسػػتخدامها ،المعرفػػة
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واسػتخداـ  ،وتطبيقات تكنولوجية متطورة ،مف خحؿ انفادة مف خدمة معموماتية ثرية ،كافة
( نمض 843 ،2013ويعرف  الرام  ) ،"وتوظيؼ البحث العمم  ،العقؿ البءرا كرأس لمماؿ

الحيػػاة فػػ   أنػػ  ر امترػػاد يػػدور حػػوؿ الحرػػوؿ نمػػض المعرفػػة واسػػتخدامها بهػػدؼ تحسػػيف
ويمكف تعريػؼ  ."ستخداـ العقؿ البءرا وتوظيؼ البحث العمم مف خحؿ ا ،جميع المجالت

المتراد المعرف  إجرامي ا نمض أن ر امتراد يرتكػز نمػض إنتػاج ونءػر واسػتخداـ المعرفػة فػ  
معتمػػد ا نمػػض اسػػتثمار رأس المػػاؿ البءػػرا وتقنيػػة المعمومػػات  ،مختمػػؼ القطانػػات التنمويػػة

 .كار الجديدةوالترالت لحبتكار وانبداع وتوليد األف
 :حدود الدراسة

 :يمكف تحديد محددات الدراسة كما يم  ،نظر ا لصجراءات المتبعة ف  هذ  الدراسة
تمثػػؿ فػػ  وضػػع رؤيػػة مسػػتقبمية لمحاضػػنات البحثيػػة بالجامعػػات  الحػػد األكػػاديم : -

الخبػػرات السػػعودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد المعرفػػة مػػف خػػحؿ الومػػوؼ نمػػض بعػػض 
وتحديد متطمبات ومعومات تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات  ،ذا المجاؿالعالمية ف  ه

 .السعودية
امترػػر تطبيػػؽ هػػذ  الدراسػػة فػػ  كميػػة العمػػوـ الجتمانيػػة فػػ  جامعػػة  الحػػد المكػػان : -

 .وكميت  التربية ف  جامعت  الممؾ سعود وأـ القر  ،انماـ محمد بف سعود انسحمية
لدراسػػة فػػ  ال رػػؿ الدراسػػ  األوؿ مػػف العػػاـ الجػػامع  الحػػد الزمػػان : تػػـ تطبيػػؽ ا -

 .هػ1436-1437
تـ تطبيؽ هذ  الدراسة نمض أنضاء هيمة التدريس ف  األمسػاـ التربويػة  الحد البءرا: -

وكميت  التربيػة فػ   ،بكمية العمـو الجتمانية ف  جامعة انماـ محمد بف سعود انسحمية
 جامعت  الممؾ سعود وأـ القر .

 
 
 
 

 انطار النظرا والدراسات السابقة أول :
 :فمس ة الحاضنات البحثية ( أ)

إلػض حاضػنات األط ػاؿ الرػحية المسػتعممة فػ   Incubators تعػود فكػرة الحاضػنات
إذ تنظػػر الحاضػػنات إلػػض كػػؿ مءػػروع رػػغير وكأنػػ  وليػػد يحتػػاج إلػػض الرنايػػة  ،المستءػػ يات

ا فػ  وليػة نيويػورؾ بالوليػات ويعد أوؿ ظهور لمحاضػنات تحديػد   ،ال امقة والهتماـ الءامؿ
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وذلؾ ننػدما تػـ تحويػؿ  ،Batavia ـ بمركز رنانات باتافيا1959المتحدة األمريكية ناـ 
هذا المركز إلض مركز لألنماؿ تـ تأجير  لألفراد الذيف يرمبوف ف  إمامة مءاريع أنمػاؿ مػع 

ذ  ال كرة إلػض مػا حيث لمت تمؾ ال كرة نجاح كبير وتحولت ه ،تقديـ بعض الستءارات لهـ
كمػػا أنهػػا  ،يعػػرؼ بالحاضػػنة ومنػػذ ذلػػؾ الومػػت تػػـ تأسػػيس الؼ مػػف الحضػػانات فػػ  العػػالـ

ثـ تبع ذلؾ ف  دوؿ التحػاد األوربػ  إمامػة أوؿ ، (NBIA, 2012c) تطورت بءكؿ سريع
 (.55 ،2007 ،)التميم 1986حاضنة أنماؿ ف  ناـ 

فمػػف  ،لحاضػػنات تطػػورات متححقػػةولقػػد ءػػهدت ال تػػرة الزمنيػػة التػػ  تمػػت نءػػوء هػػذ  ا 
منترػػػؼ الثمانينػػػات وبػػػدايات التسػػػعينات مػػػف القػػػرف الماضػػػ  أضػػػحت الحاضػػػنات األداة 
المجتمعيػػة المحممػػػة لتحقيػػػؽ التنميػػة المترػػػادية مػػػف خػػحؿ مسػػػاندة منظمػػػات األنمػػػاؿ 
ػػػا لمنمػػػو المترػػػادا فػػػ   الرػػػغيرة نمػػػض النمػػػو والسػػػتمرار بورػػػ ها نػػػامح  أساسػػػي ا ومهم 

 ،ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف بػػدأت وكػػالت التنميػػة المترػػادية المحميػػة ،طقػػة التػػ  نءػػأت فيهػػاالمن
والمؤسسػػػات الحكوميػػػة والخارػػػة فػػػ  تبنػػػ  الحاضػػػنات بورػػػ ها أداة تقمػػػيص لحتماليػػػة 

 ,Lewis)         فضػح  نػف كونهػا أداة تسػريع نمميػات البتكػػػار فػ  األنمػاؿ ،ال ءػؿ
Harper-Anderson, & Molnar,2011). 

 
 (1الءكؿ )

 .(CSES, 2002) يوضد التطور التاريخ  لمحاضنات بمختمؼ مسمياتها
 & Centre for Strategyوالتقيػػيـ  ويحػػدد مركػػز الدراسػػات السػػتراتيجية 

Evaluation Services (CSES, 2000)  مرػػػطمد رالحاضػػػنةر فػػػ  كونػػػ  اآلف
تتبنػػػض فكػػػرة دنػػػـ يسػػػتخدـ لتضػػػميف ءػػػريحة نريضػػػة مػػػف المرافػػػؽ )الفتراضػػػية( التػػػ  

ـ إلض ما يبمػ  مػف 2011وتءير التقديرات إلض تزايد أنداد الحاضنات ف  ناـ  ،المؤسسات
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 ( حاضػنة بالجامعػات2500تػرتبط منهػا ) ،٪( سػنوي ا33( حاضػنة بمعػدؿ نمػو )7500)
(Monkman, 2011, 33; Monkman, 2010; 13-15).  

المرتبطػة بالجامعػة التػ  أنءػمت  وفيما يتعمؽ بالحاضنات البحثية أو حاضػنات األنمػاؿ
ػابغرض إيجػاد دور ا جديػد ا  مػف خػحؿ تػوفير  ،لمجامعػة يسػهـ فػ  التنميػة المترػادية ومهم 

فرص استثمارية وتءغيمية لمخرجاتها النهامية ونمض رأسها البحػث العممػ  نػف طريػؽ هػذا 
مبتكػػريف كمػػا أف الهػػدؼ مػػف هػػذا النػػوع هػػو رتبنػػ ر المبػػدنيف وال ،النػػوع مػػف الحاضػػنات

مػف خػحؿ  ،وتحويؿ أفكارهـ ومءػاريعهـ مػف مجػرد نمػوذج مخبػرا إلػض اننتػاج والسػتثمار
توفير الخدمات والدنـ والمساندة العممية لممبتكريف ف  سبيؿ الحروؿ نمػض المنػتف الػذا 

 يوجد ميمة مضافة ف  امتراد السوؽ.
-Remedios& Cornlius, 2003, 22) ما أكد نمي  ريميدوس وكػورنيميس وهو

أنػػ  تػػـ نقػػد ءػػراكة بػػيف الحكومػػات فػػ  أوربػػا وأمريكػػا ومراكػػز البحػػوث فػػ   مػػف ،(23
ونمػض  ،المؤسسات األكاديمية خحؿ فترة الثمانينات فيما يختص بحاضنات األنماؿ البحثية

الػػرمـ مػػف أف التطػػور كػػاف بطيم ػػا إل أنػػ  نتيجػػة لزيػػادة الرنايػػة مػػف خػػحؿ الحكومػػة فػػ  
األخيػػرة زيػػادة نػػدد الحاضػػنات البحثيػػة  وفأظهػػرت السػػنوات العءػػر لبطالػػة فقػػد مواجهػػة ا

حيث اتجهت معظـ دوؿ العالـ إلػض فكػرة الحاضػنات البحثيػة الجامعيػة  ،وانتءارها ف  العالـ
 لتنءيط التحوؿ نحو امتراد المعرفة.

ولمتطرؽ إلػض أنػواع الحاضػنات البحثيػة بوجػ  خػاص يجػب التعػرض ألنػواع الحاضػنات 
ث يختمػػؼ ترػػنيؼ الحاضػػنات البحثيػػة بنػػاء  نمػػض التقسػػيـ فػػ  األدبيػػات حيػػ ،بوجػػ  نػػاـ

فنجػػد أنهػػا تختمػػؼ بػػاختحؼ الهتمامػػات والمهػػاـ التػػ  تسػػعض  ،التربويػػة ألنػػواع الحاضػػنات
الحاضنة إلض تن يذها وكذلؾ باختحؼ األهداؼ الت  تحػاوؿ تحقيقهػا والمنطمػؽ أو األسػاس 

 :نيؼ تمؾ األنواع بناء نمض ما يم ويمكف تر ،الذا تـ التقسيـ بناء  نمي 
 وتنقسػػـ إلػػض مػػا يمػػ  ،الترػػنيؼ األوؿ: بنػػاء  نمػػض تمويػػؿ هػػذ  الحاضػػنات

(Yuan,1995, 15): 
   حاضنات حكوميػة: تمػوؿ تمػؾ الحاضػنات مػف مبػؿ الحكومػة ويتركػز هػدفها األساسػ

 .ف  تنءيط المتراد وتنمية المجتمعات المحمية
 ت اسػتثمارية ربحيػة يتػولض تمويمهػا مجمونػة حاضنات القطاع الخػاص: وهػ  حاضػنا

 .مف الءركات الرنانية
 حاضنات مختمطة: ويءترؾ ف  تمويمها المنظمات الحكومية والجهات الخارة مع ا. 
 حاضنات مرتبطة بالجامعات والمعاهد التعميمية. 
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وتجدر انءارة هنا إلض أن  نمض الرمـ مف انتبار هذا الترػنيؼ أحػد األسػس التػ  فػ  
وهػذا مػا سػيتـ توضػحي  مػف  .ترنؼ الحاضنات إل أنػ  يترػؼ بالعموميػة الءػاممة ضوم 

 خحؿ الترني ات التالية.
وتنقسـ إلػض  ،الترنيؼ الثان : طبق ا لألنماؿ المستهدؼ تحققها مف الحاضنة

 (:841-840 ،2013 ،)دياب وكماؿ ما يم 
 التكنولوجيػػة ميػػر" العامػػة المءػػرونات حاضػػنة: "Non-Technology 

Incubator  ذات المءػرونات الرػغيرة مػع تتعامػؿ التػ  الحاضػنة تمػؾ وهػ 
 ،والخدميػة والرػنانية اننتاجيػة المجػالت كػؿ فػ  والمتنونػة المختم ػة التخررػات
 األنماؿ مءرونات جذب ف  وتركز ،المءرونات لهذ  تكنولوج  مستو  دوف تحديد
 أجؿ مف المتميزة الحرفية راتالمها ذات أو الخ ي ة الهندسية أو الرنانات الزرانية
 بالدرجة األولض. انمميمية األسواؽ

 تكنولوجيػة حاضػنات: Technology Incubators  ذات الحاضػنات تمثػؿ وهػ 
 وتهدؼ ،األبحاث ومراكز الجامعات تقاـ داخؿ الت  والتكنولوج  العمم  الدنـ وحدات
 مءػرونات إلػض لتحويمهػا ةوالبتكػارات التكنولوجيػ العممية األبحاث مف الست ادة إلض

 وورش معامػؿ مف ،لهذ  الجامعات األساسية البنية نمض النتماد خحؿ مف ،ناجحة
والبػاحثيف  التػدريس هيمػة أنضػاء إلػض السػت ادة مػف بانضػافة ،بحػوث وأجهػزة

 .مجالتهـ ف  كخبراء والعامميف
 الدولية األنماؿ حاضنات: International Business Incubators هذ  زوترك 

 الءػركات دخػوؿ بهػدؼ تسػهيؿ والتكنولوج  والمال  الدول  التعاوف نمض الحاضنات
 القوميػة لمتوسػع الءػركات وتأهيػؿ وتطػوير ،ناحيػة مػف الػدوؿ هػذ  إلػض األجنبيػة
 .الخارجية مف ناحية أخر  األسواؽ إلض والتجا 

 جػػدراف بػػدوف الحاضػػنات" أو الم توحػػة الحاضػػنات Virtual Incubator/ 
Incubators without Walls وهػ  نبػارة نػف الحاضػنات التػ  تقػاـ مػف أجػؿ :

حيػػػث تقػػػاـ فػػػ  أمػػػاكف  ،تنميػػػة وتطػػػوير المءػػػرونات والرػػػنانات القاممػػػة بال عػػػؿ
لتعمؿ كمركز متكامؿ لخدمة ودنـ المءرونات المحيطة. وتقوـ  ،التجمعات الرنانية

مػف حيػث العمػؿ  ،يديػةالحاضنات الم توحة بكافػة أنءػطة حاضػنات المءػرونات التقم
 ،ومعامػػػؿ األبحػػػاث ،والمراكػػز البحثيػػػة والجامعػػػات ،كجهػػة وسػػػيطة بػػػيف المءػػػرونات

وتػػػوفير الػػػدنـ التسػػػويق  واندارا  ،ومراجعػػػة الجػػػودة والجهػػػات انداريػػػة والحكوميػػػة
 مع تقديـ الستءارات الحزمة لنمو المءرونات. ،وال ن 

  المتخرػػػص حاضػػػنات ذات رػػػبغة التجمعػػػات ذات وحػػػدات الػػػدنـManaged 
Workspaces: 

وه  نبارة نف منظومة متكاممة مف األنمػاؿ ذات الرػبغة الرػنانية رػممت بءػكؿ 
يساهـ ف  تنمية رنانات محددة نف طريػؽ تػوفير البيمػة والبنيػة األساسػية المناسػبة لهػا 
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مػدادها بالرػنانات  ،داخؿ تجمعات رػنانية كبػر  كمػا تعمػؿ نمػض خدمػة تمػؾ التجمعػات وا 
وتتءاب  مع الحاضنات التقميديػة فػ  تواجػد إدارة مركزيػة  ،ية لها حسب طبيعة مومع المغذ

 إل أنها مد ل تءترط معايير خارة لممءرونات الممتحقة بها. ،وخدمات مءتركة
 ,Barbero)وتنقسـ إلض ما يمػ   ،الترنيؼ الثالث: بناء نمض مكاف إمامتها

et.al.,2014, 160) 
 ـ هػػذ  الحاضػػنة منطقػػة جغرافيػػة معينػػة بهػػدؼ تنميتهػػاالحاضػػنة انمميميػػة: وتخػػد، 

وتعمػػؿ نمػػض اسػػتخداـ المػػوارد المحميػػة مػػف الخامػػات والخػػدماتل واسػػتثمار الطامػػات 
 الءبابية العاطمة ف  هذ  المنطقة أو خدمة أمميات معينة أو ءريحة معينة المجتمع.

 ب  مع نممية نقػؿ الحاضنة الدولية: وتروج هذ  الحاضنة لستقطاب رأس الماؿ األجن
 التقنيةل مؤكدة نمض الجودة العالية والتردير لمخارج.

   الحاضنة الرنانية: وه  الت  تقاـ داخؿ منطقة رنانية بعػد تحديػد احتياجػات هػذ
حيث يتـ تبادؿ المنػافع لكػؿ مػف  ،المنطقة مف الرنانات المغذية والخدمات المساندة

سػبة لمحاضػنة مػع التركيػز نمػض المعرفػة المرانع الكبيػرة والمءػرونات الرػغيرة المنت
 والدنـ التقن  مف المرانع الكبيرة.

 حيػث يػتـ تقػديـ خػدمات الحاضػنة  ،الحاضػنة الفتراضػية: وهػ  حاضػنة بػدوف جػدراف
وتعػػد مراكػػز  ،المعتػػادة باسػػتثناء احتضػػانها فػػ  العقػػار الػػذا يتػػوفر بػػاألنواع السػػابقة

لتجارية الرنانية مثال  جيدا  لمحاضنات تنمية المنءآت الرغيرة والمتوسطة بالغرؼ ا
 الفتراضية.

  الحاضنة البحثية: وتكػوف هػذ  الحاضػنة داخػؿ حػـر جػامع  أو مركػز أبحػاث لتطػوير
بانضػافة لحسػت ادة مػف  ،أفكار وأبحاث وترميمات أنضاء هيمة التػدريس والبػاحثيف

 الورش والمعامؿ المتوفرة بالجامعة.
راض العديػد مػػف األدبيػػات التربويػػة المتعمقػػة بمجػػاؿ وتضػيؼ الدراسػػة مػػف خػػحؿ اسػػتع

 كما يم : ،ترني  ا أخر لمحاضنات البحثية الت  يتـ إنءامها داخؿ الجامعة ،الدراسة
  حاضنات تكنولوجية بحثية نامة: وتعتمد بءكؿ كبير نمض المعرفة الت  توفرها بحوث

تميػػػزة تجػػػذب ومػػػف ثػػـ تأخػػػذ طريقهػػا إلػػػض السػػوؽ كمنتجػػػات أو خػػدمات م ،الجامعػػة
 وه  تتميز بما يم : ،الزبامف
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 (2الءكؿ )

 يوضد مزايا الحاضنات التكنولوجية البحثية ف  الجامعات )بتررؼ مف الباحث(.
  حاضػػنات تكنولوجيػػة لمدارسػػيف: وهػػ  حاضػػنات تقػػاـ فػػ  الجامعػػات وتهػػدؼ إلػػض وضػػع

مػػا فػػ  ك-بػػرامف خارػػة لمطمبػػة المبتعثػػيف خػػارج الػػوطف وتءػػجعهـ لمعػػودة إلػػض الػػوطف
 .-التجربة الرينية

  حاضنات افتراضية: وه  نوع مف أنواع الحاضنات تقاـ داخػؿ الجامعػات ومراكػز البحػث
العممػػ  حيػػث تعمػػؿ نمػػض تسػػويؽ منتجػػات الءػػباب مػػف خػػحؿ الموامػػع الفتراضػػية نمػػض 

 3-1ويمكػػف أف يمتػػد نممهػػا مػػف  ،ءػػبكة اننترنػػت مهمػػا اختم ػػت أنػػواع الحاضػػنات
 لخدمات الت  تقدـ.سنوات حسب طبيعة ا
 التسػويؽ مػف الهػدؼ فػ  الجامعػة حاضػنة م هػـو جػوهر يكمػف ،ونمػض رػعيد اخػر

 الجامعػة ممكيػة فػ  وليس ،بالجامعة والمرتبطة القاندة التكنولوجية ذات المحم  لمخدمات
ويمكف ذكر أهػـ مبػررات إنءػاء الحاضػنات البحثيػة مػف خػحؿ  ،الخدمات لتمؾ المؤسسة أو

 Vedovello, 2003, 15ل 60 ،2013 ،التاليػة )محمػد ةسػة الثحثػالتجاهػات الرمي
&Godinho :) 

مػػف حيػػث أف الحاضػػنات تمثػػؿ منطقػػة  ،مبػػررات متعمقػػة بالجامعػػة ن سػػهاالتجػػا  األوؿ: 
مف الءراكة بيف الجامعات ومختمػؼ األنءػطة  اوتحقؽ نون   ،لمبحث والتطوير داخؿ الجامعة

مكف مف التوظيؼ األمثؿ لقدرات طحب الدراسػات العميػا كما أنها ت ،المترادية ف  المجتمع
بػػػداناتهـ اومسػػػاندتهـ نمػػػض تقػػػديـ ك ػػػاءتهـ ومهػػػار  ،والبػػػاحثيف تهـ وتءػػػجيع مبػػػادراتهـ وا 
بانضػػافة إلػػض كونهػػا تعػػد مػػف بػػدامؿ التمويػػؿ الجػػامع  مػػف خػػحؿ تطػػوير األفكػػار  ،العمميػػة

كمػا أنهػا تسػهـ فػ   ،والمجتمػعالبحثية إلض منتجات أو خدمات لقطاع الرػنانات الخارػة 
توظيؼ نتامف البحث العمم  والبتكارات وانبدانات ف  ءػكؿ مءػرونات مابمػة لمتحػوؿ إلػض 

 منتف خدم .
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ف الحاضػػنات تػػػدنـ المترػػػاد إمػػف حيػػػث  ،مبػػررات متعمقػػػة بػػػالمجتمعالتجػػا  الثػػػان : 
امف التنميػػة وتعػػزز بػػر  ،الػػوطن  نػػف طريػػؽ زيػػادة الػػدخؿ القػػوم  وتطػػوير البنيػػة التحتيػػة

بانضػػافة إلػػض دورهػػا فػػ  تنميػػة ثقافػػة العمػػاؿ واسػػتثمارها باسػػتمرار مػػف خػػحؿ  ،المسػػتدامة
 تءجيع وت عيؿ بيمة البتكار وانبداع.

ػإمػف حيػث  ،مبػررات متعمقػة بػالمجتمع الػدول  التجا  الثالث:  اف الحاضػنات تعطػض فهم 
تسػػهـ فػػ  التػػدويؿ الػػدول  لنتػػامف كمػػا أنهػػا  ،أكثػػر لثقافػػة األنمػػاؿ وتسػػهؿ تبػػادؿ الخبػػرات

وتعمػػػؿ نمػػػض اسػػػتحدث وظػػػامؼ تواكػػػب امترػػػاد المعرفػػػة وتيسػػػر نقػػػؿ  ،البحػػػوث العمميػػػة
 التكنولوجيا.

نجد أف العديد مػف األدبيػات التربويػة تناولتهػا  ،وبالتطرؽ إلض أهمية الحاضنات البحثية
 والءكؿ التال  يوضد ممخص لتمؾ اآلراء: ،مف أكثر مف زاوية

 
 (3) الءكؿ

 يوضد أهمية الحاضنات البحثية.
  (Al-Mubaraki & Busler, 2012a) *بتررؼ مف الباحث بالنتماد نمض 

             حيػػػػث يتبػػػػيف مػػػػف الءػػػػكؿ السػػػػابؽ أف أهميػػػػة الحاضػػػػنات البحثيػػػػة تكمػػػػف فيمػػػػا يمػػػػ 
(Al-      Mubaraki &  Busler, 2012b, Mubarak, et.al., 2013) : 

نميػة المػوارد البءػرية وحػؿ مءػكمة العػاطميف نػف أنها تساهـ ف  ت بالنسبة لممجتمع: -
كمػػا أنهػػا ت ػػتد المجػػاؿ أمػػاـ السػػتثمار فػػ   ،العمػػؿ والبػػاحثيف نػػف أنمػػاؿ مناسػػبة

مجالت ذات جدو  لحمتراد الوطن  مثؿ حاضػنات األنمػاؿ التكنولوجيػةل وحاضػنات 
 وحاضنات مءاريع المعموماتية وميرها. ،الرنانات الرغر  والدانمة

تسػػػاهـ فػػػ  توظيػػػؼ نتػػػامف البحػػػث العممػػػ  والبتكػػػارات أنهػػػا  لمجامعػػػات:بالنسػػػبة  -
كمػا أنهػا تسػاند  ،وانبدانات ف  ءكؿ مءػرونات تجعمهػا مابمػة لمتحػوؿ إلػض اننتػاج

كما أنها  ،ف  تطوير منظومة الجامعة وتوجيهها نحو المنافسة التجارية محمي ا ودولي ا
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وتحسػػػيف أسػػػاليب  ،لبحػػػث العممػػػ ودنػػػـ ا ،تعػػػد أداة رميسػػػة لحػػػؿ مءػػػكحت التمويػػػؿ
 ،وتحسيف ترػنيؼ الجامعػات فػ  الترػني ات الدوليػة ،التدريس المرتبط بسوؽ العمؿ
وتػػدنيـ الػػروابط بػػيف  ،ومواجهػػة هجػػرة العقػػوؿ البءػػرية ،واسػػتيعاب الك ػػاءات الباحثػػة
 الجامعة والوامع النتاج .

اب األنماؿ ودنمهػـ تعمؿ نمض تأهيؿ جيؿ مف أرحأنها  بالنسبة لمءركات والعمحء: -
ممػا يسػاهـ فػ  تنميػة اننتػاج وفػتد  ،ومساندتهـ لتأسيس أنمػاؿ جػادة وذات مػردود

كمػػػػا أنهػػػػا تعمػػػػؿ نمػػػػض التنميػػػػة الجتمانيػػػػة  ،فػػػػرص لمعمػػػػؿ والنهػػػػوض بالمترػػػػاد
والمترادية نف طريؽ إيجاد مناخ وظروؼ نمؿ مناسبة لغػرض تطػوير المءػرونات 

وتػوفير  ،تم ػة خارػة منهػا التكنولوجيػة والرػنانيةالرغيرة والمتوسطة بأنوانها المخ
بمػػا فيهػػا الػػدنـ ال نػػ  والتقنػػ  والمػػال  والستءػػارا وربػػط  ،إمكانيػػات التطػػور والنمػػو
 المءاريع بسوؽ العمؿ.

تقػػدـ المءػػورة العمميػػة ودراسػػات الجػػدو  لممءػػرونات أنهػػا  بالنسػػبة لمقطانػػات العامػػة: -
وفر المنػػاخ المناسػػب وانمكانػػات والمتطمبػػات كمػػا أنهػػا تػػ ،الرػػغيرة والمتوسػػطة الناءػػمة
بانضػػػػافة إلػػػػض أنهػػػػا تسػػػػاند المءػػػػرونات الرػػػػغيرة  ،لبدايػػػػة المءػػػػرونات الرػػػػغيرة

والمتوسطة نمض مواجهة الرعوبات اندارية والمالية وال نية والتسػويقية التػ  نػادة مػا 
 تواج  مرحمة التأسيس. 

لبحثيػة الجامعيػة فػ  ضػوء )ب( أهـ الخبرات العالمية التػ  تبنػت الحاضػنات ا
 متطمبات امتراد المعرفة.

سوؼ تقـو الدراسة باستعراض الخبػرة األمريكيػة كأحػد أمػدـ الخبػرات الرامػدة فػ  هػذا  
 ثـ الخبرتيف الماليزية والرينية كخبرات واندة حديثة.  ،المجاؿ
 التجربة األمريكية:-1
م هػػػوـ  فػػػ  تبنػػػ  العػػػالم تعػػػد التجربػػػة األمريكيػػػة مػػػف أمػػػدـ التجػػػارب نمػػػض المسػػػتو   

مف  ،حيث تـ استحداثها وتطويرها بءكؿ أساس  ف  الوليات المتحدة األمريكية ،الحاضنات
لكػف البدايػة الحقيقيػة  ،1959ناـ  Batavia باتافيا خحؿ التجربة األولض ف  مركز أنماؿ

ث مامػت حيػ ،1984لنتءار م هـو الحاضنات تمت ف  بداية الثمانينيات وتحديدا  ف  ناـ 
 (Small Business Administration) الهيمػػة األمريكيػػة لممءػػرونات الرػػغيرة

SBAحيػث لػـ يكػف يعمػؿ فػ  الوليػات  ،بالهتماـ ببرامف إمامة الحاضػنات وتنميػة أنػدادها
ثػـ ارت ػػع نػدد هػذ  الحاضػنات بءػكؿ كبيػر ننػػد  ،حاضػنة 21المتحػدة حينمػذ سػو  حػوال  
 NBIA (National Business Incubator ت األنماؿمياـ الجمعية األمريكية لحاضنا

Association)  والتػػ  تمػػت إمامتهػػا مػػف خػػحؿ بعػػض رجػػاؿ الرػػنانة  ،1985فػػ  نػػاـ
األمػريكييف فػػ  رػػورة مؤسسػػة خارػػة تهػػدؼ إلػض تنءػػيط تنظػػيـ رػػنانة الحاضػػنات. وفػػ  

 ،حاضػنة 800ورػؿ نػدد الحاضػنات فػ  الوليػات المتحػدة إلػض حػوال   1999نهاية ناـ 
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 Centre for) 1986   وذلؾ مف خحؿ إمامة حاضنة كؿ أسػبوع كمعػدؿ منػذ نهايػة نػاـ
Strategy and Evaluation Services, 2002). 

يوجد نػدد مػف ءػبكات الحاضػنات انمميميػة فػ  الوليػات  ،بانضافة إلض ما سبؽ
 ،اؿنػػذكر منهػػا نمػػض سػػبيؿ المثػػاؿ ل الحرػػر: جمعيػػة تكسػػاس لحاضػػنات األنمػػ ،المختم ػػة

وءػػػبكة حاضػػػنات وليػػػة نيوجرسػػػ ..... الػػػ . حيػػػث تبػػػيف إحرػػػاميات جمعيػػػة تكسػػػاس 
أف معػدؿ نجػاح المءػرونات الجديػدة داخػؿ الحاضػنات المرتبطػة بهػذ   ،لحاضػنات األنمػاؿ

وأف المءرونات المقامة داخؿ حاضنات األنماؿ يزيػد معػدؿ  ،%80الءبكة تزيد نف نسبة
ل مقارنػة بالمءػرونات المقامػة خػارج حاضػنات ضعؼ كمعػدلت نمػو 22إلض  7نموها مف 
وتػـ ابتكػار أكثػر مػف  ،ألؼ ءركة جديدة مازالػت تعمػؿ بنجػاح 19حيث تـ إنءاء  ،األنماؿ
 .(NBIA,2016) ألؼ فررة نمؿ داممة 245

٪مػػف مجمػػوع حاضػػنات األنمػػاؿ داخػػؿ الوليػػات المتحػػدة 27ويححػػظ أف نسػػبة  
وتءترؾ مػع بعػض  ،بالجامعات والمعاهد التعميميةاألمريكية ه  حاضنات تكنولوجية ترتبط 

٪ مػف هػذ  النسػبة حاضػنات  10وتمثػؿ  ،حاضنات األنماؿ العامة والخارػة فػ  األهػداؼ
٪ ذات توجػػػػػػ  تكنولػػػػػػوج  متخرػػػػػػص 9و ،ذات أهػػػػػػداؼ ترػػػػػػنيعية محػػػػػػددة التخرػػػػػػص

مػػػض ن ،تتػػػوزع الحاضػػػنات جغرافيػػػا  و  تكنولوجيػػػا المعمومػػػات....ال (. ،)التكنولوجيػػػا الحيويػػػة
٪ مف الحاضنات فػ  45مختمؼ الوليات داخؿ الوليات المتحدة األمريكية حيث تقع نسبة 

٪ المتبقية تقػع فػ  المنػاطؽ 19والػػ  ،٪ منها تقع ف  المناطؽ الري ية36و ،المدف الكبر 
  ٪ مف الحاضنات األمريكية أسست لغػرض ميػر ربحػ 75الحضرية. كمػػػػػػػا أف نسبة الػػػ 

(Non Profit)، .والءكؿ التال  يبيف توزع نءاطات تمؾ الحاضنات مير الربحية 

 (4الءكؿ )
 .(Lalkaka,2001)يبيف توزيع نءاطات الحاضنات األمريكية

نػػدرج  ،وكنمػػوذج نمػػض الحاضػػنات البحثيػػة الجامعيػػة فػػ  الوليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
 The Ben Craig Center (Bcc)حاضنة مركز بف كريف فػ  جامعػة ءػماؿ كارولينػا 
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at University of North Carolina،  حيث يعػد مركػز كػريف بػفظ منظمػة ميػر هادفػة
وهػ  أمػدـ حاضػنة فػ  وليػة  ،لمربد تعمؿ كحاضنة أنماؿ لجامعة نػورث كارولينػا ءػارلوت

كارولينا الءػمالية وواحػدة مػف أولػض الحاضػنات المرتبطػة مػع الجامعػة. والناتجػة مػف ثمػرة 
 ،رث كارولينػػا ءػػارلوت وبنػػؾ التحػػاد الػػوطن  وكبػػار رجػػاؿ األنمػػاؿالتعػػاوف بػػيف جامعػػة نػػو 

وتتمثؿ أهـ أهداؼ الحاضنة ف  المءاركة ف  التنمية المترادية لمدولػة مػف خػحؿ سػعيها 
                       إلػػػػض دنػػػػـ تنميػػػػة الءػػػػركات الرػػػػغيرة الموجهػػػػة نحػػػػو الترػػػػنيع نمػػػػض وجػػػػ  الخرػػػػوص

 (Mian, 1996). 
دمات التػ  تقػدمها تمػؾ الحاضػنة فػ  تػوفير الخػدمات انداريػة وتنظػيـ وتتمثؿ أهـ الخ 

 ،وتقػديـ بػرامف الػتعمـ المجتمعيػة ،نمميات التراؿ بيف أرحاب المءاريع ورجػاؿ األنمػاؿ
بجانػػب المسػػاندة فػػ  بنػػاء األنمػػاؿ بمػػا فػػ  ذلػػؾ خطػػة العمػػؿ والتسػػويؽ وخطػػة التوجيػػ  

بانضػػافة إلػػض التػػدريب نمػػض  ،تيجية الماليػػةوالسػػترا ،والمحاسػػبة وترػػميـ الػػنظـ الماليػػة
وتػػوفير النػػدوات  ،تطػوير األنمػػاؿ مػف خػػحؿ الت انػؿ ميػػر الرسػػم  مػع الخبػػراء المخترػيف

 National Business Incubator) انرءػادية والتوجيهيػة مػع كبػار رجػاؿ األنمػاؿ
Association, 2000)، حؿ حيػث تػتـ نمميػة تمويػؿ الحاضػنة فػ  المقػاـ األوؿ مػف خػ

بانضافة إلض أف جامعة نػورث كارولينػا ءػارلوت الحاضػنة  ،رسـو انيجار لمءركات العميمة
بانضػػافة لمخػػدمات العينيػػة المقدمػػة مػػف مبػػؿ أنضػػاء مجمػػس  ،بتقػػديمها دنمػػا  ماليػػا  كبيػػرا  

 اندارة والموجهيف المتطونيف ومقدم  الخدمات المهنية.
  التجربة الماليزية:-2

امة ندد مف المؤسسات حديثا  مف أجؿ تسويؽ ونقؿ األفكار انبدانيػة مامت ماليزيا بشم
ووضعها ف  إطار التن يػذ مػف خػحؿ الػربط  ،مف داخؿ الجامعات والمعاهد البحثية الماليزية

 MTDC ونمض رأسها ءػركة تطػوير التكنولوجيػا الماليزيػة ،بيف هذ  الجهات وسوؽ العمؿ
(Malaysian Technology Development Corporation)  التػ  تمػت إمامتهػا

 ،واسػػتمرت الءػػركة فػػ  تطػػوير حاضػػنات األنمػػاؿ نمػػض المسػػتو  الجػػامع  ،1997نػػاـ 
 .(MTDC, 2008, 82-84) والت  بدأت مع إنءاء حاضنة جامعة بوترا

 Smarty Technology) مركز التكنولوجيا الذك  تـ إنءاء 1999كما أن  ف  ناـ 
Centre)، ف جامعة كيبانجسػافوهو مءروع مءترؾ بي-University Kebangsaan 

Malaysia-  مع ءركة تطػوير التكنولوجيػا الماليزيػةMTDC،   ومػد أنءػب بءػكؿ أساسػ
لجذب ءركات العاممة فػ  مجػاؿ التكنولوجيػا الحيويػة حيػث يوجػد بػ  حػوال  نءػر ءػركات 

ات الهندسػة ومعظـ هذ  الءركات تعمؿ ف  مجاؿ التكنولوجيا الحيوية وتطبيقػ ،تعمؿ بنجاح
ومػػد مامػػت ءػػركة تطػػوير التكنولوجيػػا الماليزيػػة بالتعػػاوف مػػع الجامعػػات األربػػع  ،الكيمياميػػة

والتػ  منهػا  ،السابقة بتكويف لجنة تسيير لصءراؼ نمض أنءطة المراكز ودنـ الخدمات بهػا
ونقػػػػؿ التكنولوجيػػػػا العاليػػػػة والتعػػػػاوف الػػػػدول   ،البحػػػث والتطػػػػوير والستءػػػػارات الهندسػػػػية

 .(Muhammed, 2003)وتنمية الموارد البءرية ،ترؾالمء
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                          تػػػػػػػػػػػػػـ إنءػػػػػػػػػػػػػاء مركػػػػػػػػػػػػػز انبػػػػػػػػػػػػػداع التكنولػػػػػػػػػػػػػوج  2001وفػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػاـ  
(Technology Innovation Centre)،  وهػو مءػروع مءػترؾ بػيف جامعػة تكنولوجيػا

وءػركة تطػوير التكنولوجيػا  UTM (University Technology Malaysia) ماليزيػا
ليهػدؼ المركػز بءػكؿ أساسػ  إلػض مءػاركة الءػركات فػ  نمػوـ الحيػاة  ،MTDCماليزية ال

حداث نقمة نونية ف  العمـو القاممة نمض التكنولوجيا مف ناحيةل ومف ناحية أخػر  زيػادة  وا 
مػػدرة وك ػػاءة ءػػركات التكنولوجيػػا مػػف خػػحؿ النتمػػاد نمػػض نتػػامف البحػػث العممػػ  وتطػػوير 

ويححػظ أف  ،نمض التعامؿ مع الجديد مػف التكنولوجيػات التطبيقيػة الباحثيف المهرة القادريف
 ت الػػػثحثوحػػػدة إدارة الحاضػػػنة هػػػ  المسػػػمولة نػػػف العمميػػػات اليوميػػػة لجميػػػع الحاضػػػنا

وربػػػط المسػػػتأجريف بوحػػػدة  ،كػػػذلؾ فشنهػػػا تجتمػػػع بانتظػػػاـ مػػػع إدارة الجامعػػػة، MTDCػػػػػل
ءػػػجيع المسػػػتأجريف نءػػػراؾ العحمػػػات الرػػػنانية فػػػ  الجامعػػػة المضػػػي ة فػػػ  محاولػػػة لت

 وكػػػذلؾ إمامػػػة روابػػػط مػػػع الجامعػػػات والمؤسسػػػات البحثيػػػة األخػػػر  ،المتػػػدربيف الطػػػحب
(Muhammed, 2003). 

نممت مراكز حاضنات الجامعة ف  أربع جامعػات ماليزيػة هػ :  ،2004وبحموؿ ناـ 
 ،لوجيا ماليزيػاوجامعة تكنو  ،وجامعة كيبايجساف ماليزيا ،جامعة ماليا وجامعة بوترا ماليزيا

لتمثؿ مراكز تعمؿ نمض تنءيط البحث والتطوير والبتكار والتطوير التكنولوج  فػ  مطانػات 
ومف منطمؽ أف انمكانات المتقدمة مف األجهػزة والمعػدات نػادة  مػا  ،الرنانة المتخررة

 ،تكػػوف مرت عػػة الػػثمف وميػػر متػػوفرة لمعديػػد مػػف الءػػركات الرػػغيرة والمتوسػػطة فػػ  ماليزيػػا
والتحرؾ مف أجؿ ترسػي   ،مت ءركة تطوير التكنولوجيا بالهتماـ بدراسة هذ  الحتياجاتما

التعػػاوف بػػػيف الجامعػػات والمعاهػػػد البحثيػػة والءػػػركات الرػػنانية مػػػف أجػػؿ المءػػػاركة فػػػ  
 (.Mohd, et. al., 2012, 21-25المكسب والخسارة )

ة بػػالمراكز الحاضػػنة تػػـ ولتحقيػػؽ التعػػاوف بػػيف الجامعػػة الماليزيػػة والءػػركات الموجػػود 
أو أا مؤسسػػة  ،تحديػػد اسػػتراتيجيات تعتمػػد نمػػض ضػػرورة التعػػاوف مػػع الجامعػػة المضػػي ة

نطػاء جميػع المسػتأجريف أو  ،أخر  بحثية أو جامعيػة ل يػتـ رفػض انيجػار فػ  الحاضػنة وا 
كمػػا تمػػند الجامعػػة  ،ل يػػتـ طػػردهـ مػػف الحاضػػنةأالجػػدد سػػتة أءػػهر نمامػػة هػػذا التعػػاوف و 

ويقوـ مركز تطوير التكنولوجيا الماليزا بأنماؿ البناء والتنميػة  ،سنة 21أرض ل ترة مطعة 
سػػكاف الءػػركات التػػ  تعمػػؿ فػػ  مجػػاؿ التكنولوجيػػا المتقدمػػة ،واندارة لممركػػز كمػػا يحػػؽ  ،وا 

وتممػؾ  ،٪ مػف الػدخؿ الخػاص بػالمركز4لمجامعة المخرص بها الحاضنة أف تحرؿ نمػض 
 .(Government of Malaysia , 2001)ذ  الءركات الجامعة حؽ التمثيؿ داخؿ ه

 التجربة الرينية: -3
مامػػت الرػػيف بشنػػادة هيكمػػة السياسػػات الخارػػة بالبحػػث العممػػ  وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحويػػؿ 

وأنػػدت الرػػيف  ،اتجاهػػات البحػػوث العمميػػة النظريػػة إلػػض تطبيقػػات فػػ  الرػػنانة والمترػػاد
التكنولوجيػةل وتنميػة وتطػوير المءػاريع ندة برامف لغرض تقويػة وتنءػيط نمميػات انبػداع 

 الرغيرة وأرحاب البحوث والبتكارات.
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والذا تػـ  Torchل تـ إنداد برنامف موم  مركزا يعرؼ بػػػػػ تورتش 1988ف   ناـ  
بنػاء ننارػر  الرميسػة نمػض أسػاس ثحثػة نقػاط محوريػة لمنهػوض بالبحػث العممػ  وتعظػػيـ 

( تنميػػة 2) ،تنءػػيط نمميػػات انبػػداع التكنولػػوج ( تقويػػة و 1تمثمػػت فيمػػا يمػػ : ) ،نتامجػػ 
( إتماـ تحديث وتطوير نمميات الترنيع ورفع 3) ،وتطوير التكنولوجيات العالية وتطبيقاتها

 (. 157 ،2010 ،المحتو  التكنولوج  لممنتجات الرينية )سماا
نطاء دفعة جديدة لػ   Torchويرتكز برنامف   نمض إنادة هيكمة البحث العمم  وا 

 خحؿ ثحثة محاور رميسة كما ف  الءكؿ التال :مف 
 
 

 (5الءكؿ )
 ف  إنادة هيكمة البحث العمم  ف  الجامعات الرينية. Torchيبيف مراحؿ برنامف 

 ((Mingxuan , 2002,23-26بتررؼ مف الباحث بالنتماد نمض *
 ،وترتكػػز أهػػداؼ حاضػػنات الجامعػػات فػػ  الرػػيف فػػ  أنهػػا تعتمػػد نمػػض المػػوارد ال كريػػة

وموارد المعمومات ومرافؽ البحوث ف  الجامعاتل مع التمتع بالمزايػا والسياسػات الت رػيمية 
كمػا تقػـو نمػض تعزيػز نمميػة تسػويؽ وترػنيع نتػامف  ،والبيمة المواتية ف  مجمعػات العمػـو

حيػث ورػؿ نػدد حاضػنات الجامعػة إلػض ثمانيػة  ،البحوث ناليػة التكنولوجيػا فػ  الجامعػات
 Tsinghai University لػؾ حاضػنة جامعػة تسػينغهوا التكنولوجيػةبما فػ  ذ ،حاضنات

Technology Park،   وحاضنة جامعة ءػانغهاا جيػاوتونShanghai Jiao tong 
University Hugo Mingxuan , 2002,39).) 

مػف خػحؿ سػد ال جػوة  ،ولقد ساهمت الحاضنات الرينية ف  إحػداث تغييػر ثقػاف  كبيػر
وتنءيط هػذ   ،جانب الدولة واألبحاث الت  يمولها القطاع الخاصبيف األبحاث الممولة مف 

األخيرة بانضافة إلض تنمية حب العمؿ الحر والرمبة ف  إمامة مءرونات خارة بعيػدا  نػف 
 ,Fan) امدػػػػالثقافػػة السػػامدة فػػ  الػػدوؿ الءػػيونية حيػػث العمػػؿ الحكػػوم  الجمػػان  الس

2000, 189). 
مركػػػز ابتكػػػار التكنولوجيػػػا  ،ألمثمػػػة التطبيقيػػػة لحاضػػػنات الجامعػػػات فػػػ  الرػػػيفومػػػف ا
وهػػو حاضػػػنة  ،كمؤسسػػة ميػػر ربحيػػة تحػػت إءػػراؼ لجنػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا بءػػنغهاا
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وبرػػػ ة مباءػػػر  مػػػف مبػػػؿ وزارة العمػػػوـ  تكنولوجيػػػة اسػػػتثمرت مػػػف مبػػػؿ حكومػػػة ءػػػنغهاا
لمجمونػة مػف الجامعػات ومنهػا جامعػة وهػو تػابع  ،والتكنولوجيا لجمهورية الريف الءعبية

وتتمثػػؿ أحػػد أهػػـ أهػػداؼ مركػػز ابتكػػار التكنولوجيػػا بءػػنغهاا فػػ  تسػػريع نقػػؿ  ،ءػػنغهاا
 ،وتػػػوطيف األنمػػػاؿ وأرػػػحاب المءػػػاريع لتكنولوجيػػػا فامقػػػة التقنيػػػة ،اننجػػػازات التكنولوجيػػػا

عيػػة تحضػػيف كمػػا يعتبػػر مركػػز البتكػػار المنظمػػة األـ لجم ،وتعزيػػز تنميػػة المترػػاد المحمػػ 
تكنولوجيػػا األنمػػاؿ بءػػنغهاال لػػذا فشنػػ  يتمتػػع بمجمونػػة مػػف المزايػػا والخػػدمات األساسػػية 

تػـ اسػتثمارها  ،والخدمات الجتمانية ويحوا بداخم  نءرات مػف حاضػنات األنمػاؿ التقنيػة
نءا الذا يءػكؿ نظػاـ حاضػنة  ،ها مباءرة مف خحؿ مركز البتكار التكنولوج  بءنغهااءوا 

  كامػؿ ءػػنغهاال ويعمػؿ نمػض تحسػيف نالميػػة ومقػاييس وتخررػية حاضػػنات كبيػرة تغطػ
 . (Feng-Ling , et. al., 2004, 99) األنماؿ التكنولوجيا بءنغهاا

 يمكف مححظة ما يم : ،ف  ضوء ما تـ استعراض  مف الخبرات السابؽ ذكرها
 وفرة لػد  لكؿ حاضنة ندد مف السمات والخرامص الت  ترتبط أساسا  بانمكانات المت

والوسط الجتمػان   ،وطبيعة الءركات الممتحقة بها ،مف بنية أساسية ،هذ  الحاضنة
بانضافة إلض السياسػات العامػة التػ  تػتحكـ فػ   ،والثقاف  والمترادا الذا تقع في 

 أطر أنماؿ هذ  الحاضنة.
 وأنػ   ،أف تقييـ أداء الحاضنات يتـ تبعا  إلض المهاـ واألهػداؼ التػ  أميمػت مػف أجمهػا

يرعب أف يتـ نقمها أو نسخها فػ  دوؿ أخػر  تحكمهػا ظػروؼ امترػادية واجتمانيػة 
 ف  السمات العامة نف الدوؿ الت  بها تمؾ الحاضنات. مختم ة

   تميػػزت الخبػػرة األمريكيػػة أكثػػر مػػف ميرهػػا بالهتمػػاـ المتزايػػد بتءػػجيع البتكػػار ونقػػؿ
بهػدؼ إيجػاد المزيػد مػف فػرص  ،توتطوير التكنولوجيػا والتحػديث الػدامـ فػ  الحضػانا

العمؿ وزيادة الثروة وتطوير القدرات التكنولوجية والرنانية مف خحؿ مءػاركة جميػع 
وارتبػاط معظػـ الحاضػنات  ،القطانات الحكومية والخارة فػ  تنميػة مطػاع الحاضػنات

 التكنولوجية والعممية بالجامعات الحكومية والجمانات المحمية بر ة خارة.
 رة الماليزية بأن  بدأ تبنػ  الحاضػنات مػف مبػؿ الجامعػات والمراكػز البحثيػة تميزت الخب

وأممب الحاضنات ترتبط بتكنولوجيا المعمومات والوسػامط  ،وءركات التكنولوجيا الكبيرة
المتعػػػددة والتكنولوجيػػػا الحيويػػػة ومجػػػالت تكنولوجيػػػا الترػػػالت ومطانػػػات ترػػػنيع 

 انلكترونيات المتقدمة.
  الرينية بأف ندد كبير مف الحاضنات ساهمت فػ  إحػداث تغييػر ثقػاف  ت ردت الخبرة

كبير مف خحؿ تنمية حب العمؿ الحر والرمبة ف  ابتكار مءرونات جديػدة مػف خػحؿ 
 دمف العمـ والتكنولوجيا وم اهيـ انبداع دمجا  نضويا  ف  الكياف القوم .

البحثيػػػة فػػػ   )جػػػػػ( متطمبػػػات امترػػػاد المعرفػػػة المتعمقػػػة ببيمػػػة الحاضػػػنات 
 الجامعات.
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 ،مع التعمػػػيـ والبحػػػث العممػػػ  بػػػدور محػػػورا فػػػ  التحػػػوؿ نحػػػو امترػػػاد المعرفػػػةطيضػػػ
وتنميػػػة القػػػدرات  ،بانتبارهمػػػا ادا  أساسػػػية لرفػػػع مسػػػتو  أداء المػػػوارد البءػػػرية المؤهمػػػة

والمهارات الت  تتيد لألفػراد اكتسػاب المعرفػة بالنتمػاد نمػض أن سػهـ وزيػادة مػدراتهـ نمػض 
فػػشف مػػف واجػػب  ،بتكػػار واسػػتغحؿ األفكػػار الجديػػدة. وفػػ  ضػػوء مجتمػػع وامترػػاد المعرفػػةال

ونميػػ  تعتمػػد الػػدوؿ المتقدمػػة نمػػض  ،التعمػػيـ والبحػػث العممػػ  أف يواكبػػا متطمباتػػ  المتجػػددة
وذلػػؾ مػػف خػػحؿ  ،التعمػػيـ الجػػامع  والبحػػث العممػػ  كمحػػور أساسػػ  فػػ  تحقيػػؽ تنميتهػػا

لتػ  تسػير وفق ػا لهػا فػ  إطػار تػأثير نػدد مػف العوامػؿ الداخميػة سياسة العمـ والتكنولوجيػا ا
التكنولوجيا المتقدمة( -نمط التنمية(ل والخارجية )الثورات العممية المتححقة-)مضايا التعميـ

 (.71 ،2011 ،)بسيون 
وبػػالتطرؽ إلػػض أهػػـ متطمبػػات امترػػاد المعرفػػة المتعمقػػة ببيمػػة الحاضػػنات البحثيػػة فػػ   

 تحديدها مف خحؿ استعراض األدبيات التربوية كما يبينها الءكؿ التال :يمكف  ،الجامعات

 
 (6الءكؿ )

يبيف متطمبات امتراد المعرفة المتعمقة ببيمة الحاضنات البحثية ف  الجامعات 
 )بتررؼ مف الباحث(.

متطمبات متعمقة بسياسات البحػث العممػ : حيػث تعتمػد مػوة سياسػات البحػث العممػ   )أول (
ولة نمض مد  توافر جممػة مػف المتطمبػات التػ  تحقػؽ القػدرة نمػض المسػاهمة فػ  ف  أا د

وبرػػ ة خارػػة فػػ  ظػػؿ التحػػوؿ نحػػو المترػػاد المعرفػػ  الػػذا  ،تحقيػػؽ التنميػػة المجتمعيػػة
ويمكػف تحديػد أهػـ هػذ   ،يقـو نمض إنتاج المعرفة ونءرها وتوظي هػا فػ  مختمػؼ المجػالت

 (:259-258 ،2006 ،المتطمبات فيما يم  )فاروؽ
  نمض المسػتو  السػتراتيج  لمدولػة )األهػداؼ  ،وجود استراتيجية مومية لمبحث العمم

ونمػػض مسػػتو  القطانػػات المختم ػػة  ،التن يػػذ...ال (-التػػدريب-التمويػػؿ-المجػػالت –
 الحكوم  أو الخاص(.-الزران -)الرنان 

 در العمميػة مد  انتءار وك اءة مؤسسات ومراكز البحث العمم  مف حيػث تػوافر الكػوا
وتػػػوافر التمويػػػؿ المناسػػػب والكػػػاف  لممءػػػرونات البحثيػػػة وفق ػػػا  ،المؤهمػػػة والمدربػػػة

 لألولويات.
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  تػػوافر دوريػػػات النءػػػر العممػػ  والػػػرححت العمميػػػة المنظمػػة مػػػع المؤسسػػػات البحثيػػػة
 والجامعية المناظرة ف  دوؿ العالـ المختم ة.

 ت بءػػكؿ يحقػػؽ العدالػػة والك ػػاءة تػػوافر نظػػاـ لمبعثػػات والمػػند العمميػػة وتبػػادؿ الخبػػرا
 العممية.

 .الهتماـ المجتمع  بالعمماء والباحثيف 
 .جودة نظـ التعميـ ودور المعامؿ فيها 
 .فانمية أمساـ البحوث والتطوير بالءركات العامة أو الخارة 
 .فانمية الهيكؿ الرنان  واننتاج  ف  الدولة 

ة[: أرػبد التطػوير والتػدريب المسػتمر مػف متطمبات متعمقة بالبػاحثيف ككعمػاؿ معرفػ )ثاني ا(
أهـ انعكاسات امتراد المعرفةل وخارة لعمػاؿ المعرفػة فػ  جميػع مجػالت البحػث العممػ . 

 ،ف الجامعة أحد أهـ مؤسسات البحث العمم  المسمولة نف تحقيؽ مجتمع المعرفةإوحيث 
 ،ؿ البءػرا لػديهايكوف أحد أهـ أهدافها التػ  تسػعض إلػض تحقيقهػا السػتثمار فػ  رأس المػا
 (.370 ،2015، مف خحؿ تطوير واستثمار مدرات وك ايات طحب البحث العمم  )النجار

ومد يتمثؿ هذا التطوير والستثمار ف  ءػكؿ دورات تدريبيػة وورش نمػؿ أو محاضػرات 
وتوضػيد مػد   ،ومؤتمرات تعمؿ نمض نءر ثقافة المعرفة وأهميتها ف  ظؿ مجتمػع المعرفػة

كسػػابهـ نػػدد مػػف الك ايػػات  ،العممػػ  وطحبػػ  فػػ  تحقيػػؽ النتقػػاؿ إليػػ مسػػاهمة البحػػث  وا 
 ،المعرفية والبحثية الت  يجب نمػض طػحب الدراسػات العميػا امتحكهػا فػ  ظػؿ تػدفؽ المعرفػة

  والت  يمكف التعبير ننها ف  الءكؿ التال :
 

 
 (7الءكؿ )

 ف  ظؿ المتراد المعرف .يبيف الك ايات المعرفية والبحثية الت  يجب توافرها لمباحثيف 
 (385 ،2015 ،*بتررؼ مف الباحث بالنتماد نمض )النجار

)ثالثا (متطمبػػات متعمقػػة بالءػػراكة المجتمعيػػة: حيػػث تتطمػػب تربيػػة القػػرف الحػػادا والعءػػريف 
وتوسيع نطامها ف  إدارة األنظمػة التربويػة سػواء فػ   ،التأكيد نمض مبدأ الءراكة المجتمعية

وتحقيؽ مػا يعػرؼ بجامعػة المعرفػة التػ  تعتمػد نمػض  ،أو إدارت  أو تمويم التخطيط لمتعميـ 
التعػػاوف والتنسػػيؽ بػػيف هػػذ  الجامعػػةل وبػػيف المجتمػػع مػػف خػػحؿ تطبيػػؽ نتػػامف األبحػػاث 
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العممية الت  يتـ التورؿ إليها ف  كافػة المجػالت بهػدؼ تحقيػؽ تنميػة المجتمػع وتطػوير . 
فيمػا يمػ  )نبػػد  ،مجتمعيػة فػػ  ظػؿ امترػاد المعرفػةويمكػف تحديػد أهػـ متطمبػات الءػراكة ال

 (:132 ،2010 ،الرازؽ
إتاحػػة ال ررػػة ألنضػػاء هيمػػة التػػدريس والبػػاحثيف لمتطبيػػؽ الميػػدان  لنتػػامف البحػػوث  -

 العممية.
تطوير وتجديد معارؼ وخبرات الباحثيف بحيث يتـ النتقاؿ إلض الميداف الحقيق  الػذا  -

 عزز ما يتـ داخؿ الجامعة.يقدـ في  المعرفة الوامعية بما ي
إتاحػػة ال ررػػة لممجتمػػع ممػػثح  فػػ  القطػػاع العػػاـ والءػػركات الكبػػر  والرػػغر ل مػػف  -

تطػػوير وتغييػػر برامجػػ  ومءػػرونات  ومنتجاتػػ  وفق ػػا لممنهجيػػة المتبعػػة فػػ  ضػػوء مثػػؿ 
 وبما يتناسب مع متطمبات سوؽ العمؿ. هذا التعاوفل

ة المسػػػتهدفيف مػػػف طػػػحب الجامعػػػة تبػػػادؿ الخبػػػرات بػػػيف طرفػػػ  الءػػػراكة المجتمعيػػػ -
 ،ظ يف والعمػػاؿ والمهنيػػيف كطػػرؼ ثػػافوبػػيف المػػو  ،والمسػػانديف لمبػػاحثيف كطػػرؼ أوؿ

بما يحقؽ التطور النون  ف  إثراء خبرات الطرفيف وما ينػتف ننهػا مػف مػردود نممػ  
 وامترادا وتكنولوج .

والمترػػادية  ان تػػاح الجامعػػة نمػػض مضػػايا المجتمػػع مػػف خػػحؿ بنػػاء الػػروابط العمميػػة -
وتػػػوفير الكثيػػػر مػػػف ال ػػػرص والمجػػػالت لتػػػدريب الطػػػحب وتطػػػوير المنػػػاهف  ،معػػػ 

 والمقررات الجامعية وفق ا لسوؽ العمؿ وحاجات المجتمع.
)رابع ا(متطمبػػات متعمقػػة بتومػػع القضػػايا المسػػتقبمية: حيػػث ل يقترػػر دور الجامعػػة فػػ  ظػػؿ 

فقػطل بػؿ يجػب نميهػا التنبػؤ بهػا وتومػع  امتراد المعرفة نمض مواءمػة التغيػرات المجتمعيػة
حيث أف البحث العمم  ب  جوانب تتضمف البعد المستقبم  الذا يعمؿ نمػض تقػديـ  ،حدوثها

بؿ يتعداها ف  تقديـ الحموؿ المناسػبة  ،جممة مف الترورات المستقبمية لمقضايا المجتمعية
مف  ،ادا الت  تنتم  إلي  الدولةواللتزاـ بالمبادرات البتكارية مع مرحمة النمو المتر ،لها

 Endogenous Growth Theoryخػػحؿ تبنػػ  نظريػػات النمػػو النػػابع مػػف الػػداخؿ 
 (.1 ،2013 ،)منرور

يتبػػيف أف المتطمبػػات السػػابؽ ذكرهػػا تعتمػػد برػػورة أساسػػية نمػػض  ،فػػ  ضػػوء مػػا سػػبؽ 
المػػوارد  حيػػث تعػػد ،المػػوارد البءػػرية وتنميتهػػال أكثػػر مػػف انتمادهػػا نمػػض المػػوارد الماديػػة

سػواء أفكػار أو اراء أو مػدرات أو مهػارات أو مواهػبل أو -البءرية بءتض رػور مسػاهمتها
الركيػزة األساسػية والدنامػة الهامػة لبنػاء -رنانة لممعرفة مف خحؿ البتكػارات وانبػدانات

 المتراد المعرف  ألا دولة. 
 الدراسات السابقة: )د( 

عيد العرب  أو األجنب  الت  تناولت الحاضػنات تنونت األدبيات التربوية سواء نمض الر
حاضنات انبػداع -حاضنات أنماؿ-حاضنات تقنية-بأنوانها المتعددة )حاضنات تكنولوجية

لػػذا ولتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة الحاليػػة فقػػد تػػـ  ،العممػػ ...أل ( مػػف حيػػث التقيػػيـ والتحميػػؿ
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ساسػػ  ومباءػػر بمحػػاور المترػار نمػػض العديػػد مػػف الدراسػات السػػابقة التػػ  تترػػؿ بءػكؿ أ
  ولقد تـ نرضها مف األحدث لألمدـ نمض النحو التال :  ،وأهداؼ الدراسة الحالية

( ر حاضنات األنماؿ كمدخؿ لتحقيػؽ الميػزة التنافسػية بجامعػة 2015دراسة درادكة ) (1)
 الطامؼ مف وجهة نظر أنضاء هيمة التدريس ر

نماؿ ونحمتػ  بدرجػة فانميػة استهدفت الدراسة التعرؼ نمض وامع تطبيؽ حاضنات األ
والكءػؼ  ،تطبيؽ الميزة التنافسية بجامعة الطػامؼ مػف وجهػة نظػر أنضػاء هيمػة التػدريس

نػػف ال ػػروؽ ذات الدللػػة انحرػػامية بػػيف اسػػتجابات أنضػػاء هيمػػة التػػدريس نحػػو وامػػع 
 ،وسػػنوات الخبػػرة ،والرتبػػة األكاديميػػة ،حاضػػنات األنمػػاؿ تبع ػػا لخػػتحؼ متغيػػرات )الكميػػة

واستخدمت الدراسة لتحقيؽ أهدافها المنهف الور   التحميمػ   ،والحروؿ نمض اخر مؤهؿ(
 ،( نضػػػو هيمػػة تػػػدريس163الرتبػػاط ل مػػف خػػػحؿ تطبيػػؽ اسػػػتبانة نمػػض نينػػػة موامهػػا)

وتورمت نتامف الدراسة إلض أف وامع تطبيؽ حاضنات األنماؿ بجامعػة الطػامؼ جػاء بدرجػة 
أف درجة فانمية تطبيؽ الميزة التنافسية جاءت بدرجة  كما ،متوسطة مف وجهة نظر العينة

ػػا وأورػػت الدراسػػة بضػػرورة تبنػػ  م هػػوـ حاضػػنات األنمػػاؿ نمػػض مسػػتو   ،متوسػػطة أيض 
وأهميػة السػت ادة مػف التجػارب  ،الجامعة الت  تستدن  نمميات التطوير والتحسيف ألدامهػا

 العالمية والعربية فيما يخص حاضنات األنماؿ.
 

( ر تطػػػوير منظومػػػة حاضػػػنات األنمػػػاؿ فػػػ  الجامعػػػػات 2014) دراسػػػة بخػػػارا (2)
 اليابانية: الوامع والتحديات ر

ركزت الدراسة الضوء نمض تجربة حاضنات األنماؿ ف  الجامعػات اليابانيػة فػ  محاولػة 
وررػد التحػديات التػ  تواجػ  تطػوير  ،لستقراء الوامع والظروؼ الت  أحاطت بهػذ  التجربػة

مرػادر مػف خػحؿ النتمػاد نمػض المراجػع و  ،الجامعية ف  الياباف منظومة حاضنة األنماؿ
مػػػف الػػػوزارات والمؤسسػػػات الحكوميػػػة واألكاديميػػػة ومركػػػز   المعمومػػػات والبيانػػػات المتػػػوفر 

األبحػػاث فػػ  اليابػػافل لحطػػحع نمػػض الوضػػع الػػراهف لػػدنـ الءػػركات الناءػػمة مػػف الجامعػػات 
مػف  لكػؿة الحالػنتماد نمض أسػموب دراسػة اليابانية. وبهدؼ الوروؿ إلض فهـ أنمؽ تـ ال

و)كيوتػو( التػ  تعػد أمػو  ثػحث جامعػات نجحػت فػ  توليػػد  ،و)أسػيدا( ،جامعػات: )طوكيػو(
 .2008-1988أكبر ندد مف الءركات الناءمة ف  ال ترة بيف 

كمػػا انتمػػد الباحػػث فػػ  التحميػػؿ نمػػض إجػػراء مقػػابحت مػػع مخترػػيف فػػ  مجػػالت ذات  
وضوع الدراسة. وكانت أهـ النتامف الت  تورمت إليهػا الدراسػةل أف وجػود ءػركات نحمة بم

رأس ماؿ ذات نحمة بالجامعات سيساند نمض الستثمار ف  األبحػاث مػف المراحػؿ المبكػرة 
لػوحظ زيػادة نػػدد الءػركات الناءػمة مػف الجامعػػات  ،لتحويمهػا لمنتجػات. ومػف ناحيػػة أخػر 

نمض تغيير نظرة القطاع الرنان  اليابان  الحاليةل حيػث مما انعكس  ،الت  تحقؽ نجاحات
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ػا بالسػتثمار فػ  نظيرتهػا مػف الءػركات الناءػمة  تعد الءركات الناءمة الناجحة أكثر اهتمام 
 حديث ا وأكثر إمبال نمض الست ادة مف تقنيات الجامعات وأبحاثها.

ة فػ  ضػوء ( ر حاضنات انبداع العمم  بالجامعػات المرػري2013دراسة محمد ) (3)
 متطمبات امتراد المعرفة رؤية مقترحة ر

وتحديػػد  ،اسػتهدفت الدراسػة تحديػػد مبػررات إنءػػاء حاضػنات انبػداع العممػػ  بالجامعػات
ووضػػػع رؤيػػػة مقترحػػة لحاضػػػنات انبػػػداع العممػػػ  بالجامعػػػات  ،متطمبػػات امترػػػاد المعرفػػػة

الورػػػ    المرػػػرية فػػػ  ضػػػوء متطمبػػػات امترػػػاد المعرفػػػة واسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنهف
وتورمت نتامف الدراسػة إلػض أف البحػث العممػ  الجيػد والػذا يبػذؿ رػاحب  جهػد ا  ،التحميم 

كبير ا ننتاج  ل بد أل يوضع نمض األرفؼ المبدنة مف داخؿ الجامعة وخارجهال بحكػـ أنهػا 
 ،بيػػت الخبػػرة داخػػؿ المجتمػػع والتػػ  ينػػوط بهػػا تن يػػذ هػػذ  األفكػػار وتحقيػػؽ السػػت ادة منهػػا

رة أف تكتسب فكرة الحاضنات دنـ مف المجتمع المحم  وأف يتـ الرتباط بينهػا وبػيف وضرو 
كمػػا مػػدمت الدراسػػة رؤيػػة مقترحػػة ننءػػاء  ،المجتمػػع المحػػيط حتػػض يػػدنمها مادي ػػا ومعنوي ػػا

 حاضنات انبداع العمم  بالجامعات المررية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة.
 
 
 
مقترح لت عيؿ دور الجامعة ف  خدمة المجتمػع  ترور (.ر2013)وكماؿ دراسة دياب  (4)

ار  ف  ضوء الخبرات والتجارب الدولية: حاضنات الجامعة نموذج 
ودور حاضػػنات الجامعػة فػ  خدمػػة  ،اسػتهدفت الدراسػة التعػرؼ نمػػض معنػض الحاضػنات

وتحديػػد التجػػارب الدوليػػة فػػ  إنءػػاء  ،وتحقيػػؽ التنميػػة المترػػادية والجتمانيػػة ،المجتمػػع
وتقػديـ  ،وتحديد المحمد الرميسة لمتجربة المررية ف  حاضنة الجامعػة ،الجامعةحاضنات 

ترور مقترح لت عيؿ دور الجامعة ف  خدمة المجتمع مػف خػحؿ حاضػنة الجامعػة كنمػوذج 
وأورػت  ،واسػتخدـ المػنهف الورػ   ،ف  ضوء التجارب الدولية وطبيعة المجتمػع المرػرا

الجامعة وسوؽ العمػؿ انتمػاد ا نمػض حاضػنات األنمػاؿ الدراسة بضرورة تعزيز العحمة بيف 
ومسػاندة الخػريجيف  ،والت  تعتبر مردر ا رميس ا لمتنمية المترػادية ،الت  تقاـ ف  الجامعة

بانضػػافة إلػػض أهميػػة إمامػػة رػػحت وثيقػػة بػػيف المنػػاهف  ،نمػػض إنءػػاء مؤسسػػاتهـ الخارػػة
نػػػب أهميػػة ت عيػػػؿ وتءػػجيع وتنظػػػيـ بجا ،والمجػػالت البحثيػػػة العمميػػة والتطبيقػػػات البحثيػػة

التعػػػاوف بػػػيف الجامعػػػة والقطػػػاع الرػػػنان  والسػػػت ادة مػػػف التجػػػارب الدوليػػػة فػػػ  إنءػػػاء 
 حاضنات األنماؿ بالجامعات.

ر التحميػؿ المقػارف بػيف الحاضػنات  (Wang& Gu, 2012)دراسػة وانػف ومػو (5)
 الجامعية والحاضنات مير الجامعيةر
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 ،اضػػػنات الجامعيػػة وميػػػر الجامعيػػػة فػػػ  الرػػػيفالدراسػػػة تحميػػػؿ مقػػػارف لمح اسػػتهدفت
واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنهف المقػػارف ودراسػػة الحالػػة مػػف خػػحؿ المقارنػػة بػػيف حاضػػنات 

 ،(Chongqing University incubatorsجامعيػة )حاضػػنات جامعػة تءونغتءػػين  
 Caohejing وحاضػػنة أنمػػاؿ ميػػر جامعيػػة )حاضػػنة كػػوهيجينف لألنمػػاؿ التكنولوجيػػة

technology business incubator) ، وفق ػػا لنمػػوذج التقيػػيـ النػػون  لتءػػاف ولػػو
Shun & Lau(2005)،  وتورػػػػمت نتػػػػامف الدراسػػػػة إلػػػػض أف حاضػػػػنة كػػػػوهيجينف

Caohejing  تمتمػػؾ العديػػد مػػف المزايػػا فػػ  تجميػػع المػػوارد والتءػػاور والنرػػد والرػػورة
جمػػػال  الػػػ ،العامػػػة والػػػربط الءػػػبك  والتمويػػػؿ ومسػػػاندة الحاضػػػنة دخؿ مػػػف الءػػػركات وا 

نطػاء  ،المستأجرة ونػدد الءػركات المتخرجػة ومعػدؿ بقػاء الءػركات فػ  اسػتمرارية العمػؿ وا 
األفضػػمية لكػػؿ الءػػركات األجنبيػػة والمحميػػة القاممػػة نمػػض التكنولوجيػػا المختمطػػة لترػػنيع 

فتمتمػػؾ العديػػد مػػف المزايػػا  Chongqingتءونغتءػػين   أمػػا حاضػػنة ،التكنولوجيػػا العاليػػة
ة بػػالقرب الجغرافػػ  مػػف الجامعػػة ونػػدد المػػوظ يف فػػ  الءػػركات المسػػتأجرة ونػػدد المرتبطػػ

نطػػاء التعزيػػز لمءػػركات القاممػػة نمػػض التكنولوجيػػا المحميػػة لتطػػوير  الءػػركات المسػػتأجرة وا 
 مدرات البتكار األريمة.

ر هػؿ حػدامؽ العمػـو والحاضػنات الجامعيػة  (Salvador, 2011)دراسػة سػم ادور  (6)
 اركات تجارية؟ دراسة حالة نمض جامعة توريفرلمءركات جيدة كم

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ نمػػض ال وامػػد العرضػػية التػػ  تقػػدمها حػػدامؽ العمػػـو والحاضػػنات 
 ،كمثػاؿ لمنجػاح فػ  أوروبػا Turinوذلؾ بالتطبيؽ نمض جامعػة تػوريف  ،الجامعية لمءركات

تطبيػؽ اسػػتبانة واسػتخدمت الدراسػة المػػنهف الورػ   المسػح  ودراسػػة الحالػةل مػف خػػحؿ 
والمتخرجػة مػف جامعػة  ،( ءػركة20نمض ندد مف الءركات الرغيرة المحتضنة بم  موامها)

وتورػػػمت نتػػػامف الدراسػػػة إلػػػض أف مػػػف الرػػػعوبات الرميسػػػة التػػػ  تواجههػػػا تمػػػؾ  ،تػػػوريف
وكانػت الحمػوؿ األكثػر ءػيون ا فػ   ،الءركاتل ه  ندـ وجود الدنـ المال  والخبرة انداريػة

والػػتعمـ نػػف طريػػؽ  ،نتمػػاد نمػػض المسػػاندات مػػف مبػػؿ الحاضػػنة الجامعيػػةذلػػؾ الومػػت ال
 العمؿ. 

ر أبعػػػاد الحاضػػػنات  (Farsi& Nikraftar, 2011)دراسػػػة فػػػارس ونكرفتػػػار (7)
 الجامعية ف  إيرافر

واسػتخدمت  ،استهدفت الدراسة التورؿ إلض تحديد أبعاد الحاضػنات الجامعيػة فػ  إيػراف
حؿ تطبيػؽ أسػموب دل ػاا نػف طريػؽ تطبيػؽ السػتبانة الدراسة المنهف الستءراف  مف خػ

ػػا فػػ  الجولػػة األولػػض50والمقابمػػة مػػع ) ( خبيػػر ا فػػ  الجػػولتيف 28و) ،( خبيػػر ا ومتخرر 
 ،وتورػمت الدراسػػة إلػض أف حجػػـ الحاضػنة رػػغير بالنسػبة لعػػدد العػػامميف ،الثانيػة والثالثػػة

ؿ األنمػاؿ الءػباب أو األفكػار وأف لديها التراؿ مع أجزاء مختم ة ف  الجامعة لجذب رجػا
ويجػػػب أف تسػػػعض الحاضػػػنة لمتوارػػػؿ مػػػع وكػػػالت أخػػػر  نيجػػػاد الػػػدنـ المػػػال   ،الجديػػدة

إل أف الحاضػػػنات الجامعيػػػة فػػػ  إيػػػراف تكت ػػػ  بػػػالمرحمتيف  ،لمجامعػػػة بعػػػد فتػػػرة الحضػػػانة
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 مع التأكيد نمػض أنػ  هنػاؾ ضػرورة لوجػود أبعػاد أساسػية لمحاضػنات الجامعيػة  ،األخيرتيف
وخطػوات مػا مبػؿ  ،ونمميػات تأسػيس المءػاريع الجديػة ،ف  إيراف تغط  مجالت: األهداؼ

 وبيمة الحاضنة.  ،وخطوات فترة الحتضاف وحجـ الحاضنة ،الحتضاف
رنهف اختيار مرءػح  التحػالؼ مػع  (Wang & Lee, 2011) دراسة وانف ول  (8)

 الحاضنات الجامعية ر
ار المرءحيف لمتحالؼ المنطق  مع الحاضنات استهدفت الدراسة وضع نهف لكي ية اختي

وتورػػػمت إلػػػض أف ك ػػػاءة  ،واسػػػتخدمت الدراسػػػة بحػػػوث العمميػػػات ،الجامعيػػػة فػػػ  تػػػايواف
٪ مػػف الحاضػػنات فػػ  79.3وأف هنػػاؾ  ،٪89٪ إلػػض 80حاضػػنات الجامعػػة ارت عػػت مػػف 

ءػركاء وأف التحػالؼ ال عػاؿ مػع ال ،الحـر الجامع  يتـ تمويمها مف مبؿ الحكومة ف  تايواف
 ،وتعزيػز الميػزة التنافسػية ،المحمييف يساهـ ف  دمف الموارد المتعددة لمحاضػنات الجامعيػة

وأف اسػتخداـ أسػػموب دراسػػة التحػالؼ مػػع الحاضػػنات الجامعيػة يقػػدـ أداة نمميػػة لمحكومػػة 
لتقييـ الءركاء ف  التحالؼ والبدامؿل بمػا يخ ػض إجمػال  التمويػؿ العػاـ الػحـز لمحاضػنات 

 لحكومة ف  ظؿ محدودية الموارد والحد الجغراف . مف مبؿ ا
 
 

ر ميػاس تػأثير  (Gregson& Cooper, 2010) دراسػة جريجسػوف وكػوبر (9)
 برنامف الحاضنات الجامعية نمض المءرونات الرامدة: مؤءرات األداء البيم ر

اسػػتهدفت الدراسػػة ميػػاس تػػأثير برنػػامف الحاضػػنة الجامعيػػة نمػػض المءػػرونات الرامػػدة 
واسػػتخدمت الدراسػػة  ،مبػػؿ الحضػػانة Edinburgh مػػض حالػػة برنػػامف إدنبيػػرغبػػالتطبيؽ ن

مف خحؿ تطبيؽ اسػتبانة نمػض نينػة مػف أرػحاب المءػرونات  ،المنهف الور   المسح 
وتورػمت  ،(2009-2004خػحؿ ال تػرة مػف ) Edinburgh المءػاركيف ببرنػامف إدنبيػرغ

 دخؿ ضػػمف ترػػنيؼ نمػػوذجل يػػ Edinburgh نتػػامف الدراسػػة إلػػض أف برنػػامف إدنبيػػرغ
 اختيػػار مؤءػػرات برنػػامف إدنبيػػرغ كمػػا أف معػػايير ،الحاضػػنات الموجػػودة فػػ  الجامعػػات

Edinburgh  الت  تعتمػد نمػض دنػـ وتوجيػ  األنءػطة والمءػاريع انمميميػة ذات الهتمػاـ
ة أف بيانػات األداء المقدمػ كمػا أءػارت نتػامف الدراسػة إلػض ،ببناء القدرات الريادية انمميميػة

وأف  ،مف البرنامف ذات ميمػة جيػدة مػف الناحيػة المترػادية مػف وجهػة نظػر نينػة الدراسػة
مػػف خػػحؿ تقػػديـ المعػػارؼ  ،لممءػػروع انعكاسػػات إيجابيػػة نمػػض القػػدرات بمختمػػؼ أنوانهػػا

 والدنـ األكاديم  وتسهيؿ نممية التطوير.
 (Todorovic &Untornpithug, 2008)  دراسػة تودوروفيػؾ و أنتورنبيثػور (10)

 رالطبيعة متعددة األبعاد لحاضنات الجامعة: القدرة والموارد ومراحؿ التركيزر
 ،اسػػػػتهدفت الدراسػػػػة التعػػػػرؼ نمػػػػض الطبيعػػػػة المتعػػػػددة األبعػػػػاد لمحاضػػػػنات الجامعيػػػػة

وتورمت إلػض أف الجامعػات فػ  حاجػة إلػض  ،واستخدمت الدراسة المنهف الور   التحميم 



 
 
 

 ـ 6102( أكتوبر لسنة الثالثزء الج 031مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 

- 16 - 

والمءػرونات الجديػدة لتظػؿ وثيقػة الرػمة بمجتمػع  النخراط ف  تسويؽ الجهود البتكاريػة
األنمػػاؿل وال انميػػة فػػ  تطػػوير المترػػاد بمػػا لػػديها إمكانػػات مويػػة لجعػػؿ مسػػاهماتها فػػ  

 ،وتتمركػػز فانميػػة الجامعػػات فػػ  رنايػػة الءػػركات المسػػتأجرة بنجػػاح ،الءػػركات ذات معنػػض
ميف التعمػػيـ ال عػػاؿ وتضػػ ،وانطػػواء نمميػػات الحتضػػاف نمػػض الءػػبكات المجتمعيػػة ال عالػػة

 ،لمريػادة كعنارػر ديناميكيػة) تطبيػؽ متعػدد األوجػػ ( وثابتػة ) نظريػة( مػف خػحؿ التػػدريس
ولك  تكوف الجامعة أكثر توجه ا لمريادة فشف ذلؾ يتطمب فانمية أكثػر فػ  تنظػيـ المءػاريع 

  ووجود روابط لءبكة الجامعة مع المجتمع لت عيؿ الحاضنات. ،التعميمية
ر الػربط الءػبك  لحػدامؽ  (McAdam &Marlow, 2008) اـ ومػالودراسػة مكػاد (11)

الحاضػػػنات الجامعيػػػة: العحمػػػة بػػػيف التػػػدرج فػػػ  دورة بػػػدء الحيػػػاة واسػػػتخداـ مػػػوارد 
 الحاضناتر

هدفت الدراسة إلض التعرؼ نمض تأثير أنءطة الربط الءػبك  داخػؿ الحاضػنات الجامعيػة 
سػػتخدمت الدراسػػة المػػنهف الورػػ   وا ،نمػػض تطػػور الءػػركات الرػػغيرة وتنظػػيـ المءػػاريع

المسػػػح  ودراسػػػة حالػػػة لسػػػت ءػػػركات رياديػػػة ماممػػػة داخػػػؿ حاضػػػنات جامعيػػػة بالمممكػػػة 
وتورػمت الدراسػة إلػض أف أنءػطة الػدنـ الءػبك   ،المتحدةل نبر دراسة الوثامؽ والمقابحت

ة وتءػجيع روح المبػادر  ،تدنـ الءػركات الجديػدة أثنػاء بػدء التءػغيؿ والنمػو فػ  ومػت مبكػر
وتػػوفير المرػػدامية  ،والثقػػة بػػيف رجػػاؿ األنمػػاؿ لتسػػهيؿ التوارػػؿ وتعزيػػز الػػدنـ المتبػػادؿ

والتءػػاور بػػيف الءػػركات ورجػػاؿ األنمػػاؿ لنقػػؿ  ،والمهنيػػة والءػػبكات الجتمانيػػة والتجاريػػة
 ،وتطبيػػؽ البحػػوث والمعػػارؼ الجامعيػػة ،المعرفػػة والمعمومػػات المتعمقػػة باألحػػداث الرميسػػة

مامػػة روابػػط مويػػ ومػػرس القػػيـ  ،ة وحػػؿ مءػػكحت األنمػػاؿ مبػػؿ اتخػػاذ اللتزامػػات النهاميػػةوا 
والحرػوؿ  ،والءعور الجمان  ف  توفير منظـ لءرنية الحاضنة ،المءتركة داخؿ الحاضنة

وتطػػػوير األداء المسػػػتقبم  لمءػػػركات  ،نمػػػض خبػػػرة الجامعػػػة والمزايػػػا ال ريػػػدة التػػػ  تقػػػدمها
 ،لبحػػوث البتكاريػػة لمتطبيػػؽ فػػ  القطػػاع الخػػاصوتقػػديـ األبحػػاث واألفكػػار وا ،والحاضػػنات

 التنمية المستدامة لمءركات وتقديـ أساس موا لمنمو ف  المستقبؿ.  وتعزيز
ر فرص حاضنات األنماؿ الجامعيػة فػ   (Bajmocy, 2006) دراسة باجموس  (12)

 المناطؽ األمؿ توافق ا مف البمداف الت  تمر امتراداتها بمراحؿ انتقاليةر
إلض التعػرؼ نمػض فػرص احتضػاف األنمػاؿ بالجامعػة فػ  المنػاطؽ األمػؿ  هدفت الدراسة

وذلػػؾ بػػالتطبيؽ نمػػض جامعػػة  ،توافق ػػا مػػف البمػػداف التػػ  تمػػر امترػػاداتها بمراحػػؿ انتقاليػػة
واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنهف الورػػ   المسػػح  مػػف خػػحؿ  ،المجريػػة Szegedسػػيزجيد 

ميػػة الرػػغيرة والمتوسػػطة الحجػػـ تطبيػػؽ اسػػتبانة اسػػتهدفت فحػػص تومعػػات المءػػاريع المح
كمػا اسػتهدفت تحميػؿ الػدوافع التجاريػة لػد   ،( مءرون ا فػ  الجامعػة170نمض نينة مف )

ونينة مف طحب مرحمة  ،( طالب ا286نينة مف طحب المرحمة الجامعية األولض بم  موامها)
لحاضػػنة تعػػد وتورػػمت نتػػامف الدراسػػة إلػػض أف ا  ،( طالب ػػا134الدراسػػات العميػػا بمػػ  موامهػػا)

وضػػرورة وضػػع خطػػة  ،هػػ  الخطػػوة الرميسػػة فػػ  تعزيػػز سػػوؽ المعرفػػة التجػػارا المحمػػ 
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وأف التركيػز نمػض  ،البدء ف  تن يذ الحاضنة لممءروع استراتيجية متطورة برورة جيدةل مبؿ
وأف نػدـ وجػود سياسػة لمتخػرج  ،رنانة واحدة يقمػؿ مػف فررػة التوارػؿ والػتعمـ التراكمػ 

( سػنوات ممػا يتعػارض مػع 10-5لمءػركات المحتضػنة بالبقػاء لمػدة )مف الحاضنة يسمد 
 فكرة الحتضاف.

ػػا نالمي ػػا بالحاضػػنات  مػػف خػػحؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة يتضػػد أف هنػػاؾ اهتمام 
وأف نجاح هذ  الحاضنات يتطمب توافر جممة مف نوامػؿ النجػاح والسػت ادة مػف  ،الجامعية

ويححػػظ مػػف خػػحؿ العػػرض السػػابؽ نػػدرة الدراسػػات  ،أفضػػؿ الممارسػػات والخبػػرات العالميػػة
العربية بوج  ناـ واألجنبية بوجػ  خػاص التػ  تناولػت رؤيػة مسػتقبمية لمحاضػنات البحثيػة 

( 2013باسػتثناء دراسػة محمػد ) ،بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفػة
لجامعػػات المرػػرية فػػ  والتػ  هػػدفت إلػػض وضػػع رؤيػػة مقترحػػة لحاضػنات انبػػداع العممػػ  با

حيػث أنهػا امترػرت فػ  تناولهػا لحاضػنات انبػداع العممػ   ،ضوء متطمبات امتراد المعرفة
وهػػو مػػا  ،ولػػـ تتطػػرؽ لمحاضػػنات البحثيػػة فػػ  الجامعػػات السػػعودية ،فػػ  البيمػػة المرػػرية

تهػػدؼ إليػػ  الدراسػػة الحاليػػة. ونمػػض الػػرمـ مػػف اخػػتحؼ الدراسػػة الحاليػػة نػػف الدراسػػات 
إل أف الدراسػػة الحاليػػة مػػد  ،مػػف حيػػث األهػػداؼ والمعالجػػة وأمػػاكف السػػت ادة منهػػاالسػػابقة 

 است ادت منها ف  النواح  التالية:
 إنداد انطار النظرا. -
التعػػرؼ نمػػض متطمبػػات تطبيػػؽ الحاضػػنات البحثيػػة فػػ  الجامعػػات مػػف خػػحؿ تحديػػد  -

 جامعات.متطمبات امتراد المعرفة المتعمقة ببيمة الحاضنات البحثية ف  ال
 التعرؼ نمض نوامؿ نجاح الحاضنات بوج  ناـ داخؿ البيمة الجامعية. -
 اختيار منهف الدراسة.  -
 تحديد نينة الدراسة ومتغيرات الدراسة. -
وضػع رؤيػػة مسػػتقبمية لمحاضػنات البحثيػػة بالجامعػػات السػعودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات   -

 امتراد المعرفة
جراءات :  ثاني ا: منهجية البحث وا 

إذ تػػـ إنػػداد اسػػتبانة  ،انتمػػدت الدراسػػة نمػػض المػػنهف الورػػ   المسػػح  :مػػنهف البحػػث
 وتطويرها كأداة رميسة لجمع البيانات والمعمومات مف نينة الدراسة.

تمثؿ مجتمع البحث مف أنضاء هيمة التدريس ف  كميػة العمػوـ  مجتمع البحث ونينت :
التربيػػة فػػ  جامعػػة الممػػؾ تػػ  وكمي ،الجتمانيػػة بجامعػػة انمػػاـ محمػػد بػػف سػػعود انسػػحمية

( نضػو ال حسػب إحرػاميات وزارة التعمػػيـ 1017ل والبػال  نػػددهـ )القػر سػعود وجامعػة أـ 
 هػ. 1437/ 1436لمعاـ الجامع  

% مػػػف 25.7( نضػػػو ا أا بنسػػػبة 261وبالنسػػػبة لعينػػػة الدراسػػػة فقػػػد بمػػػ  موامهػػػا )
لطريقة الطبقية العءوامية ومد انتمدت الدراسة ف  اختيارها لمعينة نمض ا ،المجتمع األرم 
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( نضػو هيمػة 305. حيث تػـ توزيػع أداة الدراسػة نمػض )هامف مختمؼ الكميات السابؽ ذكر 
هػػػػ. نػػػاد منهػػػا 1436/1437تػػػدريس خػػػحؿ ال رػػػؿ الدراسػػػ  األوؿ مػػػف العػػػاـ الجػػػامع  

( 261وبمراجعػػة السػػتجابات وجػػد أف الرػػالد منهػػا ألمػػراض البحػػث ) ،( اسػػتبانة287)
( الخرػػػامص الديمومرافيػػػة لعينػػػة الدراسػػػة موزنػػػة حسػػػب 2رض الجػػػدوؿ )اسػػػتبانة. ويعػػػ

 متغيرات الدراسة.
(2الجدوؿ )  

 يبيف توزيع نينة الدراسة ونسبها نمض متغيرات الدراسة.
النسبة  العدد ال مة المتغير

 المموية

 الكمية

كمية العموـ الجتمانية ف  جامعة انماـ 
%40.2 105 محمد بف سعود انسحمية  

%33.3 87 كمية التربية ف  جامعة الممؾ سعود  
%26.4 69 كمية التربية ف  جامعة أـ القرا  

الدرجة 
 العممية

%15.3 40 أستاذ  
%40.3 105 أستاذ مءارؾ  
%44.4 116 أستاذ مساند  

سنوات 
 الخبرة

سنوات 5أمؿ مف   128 49%  
سنوات فأكثر 5  133 51%  

 الجنسية
%73.2 191 سعودا  
عودامير س  70 26.8%  

%100 261 انجمالػػػػػػػػػػػػ   
 أداة الدراسة:

األوؿ: ءػػػمؿ البيانػػػات  ،لتحقيػػػؽ أهػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ اسػػػتبانة مػػػف جػػػزأيف
وتكػوف مػف  ،والثان : ءمؿ نبارات السػتبانة التػ  تػـ توجيههػا لعينػة الدراسػة ،األساسية

 هما: ،( فقرة موزنة نمض مجاليف رميسييف42)
متطمبػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  ضػوء ؿ األوؿ: المجا -

 ( فقرة. وزنت نمض النحو التال :27وتكوف مف ) ،متطمبات امتراد المعرفة
 ( فقرات.4متطمبات تحضيرية وتكونت مف ) .1
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 ( فقرات.8متطمبات تن يذية وتكونت مف ) .2
 ( فقرات.8متطمبات بدء العمميات األولية وتكونت مف ) .3
 ( فقرات7متطمبات التقويـ والستدامة وتكونت مف ) .4

معومػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  ضػوء المجاؿ الثان :  -
 ( فقرة.15وتكوف مف ) ،متطمبات امتراد المعرفة

وفق ػا لمقيػاس  ،وأماـ كؿ نبارة خمسة مستويات تقيس درجة موافقة أفراد نينة الدراسة 
( درجػاتل 5وه  باألرماـ نمػض الترتيػب كبيػرة جػد ا ) ،لتقدير درجة الموافقةليكرت الخماس  

( درجػػة. 1( درجتػػافل ول أوافػػؽ )2ومميمػػة ) ،( درجػػات3( درجػػاتل ومتوسػػطة )4وكبيػػرة )
 ومف أجؿ ت سير النتامف انتمدت الدراسة نمض المقياس المبيف ف  الجدوؿ التال .

 
  (3الجدوؿ )

 فق ا لمقياس ليكرت ألداة الدراسة.يوضد درجة الستجابة و 
 مقياس ليكرت الخماس  لستبانة أنضاء هيمة التدريس

 مد  المتوسطات درجة الموافقة
 5.00 -4.20 كبيرة جد ا

 4.20أمؿ مف-3.40 كبيرة
 3.40أمؿ مف-2.60 متوسطة

 2.60أمؿ مف-1.80 مميمة
 1.80أمؿ مف-1 مير موافؽ/ مميمة جد ا

 ها:ردؽ األداة وثبات
لمتحقػػؽ مػػف رػػدؽ أداة الدراسػػة تػػـ النتمػػاد نمػػض طريقػػة رػػدؽ المحكمػػيف )الرػػدؽ  

( فقرة نمض مجمونة 45الظاهرا(ل حيث نرضت الستبانة برورتها األولية والمكونة مف )
مػػف األسػػاتذة والخبػػراء مػػف أنضػػاء هيمػػة التػػدريس فػػ  مجػػاؿ أرػػوؿ التربيػػة بكميػػة العمػػوـ 

ػا. ومػػد 12محمػد بػف سػعود انسػحمية بمػ  نػددهـ )الجتمانيػة فػ  جامعػة انمػاـ  ( محكم 
طمػػب مػػنهـ إبػػداء الػػرأا حػػوؿ مػػد  رػػحة ال قػػرات ومناسػػبتها لتحديػػد متطمبػػات تطبيػػؽ 

                                                           
  (، ثـ تقسيم  نمض ندد خحيا المقياس لمحروؿ نمض طوؿ =..0-لممقياستـ حساب المد  )أنمض درجة.

إلض أمؿ ميمة ف  المقياس )أو بداية المقياس وه  الواحد  الخمية الرحيد، بعد ذلؾ تـ إضافة هذ  القيمة
 الحد األنمض لهذ  الخمية. الرحيد( وذلؾ لتحديد
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الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفػةل ومعومػات هػذا 
عديحت والمتراحات الت  أبداها وبناء  نمض الت ،مع حرية الحذؼ وانضافة لم قرات ،التطبيؽ

ماـ الباحث بشجراء التعديحت الحزمة الت  ات ؽ نميها مالبيػة المحكمػيف والتػ   ،المحكموف
 ،مف تعديؿ بعض ال قػرات وحػذؼ فقػرات أخػر  ،%(90بمغت نسبة الت اؽ فيها أكثر مف )

 ( فقرة.42النهامية لتءمؿ ف  النهاية ) اف  رورته الستبانةحتض أربد 
كرونباخ( لمثبات بطريقػة التسػاؽ -ولقياس ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ معامؿ )أل ا

 والجدوؿ التال  يوضد ذلؾ. ،الداخم 
 
 
 (4الجدوؿ )

 معامؿ أل ا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.
 معامؿ الثبات محور ـ
 0.91 متطمبات تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية 1
 0.89 مات تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات السعوديةمعو  2

 0.90 الثبات الكم 
كمػػا  ،( وهػػ  درجػػة ثبػػات ناليػػة0.90حيػػث بمغػػت ميمػػة معامػػؿ الثبػػات الكميػػة )أل ػػا( )

وه  معػامحت ثبػات مرت عػة  ،(0.91 ،0.89تراوحت معامحت ثبات أداة الدراسة ما بيف )
 لحالية.يمكف الوثوؽ بها ف  تطبيؽ الدراسة ا
 نرض نتامف الدراسة ومنامءتها: 

مػػػا متطمبػػػات تطبيػػػؽ الحاضػػػنات البحثيػػػة أول : النتػػػامف المتعمقػػػة بالسػػػؤاؿ الرابػػػع: 
 بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة مف وجهة نظر نينة الدراسة؟

ية لمحور لصجابة نف هذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار 
 ( يبيف ذلؾ.5والجدوؿ ) ،متطمبات تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية

(5الجدوؿ )  
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة موافقة نينة الدراسة حوؿ مجالت 

 المعرفة محور تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد
 ازلي ا.مرتبة تن
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المتوسط  المجاؿ ـ
 الحساب 

النحػػػراؼ 
 المعيارا

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الموافقة

 كبيرة جد ا 0.36 4.50 متطمبات التقويـ والستدامة 4
 كبيرة جد ا 0.40 4.49 متطمبات بدء العمميات األولية 3
 كبيرة جد ا 0.36 4.48 المتطمبات التن يذية 2
 كبيرة جد ا 0.65 4.43 المتطمبات التحضيرية 1

الدرجة الكمية لمحور متطمبات الحاضػنات 
 كبيرة جد ا 0.37 4.47 البحثية بالجامعات السعودية

 

 
 (8الءكؿ )

يبيف متوسطات الدرجات الكميات لموافقة نينة الدراسة حوؿ فقرات مجالت محور تطبيؽ 
 ي ا.الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة مرتبة تنازل

( أف درجػػة الموافقػػة الكميػػة لعينػػة الدراسػػة نمػػض 8( والءػػكؿ )5يتضػػد مػػف الجػػدوؿ )
مجالت محور تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبػات امترػاد 

كانػػت كبيػػرة جػػد ا بالنسػػبة لكػػؿ مجػػاؿ والدرجػػة الكميػػة لمحػػور متطمبػػات التطبيػػؽ  ،المعرفػػة
-4.43تراوحت المتوسطات الحسابية لكؿ مجاؿ ما بيف ) كما ،(4.47بمتوسط حساب  )

(. وجػػػػاء ترتيػػػػب المجػػػػالت نمػػػػض النحػػػػو التػػػػال : جػػػػاء مجػػػػاؿ متطمبػػػػات التقػػػػويـ 4.50
يميػ  مجػال  متطمبػات بػدء العمميػات والمتطمبػات التن يذيػة  ،والستدامة ف  المرتبة األولض

ة األخيػػرة مػػف وجهػػة نظػػر ثػػـ جػػاء مجػػاؿ المتطمبػػات التحضػػيرية فػػ  المرتبػػ ،نمػػض التػػوال 
لويػػات و نينػػة الدراسػػة. ويمكػػف ت سػػير ذلػػؾ مػػف أف نينػػة الدراسػػة تػػر  أف مػػف أهػػـ األ 

التطبيقيػػةل ضػػرورة تبنػػض رؤيػػة موحػػدة لتطبيػػؽ الحاضػػنات البحثيػػة فػػ  جميػػع الجامعػػات 
السػػعودية تعتمػػد فػػ  المقػػاـ األوؿ واألخيػػر نمػػض توحيػػد معػػايير التقػػويـ والسػػتدامة لتمػػؾ 
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ت ووضػػػع برنػػػامف وطنػػػ  لقيػػػاس تقيػػػيـ أداء الحاضػػػنات مقارنػػػة بأمرانهػػػا نمػػػض الحاضػػػنا
بينما جاء مجاؿ المتطمبػات التحضػيرية فػ  المرتبػة األخيػرة مػف وجهػة  ،المستو  العالم 

نظرهـل كنتيجة لختحؼ توافؽ اآلراء فيما يتعمؽ بمعرفة نوع الحاضنة البحثية التػ  تخػدـ 
وزيػػادة الػػون  ب ػػرص تنظػػيـ  ،امعيػػة برػػورة أفضػػؿفػػ  كػػؿ بيمػػة ج احتياجػػات المجتمػػع

مػف خػحؿ المنءػورات والرػحؼ والنػدوات  ،المءاريع البحثية وكي ية تحقيقها ف  النتبار
حوؿ القضايا المجتمعية واألحػداث الجاريػة والػدورات التدريبيػة وورش العمػؿ نبػر وسػامؿ 

ر مركز دنػـ الحاضػنة وتنميػة اننحـ والتراؿ. وتت ؽ تمؾ النتامف مع ما أءار إلي  تقري
( مػف أهميػة التأكيػد IDISC, 2012H, 1-2المعمومات التػابع لرػندوؽ البنػؾ الػدول  )

 نمض متطمبات تطبيؽ الحاضنات ف  المجالت السابؽ ذكرها.
ولتحديد مد  استجابة أفػراد العينػة نمػض فقػرات كػؿ مجػاؿ مػف مجػالت محػور تطبيػؽ 

ودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد المعرفػػة تػػـ إيجػػاد الحاضػػنات البحثيػػة بالجامعػػات السػػع
والترتيػػب النسػػب  ل قػػرات كػػؿ مجػػاؿ مبينػػ   ،والنحرافػػات المعياريػػة ،المتوسػػطات الحسػػابية

 كما يم :
(6الجدوؿ )  

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة موافقة نينة الدراسة حوؿ فقرات 
 بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امترادمجالت محور تطبيؽ الحاضنات البحثية 
 مرتبة تنازلي ا. المعرفة

المتوسط  ال قرات ـ
 الحساب 

النحراؼ 
درجة  الرتبة المعيارا

 الموافقة
 أول : متطمبات تحضيرية

1 

تحميؿ الحتياجات المجتمعية نػف طريػؽ 
إجػػػراء مسػػػد اسػػػتطحن  آلراء الخبػػػػراء 
والستءػػػػػػػارييف فػػػػػػػ  مجػػػػػػػاؿ القضػػػػػػػايا 

جتمانيػػػػػػة والمترػػػػػػادية والسياسػػػػػػية ال
 والثقافية.

 كبيرة جد ا 1 0.88 4.66

3 
إنءػػػػػػاء ءػػػػػػبكة نحمػػػػػػات ودنػػػػػػـ بػػػػػػيف 
الحاضػػػػػػنات البحثيػػػػػػة فػػػػػػ  الجامعػػػػػػػات 
األجنبيػػػػػػة والعربيػػػػػػػة ذات التخررػػػػػػػات 

 المتءاب .
 كبيرة جد ا 2 0.65 4.42

2 
نءر ثقافة الحاضنات البحثيػة مػف خػحؿ 

رات التعريػػػػؼ بأهميتهػػػػا وأهػػػػدافها ومبػػػػر 
إنءػػػامها لممجتمػػػع والعػػػامميف بالجامعػػػات 

 كبيرة جد ا 3 1.02 4.42
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 السعودية.

4 
تقدير التدفقات النقدية الحزمػة لمحاضػنة 
البحثيػػػػػػة والتػػػػػػزاـ الوكػػػػػػالت الحكوميػػػػػػة 

 نحوها.
 كبيرة جد ا 4 0.82 4.24

 كبيرة جد ا 0.65 4.43 الدرجة الكمية لممتطمبات التحضيرية
 
 

 ذيةثاني ا: متطمبات تن ي

6 
وضػػػع رؤيػػػة ورسػػػالة الحاضػػػنة البحثيػػػة 
بمػػا تءػػمم  مػػف الخرػػامص ال ريػػدة لهػػا 

 وفوامدها ومزاياها.
 كبيرة جد ا 1 0.47 4.67

2 
إنءػػػػػػاء الهيكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػ  لمحاضػػػػػػنة 
البحثيػػػػػػة بالجامعػػػػػػة وتحديػػػػػػد الورػػػػػػؼ 

لكػػػػػػؿ  Description  Jobالػػػػػػوظي   
 مكونات .

 كبيرة جد ا 2 0.56 4.64

3 
قػػػػػػانون  لمحاضػػػػػػنة تحديػػػػػػد الوضػػػػػػع ال 

البحثيػػػػة مػػػػف حيػػػػث كونهػػػػا ذات طبيعػػػػة 
خارة مستقمة أـ مرتبطة مػع مؤسسػات 

 ماممة بذاتها.
 كبيرة جد ا 3 0.58 4.57

تحديد الغرض مف الحاضػنة البحثيػة مػف  1
 كبيرة جد ا 4 0.58 4.52 حيث كونها ربحية أو مير ربحية.

7 
تحديػػػد بػػػؤرة الهتمػػػاـ البحثػػػ  لمحاضػػػنة 

ؿ ربػػط البحػػث العممػػ  البحثيػػة مػػف خػػح 
بالمءػػػػػػػكحت المجتمعيػػػػػػػة فػػػػػػػ  البيمػػػػػػػة 

 السعودية.
 كبيرة جد ا 5 0.50 4.47

8 
إجراء دورات تدريبية وورش نمؿ لجميع 
الكػػػػوادر بالحاضػػػػنة البحثيػػػػة فػػػػ  نمػػػػوـ 
اندارة والتنظيـ ومهارات التراؿ وتبػادؿ 

 األفكار والت اوض الناجد...ال .
 كبيرة جد ا 6 0.55 4.42
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الهيكػػػؿ المػػػادا لألجػػػور لمكػػػوادر  تحديػػػد 5
 كبيرة جد ا 7 0.61 4.36 اندارية العميا والكوادر التن يذية.

تحديػػػػػػد المومػػػػػػع الجغرافػػػػػػ  لمحاضػػػػػػنة   4
 كبيرة جد ا 8 0.65 4.20 البحثية.

 كبيرة جد ا 0.36 4.48 الدرجة الكمية لممتطمبات التن يذية
 
 

 ثالث ا: متطمبات بدء العمميات األولية

4 
تػػػزاـ بالءػػػ افية والمبػػػادئ التوجيهيػػػة الل

ننػػػػػػد إجػػػػػػراءات التقيػػػػػػيـ لممءػػػػػػرونات 
 البحثية المقدمة.

 كبيرة جد ا 1 0.52 4.68

1 
-نقػػػػػد ءػػػػػراكة مػػػػػع القطػػػػػاع الخػػػػػاص 

ننءػػػػػػاء وتطػػػػػػوير -الػػػػػػدانميف والرنػػػػػػاة
 الحاضنات البحثية بالجامعات.

 كبيرة جد ا 2 0.56 4.67

8 
إجػراء دراسػػات جػدو  لممءػػرونات داخػػؿ 

ضػػػػػنة البحثيػػػػػة لنتقػػػػػاء المءػػػػػاريع الحا
المقدمػػػػة بواسػػػػطة لجنػػػػة مػػػػف الخبػػػػراء 

 المتخرريف.
 كبيرة جد ا 3 0.47 4.64

5 
مرانػػػػػاة أوجػػػػػ  التػػػػػآزر المحتممػػػػػة بػػػػػيف 
البػػاحثيف فػػ  كافػػة المءػػرونات البحثيػػة 

 الت  تتبناها الحاضنة البحثية.
 كبيرة جد ا 4 0.55 4.54

3 
وضػػػػػػػػػع معػػػػػػػػػايير واليػػػػػػػػػات لختيػػػػػػػػػار 

البحثيػػػػػػة والعمػػػػػػحء مػػػػػػف المءػػػػػػرونات 
أنضػػػػػػػاء هيمػػػػػػػة التػػػػػػػدريس والطػػػػػػػحب 

 وأرحاب المرمحة.
 كبيرة جد ا 5 0.72 4.48

7 
تن يذ برامف التحسػيف المسػتمر لممهػارات 
انداريػػة لمعػػامميف فػػ  الحاضػػنة البحثيػػة 

 والمءاركيف معها.
 كبيرة جد ا 6 0.58 4.43

تبػػػػػػادؿ المعمومػػػػػػات والترػػػػػػالت مػػػػػػع  2
توسػػػطة والرػػػغيرة المءػػػاريع البحثيػػػة الم

 كبيرة جد ا 7 0.59 4.43
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 لتحقيؽ الرورة التكاممية.

تجنػػب احتضػػاف البحػػوث المتضػػمنة فػػ   6
 كبيرة جد ا 8 1.19 4.03 ن س المجاؿ ت ادي ا لمتكرار.

 كبيرة جد ا 0.40 4.49 الدرجة الكمية لمتطمبات بدء العمميات األولية
 
 

 رابع ا: متطمبات التقويـ والستدامة

2 
يػػػد مسػػػتو  جػػػودة نتػػػامف ومخرجػػػات تحد

المءػػػػػرونات التػػػػػ  تتبناهػػػػػا الحاضػػػػػنة 
 البحثية.

 كبيرة جد ا 1 0.48 4.61

5 
اسػػػػتطحع رضػػػػا العمػػػػحء نحػػػػو مػػػػردود 
المءػػػػػرونات التػػػػػ  تتبناهػػػػػا الحاضػػػػػنة 

 البحثية.
 كبيرة جد ا 2 0.49 4.59

1 
وضػػػػػػػع برنػػػػػػػامف وطنػػػػػػػ  لتقيػػػػػػػيـ أداء 
الحاضػػنات البحثيػػة مقارنػػة بأمرانهػػا نمػػض 

 لمستو  العالم .ا
 كبيرة جد ا 3 0.64 4.57

6 
توظيػػػػػؼ اسػػػػػتخداـ المؤءػػػػػرات الكميػػػػػة 
والنونيػػػػة لتقيػػػػيـ األداء النسػػػػب  لرؤيػػػػة 

 ورسالة الحاضنة البحثية.
 كبيرة جد ا 4 0.50 4.52

4 
 ،اسػػػتمرارية تقػػػويـ العمميػػػات التنظيميػػػة 

والسػياؽ السياسػػ  والثقػػاف  والجتمػػان  
عمميػػػػات لممؤسسػػػػات المعنيػػػػة مباءػػػػرة ب

 الحاضنة البحثية.
 كبيرة جد ا 5 0.57 4.49

3 
مياس مستو  ك اءة الموارد التكنولوجيػة 
والماليػػة والبءػػرية والماديػػة المسػػتخدمة 

 مف مبؿ الحاضنة البحثية.
 كبيرة جد ا 6 0.49 4.44

7 
ضماف اتساؽ المخرجات المستخدمة ف  
دارة الحاضػػػنة نمػػػض حػػػد   تحسػػػيف أداء وا 

 سواء.
 كبيرة جد ا 7 0.76 4.29
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 كبيرة جد ا 0.36 4.50 الدرجة الكمية لمتطمبات التقويـ والستدامة
 كبيرة جد ا 0.37 4.47 الدرجة الكمية لمحور متطمبات التطبيؽ

 كما يم : ،( نمض الترتيب12 ،11 ،10 ،9(ل واألءكاؿ )6يتضد مف الجدوؿ )
المرتبػة األولػض بمتوسػط ( فػ  مجػاؿ المتطمبػات التحضػيرية فػ  1جاءت ال قػرة رمػـ ) -

( والمتعمقة بػػر تحميؿ الحتياجػات المجتمعيػة نػف طريػؽ إجػراء مسػد 4.66حساب  )
اسػػتطحن  آلراء الخبػػراء والستءػػارييف فػػ  مجػػاؿ القضػػايا الجتمانيػػة والمترػػادية 

( فػػ  المرتبػػة األخيػػرة فػػ  مجػػاؿ 4بينمػػا جػػاءت ال قػػرة رمػػـ ) والسياسػػية والثقافيػػةر،
( والمتعمقة بػػر تقدير التػدفقات النقديػة 4.24) حساب لتحضيرية بمتوسط المتطمبات ا

أف ل بػلحكومية نحوهار. ويمكػف ت سػير ذلػؾالحزمة لمحاضنة البحثية والتزاـ الوكالت ا
ضرورة تحميػؿ  :أهـ المتطمبات التحضيرية ينرب نمض نحووجهة نظر نينة الدراسة 

اآلراء بػػيف بػػيف المنظمػػات والمؤسسػػات  الحتياجػػات المجتمعيػػة والتورػػؿ إلػػض توافػػؽ
المجتمعية فيما يتعمػؽ بمعرفػة نػوع الحاضػنة البحثيػة التػ  تخػدـ احتياجػات المجتمػع 
برػػػورة أفضػػػؿ كػػػ  يػػػتـ تبنيهػػػا تحقيق ػػػا لألهػػػداؼ المنءػػػودة مػػػف إنءػػػاء الحاضػػػنات 

مػػع تػػدنيمها بالتوجهػػات العمميػػة لمتركيػػز نمػػض احتياجػػات العمػػحء برػػ ة  البحثيػػة،
 بخحؼ البنض التحتية والموارد والعقار والمتطمبات المادية المطموبة. خارة،
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( فػػ  مجػػاؿ المتطمبػػات التن يذيػػة فػػ  المرتبػػة األولػػض بمتوسػػط 6جػػاءت ال قػػرة رمػػـ ) -
( والمتعمقة بػػر وضع رؤية ورسػالة الحاضػنة البحثيػة بمػا تءػمم  مػف 4.67حساب  )

( فػ  المرتبػػة 4بينمػا جػاءت ال قػرة رمػـ ) ،الخرػامص ال ريػدة لهػا وفوامػدها ومزاياهػار
( والمتعمقػة بػػػر تحديػد 4.20األخيرة ف  مجاؿ المتطمبات التن يذيػة بمتوسػط حسػاب  )
أف وجهة نظر نينػة الدراسػة بالمومع الجغراف  لمحاضنة البحثيةر. ويمكف ت سير ذلؾ 

البحثيػة تحديػد رؤيػة ورسػالة الحاضػنات  :ينرػب نمػض  يذيػةنالتأهػـ المتطمبػات  نحو
كأسػػاس لتطػػوير منػػاخ اسػػتثمار األفكػػار والعقػػوؿ داخػػؿ الجامعػػات وتهيمػػة المجتمػػع 
لحتػػواء حاضػػنات األبحػػاث وتعميػػػؽ فكػػر العمػػؿ انبػػػدان  والمسػػاهمة فػػ  رػػػنانة 

 التغيير.
( فػػ  مجػاؿ متطمبػػات بػدء العمميػػات األوليػة فػػ  المرتبػة األولػػض 4جػاءت ال قػػرة رمػـ ) -

عمقػػة بػػػػر اللتػػزاـ بالءػػ افية والمبػػادئ التوجيهيػػة ننػػد ( والمت4.68بمتوسػػط حسػػاب  )
( فػػػ  6بينمػػا جػػاءت ال قػػػرة رمػػـ ) ،إجػػراءات التقيػػيـ لممءػػػرونات البحثيػػة المقدمػػػةر

( 4.03المرتبة األخيػرة فػ  مجػاؿ متطمبػات بػدء العمميػات األوليػة بمتوسػط حسػاب  )
 ادي ػػا لمتكػػرارر. والمتعمقػػة بػػػػر تجنػػب احتضػػاف البحػػوث المتضػػمنة فػػ  ن ػػس المجػػاؿ ت

بػدء العمميػػات متطمبػات  ويمكػف ت سػير ذلػؾ بػأف وجهػة نظػر نينػػة الدراسػة نحػو أهػـ
ضرورة توافر الء افية نف اختيار وتطبيؽ البحػوث والعمػحء مػف  :األولية يرتكز نمض

وتت ػػؽ تمػػؾ النتيجػة مػػع نتػػامف  ،أنضػاء هيمػػة التػدريس والطػػحب وأرػػحاب المرػمحة
( والت  أكدت نمػض أف الءػ افية وتحديػد Dahleez, 2009, 22-23دراسة داليز )

جراءات التقييـ مف أهـ نوامؿ نجاح الحاضنات ف  الجامعات.  المبادئ التوجيهية وا 
( فػػ  مجػػاؿ متطمبػػات التقػػويـ والسػػتدامة فػػ  المرتبػػة األولػػض 2جػػاءت ال قػػرة رمػػـ ) -

رجػػػات ( والمتعمقػػػة بػػػػػر تحديػػػد مسػػػتو  جػػػودة نتػػػامف ومخ4.61بمتوسػػػط حسػػػاب  )
( فػ  المرتبػة 7بينما جػاءت ال قػرة رمػـ ) ،المءرونات الت  تتبناها الحاضنة البحثيةر

( والمتعمقػة 4.29األخيرة ف  مجاؿ متطمبات بدء العمميات األولية بمتوسػط حسػاب  )
دارة الحاضػنة نمػض حػػد   بػػػر ضػماف اتسػاؽ المخرجػات المسػػتخدمة فػ  تحسػيف أداء وا 

ف وجهػة نظػر نينػة الدراسػة نحػو أهػـ متطمبػات التقػويـ ويمكف ت سير ذلؾ بأسواءر. 
ضرورة توافر الء افية نف اختيار وتطبيػؽ البحػوث والعمػحء  نمض:والستدامة يرتكز 

مف أنضاء هيمة التدريس والطػحب وأرػحاب المرػمحة. وتت ػؽ تمػؾ النتيجػة مػع مػا 
ؽ البنػؾ الػدول  أءار إلي  تقرير مركز دنـ الحاضنة وتنمية المعمومات التابع لرػندو

(IDISC, 2010p, 1-2فػػػػ  تقػػػػويـ أداء الحاضػػػػنة )،  ودراسػػػػة اليونسػػػػكو
(UNESCO,2000,55). 



 ـ 6102الجزء الرابع( أبريؿ لسنة  024مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 11 - 

ثاني ػػا: النتػػامف المتعمقػػة بالسػػؤاؿ الخػػامس: مػػا معومػػات تطبيػػؽ الحاضػػنات 
البحثية بالجامعػات السػعودية فػ  ضػوء متطمبػات امترػاد المعرفػة مػف وجهػة 

 نظر نينة الدراسة؟
السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية تطبيػؽ لصجابة نف هذا 

 ( يبيف ذلؾ.7والجدوؿ ) ،الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية
(7الجدوؿ )  

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة موافقة نينة الدراسة حوؿ فقرات محور 
 معومات التطبيؽ مرتبة تنازلي ا.

لمتوسط ا ال قرات ـ
 الحساب 

النحراؼ 
درجة  الرتبة المعيارا

 الموافقة

ضػػػػػعؼ التسػػػػػويؽ لمبحػػػػػوث الجامعيػػػػػة  13
 كبيرة جد ا 1 0.65 4.39 نتيجة ال رؿ بيف النظرية والتطبيؽ.

افتقػػػاد الءػػػ افية فػػػ  معرفػػػة رأس مػػػاؿ  7
 كبيرة جد ا 2 0.62 4.37 المءروع وءبكة المستثمريف.

احػػة لمحاضػػنات ممػة المػػوارد الماليػػة المت 1
 كبيرة جد ا 3 0.84 4.36 البحثية.

10 
ضعؼ منػوات الترػاؿ بػيف المؤسسػات 
الوسػػػػيطة الدانمػػػػة لمحاضػػػػنة البحثيػػػػة 

 والمؤسسات العممية البحثية.
 كبيرة جد ا 4 0.63 4.32

12 
سػيادة نمػػط البيرومراطيػػة والمركزيػػة فػػ  
أداء العمػػػػػػػػؿ واندارة فػػػػػػػػ  الحاضػػػػػػػػنة 

 البحثية.
 يرة جد اكب 5 0.67 4.31

افتقػػػاد الءػػػ افية ننػػػد إجػػػراءات التقيػػػيـ  9
 كبيرة جد ا 6 0.66 4.21 لممءرونات البحثية المقدمة.

ضعؼ خدمة المجتمع كأحػد أهػـ أركػاف  14
 كبيرة 7 0.71 4.19 مثمث وظامؼ الجامعة.

الفتقار إلض البرامف التدريبية التطبيقيػة  4
 رةكبي 8 0.90 4.16 المؤهمة لمحاضنة البحثية.
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لمتوسط ا ال قرات ـ
 الحساب 

النحراؼ 
درجة  الرتبة المعيارا

 الموافقة

تبػػػػػػايف ال جػػػػػػوة الرمميػػػػػػة والمعرفيػػػػػػة   15
 كبيرة 9 0.79 4.10 والتكنولوجية بيف الجامعات.

مياب التنسيؽ والتعاوف بيف الحاضنات  11
 كبيرة 10 0.73 4.09 البحثية ف  المجاؿ التخرر  الواحد.

ضػػػعؼ مسػػػتو  العحمػػػة بػػػيف الجامعػػػة  8
 رةكبي 11 0.87 4.02 والقطانات المستهدفة مف الحاضنة

2 
انخ ػػاض الػػون  الثقػػاف  لػػد  أنضػػاء 
الكػػػػػػػادر الػػػػػػػوظي   المنضػػػػػػػميف إلػػػػػػػض 

 الحاضنة البحثية.
 كبيرة 12 1.06 4.01

ممة الون  بحقوؽ الممكية ال كرية لػد   6
 كبيرة 13 0.88 3.94 الباحثيف.

رعوبة تػوافر الكػوادر البءػرية المؤهمػة  3
 كبيرة 14 1.09 3.91 ندارة الحاضنات البحثية.

لظػػػػروؼ البيمػػػػة المترػػػػادية وظػػػػروؼ ا 5
 كبيرة 15 1.15 3.73 بيمة األنماؿ العامة الغير المواتية.

 كبيرة 0.49 3.86 الدرجة الكمية لمحور معومات التطبيؽ
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 (13الءكؿ )

يبيف متوسطات الدرجات الكميات لموافقة نينة الدراسة حوؿ فقرات مجالت محور 
 معومات التطبيؽ مرتبة تنازلي ا.

( أف درجػػة الموافقػػة الكميػػة لعينػػة الدراسػػة نمػػض 13( والءػػكؿ )7د مػػف الجػػدوؿ )يتضػػ
فقرات محور معومات تطبيؽ الحاضنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  ضػوء متطمبػات 

كمػػا جػػاء ترتيػػب ال قػػرات نمػػض  ،(3.86كانػػت كبيػػرة بمتوسػػط حسػػاب  ) ،امترػػاد المعرفػػة
 النحو التال :

محور معومػات تطبيػؽ فػ  المرتبػة األولػض بدرجػة موافقػة  ( ف 13جاءت ال قرة رمـ ) -
( والمتعمقة بػػػر ضػعؼ التسػويؽ لمبحػوث الجامعيػة 4.39كبيرة جد ا بمتوسط حساب  )

( فػ  المرتبػة الثانيػة 7بينما جاءت ال قرة رمـ ) ،نتيجة ال رؿ بيف النظرية والتطبيؽر
ة بػػػر افتقػاد الءػ افية فػ  ( والمتعمقػ4.37بدرجة موافقة كبيرة جد ا بمتوسط حسػاب  )

ويمكػف ت سػير ذلػؾ بػأف وجهػة نظػر معرفة رأس ماؿ المءػروع وءػبكة المسػتثمريفر. 
أف المعػوؽ األساسػ  لتبنػ  رؤيػة الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات تت ؽ نينة الدراسة 

 ،السػعوديةل يتمثػؿ فػ  نػدـ وجػود اسػتراتيجية لتسػويؽ البحػث العممػ  فػ  الجامعػات
العمميػػػة والجامعػػػات ت تقػػػر إلػػػض وجػػػود خطػػػة تسػػػويقية واضػػػحة  فأممػػػب المؤسسػػػات

 ،لتسويؽ نتامف ما تجري  مف بحوث نممية إلض الجهػات التػ  يمكػف أف تسػت يد منهػا
 ثـ تأت  بعد ذلؾ مءكمة الء افية ف  معرفة رأس ماؿ المءروع وءبكة المستثمريف

خيػػرة بدرجػػة ( فػػ  محػػور معومػػات تطبيػػؽ فػػ  المرتبػػة مبػػؿ األ3جػػاءت ال قػػرة رمػػـ ) -
( والمتعمقػة بػػػر رػعوبة تػوافر الكػوادر البءػرية 3.91موافقة كبيرة بمتوسػط حسػاب  )

( فػػ  المرتبػػة األخيػػرة 5بينمػا جػػاءت ال قػػرة رمػـ ) ،المؤهمػة ندارة الحاضػػنات البحثيػػةر
( والمتعمقة بػػػالظروؼ البيمػة المترػادية 3.73بدرجة موافقة كبيرة بمتوسط حساب  )

وتت ػؽ النتػامف السػابقة مػع أءػار إليػ   ألنماؿ العامػة الغيػر المواتيػةر.وظروؼ بيمة ا
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( مػف أف كثيػر ا مػا Deborah & McNamara, 1994) كؿ مػف ديبػورا و ماكنمػار
الكثيػػػر مػػػف  تواجػػػ  مسػػػألة تحقػػػؽ متطمبػػػات تطبيػػػؽ الحاضػػػنات البحثيػػػة بالجامعػػػات

 .المعومات
جد فػروؽ ذات دللػة إحرػامي ا ثالث ا: النتامف المتعمقة بالسؤاؿ السادس: هؿ تو 

بيف استجابات أفراد نينة الدراسة نحػو متطمبػات  ≥ α) ٠٫٠٠نند المستو  )
ومعومات تطبيؽ الحاضنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  ضػوء متطمبػات 

الدرجػة -الخبػرة-تبع ا لمتغيرات )الكميػة ،امتراد المعرفة ومعومات هذا التطبيؽ
 الجنسية(؟ -العممية
ل ػػػروؽ بػػػاختحؼ متغيػػػر الكميػػػة: لمعرفػػػة إذا مػػػا كانػػػت هنػػػاؾ فػػػروؽ ذات دللػػػة )أ( ا

إحرػػػامية بػػػيف وجهػػػات نظػػػر نينػػػة الدراسػػػة نحػػػو متطمبػػػات تطبيػػػؽ الحاضػػػنات البحثيػػػة 
بالجامعات السعودية فػ  ضػوء متطمبػات امترػاد المعرفػة ومعومػات هػذا التطبيػؽ بػاختحؼ 

كمػا  ،(One Way Anova) ايف األحػادامتغيػر الكميػةل تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػ
  (:8يتضد ف  الجدوؿ )

 (8الجدوؿ )
لم روؽ بيف متوسطات  (One Way Anova)نتامف اختبار تحميؿ التبايف األحادا 

 استجابات أفراد نينة الدراسة حوؿ محورا الدراسة تبع ا لمتغير الكمية.

درجات  المجمونات محور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستو   ميمة ؼ المربعات

 الدللة
متطمبػػػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػػػؽ 
الحاضػػػػػػػنات البحثيػػػػػػػة 
بالجامعػػػػات السػػػػعودية 
فػػػػػ  ضػػػػػوء متطمبػػػػػات 

 امتراد المعرفة

 3.172 0.387 0.774 2 بيف المجمونات
0.044*
* 

 0.122 31.472 258 داخؿ المجمونات

  32.246 260 المجموع

معومػػػػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػػػػؽ 
الحاضػػػػػػػنات البحثيػػػػػػػة 
بالجامعػػػػات السػػػػعودية 
فػػػػػ  ضػػػػػوء متطمبػػػػػات 

 امتراد المعرفة

 2.052 0.554 1.108 2 بيف المجمونات
0.131 

 0.270 69.641 258 داخؿ المجمونات

  70.749 260 المجموع

 الدرجة الكمية
*0.013 4.457 0.441 0.882 2 بيف المجمونات

 0.099 25.517 258 داخؿ المجمونات *
  26.399 260 المجموع

 α= 0.05رتباط داؿ إحراميا نند مستو  دللة **ال    



 ـ 6102الجزء الرابع( أبريؿ لسنة  024مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 15 - 

( أن  ل توجد فػروؽ ذات دللػة إحرػامية بػيف متوسػطات 8يتضد مف خحؿ الجدوؿ )
استجابات أفػراد نينػة الدراسػة حػوؿ محػور معومػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات 

بمغػػت مػػيـ  ثحيػػ ،السػػعودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد المعرفػػة لهػػا تعػػز  لمتغيػػر الكميػػة
( أا مير دالة إحرػامي ا. ويمكػف ت سػير ذلػؾ 0.05أكبر مف ) اميم   مستو  الدللة لممحور

إلض ات اؽ وجهات نظر نينػة الدارسػة نحػو معومػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات 
بغض النظر نػف الكميػة التػ  ينتمػوف إليهػا.  ،السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة

حت النتػامف أف هنػاؾ فػروؽ ذات دللػة إحرػامية بػيف متوسػطات اسػتجابات ف  حيف أوضػ
أفراد نينة الدراسة حوؿ محػور تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  ضػوء 
متطمبات امتراد المعرفة والدرجػة الكميػة لحسػتبانة بػاختحؼ متغيػر الكميػة. ولمعرفػة اتجػا  

تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار أمػػػؿ فػػػرؽ  ،يػػػر نػػػوع الكميػػػةال ػػػروؽ ولرػػػالد أا فمػػػة مػػػف فمػػػات متغ
 (.9وذلؾ كما يتضد مف خحؿ الجدوؿ ) (LSD)معنوا

 (9الجدوؿ )
( لم روؽ بيف متوسطات استجابات أفراد نينة الدراسة نحو LSDاختبار أمؿ فرؽ معنوا)

 متطمبات التطبيؽ والدرجة الكمية باختحؼ متغير نوع الكمية.

 المتوسط ف نوع كمية المحور
 الحساب 

النحراؼ 
 المعيارا

كمية العموـ 
الجتمانية 

جامعة ف  
انماـ محمد 
بف سعود 
 انسحمية

كمية 
التربية 
ف  
جامعة 
الممؾ 
 سعود

كمية التربية 
جامعة ف  

 أـ القر 

متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػنات 
البحثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػات 
السػػػػعودية فػػػػ  
ضػػوء متطمبػػات 
 امتراد المعرفة

 كمية العمـو الجتمانيػة
فػػػػػػػ  جامعػػػػػػػة انمػػػػػػػاـ 
محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعود 

 انسحمية
105 4.49 0.381 --   

كمية التربية ف  جامعػة 
 **0.056 ---  0.27 4.54 87 الممؾ سعود

كمية التربية ف  جامعػة 
 ---   0.380 4.39 69 أـ القر 

 الدرجة الكمية

كمية العمـو الجتمانيػة 
فػػػػػػػ  جامعػػػػػػػة انمػػػػػػػاـ 
محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعود 

 انسحمية
105 4.37 0.326 ---   

كمية التربية ف  جامعػة 
 **0.050 ---  0.321 4.42 87 الممؾ سعود

كمية التربية ف  جامعػة 
 ---   0.28 4.27 69 أـ القر 
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( والػػػذا يبػػػيف نتػػػامف المقارنػػػات البعديػػػة لمتوسػػػطات 9يتضػػػد مػػػف خػػػحؿ الجػػػدوؿ )
ات البحثيػة بالجامعػات استجابات أفراد نينة الدراسػة حػوؿ محػور متطمبػات تطبيػؽ الحاضػن

والدرجػػة الكميػػة لحسػػتبانة حيػػث أوضػػحت  ،السػػعودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد المعرفػػة
النتامف أف ال روؽ جػاءت بػيف أفػراد نينػة الدراسػة ممػف ينتمػوف إلػض جامعػة الممػؾ سػعود 

جامعػػة أـ القػػر  لرػػالد أفػػراد نينػػة الدراسػػة ممػػف  إلػػض وأفػػراد نينػػة الدراسػػة ممػػف ينتمػػوف
( نمػػض الترتيػػب. 4.42 ،4.54مػػوف إلػػض جامعػػة الممػػؾ سػػعود بمتوسػػطيف حسػػابييف )ينت

ويمكف ت سير ما سبؽ مف أف أنضاء هيمة التػدريس فػ  جامعػة الممػؾ سػعود لػديهـ خبػرة 
فيما يتعمػؽ بمءػاركتهـ فػ  تأسػيس حاضػنة الريػاض لمتقنيػة والتػ  أسسػتها جامعػة الممػؾ 

بجانػػب مءػػاركة جامعػػة الممػػؾ  ،اد المعرفػػةهػػػػ لترسػػي  م هػػوـ امترػػ1429سػػعود فػػ  نػػاـ 
وهػو مػا يجعػؿ أنضػاء هيمػة التػدريس بجامعػة الممػؾ  ،سعود ف  برنامف حاضنات األنمػاؿ

سعود لديهـ الخبرة ف  تحديد متطمبات تطبيؽ الحاضنات البحثية بالجامعػات السػعودية فػ  
 ضوء متطمبات امتراد المعرفة 

إذا مػػا كانػػت هنػػاؾ فػػروؽ ذات دللػػة لمعرفػػة ال ػػروؽ بػػاختحؼ متغيػػر الخبػػرة:  ( ب)
إحرػػامية بػػػيف وجهػػػات نظػػػر نينػػػة أنضػػاء هيمػػػة التػػػدريس نحػػػو محػػػورا الدراسػػػة 

وذلػؾ كمػػا يتضػد فػػ   ،(T-Test)بػاختحؼ متغيػر الخبػػرة تػـ اسػػتخداـ اختبػار )ت( 
  (:10الجدوؿ )

 (10الجدوؿ )
طات لم روؽ بيف متوس (independent sample T-Test) نتامف اختبار)ت(

 استجابات أفراد نينة أنضاء هيمة التدريس حوؿ محورا الدراسة تبع ا لمتغير الخبرة.
المتوسط  العدد الخبرة محور

 الحساب 
النحراؼ 
مستو   ميمة)ت( المعيارا

 الدللة
متطمبػػات تطبيػػػؽ الحاضػػػنات 
البحثية بالجامعات السػعودية 
فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد 

 المعرفة.

 5أمؿ مف 
 0.307 4.486 128 سنوات

سنوات  5 0.941 0.074
 0.391 4.482 133 فأكثر

معومػػػات تطبيػػػؽ الحاضػػػنات 
البحثية بالجامعات السػعودية 
فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد 

 المعرفة.

 5أمؿ مف 
 0.514 4.135 128 سنوات

سنوات  5 0.746 0.324-
 0.530 4.156 133 فأكثر

 الدرجة الكمية 
 5أمؿ مف 
 0306 4360 128 سنوات

سنوات  5 0.891 0.013-
 0.331 4.366 133 فأكثر
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( أنػػ  ل توجػػد هنػػاؾ فػػروؽ ذات دللػػة إحرػػامية بػػيف 10يتضػػد مػػف خػػحؿ الجػػدوؿ )
متوسػطات اسػتجابات أفػػراد نينػة الدراسػة حػػوؿ محػورا الدارسػة والدرجػػة الكميػة لهػا تعػػز  

أكبػر  اسػة والدرجػة الكميػة ميم ػحيث بمغػت مػيـ مسػتو  الدللػة لمحػورا الدرا ،لمتغير الخبرة
( أا مير دالة إحرامي ا. ويمكػف ت سػير مػا سػبؽ أف هنػاؾ ات ػاؽ بػيف أنضػاء 0.05مف )

سػنوات فػأكثر( نمػض متطمبػات تطبيػؽ  5ـ -سػنوات5هيمة التػدريس وفػؽ الخبػرة )أمػؿ مػف 
ت  الحاضنات البحثية بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة والمعومات ال

 تحد مف هذا التطبيؽ. 
لمعرفة إذا مػا كانػت هنػاؾ فػروؽ ذات ال روؽ باختحؼ متغير الدرجة العممية: )جػػ( 

دللة إحرػامية بػيف وجهػات نظػر نينػة الدراسػة نحػو متطمبػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة 
بالجامعات السعودية فػ  ضػوء متطمبػات امترػاد المعرفػة ومعومػات هػذا التطبيػؽ بػاختحؼ 

 One Way) يػػر الدرجػػة العمميػػةل تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادامتغ
Anova)، ( 11كما يتضد ف  الجدوؿ:)  

 (11الجدوؿ )
لم روؽ بيف متوسطات  (One Way Anova)نتامف اختبار تحميؿ التبايف األحادا 

 ة.استجابات أفراد نينة الدراسة حوؿ محورا الدراسة تبع ا لمتغير الدرجة العممي

درجات  المجمونات محور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستو   ميمة ؼ المربعات

 الدللة
متطمبػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ 
الحاضػػػنات البحثيػػػة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
السػػعودية فػػ  ضػػوء 
متطمبػػػػػػات امترػػػػػػاد 

 المعرفة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 1.209 2.418 2 المجمونات

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  **0.000 10.459
 0.116 29.828 258 المجمونات

  32.246 260 المجموع
معومػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػؽ 
الحاضػػػنات البحثيػػػة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
السػػعودية فػػ  ضػػوء 
متطمبػػػػػػات امترػػػػػػاد 

 المعرفة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 5.083 10.167 2 المجمونات

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  **0.000 21.649
 0.235 60.582 258 المجمونات

  70.749 260 المجموع

 الدرجة الكمية 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 0.848 1.696 2 المجمونات

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  **0.000 8.855
 0.096 24.703 258 لمجموناتا

  26.399 260 المجموع
 α= 0.05الرتباط داؿ إحراميا نند مستو  دللة **  
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( أنػ  توجػد فػروؽ ذات دللػة إحرػامية بػيف متوسػطات 11يتضد مف خحؿ الجدوؿ )
استجابات أفراد نينة الدراسة حػوؿ محػورا السػتبانة والدرجػة الكميػة تعػز  لمتغيػر الدرجػة 

ػػػ يفث بمغػػػت مػػػيـ مسػػػتو  الدللػػػة لممحػػػور حيػػػ ،يػػػةالعمم ( أا دالػػػة 0.05أمػػػؿ مػػػف ) اميم 
تػػـ  ،إحرػػامي ا. ولمعرفػػة اتجػػا  ال ػػروؽ ولرػػالد أا فمػػة مػػف فمػػات متغيػػر الدرجػػة العمميػػة

 (.12وذلؾ كما يتضد مف خحؿ الجدوؿ ) (LSD)استخداـ اختبار أمؿ فرؽ معنوا
 (12الجدوؿ )

روؽ بيف متوسطات استجابات أفراد نينة الدراسة نحو ( لم LSDاختبار أمؿ فرؽ معنوا)
 محورا الدراسة والدرجة الكمية باختحؼ متغير الدرجة العممية.

الدرجة  المحور
المتوسط  ف العممية

 الحساب 
النحراؼ 
أستاذ  أستاذ المعيارا

 مءارؾ
أستاذ 
 مساند

متطمبات تطبيؽ 
الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػنات 
البحثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
السػػػػػعودية فػػػػػ  

مبػػػات ضػػػوء متط
 امتراد المعرفة

   -- 0.31 4.258 40 أستاذ
أستاذ 
  -- **0.000 0.40 4.521 105 مءارؾ

أستاذ 
 ---  **0.000 0.27 4.528 116 مساند

معومػػات تطبيػػؽ 
الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػنات 
البحثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
السػػػػػعودية فػػػػػ  
ضػػػوء متطمبػػػات 
 امتراد المعرفة

 **0.000  --- 0.16 4.253 40 أستاذ
أستاذ 
 **0.000 ---  0.50 4.346 105 مءارؾ

أستاذ 
 ---   0.53 3.928 116 مساند

 الدرجة الكمية 

   -- 0.20 4.256 40 أستاذ
أستاذ 
 **0.001 -- **0.001 0.32 4.459 105 مءارؾ
أستاذ 
    0.32 4.318 116 مساند

ات ( والذا يبيف نتامف المقارنػات البعديػة لمتوسػط12يتضد مف خحؿ نتامف الجدوؿ )
أف ال ػروؽ جػاءت بػيف أفػراد  ،استجابات أفراد نينة الدراسة حػوؿ الدرجػة الكميػة لحسػتبانة

 ،نينة الدراسة بدرجة أستاذ مءارؾ وأفراد نينة الدراسة بدرجة أستاذ ودرجة أسػتاذ مسػاند
 (. 4.459لرالد أفراد نينة الدراسة بدرجة أستاذ مءارؾ بمتوسطات حسابية )

( والذا بيف نتامف المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات 12)كما يتبيف مف الجدوؿ 
حيػػػث  ،أفػػراد نينػػة الدراسػػػة حػػوؿ محػػػور متطمبػػات تطبيػػػؽ الحاضػػنات البحثيػػػة لحسػػتبانة
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أوضػػحت النتػػامف أف ال ػػروؽ جػػاءت بػػيف أفػػراد نينػػة الدراسػػة بدرجػػة أسػػتاذ وأفػػراد نينػػة 
ة بدرجػػة أسػػتاذ مءػػارؾ بمتوسػػط الدراسػػة بدرجػػة أسػػتاذ مءػػارؾ لرػػالد أفػػراد نينػػة الدراسػػ

كمػػا بينػػت النتػػامف أف ال ػػروؽ جػػاءت بػػيف أفػػراد نينػػة الدراسػػة بدرجػػة  ،(4.521حسػػاب  )
لرػالد أفػراد نينػة الدراسػة بدرجػة أسػتاذ  ،أستاذ وأفراد نينة الدراسة بدرجػة أسػتاذ مسػاند

 (.4.528مساند بمتوسط حساب  )
قارنػػػات البعديػػػة لمتوسػػػطات ( والػػػذا بػػػيف نتػػػامف الم12كمػػػا يتضػػػد مػػػف الجػػػدوؿ )

 ،استجابات أفػراد نينػة الدراسػة حػوؿ محػور معومػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة لحسػتبانة
حيث أوضحت النتامف أف ال روؽ جاءت بيف أفراد نينة الدراسػة بدرجػة أسػتاذ وأفػراد نينػة 
  الدراسػػة بدرجػػة أسػػتاذ مسػػاند لرػػالد أفػػراد نينػػة الدراسػػة بدرجػػة أسػػتاذ بمتوسػػط حسػػاب

كمػػا بينػػت النتػػامف أف ال ػػروؽ جػػاءت بػػيف أفػػراد نينػػة الدراسػػة بدرجػػة أسػػتاذ  ،(4.253)
لرالد أفػراد نينػة الدراسػة بدرجػة أسػتاذ  ،مءارؾ وأفراد نينة الدراسة بدرجة أستاذ مساند

 (.4.346مءارؾ بمتوسط حساب  )
كثػػر ويمكػػف ت سػػير ذلػػؾ مػػف أف أنضػػاء هيمػػة التػػدريس مػػف فمػػة األسػػاتذة المءػػاركيف أ

احتكاك ا بمجاؿ البحوث المترػمة باحتياجػات المجتمػع المترػمة بامترػاديات المعرفػة والتػ  
يمكػف تبنيهػا فػػ  الحاضػنات البحثيػػة وذلػؾ مػػف وامػع إءػػرافهـ نمػض بحػػوث الدراسػات العميػػا 

ػا ،وبر ة خارة مرحمة الدكتورا  بجانب الماجستير وذلػؾ  ،ومف وامػع بحػوثهـ لمترميػة أيض 
بينمػا فػ  محػور المعومػات فقػد تسػهـ الخبػرة  ،حورا الدراسػة والدرجػة الكميػةفيما يتعمؽ بم

  لد  األساتذة ف  تحديد معومات التطبيؽ نف فمة األساتذة المسانديف.
لمعرفػػة إذا مػػا كانػػت هنػػاؾ فػػروؽ ذات دللػػة ال ػػروؽ بػػاختحؼ متغيػػر الجنسػػية: )د( 

محػػورا الدراسػػة بػػاختحؼ إحرػػامية بػػيف وجهػػات نظػػر نينػػة أنضػػاء هيمػػة التػػدريس نحػػو 
  (:13وذلؾ كما يتضد ف  الجدوؿ ) ،(T-Test)متغير الجنسية تـ استخداـ اختبار )ت( 

 
 
 
 
 
 
 (13الجدوؿ )
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لم روؽ بيف متوسطات  (independent sample T-Test) نتامف اختبار)ت(
 استجابات أفراد نينة أنضاء هيمة التدريس حوؿ محورا الدراسة تبع ا لمتغير الجنسية.

المتوسػػػط  العدد الجنسية رمحو 
 الحساب 

النحػػػراؼ 
مسػػػػػػػػػػػػتو   ميمة)ت( المعيارا

 الدللة
متطمبػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػؽ 
الحاضػػػػػػنات البحثيػػػػػػة 
بالجامعػػػات السػػػعودية 
فػػػػ  ضػػػػوء متطمبػػػػات 

 امتراد المعرفة.

 0.34 4.484 191 سعودا

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  0.981 0.023
 0.38 4.483 70 سعودا

معومػػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػػػؽ 
الحاضػػػػػػنات البحثيػػػػػػة 

السػػػعودية بالجامعػػػات 
فػػػػ  ضػػػػوء متطمبػػػػات 

 امتراد المعرفة.

 0.53 4.067 191 سعودا

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  **0.00 4.15-
 0.42 4.361 70 سعودا

الدرجػػػػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػػػػة 
 لممحاور

 0.31 4.335 191 سعودا
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  **0.019 2.35-

 0.30 4,439 70 سعودا
 α= 0.05الرتباط داؿ إحراميا نند مستو  دللة *      

( أنػػ  ل توجػػد هنػػاؾ فػػروؽ ذات دللػػة إحرػػامية بػػيف 13جػػدوؿ )يتضػػد مػػف خػػحؿ ال
متوسطات استجابات أفراد نينػة الدراسػة حػوؿ محػور متطمبػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة 

حيػػث بمغػػت مػػيـ مسػػتو  الدللػػة لمحػػورا  ،تعػػز  لمتغيػػر الجنسػػية ،بالجامعػػات السػػعودية
 دالة إحرامي ا.( أا مير 0.05أكبر مف ) االدراسة والدرجة الكمية ميم  
( أنػ  توجػد هنػاؾ فػروؽ ذات دللػة إحرػامية بػيف متوسػطات 13بينما يبيف الجدوؿ )

استجابات أفػراد نينػة الدراسػة حػوؿ محػور معومػات تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات 
لرػػالد أنضػػاء هيمػػة  ،تعػػز  لمتغيػػر نػػوع الجنسػػية ،السػػعودية والدرجػػة الكميػػة لحسػػتبانة

السػػعودييف حيػػث بمغػػت مػػيـ مسػػتو  الدللػػة لمحػػورا الدراسػػة والدرجػػة التػػدريس مػػف ميػػر 
( 4,439 ،4.361( أا دالػة إحرػامي ا. بمتوسػطيف حسػابيف )0.05أمؿ مػف ) االكمية ميم  

نمض التوال . ويمكف ت سير مػا سػبؽ مػف أف هنػاؾ ات ػاؽ فػ  وجهػات نظػر نينػة الدارسػة 
السػعودية فػ  ضػوء متطمبػات امترػاد نحو متطمبات تطبيؽ الحاضػنات البحثيػة بالجامعػات 

بينما كانػت ال ػروؽ لرػالد أنضػاء هيمػة التػدريس مػف ميػر السػعودييف بالنسػبة  ،المعرفة
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لمعومػػات التطبيػػؽ والدرجػػة الكميػػة لخػػتحؼ الخبػػرات والبيمػػات الجامعيػػة التػػ  ينتسػػب إليهػػا 
 أنضاء هيمة التدريس مف مير السعودييف. 

 مدراسة:الرؤية المستقبمية المقترحة ل
ف  ظؿ تنام  الهتماـ بتأسػيس وت عيػؿ الحاضػنات البحثيػة الجامعيػة لحسػت ادة مػف  

وذلؾ نظر ا لنجاحها ف  معظػـ دوؿ العػالـ لمسػموليتها فػ  زيػادة  ،العقوؿ والخبرات الجامعية
ج لعرػػػر امترػػػاد و اننتػػػاج القػػػوم  واسػػػتجابة لمطالػػػب الحتياجػػػات المجتمعيػػػة فػػػ  الولػػػ

  الرؤية المقترحة لتحقيؽ ذلؾ نمض النحو الذا يوضح  الءكؿ التال :جاءت  ،المعرفة

 (14الءكؿ )
يوضػد مخطػط الرؤيػة المسػتقبمية لمحاضػنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  ضػػوء 

 متطمبات امتراد المعرفة.
 كما يم : السابؽويمكف ت سير الءكؿ 

 :ف اآلت تنطمؽ الرؤية المقترحة م منطمقػػػات الرؤية المستقبمية: (1)

أف تطوير منظومة أداء البحث العمم  داخؿ الجامعات ل تأت  بمجرد تػوافر مجمونػة  -
ولكنهػا تعتمػد نمػض تػوفير وتأسػيس بيمػة بحثيػة  ،مف القوانيف المنظمػة أو اندارة لهػا

 متميزة ومبدنة داخؿ وخارج الجامعات السعودية.
لمجتمػػػع والمؤسسػػػات أف ضػػػعؼ الرتبػػػاط المنهجػػػ  بػػػيف البحػػػوث العمميػػػة ومضػػػايا ا -

ممػػا  ،ترتػػب نميػػ  المجػػوء إلػػض الخبػػرات األجنبيػػة أو السػػتيراد مػػف الخػػارج ،الرػػنانية
يتطمب وجود استراتيجية واضحة ومرسومة توج  البحث العمم  بالجامعػات السػعودية 
 وتحديد أوليات البحوث نف طريؽ الحاضنات البحثية لمختمؼ القطانات اننمامية.

مطػػاع اننتػػاج نػػػف السػػتعانة بالخػػدمات السػػتثمارية والبحثيػػػة ابتعػػاد المؤسسػػات و  -
كنتيجػػة لنتمادهػػا نمػػض نظػـ وتقنيػػات نمػػؿ حديثػػة لػػـ تتعامػػؿ  ،بالجامعػات السػػعودية
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فضػح  نػف ضػعؼ وفقػداف ثقػة أرػحاب المؤسسػات الخدميػة أو  ،معها الجامعات بعد
السػعودية نمػض تقػديـ اننتاجية ف  مدرة الخبرات الستءػارية والبحثيػة فػ  الجامعػات 

ممػػا يطػػرح الحاضػػنات  ،-اجتمانيػػة كانػػت أو مهنيػػة -الستءػػارات لحػػؿ مءػػكحتها
بػداعل كآليػات  البحثية كأحد الحموؿ البديمة لما تتميز ب  مف مرونة وابتكار ووامعية وا 

 ـ.2030لمتنمية المترادية المطموبة ف  ال ترة القادمة مف رؤية المممكة 
ترػػػاد السػػػوؽ الحػػػر كتوجػػػ  مسػػػتقبم  تتبنػػػا  المممكػػػة العربيػػػة زيػػػادة التوجػػػ  إلػػػض ام -

ومػا يترتػب نمػػض ذلػؾ مػف التجػا  انيجػػاب  نحػو السػتثمار فػ  الخػػدمات  ،السػعودية
وأهمية تعاظـ الدور الذا باتػت نمػض الجامعػات أف  ،األساسية ومنها التعميـ الجامع 

ألبحػػػاث التعاونيػػػة ومضػػػان ة ا ،تقػػوـ بػػػ  فػػػ  تػػدنيـ البحػػػوث الموجػػػ  نحػػػو التنميػػة
وظهور ري  جديدة لمجامعات متمثمة فػ  الجامعػة  ،المتداخمة والمتعددة التخررات

حػوؿ  -مف خحؿ الحاضنات البحثية-الستءارية وجامعة الءركات الت  تقود أنماؿ 
مءػػػكحت ءػػػديدة التسػػػاع والتنػػػوع ل يتيسػػػر القيػػػاـ بهػػػا فػػػ  إطػػػار البنػػػض الجامعيػػػة 

 التقميدية.
هتمػػاـ بتأسػػيس وت عيػػؿ الحاضػػنات البحثيػػة الجامعيػػة كمتطمػػب رمػػيس مػػف زيػػادة ال  -

وذلػػؾ نظػػػر ا  ،لحسػػػت ادة مػػف العقػػػوؿ والخبػػرات الجامعيػػػة ،متطمبػػات امترػػػاد المعرفػػة
لنجاحها ف  معظـ دوؿ العالـ لمسموليتها نػف زيػادة اننتػاج القػوم  لمقطػانيف العػاـ 

 دولية.والمساهمة ف  البتكارات ال ،والخاص ف  العالـ
 أهداؼ الروية المستقبمية: (2)

يتحدد الهدؼ الػرميس مػف الرؤيػة المقترحػة فػ  تبنػ  تطبيػؽ الحاضػنات البحثيػة فػ   
والتغمػب نمػض المعومػات التػ  تحػد  ،الجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة

 ويتـ ذلؾ مف خحؿ: ،مف فانمية هذا التطبيؽ
يات التػ  ترتكػز نميهػا انجػراءات التحضػيرية فػ  تقديـ مجمونة مف الممارسات واآلل -

 تأسيس الحاضنات البحثية ف  الجامعات السعودية وتجهيزها.
تحديد جممة مف الممارسات واآلليات الت  تقـو نميها انجراءات التن يذيػة لمحاضػنات  -

 البحثية ف  الجامعات السعودية.
ليػة ننءػاء الحاضػنات البحثيػة تحديد مقومات انجراءات المتعمقة ببدء العمميػات األو  -

 ف  الجامعات السعودية.
تقديـ مجمونة مف الممارسػات واآلليػات التػ  ترتكػز نميهػا إجػراءات التقػويـ وضػماف  -

 الستدامة لمحاضنات البحثية ف  الجامعات السعودية.
تحديد أهـ الرػعوبات والمعومػات المتومعػة والتػ  مػد تواجػ  نمميػة التحضػير والتن يػذ  -

وتوضػػيد سػػبؿ التغمػػب  ،وتقػػويـ الحاضػػنات البحثيػػة فػػ  الجامعػػات السػػعوديةوالبػػدء 
 نميها.
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  محاور الرؤية: (3)
ترتكز الرؤيػة المقترحػة نمػض نػدد مػف المحػاور رونػ  ننػد وضػعها أف تكػوف منبثقػة 
مػػف انطػػار النظػػرا والميػػدان  لمدراسػػة وتتوافػػؽ مػػع متطمبػػات تطبيػػؽ الحاضػػنات البحثيػػة 

 ضوء متطمبات امتراد المعرفةل وتءمؿ ما يم :بالجامعات السعودية ف  
انجػػراءات التحضػػيرية: ويءػػمؿ هػػذا المحػػور إجػػراء مسػػد اسػػتطحن  آلراء الخبػػراء   -

لتحميػؿ  ،والستءارييف ف  مجاؿ القضايا الجتمانية والمترادية والسياسػة والثقافيػة
إنءاء الحاضنات الحتياجات المجتمعية ك  يتـ تبنيها تحقيق ا لألهداؼ المنءودة مف 

مػػع تػػدنيمها بالتوجهػػات العمميػػة لمتركيػػز نمػػض احتياجػػات العمػػحء برػػ ة  ،البحثيػػة
وتػوفير مسػاحة لنءػر  ،وءبكات خدمات الدنـ ،وتحديد الروابط مع الجامعات ،خارة

والتػػزاـ  ،وتقػػدير التػػدفقات النقديػػة الماليػػة ،ثقافػػة الحاضػػنات البحثيػػة برػػورة مناسػػبة
 حوها.المؤسسات الحكومية ن

انجػػراءات التن يذيػػة: ويءػػمؿ هػػذا المحػػػور وضػػع رؤيػػة ورسػػالة الحاضػػنة البحثيػػػة  -
والختيػػػار الػػػػدميؽ  ،وتحديػػػد الجهػػػاز اندارا والمركػػػز القػػػػانون  المناسػػػب لمحاضػػػنة

وفحػص األنمػاؿ ال نيػة  ،والتدريب ف  الداخؿ والخارج وتحديد الهيكؿ المػادا لألجػور
 ،ن يػػػذ الحمػػػحت الترويجيػػػة لحءػػػد دنػػػـ المجتمػػػعوت ،وانمكانػػػات الماديػػػة والبءػػػرية

 والمساندة التقنية واألكاديمية األولية لستكماؿ المهارات المحمية.
إجراءات بدء العمميات األولية: ويءمؿ هذا المحور المبادئ التوجيهيػة ننػد إجػراءات  -

ءػػراؾ القطػػاع الخػػاص  ،التقيػػيـ لممءػػرونات البحثيػػة المقدمػػة واللتػػزاـ بالءػػ افية وا 
وبرامف التحسيف المستمر لممهارات اندارية لمعامميف بالحاضنات البحثية والمءػاركيف 

 فيهال وتبادؿ المعمومات والترالت مع المءاريع البحثية المتوسطة والرغيرة. 
إجراءات التقويـ والستدامة: ويءػمؿ هػذا المحػور السػع  السػتبام  لم ػرص البحثيػة  -

جراء تقييـ موضون  لتجربة الحاضنات البحثية وتحديد طرؽ مبتكرة لزيادة ا لتمويؿ وا 
 ف  الجامعات السعودية.

  اليات تن يذ الرؤية: (4)
يمكػػف انءػػارة إلػػض اليػػات تن يػػذ الرؤيػػة المسػػتقبمية  ،مػػف خػػحؿ نتػػامف الدراسػػة الحاليػػة

لمحاضػػنات البحثيػػة بالجامعػػات السػػعودية فػػ  ضػػوء متطمبػػات امترػػاد المعرفػػة والتػػ  أمكػػف 
 فيما يم : إجمالها

القياـ بدراسة جدو  لتحديد العامد التربػوا مػف إمامػة الحاضػنات البحثيػة: ولعػؿ مػف أهػـ  -
األسػػػباب الرميسػػػة نجػػػراء دراسػػػة الجػػػدو  هػػػو التورػػػؿ إلػػػض توافػػػؽ اآلراء بػػػيف القػػػادة 

فيمػا يتعمػؽ بمعرفػة نػوع الحاضػنة  ،المدنييف والمنظمات الرميسة ف  المجتمػع السػعودا
لػػذا تعمػػؿ دراسػػة الجػػدو  نمػػض  ،تخػػدـ احتياجػػات المجتمػػع برػػورة أفضػػؿ البحثيػػة التػػ 
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 ،إيجػػاد أفضػػؿ طػػػرؽ لتوليػػد وسػػامؿ مبتكػػػرة لمتغمػػب نمػػض العقبػػػات والمخػػاطر المتومعػػػة
بجانػب تحميػؿ سػوؽ العمػؿ والمػؤهحت  ،والمساهمة ف  التثقيؼ المجتمع  برورة كبيػرة

ومػد  تػػوافر المػػوارد الماديػػة  ،اتوالخبػرات التػػ  يمكػػف السػػت ادة منهػا فػػ  تمػػؾ الحاضػػن
بانضافة إلض تحديد أرحاب المرػمحة والستءػارييف  ،والتمويمية والمعموماتية المطموبة
ومعرفة إمكانات الجامعات والبنية التحتية)وفؽ متطمبػات  ،المحمييف ف  مناطؽ الحاضنة

 العمحء(.
فػ  هػذا الجانػب الخطػوات رفع الون  بأهمية الحاضنات البحثيػة الجامعيػة: حيػث يؤخػذ   -

الحزمػػة لتعزيػػز الموامػػؼ الرياديػػة مػػف خػػحؿ الطػػحع نمػػض الخبػػرات العربيػػة وانمميميػػة 
والتراؿ بالهيمػات الدوليػة ذات العحمػة لكتسػاب  ،والدولية ف  تبن  الحاضنات البحثية

وزيػادة الػون  ب ػرص تنظػيـ  ،الخبرات حوؿ الموضونات ذات الرػمة بعمميػة الحتضػاف
مف خحؿ المنءورات والرحؼ والندوات  ،لمءاريع البحثية وكي ية تحقيقها ف  النتبارا

حوؿ القضايا المجتمعية واألحداث الجارية والدورات التدريبية وورش العمؿ نبػر وسػامؿ 
ويءػػمؿ هػػذا الػػون  نػػدد ا مػػف الممارسػػات الجيػػدة تتمثػػؿ فػػ  نءػػر  ،اننػػحـ والترػػاؿ

ومبررات إنءاء الحاضنات البحثية لممجتمع والعامميف فػ   الون  بأهمية وأهداؼ وأنماط
والتعريػػؼ بالتحػػديات  ،والتعريػػؼ بالمرػػطمحات المتعمقػػة باحتضػػاف البحػػوث ،الجامعػػات

نطاء مقدمة موجزة ننها. ،الت  تواج  الحاضنات البحثية ف  البمداف النامية  وا 
العػال  السػعودال والتػ   تءكيؿ لجنة توجيهية نميػا لمحاضػنات البحثيػة بمجمػس التعمػيـ -

ينػػػػاط بهػػػػا أخػػػػذ إمػػػػرار السياسػػػػات العامػػػػة والخطػػػػط السػػػػتراتيجية والتكتيكيػػػػة المتعمقػػػػة 
بالحاضنات البحثية داخؿ الجامعات السعودية مف تحديد الغرض مف الحاضنة مف حيػث 

وتحديػد نمػوذج التءػغيؿ  ،وتحديد بػؤر الهتمامػات البحثيػة ،كونها ربحية أو مير ربحية
وفػػرص التمويػػؿ ومسػػتو  التحال ػػات  ،ؿ هيكمهػػا ونطػػاؽ الخػػدمات التػػ  تقػػدمهامػػف خػػح 
بجانػػػػب إمػػػػرار الوضػػػػع القػػػػانون    ،والمومػػػػع الجغرافػػػػ  لمحاضػػػػنات البحثيػػػػة ،الخارجيػػػػة

لمحاضػػنة مػػف حيػػث كونهػػا ذات طبيعػػة خارػػة مسػػتقمة أـ مرتبطػػة مػػع مؤسسػػات ماممػػة 
د مع البػاحثيف أو المؤسسػات المتحال ػة وتحديد القوانيف والموامد الداخمية والعقو  ،بذاتها
وتحديػد الهيكػؿ التنظيمػػ  مػف حيػث تحديػد سػػمطة وواجبػات الوظػامؼ المختم ػػة  ،وميرهػا

والتورػػيؼ العػػاـ المءػػتمؿ نمػػض رؤيػػة ورسػػالة الحاضػػنة والخرػػامص  ،داخػػؿ الحاضػػنة
ت وت ػػويض مجػالس إدارات الحاضػػنات البحثيػة بالجامعػػا ،ال ريػدة لهػا وفوامػػدها ومزاياهػا

ػػا مػػف رػػححيات المجنػػة التوجيهيػػة العميػػا رػػدار  ،بعض  ومرامبػػة تقػػويـ أداء الحاضػػنات وا 
   مرارات باستمرارها أو إنهاء نءاطها.

مف خحؿ وضع معػايير واليػات  ،تحديد مقومات اختيار المءرونات و الباحثيف والعمحء -
نة بوضػوحل وذلػؾ مػف حيػث كػوف معػايير القبػوؿ موضػو  ،لختيار المءرونات والعمحء

جراءات التقيػيـ جػراء فحورػات أخػر   ،متزامن ا ذلؾ مع الء افية والمبادئ التوجيهية وا  وا 
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باسػػتخداـ انجػػراءات والنمػػاذج القياسػػية مػػف مبػػؿ فريػػؽ مػػف المقػػوميف  ،لتمػػؾ المعػػايير
مع تجنب احتضاف البحػوث  ،ومراناة أوج  التآزر المحتممة بيف الباحثيف ،المتخرريف

ووضػع مسػابقات لخطػة البحػوث مػف خػحؿ  ، ػس المجػاؿ ت ادي ػا لمتكػرارالمتضمنة فػ  ن
رػػيامة المػػوامد وتحديػػد الجهػػات المسػػت يدة والرانيػػةل وبنػػاء القػػدرات وتوجيػػ  األطػػراؼ 

ثػـ اتخػاذ  ،ثـ تقيػيـ البػاحثيف والمءػرونات ،ثـ نممية مؿء الستمارات والقبوؿ ،المعنية
التطػػػوير المسػػػتمر  بانضػػػافة إلػػػض ،ضػػػهاالقػػػرار باحتضػػػاف المءػػػرونات البحثيػػػة أو رف

لممهارات اندارية لمعامميف ف  الحاضػنة البحثيػة ومسػاندتهـ نمػض الت كيػر السػتراتيج  
 وامتراح السياسات الت  مف ءأنها أف تضمف بموغ أهداؼ ومايات الحاضنة.

 تقػػػويـ أداء الحاضػػػنات البحثيػػػة ليءػػػمؿ إدارة نمميػػػات التقػػػويـ والسػػػتدامةل مػػػف خػػػحؿ -
التقػػويـ نتػػامف ومخرجػػات الحاضػػنات والمػػوارد التكنولوجيػػة والماليػػة والبءػػرية والماديػػة 

والسػػػياؽ السياسػػػ   ،المسػػػتخدمة مػػػف مبػػػؿ الحاضػػػنات البحثيػػػة والعمميػػػات التنظيميػػػة
بجانػػب اسػػتخداـ  ،والثقػػاف  والجتمػػان  لممؤسسػػات المعنيػػة مباءػػرة بعمميػػات الحاضػػنة

والحرػوؿ  ،ونية لتقييـ األداء النسب  لرسػالة الحاضػنةمجمونة مف التدابير الكمية والن
وضماف أف نمميات التقويـ  ،نمض اراء المست يديف والعمحء نمض ميمة برنامف الحاضنة

 بءػػػكؿ يتسػػػؽ مػػػع المخرجػػػات المسػػػتخدمة فػػػ  تحسػػػيف أداء الحاضػػػنة ،يمكػػػف إداراتهػػػا
داء المال  متضػمن ا ونمض نحو نظام ل بحيث يغطض البرنامف األ ،البحثية نمض حد سواء

ورضػا العميػؿ نػف اسػتخداـ خػدمات  ،التنوع ف  الميزانيػةل وكميػة دنػـ الجهػات الرانيػة
وتقػػويـ ال انميػػة والتػػأثيرات مػػف خػػحؿ تنظػػيـ ورػػيانة نظػػاـ إدارة  ،الحاضػػنات البحثيػػة

ووضػع برنػامف وطنػ  لقيػاس تقيػيـ  ،المعمومات المعتمػد نمػض تطبيقػات ءػبكة اننترنػت
 نات مقارنة بأمرانها نمض المستو  العالم .أداء الحاض

  معومات تن يذ الرؤية واليات العحج والمواجهة: (5)
يمكف انءارة إلض أهـ المعومػات المتومعػة التػ  تحػد  ،مف خحؿ نرض نتامف الدراسة 

مف تحقؽ الرؤيػة المسػتقبمية لمحاضػنات البحثيػة بالجامعػات السػعودية فػ  ضػوء متطمبػات 
 كما يوضح  الجدوؿ التال :  ،وطرح بدامؿ مف اليات العحج والمواجهة لها ،امتراد المعرفة

 (14الجدوؿ )
يبيف أهـ المعومات المتومعة والت  تحد مف تحقؽ الرؤية المستقبمية لمحاضنات البحثية 

 واليات العحج والمواجهة. ،بالجامعات السعودية ف  ضوء متطمبات امتراد المعرفة
 والمواجهة الية العحج المعوؽ ـ

ضػػػػػعؼ التسػػػػػويؽ لمبحػػػػػوث   .1
الجامعيػػة نتيجػػة ال رػػؿ بػػيف 

إيجػػػػػػاد اليػػػػػػة لتسػػػػػػويؽ نتػػػػػػامف البحػػػػػػوث الجامعيػػػػػػة 
مثؿ إنءاء وحدات تسػويؽ لمبحػوث  ،لممست يديف منها
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وضػػػعؼ  ،النظريػػػة والتطبيػػػؽ

مستو  العحمة بيف الجامعػة 
والقطانػػػات المسػػػتهدفة مػػػف 

 الحاضنة

لمقدمػػػػة بعػػػػد والهتمػػػػاـ بالخػػػػدمات ا ،فػػػػ  الجامعػػػػات
الحتضػػاف لممءػػرونات البحثيػػة ممػػا يزيػػد الثقػػة مػػف 
 ،المسػػػػػت يديف فػػػػػ  الحاضػػػػػنات البحثيػػػػػة بالجامعػػػػػات

واسػػتقطاب  ،والتعػػاوف مػػع متخررػػيف فػػ  التسػػويؽ
الك ػػاءات وال نيػػيف الػػذيف يمتمكػػوف مهػػارات التسػػويؽ 

 وذلؾ ف  المراحؿ األولض مف الحاضنة البحثية. 

2.  

 افتقػػػاد الءػػػ افية فػػػ  معرفػػػة
رأس مػػػاؿ المءػػػروع وءػػػبكة 

وننػػد إجػػراءات  ،المسػػتثمريف
التقيػػيـ لممءػػرونات البحثيػػة 

 المقدمة.

اتخػػاذ جممػػة مػػف التػػدابير الرػػارمة المرتبطػػة بزيػػادة 
الثقػػػػػة بػػػػػيف الجامعػػػػػة ومؤسسػػػػػات التمويػػػػػؿ وءػػػػػبكة 

نػػػػف طريػػػػؽ تػػػػوفر إجػػػػراءات ومعػػػػايير  ،المسػػػػتثمريف
واضػػحة ومحػػددة فػػ  اختيػػار المءػػرونات والبعػػد نػػف 

 محسوبية والواسطة.ال

ممػػة المػػوارد الماليػػة المتاحػػة   .3
 لمحاضنات البحثية.

تبن  فكرة أف تأخذ الحاضنات البحثية بالنظػاـ الربحػ  
والنظػػاـ ميػػر الربحػػ   ،بالنسػػبة لممؤسسػػات الخارجيػػة

مػػػػػع دنػػػػػـ  ،بالنسػػػػػبة لمطػػػػػحب والبػػػػػاحثيف بالجامعػػػػػة
المءػػػػرونات الرياديػػػػة التػػػػ  ل يتػػػػوافر لهػػػػا التمويػػػػؿ 

 ،بجانػػب البحػػث نػػف دانمػػيف ورنػػاة دوليػػيف ،الكػػاف 
سػػواء هيمػػات أو منظمػػات نالميػػة أو ءػػركات مانحػػة 

لتقميػػػػؿ الضػػػػغط المػػػػال  نمػػػػض  ،لمبحػػػػوث البتكاريػػػػة
وتػػػػػدويؿ فكػػػػػرة الحاضػػػػػنات البحثيػػػػػة فػػػػػ   ،الحكومػػػػػة

 الجامعات السعودية.

4.  

ضػػعؼ منػػوات الترػػاؿ بػػيف 
المؤسسػػػػػػػػػػػػات الوسػػػػػػػػػػػػيطة 
الدانمػػػػة لمحاضػػػػنة البحثيػػػػة 

ات العمميػػػػػػػػػػػػػة والمؤسسػػػػػػػػػػػػػ
 البحثية.

اتخاذ كافة التدابير لمقياـ بحمحت تونية بالتعاوف مع 
بمػػػا يػػػؤدا إلػػػض  ،مختمػػػؼ وسػػػامؿ اننػػػحـ والترػػػاؿ

تقويػػػػة منػػػػوات الترػػػػاؿ بػػػػيف المؤسسػػػػات الوسػػػػيطة 
الدانمػػػػػة لمحاضػػػػػنة البحثيػػػػػة والمؤسسػػػػػات العمميػػػػػة 

بجانب التعاوف مع الهيمات العالمية المتعمقة  ،البحثية
الجمعيػػة األمريكيػػة  وانتمػػاد الحاضػػنات مثػػؿ بتطػػوير

ومركػػػز دنػػػـ الحاضػػػنة  ،NBIAلحاضػػػنات األنمػػػاؿ 
وتنميػػػػة المعمومػػػػات التػػػػابع لرػػػػندوؽ البنػػػػؾ الػػػػدول  

IDISC  وميرها لضماف جودة أداء الحاضنات البحثيػة
 وفق ا لممعايير والممارسات العالمية.
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5.  

سػػػػػيادة نمػػػػػط البيرومراطيػػػػػة 
والمركزيػػػػة فػػػػ  أداء العمػػػػؿ 

اندارة فػػػػػػػػػػػػ  الحاضػػػػػػػػػػػػنة و 
والظػػػػروؼ البيمػػػػة  ،البحثيػػػػة

المترػػػػادية وظػػػػروؼ بيمػػػػة 
األنمػػػػػػػػاؿ العامػػػػػػػػة الغيػػػػػػػػر 

 المواتية.

استقحلية الحاضنات البحثية إداري ػا نػف الجامعػة مػف 
خحؿ وضع لوامد منظمة لها تساندها ف  اتخاذ كافة 
 ،القػػػػرارات الخارػػػػة بهػػػػا دوف الرجػػػػوع إلػػػػض الجامعػػػػة

لتنسػػػيؽ العمػػػؿ داخػػػؿ  بجانػػػب وضػػػع أسػػػس نظاميػػػة
 ،الحاضنات بما يسػاهـ فػ  تػوفير بيمػة نمػؿ جمانيػة

يجاب  لمعمؿ داخؿ الحاضنة.  ومناخ مح ز وا 

6.  
ضعؼ خدمػة المجتمػع كأحػد 
أهػػػػـ أركػػػػاف مثمػػػػث وظػػػػامؼ 

 الجامعة.

تػػػوفر رؤيػػػة ءػػػاممة ونظػػػرة مسػػػتقبمية لػػػدور البحػػػث 
 ،العمم  ف  مستقبؿ التنمية واستثمار الموارد القوميػة

 الباحثيف إلض القضايا ذات األلوية المجتمعية. وتوجي 

7.  
الفتقػػػػػػػػػار إلػػػػػػػػػض البػػػػػػػػػرامف 
التدريبيػػة التطبيقيػػة المؤهمػػة 

 لمحاضنة البحثية.

الهتمػػاـ بالتػػدريبات المقدمػػة لصداريػػيف والمحتضػػنيف 
ممػػػا يقمػػػؿ مػػػف الومػػػت  ،مبػػػؿ وأثنػػػاء فتػػػرة الحتضػػػاف
 والجهد أثناء فترة الحتضاف.

8.  

ف بيف مياب التنسيؽ والتعاو
الحاضنات البحثية ف  
 ،المجاؿ التخرر  الواحد
وتبايف ال جوة الرممية 

والمعرفية والتكنولوجية بيف 
 الجامعات.

تػػػوفير مانػػػدة بيانػػػات ومعمومػػػات منػػػذ بدايػػػة تأسػػػيس 
لػػػربط  ،الحاضػػػنات البحثيػػػة بػػػيف الجامعػػػات السػػػعودية

كافػة الحاضػنات البحثيػة فػػ  ءػبكة اترػالت موحػػدة. 
تسػهيؿ العمػؿ داخمهػا وتيسػير اتخػاذ بما يسػاند نمػض 

بجانػػػب وجػػػود المجنػػػة  ،القػػػرارات المناسػػػبة والسػػػريعة
التوجيهيػػة العميػػا لمحاضػػنات البحثيػػة بمجمػػس التعمػػيـ 
العػػال  السػػعودا والتػػ  تمثػػؿ حمقػػة الورػػؿ فيمػػا بػػيف 
الحاضػػنات وتعػػد الجهػػة الرسػػمية لصءػػراؼ نمػػض كافػػة 

 الحاضنات البحثية بالمممكة.

9.  
ن  الثقاف  لد  انخ اض الو 

أنضاء الكادر الوظي   
المنضميف إلض الحاضنة 

 البحثية.

إنءاء لجنة داخؿ الحاضنات البحثية الجامعية تكػوف  
 ،نػػػف نءػػػر ثقافػػػة الحاضػػػنات والتػػػرويف لهػػػا مسػػػمولة

وتعزيز م هػـو تبنػ  فكػرة حاضػنات البحػوث الجامعيػة 
كمءػػروع مػػوم  لكسػػب القبػػوؿ المجتمعػػ  والجػػامع  

هػػػػا إنحمي ػػػػا برؤيػػػػة المممكػػػػة العربيػػػػة وربط ،نحوهػػػػا
 ـ2030السعودية 

وضػػع إطػػار نمػػؿ تنظيمػػ  مػػف موانػػد وأنظمػػة بهػػدؼ ممة الون  بحقوؽ الممكية   .10
 intellectual propertyحمايػػة الممكيػػة ال كريػػة 
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مػػف خػػحؿ إنءػػاء إطػػار نمػػؿ تءػػريع  يحكػػـ معػػايير  ال كرية لد  الباحثيف.

 والبحث العمم .  تح يز الباحثيف ف  منظومة التعميـ

11.  
رػػػػػػػػعوبة تػػػػػػػػوافر الكػػػػػػػػوادر 
البءػػػػػػػػػػرية المؤهمػػػػػػػػػػة ندارة 

 الحاضنات البحثية.

الهتمػػػاـ بعمميػػػات اختيػػػار وتػػػدريب الكػػػوادر البءػػػرية 
القاممػػة نمػػض الحاضػػنات البحثيػػة بحيػػث تءػػمؿ هػػذ  
التػػػػدريبات كافػػػػة المهػػػػارات والمعػػػػارؼ المطموبػػػػة فػػػػ  

 القامميف نمض الحاضنات البحثية العالمية.
 المراجع

 أوال: المراجع العربية.
(. تطوير منظومة حاضنات األعماا  ياا الجامعاات 2014عصام بن أمان اهلل. ) ،بخاري .1

مركاااااح البحاااااوث  ،المجمػػػػػة السػػػػػعودية لمتعمػػػػػيـ العػػػػػال  ،اليابانياااااة: الوالاااااع والتحااااا يات
 . 121-73 ،11 ،وحارة التعميم العالا-وال راسات

نولوجيااا المعمومااات واالتصااا  يااا تكيياا  التعماايم (.  ور تك2011)محماا  سااعي .  ،بساايونا .2
معهاا   ،المجمػػة المرػػرية لمتنميػػة والتخطػػيط ،مااع التصااا  المعريااة يااا الاا و  الناميااة

 . 140-71 ،(1)9 ،التخطيط القوما
(. دور تكنولوجيػػػػة الحاضػػػػنات فػػػػ  تطػػػػوير 2006)الطااااا ر محماااا  وحيااااانا  ،بوحيااااان .3

لا" متطمباات ته يا  المسسساات الصا يرة الممتقاا الا و  ،ةالمؤسسات الرغيرة والمتوسط
مخباااار العولمااااة والتصااااا يات  ااااما   إبرياااا ، 18- 17، والمتوسااااطة يااااا الاااا و  العربيااااة

  .539-529، الجحائر ،جامعة حسيبة بن بو عما بال م  ،أيريقيا
تػػػأثير التغييػػػر السػػػتراتيج  فػػػ  نمميػػػة الحتضػػػاف التقنػػػ  (. 2007موسااا  ) ،التميماااا .4

قنػػ : دراسػػة اسػػتطحنية لعينػػة مػػف منظمػػات القطػػاع الرػػنان  بانتمػػاد انبػػداع الت
 .جامعة ب  ا  ،كمية اإل ارة وااللتصا  ،رسالة ماجستير ،العرام  المختمط

(. حاضنات األعما  كما خ  لتحقياا المياحة التنايساية 2015أمج  محمو  محم  ) ، را كة .5
 ،ية لكميػة التربيػةالمجمة العمم ،بجامعة الطائ  من وجهة نظر أعضاء  يئة الت ريس

 .622-567 ،(5)31 ،جامعة أسيوط
(. تصاور مقتارل لتيعيا   ور الجامعااة 2013)حناان البا ري.  ،عبا  الباساط وكماا  ، ياا   .6

 ،يااا خ مااة المجتمااع يااا ضااوء الخباارات والتجااار  ال وليااة: حاضاانات الجامعااة نمو جااا
 .912-518 ،(2)6 ،جامعة القصيم ،مجمة العموـ التربوية والن سية

" ور الحاضااااانات التكنولوجياااااة ياااااا  عااااام المسسساااااات الصااااا يرة  (.2010عمااااا  ) ،مايسااااا .7
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داريػػػة ،والمتوساااطة" كميػػػة العمػػػوـ المترػػػادية والتجاريػػػة  ،مجمػػػة أبحػػػاث امترػػػادية وا 
 .164-132 ،7 ،جامعة محم  خيضر بسكرة ،ونمـو التسيير

لعربيػػة البحػػث العممػػ  ومجتمػػع المعرفػػة فػػ  المممكػػة ا(. 2010عماا  صااال  ) ،ال ااايع .8
مساتقب  إصا ل  :لماستمر الا ولا الخاامس لممركاح العرباا لمتعمايم والتنمياةا ،السػعودية
-52        يولياو، 15-13تجاار  ومعاايير ورس ،  المعرياة:لمجتمع  العربا التعميم
169. 

دراسػة تحميميػة لمءػراكة بػيف الجامعػة والمجتمػع فػ  (. 2006)السي   الة محم   ،صال  .9
 .جامعة بنها ،لة ماجستير كمية التربيةرسا ،ضوء خبرات بعض الدوؿ

(.  ور التصاااا  المعرياااة ياااا تطاااوير الجامعاااات الساااعو ية 2013)محمااا  نجااااة  ،الصاااائ  .10
، المجمة الدولية التربوية المتخررػة ،ومعيقات تيعيمه من وجهة نظر رسساء األلسام

2(9) ،841-860. 
 ،. نحااو جامعااة متميااحة(. يمسااية التميااح يااا التعماايم الجااامعا2009)ساامير  ،عباا  الحمياا  .11

 263-240، المركح العربا لمتعميم والتنمية ،(5)رلم  ،ءرامات تربويةإسمسمة 
 ،نمػػػوذج جديػػػد-إدارة المعرفػػػة فػػػ  المؤسسػػػة الجامعيػػػة(. 2010)عاااحة  ،عبااا  الاااراحا .12

الماااستمر العمماااا الشاااانا ع ااار بالتعااااون ماااع مركاااح ال راساااات المعريياااة بالقاااا رة" حاااا  
-131 ،طنطا ،كمية التربية نويمبر، 3-2"،عاصرة. مصر أنمو ًجاالمعرية التربوية الم

152. 
 ،امترػاد المعرفػػة فػػ  مرػر مءػػكحت ... وأفػػؽ تطػػور (. 2006عبا  الخااالا. ) ،يااروا .13

 ،القاااا رة ،مركاااح  راساااات وبحاااوث الااا و  النامياااة ،بحاااث ميااا انا ياااا التصاااا  المعرياااة
245-310. 

  تنميػػػػة القػػػػدرات التنافسػػػػية دور حاضػػػػنات المءػػػػرونات فػػػػ(. 2011خالاااا  ) ،لاساااام .14
الممتقاااااا  الاااااا ولا الرابااااااع لمصااااااناعات الصاااااا يرة  ،لمرػػػػػػنانات الرػػػػػػغيرة والمتوسػػػػػػطة

 .20-1 ،صنعاء ،والمتوسطة
أثػػػػر -سياسػػػػات حمايػػػػة المنءػػػػآت الرػػػػغيرة والمتوسػػػػطة(. 2011)مااااا ر  ،المحااااروا .15

. المااستمر العربااا الرابااع المبػػادرات العربيػػة فػػ  دنػػـ المنءػػآت الرػػغيرة والمتوسػػطة
المممكاااة العربيااااة  ،الريااااا  ،مركااااح الممااال ييصاااا  لمماااستمرات ،لتنمياااة المااااوار  الب ااارية

 .السعو ية
(. حاضنات اإلب اع العمما بالجامعات المصرية يا ضاوء 2013سمال حكريا. ) ،محم  .16

مجمػػة دراسػػات نربيػػة فػػ  التربيػػة ونمػػـ  ،-رسيااة مقترحااة-متطمبااات التصااا  المعريااة
 .85-81 ،(3)41 ،الن س
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(.  ور مجمعات التقنية ياا التحاو  نحاو االلتصاا  2010ل راسات االستراتيجية )مركح ا .17
اإلصا ار  ،جامعة الممال عبا  العحياح ،سمسمة إردارات نحو مجتمع المعرفة ،المعريا

27. 
السػػػػتعداد لممسػػػػتقبؿ: تنميػػػػة مجتمػػػػع المعرفػػػػة (. 2013محماااا  إباااارا يم. ) ،منصااااور .18

دراسػػة  –معرفػة فػػ  الػػوطف العربػ  )مرػػر والبتكػار وءػػروط النتقػاؿ إلػػض امترػػاد ال
 ،يبرايار 5-3الممتق  العمما حو  الرس  المساتقبمية العربياة وال اراكات ال ولياة  ،حالة(

 م.25/4/2016بتاريخ  خو   ،http://bit.ly/1pMddy3متال عم  الرابط 
يجية مقترحاااة لتنمياااة كياياااات البحاااث (. اساااترات2015ياطماااة رمضاااان عاااو . ) ،النجاااار .19

مجمػػة كميػػة  ،العمماا لاا   طاا   ال راسااات العميااا يااا ضاوء متطمبااات التصااا  المعريااة
 .412-335 ،30 ،جامعة المنويية ،التربية

(.  ور حاضاانات األعمااا  يااا التنميااة االلتصااا ية مااع اإل ااارة 2010)محمااو   ،الااوا ي .20
داري ،لمتجربة األر نية  .23-1، (7ع) ،ةأبحاث امترادية وا 
 :ثاني ا: المراجع األجنبية
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