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ث في تعزيز اإلبداع وتحقيق ريادة األعمال و بحوجية التابعة للجامعات ومراكز الحاضنات التكنولدور ال
 المحتضنة روعاتللمش

 

 *انتصار اذلادي الغويل أ.
   

      :الملخص
 أصبحتيف ظل ادلتغَتات العادلية اجلديدة، اليت أفرزهتا ادلعطيات االقتصادية والثورة التكنولوجية احلديثة،      

غر  إىل ادلادية من الطبيعة انتقلت حيث ،الديناميكية طابع تكتسي للجامعات التنافسية ادليزةالريادة واإلبداع و 
 التجديد أشكال من يوصفها شكلً ها نشاط إىل التكنولوجيا إدخال بضرورة مطالبة اجلامعةفأصبحت  ادية،ادل

 توطيد على تعمل اليت التكنولوجية اجلامعية احلاضنات وإقامة ،اخلارجي باحمليط االتصال دعم على يبٌت الذي
 . سوق احلايلال باحتياجات العلمي البحث ربط يف اإلسهام طريق عن وسوق العمل. اجلامعات بُت العلقة

 توفره دلا ،اتاجلامع واحلاضنات التكنولوجية يف تكنولوجياال معرفة دور إىل ىذه الدراسة يف ةوتسعى الباحث     
وربويلها إىل مشروعات ناجحة، من خلل  العلمية حباثاأل رعاية يف مرونة من واحلاضنة اجلامعة بُت العلقة

تحقيق ل؛ ىيئة التدريس والباحثُت واخلرباء يف رلاالهتماالعتماد على البنية األساسية ذلذه اجلامعات من أعضاء 
وذبميع وربليل  للحصول على بيانات نوعية،. ولتحقيق ذلك استخدم ادلنهج الوصفي التحليلي العمل الريادي

 ما ورد من نقاش، من خلل الدراسات السابقة واالطلع على الكتب وادلراجع اليت ذلا صلة بادلوضوع.
ادىا أن احلاضنات التكنولوجية والتطور التكنولوجي وتقدم االتصاالت، فَ وتوصلت ىذه الدراسة إىل نتائج مُ     

أحد زلركات التنمية. حيث ترتكز احلاضنات  وصفوالفكر اإلبداعي والعمل الريادي بيف ازدياد دور  أسهم
والعمل على ربويل ىده األفكار من  ،بيقيةاألحباث التطرعاية و  ،تنمية األفكار اإلبداعية التكنولوجية على

يف  التكنولوجية احلاضنات دور بتفعيل الدراسة ىذه وأوصت ،لبحث والتطوير إىل مرحلة التنفيذمرحلة ا
 وادلتابعة التقييم يف متطورة نظم وتبٍتي  منتجاهتم، وترويج األعمال رواد توجيو خلل منجلامعات الليبية ا

 األفكار خللق اً مصدر ون كت ياجلامعا بُت تعاون إجياد على احملتضنة، والعمل الريادية ادلشاريع أداء دلعدالت
 جامعاتنا ىلإ العامل يف اجلامعات ذبارب منها، ونقل األفضل لتجسيد اً مكان وصفهاب احلاضنة وبُتاالبداعية 

 الليبية.
اع األعمال، اإلبد التكنولوجية، ريادةاحلاضنات  ، حاضنات األعمال،التكنولوجيا :المفتاحية الكلمات

  مشاريع األعمال.واالبتكار، 
 

                                                           
*
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 :مقدمةال
 بينهما اإلنًتنت والتكامل وشبكة ادلتعددة والوسائط احلاسوب تقنيات رلاالت يف السريعة التطورات أدت     

 ادلصادر من واإلنًتنت احلاسوب أصبح ، حيث(واالتصاالت ادلعلومات بتكنولوجيا) اليوم يسمى ما ظهور إىل
 يف قوة مصدر التكنولوجية األدوات دتع لذا، كثَت من الدول  يف سريع بشكل ادلعلومات ونقل للتصال ةالرئيس

 مفتاح اجلامعي التعليم يعدو  .وإبداعاهتم األفراد قدرات وإظهار ،العقلية ادلهارات لتطوير ادلؤسسات التعليمية
 فإن اجملتمع، تقدم يف االنطلق نقطة ميثل اجلامعي التعليم كان وإذا البناء، وأساس واألمم الشعوب تقدم

 التنمية يف اجلامعات إسهام خلل منو، عن غٌت ال أمراً  يعد اجلامعي التعليم منظومة يف ادلستمر التطوير
 .(2013)نبيل عيد،: اجملتمع يف واالجتماعية االقتصادية

هتدف إىل  ،منظومة عمل متكاملة، العلمية األحباث ومراكز للجامعات التابعة التكنولوجية احلاضنات دعوتُ     
 أعمال روعاتمش إىل دعم ادلبادرين وادلبدعُت من أصحاب ادلشاريع يف ربويل أفكارىم وأحباثهم التطبيقية

 روعات:مؤدية إىل إنشاء وتطوير ىذه ادلش، وذلك بتوفَت بيئة متكاملة من تقدًن اخلدمات واالستشارات ناجحة
 (.2014)الشتيوي، 

 وتبٍت أجل دعم من األعمال بريادة االىتمام ضلو الليبية تتوجو اجلامعات أن جيب ذلك ىلإ واستنادا     
 وتوفَت الريادية ادلشروعات إنشاء على القادرين ادلستقبل أعمال لرواد نواة ميثلون الذين ادلتميزة البشرية العناصر

: والتطبيق ادلعرفة بُت الفجوة معاجلة يف وىو ما يسهم  ،لألفراد التطويري والسلوك االبتكاري التفكَت متطلبات
 (. 2011وعواطف،)شعيب 
 :الدراسة مشكلة

 وتطوير ،األعمال ريادة دعم حول ترتكز، االقتصادية التنمية أدوات من أداة حاضنات التكنولوجيا تشكل     
 ،وزيادة فرص العمل البطالة مكافحة وسائل من وسيلة دتع اليت ادلشاريعإقامة  يف همسْ وتُ  اإلبداعية، األفكار
تشجيع  يف تلعبو الذي والدور اجلامعية،ة التكنولوجي اضناتكيفية االستفادة من احل يف الدراسة مشكلة وتتمثل

 األسئلة نع اإلجابة خلل من وذلك ،تقدمها اليت روعاتللمش واحتضاهنا األعمال، لرياديي بداع واالبتكاراإل
 :التالية

 ؟التابعة للجامعات التكنولوجية احلاضنات  ما .1
 ؟احملتضنة روعاتللمش الريادة وربقيق األعمال لروادتعزيز االبداع  يف دور احلاضنات التكنولوجية ما .2
 احلاضنة التكنولوجية؟ صلاح عوامل مأى ما .3
 التكنولوجية؟يف إنشاء احلاضنات جامعاتنا الليبية ما التحديات اليت تواجو  .4
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 أهداف الدراسة:
 توفَت فرص عمل لروادمن خلل تعزيز اإلبداع و  الليبية يف اجلامعات االتكنولوجي حاضنات دور التعرف على .1

 األعمال. 
يف ليبيا طبيعة اجلامعة  مع تتناسب لألعمال الريادة ربقيق يف تساعد أن ميكن اليت احللول من رلموعة اقًتاح .2

 .العمل سوق ومتطلبات
وربقيق ادليزة التنافسية  الليبية اجلامعات التكنولوجية يف احلاضنات دور تفعيل إىل هتدف بتوصيات اخلروج .3

 .روعاتللمش
 أهمية الدراسة:

 ليبيا، من قبل الباحثُت يف الكايف باالىتمام حيظ مل حيوياً  موضوعاً  تتناول اكوهن يف أمهية الدراسة تكمن  .1
وتأيت ىذه الدراسة  ،الليبية البيئة احلاضنات التكنولوجية يف عن سابقة دراسات وجود وىذا ما يفسره قلة

ادلشروع ادلشًتك بُت اليونسكو  عناستجابة لتوصيات منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة 
 الفعال االستغلل ضرورة، و العربية ادلنطقة يف للريادة التعليم لتشجيع ؛الربيطانية star REALومؤسسة

 على للمحافظة وإمنا فقط، التنافسية ادليزة لتحقيق ليس ات،التابعة للجامع إنشاء احلاضناتو  للتكنولوجيا
 (.Unesco,2010) :واستمراريتها بقائها

أمام الباحثُت ادلتخصصُت للقيام بأعمال مستقبلية، تتناول موضوع أمهية احلاضنات التكنولوجية  فتح اجملال  .2
 بداعودعم اإلرلال الريادة  يف الصناعية ادلتقدمة الدول ذبارب من واالستفادة، الليبية التابعة للجامعات

 العربية ادلنظمات مع التعاون خلل النموذجية من احلاضنات التكنولوجية من عدد إنشاء يف والشروع
 .والقدرات العربية اتيللكفا األمثل للستخدام والدولية

 فرضية الدراسة:
بداع ألصحاب وربفيز عمليات اإل وجود علقة إجيابية بُت إنشاء احلاضنات التكنولوجية اجلامعية، -

 ، وتوفَت فرص العمل للخرجيُت.روعاتادلش
  :الدارسة منهج
 احلاضنات خاصةو  ،دور حاضنات األعمالعرض ، لالتحليلي الوصفي ادلنهج ىذه الدراسة اعتمدت     

 ،يف اجلامعات الليبية روعاتادلشبداع وربقيق ريادة تعزيز اإل واالستفادة منها يف التكنولوجية التابعة للجامعات،
 الكتب يف فقط ادلتمثلة مصادر البيانات إىل الدراسة يف ىذه الباحثة اذبهت حيث الظاىرة، وصف خلل من

تناولت ذلك  اليت السابقة والدراسات واألحباث، والتقارير، وادلقاالت والدوريات واألجنبية، العربية وادلراجع
 ادلوضوع.
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 الدراسات السابقة: 
 :بعنابة يف اجلزائر األعمال ريادة تعزيز يف ادلشروعات حاضنات بعنوان: أثر (م5105) مهدي: دراسة -

 صعوبات دلواجهة الصغَتة روعاتادلش ودعم ،ادلبادرة روح تشجيع يف احلاضنات الدراسة إىل تأثَتهتدف ىذه 
 بشكل هتدف ادلشروعات حاضنات أن :أمهها ،النتائج من عدد إىل الدراسة توصلت وقد ،األوىل ادلراحل
 إجيابية ارتباط علقة وجود بينت الصغَتة، كما الريادية روعاتادلش ومساندة الريادة، لروح الًتويج إىل أساسي
 باآليت: الدراسة وأوصت ،األعمال ريادة وتشجيع دلبادرةا روح وتعزيز روعاتادلش حاضنات خدمات بُت معنوية

 على القائمُت لدى الريادة روح ونشر لتعزيز وتنميتها، ادلشروعات حاضنة تقدمها اليت اخلدمات على التأكيد
 ادلنتسبة. روعاتادلش
بعنوان: دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف حل مشكلة البطالة لرياديي 2014) ) برهوم :دراسة -

 حلل أداة كوهنا يف األعمال حاضنات فاعلية لتعرف علىا إىل األعمال يف قطاع غزة. ىدفت ىذه الدراسة
 ناجحة روعاتدلش اإلبداعية أفكارىم ربويل خلل من األعمال رياديي وخاصة الشباب لدى البطالة مشكلة

 األعمال حاضنة قبل من ادلقدمة اخلدمات تقدًن مستوى :يف اآليت الدراسة نتائج أىم وسبثلت ،للدخل مدرة
 صلاح نسبة تزدادكما ، التخرج بعد ادلستوى ىذا تدىن يف حُت الشي بعض متوسطة كانت والتكنولوجيا
 العمل فرص زيادة إىل يؤدي ماوىو  األعمال حاضنة قبل من ذلا ادلقدمة اخلدمات نسبة بزيادة ادلشروعات

 .للشباب
 :الفلسطينية اجلامعات يف ادلعلومات تكنولوجيا استخدام مدى ( بعنوان:5100) هبة وآخرون :دراسة -

 نقل يف شلارستها وكيفية ،الفلسطينية اجلامعات يف التكنولوجيا استخدام مدى على لتعرفإىل اىدفت الدراسة 
ة. الفلسطيني اجلامعات يف احلديثة التقنيات تطبيق تعيق اليت وادلشاكل الصعوبات على ادلعلومات، والوقوف

ادللقاة على  الروتينية األعباء زبفيض يف ادلعلومات تكنولوجيا أسهمت: أمههاوتوصلت الدراسة إىل نتائج 
 األنظمة وتطوير ربديث على التكنولوجي، والعمل التطور مواكبة على تعمل اجلامعات نبينت أالعاملُت، 

أوصت ىذه مث اإلداري.  واإلبداع ادلعلومات تكنولوجيا بُت إجيابية علقو وجودأظهرت  مستمر، بشكل اإلدارية
 استخدام على العاملُت وتشجيع ،ةالتكنولوجي اجملاالت يف للستثمار دعم مايل توفَت ضرورةبالدراسة 

 .وادلبدعُت لإلبداع برامج إىل وضعا، باإلضافة التكنولوجي
 ربويل خلل من اقتصاد ادلعرفة ربقيق يف التكنولوجية دور احلاضناتبعنوان:  (:5119) الشتيوي :دراسة -
 ثقافة ىيكلة عادةإو ، معرفيا بناء االقتصاد بناء إعادة ىلإىذه الدراسة  وتدعو ،ثروة إىل بداعيةاإل فكاراأل

 يوظف الذي ادلعرفة، اقتصاد ثقافة إىل، ادلباشر النفط عائد على يعتمد ريعي رلتمع من وربويلو ،العريب اجملتمع
أمهها: أن  ،وتوصلت إىل نتائج وسلع، وخدمات منتجات بداعية إىلاإل فكاراأل ربويل يف النفط عائد



            

 م8102يناير  (3)العدد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
113 

 بحوثض ذبارية وربويل األفكار والاحلاضنات التكنولوجية أسهمت يف توزيع استخدام البحوث اجلامعية ألغرا
 وأوصت الدراسة باالستفادة .ناجحة، باإلضافة إىل توظيف ادلعرفة يف بناء االقتصاد روعات مشالتطبيقية إىل

 العربية ادلنظمات مع التعاون خلل من النموذجية احلاضنات رلال يف الصناعية الدول يف اجلامعات ذبارب من
  وتشجيع األفكار اإلبداعية. واإلقليمية

 ادلؤسسات وترقية دعم يف التقنية األعمال حاضنات أمهية بعنوان: (م5117( قطاف بن أحمد :دراسة -
 الصغَتة ادلؤسسات وتنمية دعم يف التكنولوجي اإلبداع أمهية إبراز إىل ىدفت الدراسة ،ادلبدعة الصغَتة

 بشكل همسْ تُ  تشجيع قدراهتا االبداعية ميكن أن يعزز من قدراهتا التنافسية وجيعلها وأن اجلزائر، يف وادلتوسطة
 ىذا يف واالبتكار بداع التكنولوجيأوضحت الدراسة أن تشجيع اإل كما االقتصادية، التنمية عملية يف أكرب
وكانت  والتجديد، اإلبداع على مشجعة بيئة خلق خلل من اخلارجي، باحمليط مرتبط ادلؤسسات من النوع

 ادلبادرات على القائمة خصوصا ادلؤسساتاألعمال التقنية أثبتت قدرهتا يف دعم  حاضنات أن النتائج:
 .تأسيسها من األوىل ادلراحل يف تواجهها اليت والعراقيل الصعوبات زبطي يف التكنولوجية،

 حاضنات تواجو اليت والنجاحات ادلشكلت بعنوان:McAdam & Keoggh(2006)  :دراسة -       
 ومنوىا األعمال حاضنات إنشاء يف الشروع توافرىا عند جيب معايَت الدراسة تناولت إنشائها، عند األعمال

 مناسبة، تدريب وبرامج وعملياً، علمياً  مؤىلة كفؤة وإدارة ربتية، بنية توفَت على ادلعايَت تلك ملتوتش وتطورىا،
مّدة   منذ العربية الدول يف األعمال حاضنات إنشاءمع : يف اآليتأىم نتائج الدراسة  وسبثلت ،ودعم تكنولوجي

 التكلفةيف احلسبان  األخذ وجيب الصغَتة، روعاتللمش يسَتال الدعم تقدم زالتال أهنا أثبت هيف ،زمنية
 لكثَت حباجة وأهنا احتضاهنا، ادلتوقع روعاتادلش وعدد احلاضنة، لبناء اللزمة وادلساحة احلاضنة، إلنشاء ادلتوقعة

 .الصغَتة روعاتادلش مساعدة تستطيع حىت ؛أجلها من تئشِ نْ أُ  اليت األىداف ربقق لكي، الدعم من
  هذه الدراسة: ما يميز       

 ادلدروساة، حياث الظااىرة وصاف علاى اعتمادت كوهناا يف ماع الدراساات الساابقة ىاذه الدراساة تتشاابو            
ورياادة  اإلبداعياةلألفكاار  وماا تاوفره مان دعام وأمهيتهاا، ،التابعة للجامعات التكنولوجية احلاضنات دور تستعرض

  .إنشاء حاضنات األعمال التكنولوجية تواجو اليت الصعوبات ومعرفة ،روعاتادلش
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 :اإلطار العام للدراسة
 :أواًل: مفاهيم أساسية عن التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية    

 واالتصاالت: تعريف تكنولوجيا المعلومات .0
 ،شامل واحدا مفهوما إعطائهم يف والباحثُت الكتاب آلراء وفقا ادلعلومات تكنولوجيا مفاىيم تعددت لقد    
 العلمية ادلعرفة رلموعة"بأهنا:  فهاعرّ  من فمنهم، الفكرية مهتومنطلقا العلمية الختلف آرائهم ذلك  ويرجع

 م(.2007 )القضاة، "إىل سلرجات ادلدخلت لتحويل اللزمة والفنون واألساليب واذلندسية والتكنولوجية
 واستخدامها، ادلعلومات ونشر ومعاجلة وزبزين مجع عملية :"بأهنا ادلعلومات تكنولوجياإىل  (2012) وأشار عطية    
 . "التكنولوجيا يف ربكمو مدى ربديد يف يستخدمها اليت والقيم يضعها اليت واألىداف اإلنسان بأمهية االعًتاف مع

 أساسية: مفاىيم ةثلث يف تتمثل (2011وعواطف)شعيب  حيددىا كما التكنولوجيا فإن وعموما
 يف يؤدي ،أداء زلدد بغرض ادلعلومات، أو العلمي للمحتوى ادلنظم التطبيق وىو عملية:بوصفها  التكنولوجيا - 

 .معينة مشكلة حل إىل النهاية
  اخلام. وادلواد اآلالت إنتاج يف ادلساعدة يف يكون العلمية، األساليب تطبيق زلصلة :اً منتجبوصفها  التكنولوجيا -
  عملية تصاحبها االخًتاع عملية أن يتضح ىذا من: والمنتج لألسلوب اً مزيجبوصفها  التكنولوجيا -

 ،احلاسب اآليل ىو ذلك على مثال وأوضحُ  كمنتج، عنها اً أسلوب لكوهنا التكنولوجيا فصل ميكن ال من مث اإلنتاج، و 
 ."فيها الكبَت توسعالو  الربامج إنتاج يف تطور دائما يصاحبو اجلهازف

 أو زبزين أو توزيع أو إنتاج على تساعد وسيلة أو أداة أن تكنولوجيا االتصال ىي: "أي م(2012عطية ) ويرى   
 أو إنتاج على تعمل تقنية وىي ،ادلعلومات لتكنولوجيا اً االتصال رافد تكنولوجيا دوتع ".البيانات عرض أو استقبال

 ادلعلومات. وعرض واستقبال واسًتجاع زبزين
 ادلعاجلة بعمليات ادلتعلقة التقنيات كل" :بأهنا االتصال نولوجيايف دراسة لتك (2008كما أشار بولعويدات وخريف)

 دوتع ."البصريو  السمعي تقنية: ادلعلوماتية واالتصال رلاالت ةثلث بُت ذبمع واليت ادلعلومات، وتبادل واإلنتاج
دارة ادلشاريع، إخلل إجياد احلل لكثَت من مشاكل  وتوليدىا وادلشاركة فيها من ،يف نقل ادلعرفةالتكنولوجيا موردا ىاماً 

التجهيزات ادلادية و نظم ادلعلومات وادلعاجلة، و فالتكنولوجيا تضم ادلعرفة اإلنسانية،  ،ومعاجلة وربليل ادلعلومات
 (. Unesco,2010) روعات:ادلشاليت تستخدم يف تنفيذ  واالتصاالت

 .والشكل التايل يوضح عمليات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
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 تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا عمليات يوضح (0شكل)
 

 

    .  تعريف حاضنات األعمال:5
يف مرحلة التأسيس واالنطلق والتشغيل، وتعرف  روعاتتعد احلاضنة تقنية جديدة لدعم وتشجيع ادلش        

رلموعة متكاملة من اخلدمات والتسهيلت وآليات ادلساندة واالستشارة، توفرىا مؤسسة ذات كيان " :بأهنا
مات لألفراد الذين ميلكون . وتقدم احلاضنة خدَ "لديها خربة وقدرة على االتصاالت لنجاح مهامها ،قانوين

احملتضنة ترك احلاضنة بعد انتهاء  روعات، ويشًتط على ادلشروعاهتمالبدء بإقامة مشيف مواىب العمل ويرغبون 
 للستفادة ؛األوىل اإلنشاءى يف مرحلة أخر  روعاتإلفساح اجملال أمام مش ،الزمنية احملددة، واخلروج منها دةادل

 .(م2014: )الشتيوي
 : . مميزات حاضنات األعمال3
 ريادية. روعاتلها إىل مشيتطوير أفكار جديدة، وربو تسعى احلاضنة إىل استقطاب و  -
 .سابقاً زمنية زلددة دة للستغلل دل اً رلهز  اً مكان دتع -
 تعمل على تقدًن حزمة متكاملة من اخلدمات ادلختلفة اللزمة دلمارسة العمل.  -
مث تتضاءل إىل أن تتلشى  ترتبط احلاضنة بعملئها)من ادلبادرين أو أصحاب ادلشروع( بعلقة تبدأ وثيقة، -

 احلاضنة إىل مبادرين جدد. فتتحول
 بداية اليت قد تعًتضهم يف العقبات ذباوز ومساعدهتم على اجلامعات، خلرجيي خاصة عمل فرص توفَت -

 (.م2011:)السعيدي البطالة من مشكلة التقليل يف هموتسأعماذلم، 

 
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ادلعرفة اإلنسانية التجهيزات ادلادية والشبكات نظم ادلعلومات وادلعاجلة
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 :أنواع الحاضنات .4
، حيث ال "حاضنات مغلقة ومفتوحة، لكل األعمال" :: ىيمتخصصة(الحاضنات األعمال العامة)غير  -

 سب طاقتها وإمكانياهتا ومساحتها. حبيتحدد الدخول إليو دبعايَت زلددة، إمنا 
، حيث "ذات الصبغة التكنولوجية ادلبتكرة روعاتهتتم بادلش حاضنات" :ىيالحاضنات التكنولوجية:  -

 روعاتدعم مشل ؛ذات طابع تكنولوجي يف ذات ادلوقعيرتبط وجودىا بوجود معهد، أو جامعة، أو أي جهة 
 بحوثعمل جديدة للخرجيُت ونشر ال تسعى إىل إجياد فرصاإلبداع العلمي والتقٍت، كما  األعمال ورعاية

 :لحاضنات التكنولوجية أنواع منهالاجلامعية. و 
 حاضنات األعمال التكنولوجية: . أ

 إىل األعمال حاضنات أوىل تاريخ يعود حيث اليوم، وليدة ليست التكنولوجية األعمال حاضنات فكرة نإ      
 مؤسساهتم بناء على اجلدد واخلرجيُت الشباب ربفيز ضلو باالذباه العامل دول بدأت م، فقد1959  العام
 منتجاً  تكون وحىت ،واقع إىل بداعاهتم التكنولوجيةإو  وخرباهتم أفكارىم ترمجة لغرض ؛اخلاصة روعاهتمومش

 يكونوا بأن للراغبُت التكنولوجية التنمية يف واسعة آفاق وفتح جديدة عمل فرص توفَت مع السوق، يف جديداً 
 وذباوز صحيح ضلوٍ  على البدء على ومساعدهتم ،اجلامعية الدراسات وخرجي وباألخص ،حقيقيُت أعمال رجال

 . حياهتم بداية يف الصعوبات
 ،يف الواليات ادلتحدة األمريكيةمنها  %60حاضنة تكنولوجية، يقع 1500 :ويوجد عمليا يف العامل حوايل     

: )الشتيوييف الدول العربية %6: وأقل من ،منها يف االرباد األورويب والصُت وتركيا وأمريكا اللتينية %35و
2014) . 

 حاضنات األبحاث التكنولوجية:ب.
 الفكرياة اإلباداعات ألصاحاب ادلطلوباة ادلتطلبات وادلساتلزمات هتيئة إىل التكنولوجية األحباث حاضنات هتدف    

 ؛والتجدياد اإلباداع رلااالت العلمياة يف حباوثهم وتوظياف أفكاارىم لتنمياة وادلؤىلُتربات اخل والتكنولوجية، ولذوي
 (.م2010 :)العزام وموسى: لتحويلها إىل منتجاتسبهيداً 

 : . الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعةج
، وهتدف إىل البحوثوحدات الدعم العلمي والتكنولوجي، اليت تقام بالتعاون مع اجلامعات ومراكز " ىي     

االستفادة من األحباث العلمية واالبتكارات التكنولوجية، وربويلها إىل مشروعات ناجحة من خلل االعتماد 
أعضاء ىيئة التدريس  على البنية األساسية للجامعات من معامل وورش وأجهزة، وحبوث، باإلضافة إىل

وىي هتدف أساسًا إىل تسويق العلم والتكنولوجيا من خلل  .والباحثُت والعاملُت، واخلرباء يف رلاالهتم
اضنات التعاقدات واالتفاقات اليت تتم بُت رلتمع ادلال واألعمال وتطبيقات البحث العلمي. لذلك فإن احل

 ادلعرفة اإلنسانية
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لوجية حقيقية، وتنشيط البحث العلمي من خلل التعاون بُت تستطيع إقامة تنمية تكنو التكنولوجية اجلامعية 
وىذه  ،أصحاب األفكار اإلبداعية والباحثُت واألكادمييُت من جهة ورلتمع االستثمار وادلال من جهة أخرى

 الشراكة اجلديدة تعتمد على:
 سياسات وطنية واضحة لدعم وتنمية التكنولوجيا. -
 قطاع اقتصادي خاص نشيط ومتطور. -
 موجهة لتنمية اإلبداع واالبتكار . برامج -
 .(م2014: )الشتيوي :أحباث أكادميية واخًتاعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتطبيق -
 :التكنولوجية الحاضنات أهمية. 5
 (.2011،السعديةو)م( 2010:)العزام وموسى:أبرزىا ،زلاور عدة يف التكنولوجية احلاضنات أمهية تتمحور   
 .واحتياجات سوق العمل اإلنتاجية بالقطاعات وادلبتكرة الناشئة روعاتادلش تربط- 
 اجلدوى ودراسات العلمية ادلشورة ًنقدتو  هبماخلاصة  األعمال روعاتمش إنشاء على ادلستثمرين تشجع -
  .روعاتدلشتلك ال

 للتحول قابلة ذبعلها روعاتمش شكل يف واإلبداعات واالبتكارات العلمي البحث نتائج توظيف يف همسْ تُ  -
 .اإلنتاج إىل
 .اجلامعات وخرجي وباألخص، ماىرين أعمال رجال يكونوا نأل للراغبُت عمل فرص توفر -
 .حديثة وابتكارات مناسبة تقنيات تطبيق على تعتمد خدمية وأ إنتاجية مشروعات ودعم إقامة على تعمل -
 :التكنولوجية الحاضنات . أهداف6

 :يلي ما لتحقيق ،(2011) ، والسعدية(2007) جواد بينها كما التكنولوجية احلاضنة هتدف  
 .القائم ادلشروع تطوير أو جديد إبداعي مشروع خلق يف همسْ تُ  إبداعية، أفكار تطويرتشجيع االبتكار و  -
والقيام بدور ادلختربات  ،تسويق األحباث والدراسات اليت تقوم هبا اجلامعات ومراكز البحث العلمي -

توفَت مصادر التمويل و  كادمييُت والباحثُت يف اجلامعات قبل تبنيها ذباريالتطوير أفكار األ التجريبية
 .احملتضنة روعاتشللم

 خرجيي اجلامعات. وخاصة خلق فرص عمل للشباب،  -
 :بتكاراإلبداع واالتتعلق بثانياً: مفاهيم أساسية 

 :. تعريف اإلبداع0
 اليت إذا الشخصية واخلصائص واالستعدادات القدرات من مزيج"( اإلبداع بأنو: 2013): يعرف عمر    

 واجملتمع ادلؤسسة وأ للفرد ومفيدة أصيلة نتائج إىل لتؤدي؛ العقلية بالعمليات ترقى أن ميكن مناسبة بيئة وجدت
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 ،أساسيتُت عمليتُت يضم ، وىو"واقع إىل اجلديدة األفكار ربويل ةصور  أبسط يف بداعإلا" يعٍت وقد ،والعامل
 قدر إىل حيتاج فاإلبداع ببعضهما، مرتبطان واإلبداع ادلعرفة أن على العلماء واإلنتاج، ويؤكد ،التفكَت :مها

أو  إبداعو ميكن ما ىناك يكون لن ادلعرفة دونمن و  التفكَت، عليو يقع الذي ادلوضوع يف ادلعرفة من كاف
  فيو. اإلبداع

 بأفكار أصل تبدأ االبتكارات فجميع ،اإلبداع الفٍت وتبادل اخلربات على مشجع جو   واالبتكار حيتاج إىل    
 التطبيق االبتكار يصبح وىكذا ادلنتج، يف ملموسة معينة تغيَتات بإحداث األفكار ىذه تعملو  ،إبداعية
 من اإلبداعي الفكر يصدر أن يمكنف للبتكار، انطلقة اإلبداع يكون ىنا أي مشروع، ومن يف الناجح
 :)زلمد واذلامشي: اإلبداعية األفكار لتلك ادلؤسسات احملتضنة خلل من ما يأيت غالباً  االبتكار لكن، األفراد

 .(م2016
 :الوظيفي اإلبداع مقابل التكنولوجي اإلبداع .5

تغَتات يف ادلظهر ادلادي للمنتج أو " :عبارة عن بأنو اإلبداع التكنولوجي ( إىل2013): عيد أشار     
ربسُت أدائها أو العمليات اخلاصة بتحسُت عمليات إنتاج السلع واخلدمات". كما يعرف  إىلاخلدمة يؤدي 

النشاطات اليت تنقل التقنية الستخدامها يف ادلهارات التصنيعية، وىو عملية تقدًن "اإلبداع التكنولوجي بأنو: 
ة إنتاجية قائمة، وذلك منتج جديد أو ربسُت منتج قدًن أو تصميم عملية إنتاجية جديدة أو ربسُت عملي

إجياد الفرص اجلديدة جلذب الزبائن والتكيف دلتطلبات وكذلك  لتلبية وإشباع حاجات الزبائن ورغباهتم،
    (.م2005 :)العبيدي :األسواق

الطريقة اليت تلجأ إليها "( دلفهوم اإلبداع الوظيفي )التنظيمي( بأنو: 2016ويشَت زلمد واذلامشي )    
للستجابة والتكيف مع ادلتغَتات البيئية لتحقيق مزايا تنافسية على غَتىا، من خلل تبٍت  مؤسسات األعمال

دبا يساعد على  ،أخرى روعاتأمناط تنظيمية جديدة أو تطوير تكنولوجيا جديدة أو إقامة علقات مع مش
 خلق شيء جديد. 

، بسبب مواجهة روعاتأصحاب ادلشبد من وجود الروح الريادية لدى  ولكي يتحقق اإلبداع يف العمل ال   
لذا تزايد االىتمام بدعم الريادة  ؛(م2011:ادلنافسة الشديدة القائمة على التطور التكنولوجي)شعيب وعواطف

حاضنات للدعم و  وجود حبث علميو توفر روح اإلبداع واالبتكار، و واحتضان األعمال اإلبداعية التكنولوجية، 
 وبصفة عامة فإن اإلبداع يشمل:(. 2104)عيد،  سبووجود التمويل ادلنا ،التكنولوجي

 إحداث تغيَت جوىري يؤدي إىل استحداث منتج أو خدمة جديدة. ىواالخًتاع:  -
 التحسُت وزيادة جودة ادلنتج واخلدمات. :التطوير: يشمل -
 ربسُت منتج أو استحداث خواص جديدة دلنتج موجود. ىواإلبداع يف ادلنتج:  -
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 تطوير نظم ادلعلومات أو أساليب إدارية جديدة. ىواإلبداع يف اخلدمات:  -
 إدخال عمليات تشغيل جديدة أو ربسُت اجلودة. ىواإلبداع يف العمليات:  -
  :. مكونات مؤشر االبتكار العالمي3

لكنو يتضمن البيانات ادلتاحة حديثًا، اليت ىي مستوحاة  ،مؤشر االبتكار العادلي ىو مشروع متطور ومتجدد    
ويعتمد مؤشر االبتكار العادلي على اثنُت من ادلؤشرات الرئيسية،  ،األحباث حول قياس االبتكارمن أحدث 

: وىي ،البتكاريةويرتكز مؤشر ادلدخلت على: ا ،رمها: مؤشر مدخلت االبتكار، ومؤشر سلرجات االبتكا
 .تطور األعمال(و ، تطور السوقو البنية التحتية، و والبحوث العلمية،  ،رأس ادلال البشريو )ادلؤسسات، 

 .بداعية(ادلخرجات اإلو مؤشر سلرجات االبتكار فَتتكز على:)ادلخرجات التكنولوجية وادلعرفية،  ماأ     
 :والشكل التايل يوضح مكونات مؤشرات االبتكار العادلي

 

 
 

 :( يوضح مكونات مؤشرات االبتكار العالمي5شكل)
 "م2016" مكونات مؤشرات االبتكار العادلي لسنة  (2016 ادلصدر)إبراىيم،

 الدول العربية في مؤشر االبتكار العالمي: ترتيب. 4
اجلدول  ويبُت ،"الصناعية دلؤسساتاو  روعاتدلشالنمو  زلركات" :ىي واالبتكار والتطوير البحث أنشطة إن    

  .م2016إىل  2012للسنوات من  العربية للدول العادلي االبتكار مؤشر التايل تطور
 .(م2016: )إبراىيم ويبُت اجلدول التايل ترتيب الدول العربية يف مؤشر االبتكار العادلي
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 م5106 :العالمي لسنة االبتكار في مؤشر ( يوضح ترتيب الدول العربية0جدول)

 
 

 ""وضع الدول العربية يف مؤشر االبتكار العادلي (2016: براىيمإ)ادلصدر

ضمن تقع  ىناك فجوات كبَتة بُت الدول العربية وبعضها؛ فاإلمارات مثًل أن نلحظ من اجلدول السابق،      
 يدعو ودبا ،تقع اليمن يف قاع التصنيف العادلي يف حُتيف األعلى الًتتيب للبتكار يف العامل،  41قائمة الا 

ت كبَتاً ادلؤشرا قائمة على أصل موجودة غَت اليت خاصة ليبيا ويف العربية الدوليف  ادلعرفية الفجوة حجمف للقلق
 روعاتمش يف االبتكار تطبيق افتقارمن مث و ، والتطوير البحث سلرجات ضعف اجلدول من ويتضح جداً،

 من البد عليو الصناعة يف ليبيا، وقطاع اجلامعات بُت االرتباط وضعف ادلعرفة االىتمام دبجتمع قلةو  ،التنمية
 توظيف وكذلك ميكن اجلامعي،التعليم  يف القصور جوانب دلعاجلة تنموية واسًتاتيجيات سياسات وتنفيذ تبٍت

 االبتكار. ادلعرفة ودعم إلنتاج برامج لتنفيذ اليةادلادلوارد 
 :المشاريع ريادة عن أساسية ثالثاً: مفاهيم

 :مشاريع األعمالتعريف ريادة  .0
لادول النامياة علاى حاد اقتصاديات الدول الصناعية ادلتقدماة واة والواعدة يف مهادلضوعات الريادة من ادلو  دتع    

مصااطلح الريااادة ثاالث معااٌت  يف التنميااة الشاااملة، وقااد تغااَتإسااهاماً فاااعلً الرياديااة  روعاتهم ادلشااْسااسااواء، إذ تُ 
مفهاوم فاإن ومان مث التساعينات إىل رياادة(،  مث رباول يف مث مقااوالً  اً )منظما مرات خلل العقود األخاَتة، فقاد كاان
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 ومل يقتصاااااار علااااااى ادلخاااااااطرة، باااااال تعااااااداىا إىل اإلدارة والتنظاااااايم ،الريااااااادة ىااااااو التميااااااز وإدخااااااال الطاااااارق اجلدياااااادة
(Unesco, 2010). 

وتأخذ الريادة  ،النشاط االقتصادياألعمال داخل ادلؤسسات عن طريق  روعاتمشوميكن أن تظهر ريادة     
وغَتىا، فادلشروع الريادي يركز على اإلبداع  والتكنولوجية والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية  متنوعة منها: أبعاداً 

 .(م2014 :)عيدوالقيادة يف تقدًن اخلدمة
ويرى  ،"فر فيو مهارة اإلبداع وروح القيادةاالشخص الذي تتو " :( ىو2014) ر عيديف نظ والريادي    

ادلؤسسي جبانب مهارات إدارية  "الشخص الذي ميلك مهارات البناء ( الريادي أنو2011) شعيب وعواطف
 وإبداعية تساعده يف بناء التنظيم أو إدارة ادلؤسسة، فكل سلًتع، أو مبدع أو منظم ىو ريادي".

ادلهارات ": إن ادلهارات ادلطلوبة ميكن تصنيفها ثلثة أنواع رئيسية: . المهارات المطلوبة للريادة5
 التايل:، كما ىو موضح يف اجلدول "مهارات إدارة األعمالو ادلهارات الريادية الشخصية، و التكنولوجية، 

 :( يوضح المهارات المطلوبة للريادة5جدول )

 
 ( "أثر تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات يف ربقيق ريادة ادلنظمات".م2011ادلصدر )شعيب وعواطف،

  

 مهارات إدارة األعمال المهارات الريادية الشخصية المهارات التقنية
 .القدرة على االتصال -
 .مراقبة العمل -
 .إدارة األعمال التقنية -
 .استخدام التكنولوجيا -
 .التنظيمالقدرة على   -
 .بناء العلقات والشبكات  -
 .العمل ضمن فريق مدرب -

 .االلتزام والرقابة-
 .خذ ادلخاطرةأ-
 .اإلبداع واالبتكار-
 .القدرة على التنافس-
 .ادلثابرة-
 الشخصية-
 .قياديةالرؤية ال-
 

وضع األىداف -
 .والتخطيط

 .صنع القرار-
 .العلقات اإلنسانية-
 .التسويق وادلالية-
 .احملاسبة واإلدارة-
 .الرقابة والتفاوض-
 .عرض ادلنتج-
 .تنظيم العمل-
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 :الحاضنات التكنولوجية ودورها في ريادة المشروعاترابعاً: 
     آلية عمل حاضنة األعمال التكنولوجية: .0

احلاضنة منظومة من األنشطة تدار بواسطة ىيكل إدارة صغَتة توفر مساحات )ورش عمل( وخدمات  دعتُ      
األعباء  خفضإدارية مشًتكة وفرص التسويق نظَت مقابل رمزي ومعقول يف السنوات األوىل للمشروع؛ قصد 

ون أقل من معدالت السوق ادلادية الواقعة على عاتق ادلبادر وتقليل سلاطر الفشل للمشاريع الصغَتة، حبيث يك
وتتم  ،ويل اخلدمات اليت تقدمها احلاضنةهمًا يف سبسْ ليصبح صاحب ادلشروع مُ  ؛يف بداية النشاط مث يتزايد

 (:م2011:السعيدي) :عملية االلتحاق واحتضان ادلشاريع وفق ادلراحل التالية
 اجلدوى.              دراسة مرحلة ادلناقشة ادلبدئية للمشروع وإعداد -
 مرحلة إعداد خطة ادلشروع. -
 مرحلة االنضمام للحاضنة والبدء يف العمل. -

 مرحلة النمو وتطوير ادلشروع. -
 مرحلة التخرج من احلاضنة. -

 .مرحلة متابعة ما بعد التخرج -
 األعمال: روعاتآليات احتضان مش .5

القائمة على روعات ادلشتنفرد حاضنات األعمال التكنولوجية عن باقي أنواع احلاضنات بكوهنا تركز على       
بد من توفَت معايَت دقيقة الختيار ادلشاريع ادلرشحة للحتضان، كما أن  لذا ال ؛ديثةأفكار التكنولوجيا احل

 ادلشروع من احلاضنة.  خروجإىل غاية  ألوىلعملية االحتضان عموماً سبر بعدة مراحل، من ادلرحلة ا
 الريادية:  روعاتالمش .3

يتاصف أفرادىاا بادلباادرة  ،قاة ذات قايم ماستقلة وإبداعياةاليت تنتج عان أفكاار خلّ  روعاتىي تلك ادلش    
 روعاهتم،لتفعيال أفكاارىم واقاماة مش ؛لاسوقالعالياة، والنظارة الثاقباة التاي سبكانهم مان انتقاء الفارص ادلتاحاة فاي ا

مان حيث الزيادة يف توليد الدخل، وربقيق النمو  ،الريادية ىو التحاسُت فاي أدائهاا روعاتويقصد بنجاح ادلش
 .(م2015: )برىوم االقتصادي، وتوفَت فرص عمل جديدة

 المحتضنة تكنولوجياً: روعاتالمش .4
اسب شاروط ومعاايَت حبالتاي تام قباول دخوذلاا إلاى حاضانات األعماال التكنولوجية،  روعاتتعٍت ادلش     

دلواجهاة  روعاتاحلاضانات مان دعام وتاسهيلت سلتلفاة، هبادف ماساندة تلاك ادلاشلتستفيد شلا تقدماو  زلاددة،
  .احلاضانة الاصعوبات التاي قاد تتعارض ذلاا فاي مراحلهاا األولاى، التاي ماا تازال فاي
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 .(2015: )برىوم روعاتدلشوالشكل التايل يوضح دور احلاضنات التكنولوجية يف ريادة ا
 

  

 

   

 

 
 

 روعات:المش( يوضح دور الحاضنات التكنولوجية في ريادة 3) :الشكل
 

 ".فرص إقامة حاضنات األعمال يف العراق لدعم ادلشروعات الصغَتة" (م2011:رشيدادلصدر)
 : المرشحة لالحتضان روعاتمعايير اختيار المش .5

مدى احتياج ادلشروع خلدمات ولدعم احلاضنة أىم ادلعايَت، وتتميز ادلشروعات ادللتحقة باحلاضنة  ديع    
 االيت ميكنها أن ربقق تقدمً بكوهنا مشروعات مبنية على أشخاص مبدعُت أصحاب األفكار التكنولوجية اجليدة 

وبشكل عام تلتحق حباضنة األعمال التكنولوجية  ،حيث ربتاج إىل الدعم الفٍت والتكنولوجي ،اسريعً 
 .(م2017: و)حسن ادلربوك (م2015: )برىوم:اآلتية روعاتادلش
 مشروع. لكل والتنظيمية والفنية االقتصادية اجلدوى دراسة -
 أعوام. ةال تتعدى ثلث مدةاليت ميكنها أن تنمو بالدرجة اليت تسمح ذلا بالتخرج بنجاح خلل  روعاتادلش -
 قائمة على ادلبادرات التكنولوجية واستخدام التقنيات احلديثة.ال روعاتشادل -
ؤسسات اليت ترغب يف التحول من صناعات تقليدية إىل صناعات متطورة من خلل إدخال وسائل ادل -

 .التكنولوجيا
 التنمية التكنولوجية من خالل الحاضنات التكنولوجية:  .6

التطبيقية، والعمل على  بحوثة وتنمية األفكار اإلبداعية والترتكز احلاضنات التكنولوجية على رعاي     
من خلل إقامة ادلشروع، وتعمل على تسهيل نقل  ،ربويلها من مرحلة البحث والتطوير إىل مرحلة التنفيذ

احلاضنات تعمل و  ،(2014: )السعيدي وتوطُت التكنولوجيا احلديثة، والًتكيز على التنمية والتقدم التكنولوجي

الحاضنة التكنولوجية 
 ودورها

منوذج احلاضنة تقدًن  رياديةنشاء مشاريع إ
 التكنولوجية

 اإلرشاد الفٍت والتقٍت لتنفيذ ادلشاريع بداعدعم البحث العلمي واإل

 ربط ادلشاريع بسوق العمل تدريب رواد األعمال



 

 انتصار الهادي الغويل أ.                   في تعزيز اإلبداع التكنولوجية التابعة للجامعات ومراكز البحوثدور الحاضنات                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

  
124 

وربويلها من أحباث إىل مرحلة التنفيذ من خلل مساعدة  ،األفكار اإلبداعية التكنولوجية عادة على تنمية
 ،تندرج حاضنات التكنولوجيا ضمن عدد من األشكال ادلؤسسية حيث أصحاهبا على إقامة مشاريع ناجحة،

ألشكال كثَتا ما يتبع ىذا النوع من وحدائق التكنولوجية، ويف إطار ىذه ا ،والتكنولوجيا ،مراكز االبتكار :مثل
اجلامعات ومراكز البحث والتطوير،  :أي ،احلاضنات مصادر ادلعرفة التكنولوجية يف القطاعُت العام واخلاص

وبذلك فهي تشكل جسرا لنقل وتطوير  ،الكبَتة يف رلال البحث والتطوير وادلؤسسات ذات القدرات
مؤسسات أعمال  لتصبح ؛مرورا دبرحلة االحتضان ،إىل الصناعةالتكنولوجيا من اجلامعات ومراكز األحباث 

  (.2013 :)احلدراويناجحة  روعاتأو مش ريادية
 أعمال تكنولوجية. روعاتالتكنولوجيا وربوذلا إىل مش والشكل التايل يوضح

 

 
 عمل.تكنولوجية جديدة وفرص  روعاتإلى مش هاحولوت الحاضنة التكنولوجية ( يوضح4الشكل)

 فرص إقامة حاضنات األعمال يف العراق لدعم ادلشروعات"" (243، ص:م2011: رشيد)ادلصدر

 األعمال: روعات. دور الحاضنات التكنولوجية في تنمية القدرات التنافسية لمش7
يف وىذا ُيسهم إن احلاضنات التكنولوجية تعمل على تقدًن التكنولوجيا احلديثة وأساليب وأدوات االبتكار      

التكنولوجي والبحث  ؛زيادة القدرة التنافسية ذلذه ادلشاريع يف ظل الظروف ادلتجددة، بتشجيع االبتكار والتطور
بَتة يف ميدان البحث والتطوير، ليتكيف مع ألن التجديد يف أساليب اإلنتاج يتطلب استثمارات ك ؛العلمي

هم احلاضنة يف تقدًن التسهيلت واخلدمات من أجل ربمل الصعوبات اليت تواجو ادلشروع سْ سوق العمل، إذ تُ 
من ادلقومات اليت تسمح ذلا بالنمو بالشكل  اً تفتقد كثَت  روعاتيف ادلرحلة االوىل مان عمره، لذلك فاإن ادلش

 روعاتم احلاضنة التكنولوجية اليت تقوم بتزويدىا ببعض ادلقومات اليت ربتاجها تلك ادلشالصحيح، بسبب انعدا
قيمة،  ذات خدماتو أ جديدة، منتجات بشكل واالبتكارات بداعاتاإل تظهر أن وميكن ،(2015: )برىوم

 (.م2013 :)احلدراوي وتقنية عملية أساليب أو
 : العماأل روعاتمشعالقة الحاضنات التكنولوجية بريادة  .8

 تسهل مناسبة أعمال بيئة وجود دون شلكن غَت احلديثة التكنولوجيا على ادلبنية روعاتوادلش ادلؤسسات قيام إن     
 ومراكز ،التكنولوجيا وحدائق ،التكنولوجيا حاضنات :مثل مؤسسات وجود من بد فل قيامها، تشجع بل

 تصميمات استثمار مع متقدم، تكنولوجي دبستوى احلاضنة ىذه تقبلها اليت روعاتادلش تتميزو  ادلعلومات،
  .حديثة  أجهزةو  دلعدات امتلكهاو جديدة،  دلنتجات

 الحاضنات التكنولوجية )سوق العمل( الصناعة الجامعة
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وذلك بإعطاء فرصة لتطوير القدرات البشرية واإلمكانات  روعاتإن احلاضنات التكنولوجية تقوم بدعم ادلش     
 نإ حيث علقة إجيابية، واحلاضنات التكنولوجيةبُت الريادة  العلقة نإ القول ميكن ىنا ومن، التكنولوجية

 :)طاىر وعبد احلسُت واجلهد الوقت واستثمار ازإلصلا يف السرعة ربقق روعاتعمل ادلش احلاضنة يف استخدام
  .(م2012

 :وميكن توضيح ىذه العلقة من خلل الشكل التايل
 

 
 
 

 ضنات التكنولوجية وريادة األعمال( يوضح العالقة بين الحا5الشكل)

 

  :نتاج اقتصاد المعرفةإو  تعزيز االبداع واالبتكار في الجامعية التكنولوجية الحاضنات دور .9
 اقتصاد ربقيق يف رئيسي بدور العلمية األحباث ودلراكز للجامعات التابعة التكنولوجية احلاضنات سهمتأ     
 ادلنافسة على قادرة ناجحة إنتاجية روعاتمش إىل التطبيقية حباثواأل بداعيةاإل فكاراأل ربويل خلل من ادلعرفة

 (. م2014: )الشتيوي
 الفنية ادلشاكل حل يف إلسهامبا اجلامعات تقوم ،مثل وبريطانيا دلانياأو  كاليابان الصناعية الدول يفو      

 ولتطوير ،ادلشاكل ىذه مثل حلل إبداعية أفكار تبٍت خلل األعمال من مؤسسات تواجهها اليت والتقنية
 ادلعلومات وتكنولوجيا االتصال عامل يف الرائدة وادلؤسسات روعاتمن ادلش كثَتفواألداء،  العمل أساليب
 ادلعرفة اقتصاد ربقيق يف أسهمت ريادية إىل مشروعات  وحولتها ،البحثية وادلراكز اجلامعات فيها أسهمت

  .(م2016 :)زلمد واذلامشي
 عمل بيئة خلقو من خلل وسائل التكنولوجيا، األعمال للمبدعُت  تسهيل احلاضنات أىداف ومن    

 دفع ما ىذا ،العلمي التخصص ذوي سيما من ال، اجلامعات خرجيي من وادلبدعُت للمبتكرين مناسبة استثمارية
، التكنولوجية األعمال حاضنات إنشاء ضلو التوجو إىل ومصر واألردن وتركيا إيران مثل الدول، من كثَتاً 

 ربقق الريادة يف ادلستقبل ناشئة ومؤسسات مشاريع بناء يف اخلرجيُت طاقات الستثمار اً حيويبوصفها مشروعًا 
  .(م2010:العزام وموسى)

 )سوق العمل(الصناعة  بدعونادلاجلامعات، مراكز البحوث،  الحاضنات التكنولوجية

 الدعم ادلايل، الدعم الفٍت، الدعم اإلداري
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يف منو االقتصاد إىل تزايد عدد الربامج اليت تدعم وربتضن  اوالتكنولوجي أدى إدراك أمهية ادلعرفةكما      
أصحاب األفكار اإلبداعية العلمية والتكنولوجية، الذين قد ال ميلكون ادلوارد ادلالية أو ادلهارات اإلدارية 

 :تلفة خاصة بدعم ىؤالء، منها مثلكبَتة من الربامج بأمساء سل  لتحويلها إىل عمل، فهناك حاليا أعدادٌ 
أو احلاضنات االفًتاضية وغَتىا، وىدفها ىو احتضان أصحاب اإلبداعات  ،حاضنات األعمال التكنولوجية

  (.م2014 :)الشتيويعمليربول إبداعهم إىل واقع  التكنولوجية، لتمكينهم من إقامة أعمالٍ 
 الحاضنات التكنولوجية:   إقامة نجاح المؤثرة في . العوامل01
مال اليت  سبتلك األع روعاتإن صلاح احلاضنة التكنولوجية يف تنفيذ وربقيق أىدافها؛ يكمن يف احتضان مش    

أي دون من مع سوق العمل  روعاتادلش حىت تتكيف ؛لذلك ضلتاج إىل توفَت ادلكان ادلناسب ؛قدرا من اإلبداع
 يف احلاضنات برامج لتقييم أجريت اليت الدراسات وتتفق يف النمو،صعوبات ربد من قدرهتا على االستمرار 

 (.م2015: )برىوم:يف اآليت احلاضنات صلاح عوامل ربديد على العامل دول سلتلف
  خربة. وصاحب مؤىل بشري كادر  -
 .سبويل على احلصول إمكانية، و وتشغيلية اسًتاتيجية خطة وضع - 
 .للنجاح أفكار إبداعية خلقو  ،األعمال فرص واستمرارية اختيار - 
 .اخلارجي احمليط مع احلاضنة احلاضنة، وترابط داخل مناسبة أعمال بيئة خلق - 
 .روعاتادلش باستقبال تسمح اليت اللزمة واألدوات وادلواد باألجهزة واجملهز ادللئم ادلكان  -
 ها.إلي حباجة تكون اليتروعات ادلش تطلبها اليت اخلدمات نوع ربدد دراسات إعداد  -

 :الجامعية : تجارب عالمية ناجحة في إقامة الحاضنات التكنولوجيةرابعاً 
 تنافسية تطويردعم اإلبداع و  يف التكنولوجيةاألعمال  حاضنات تلعبو الذي الريادي الدور على نقف حىت   
 :يلي كما اجملال ىذا يف الرائدة التجارب بعض نعرض أن علينا جيب ،روعاتادلش
 : البريطانية التجربة .0

 يف العلمية احلدائق إقامة رلال يف نشاطا كبَتاً  ادلاضي القرن من اتيالتسعين خلل بريطانيا شهدت     
 حاليا وتضم ،االقتصادية بالتنمية والنهوض تطورىا يف الكبَت األثر لو الدولة دعم وكان ،الربيطانية اجلامعات
)طاىر وعبد  :ما يليابريطاني يف العلمية احلدائق أىم ومن، علمية حديقة 60 :حوايل الربيطانية اجلامعات

 .(م2012: احلسُت
 استن: لجامعة العلمية الحديقة -

 ضمت واحدة سنة وخللم، 1996 : عام وتأسست برمنغهام مدينة يف اسنت جلامعة العلمية احلديقة تقع    
 .ادلعلومات واحملاسبية وتكنولوجيا اإلدارية اخلدمات وتقدم ،شركة 20 :حوايل
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 أكسفورد: لجامعة العلمية الحديقة -
 األثر لو الدولة لدعم وكان ،شركة 40 :من أكثر حاليا وتضمم، 1991 :عام احلديقة ىذه تأسست     

 العلم ودرلت بُت ،أكسفورد مدينة إىل الشركات من عديد جذبت اليت احلاضنة ىذه صلاح يف الكبَت
 الصغَتة روعاتادلشو  ادلتطورة تكنولوجياً، للمؤسسات مهماً  مركزاً  أصبحت حبيث، واألعمال والتكنولوجيا

 . اإلبداعية يف ادلدينة وادلهارات العلمية اتيالكفا تطويرل
 مانشستر: لجامعة العلمية الحديقة -
 ادلناخ توفَت على القادرة النمو السريعة العلمية راكزادل من واحدةبكوهنا  سبيزت اليت حاضنة أول ىذه تعد     

 وتعمل مانشسًت، مدينة قلب يف وتقع ،شركة20 : حاليا وتضم ،والشركات للبتكار والدعم واخلدمات
 قطاع لشركات احتضاهنا خلل من التقنية رلال يف مركزىا وتقوية ادلدينة ىذه اقتصاد تنشيط على احلديقة

 . ذلا اخلدماتمجيع  وتقدًن ادلتقدمة التكنولوجيا
 :األمريكية . التجربة5
 ،اجدً  سريع بشكل تزايد عددىا وقد، احلاضنات رلال يف التجارب أقدم إحدى األمريكية التجربة دتع     

، البحثية األمريكية اجلامعات قبل من التكنولوجية احلاضنات سبويل ويتم ،حاضنة 200 :من أكثر إىل ووصل
 وتنمية تطوير يف الوسائل إحدى أمريكا يف التكنولوجية احلاضنات االقتصاد، وأصبحت التطوير ووكالة

 إىل الدراسات وتشَت، اجلديدة الشركات تنمية يف صلاحا ثبتتوقد أ(Isesco,2010).   :االقتصاد األمريكي
 احلدائق أو التكنولوجية احلاضنات قبل من زلتضنة كانت ىي الناجحة الشركات من41% : حوايل إن

 شجع، وىذا واسعة أرضدبلكية  وغَتىا دوك وجامعة ،ستانفورد جامعة :مثل اجلامعات بعض وتتمتع ،العلمية
 بينها الروابط وتقوية ،والباحثُت للطلبة اإلبداعية األفكار لرعاية نظام بوجود، و فيها العلمية احلدائق إقامة على
  أمريكا. يف االقتصادي النمو يف أسهمت صغَتةروعات مش إنشاءوىو ما ساعد على  الشركات وبُت

   :المصرية التجربة. 3
 بعض األمريكية، وىناك التجربةغرار  على احلاضنات بعض إنشاء يف كبَتة ادلصرية جهودا احلكومة بذلت    

 ادلنصورة، جامعة يف التكنولوجية ادلشروعات حاضنة وأمهها ،ادلصرية اجلامعات يف أنشأت اليت احلاضنات
 .العلمية لألحباث مبارك مدينة يف التكنولوجية واحلاضنة ،تبُت يف التكنولوجية واحلاضنة

 إىل إضافة احملتضنة للشركات والتمويلية الفنية، التسويقية ،اإلدارية اخلدمات مجيع احلضانات ىذه وتقدم     
 (.2012)طاىر وعبد احلسُت، إنتاجية روعاتإىل مش وربويلها التطبيقية البحوث دعم
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 :ودعمها لإلبداع وريادة األعمالالحاضنات التكنولوجية في ليبيا تجربة خامساً: 
 :واقع ريادة األعمال في ليبيا .0

ىناك مؤسسات غَت رحبية مثل و تبذل ادلؤسسات الليبية جهودًا لدعم برنامج ريادة األعمال يف البلد،     
تشارك بنشاط يف تنظيم لقاءات عن التكنولوجيا وتعزيز األفكار  HEXAو)ىيكسا(  BYTE)بايت( 

اإلبداعية، وتنظيم دورات تدريبية على االقتصاد الرقمي وغَتىا من الفعاليات األخرى، لنشر الثقافة الريادية 
 وعلى نطاق أوسع، قامت شركة )تطوير( لألحباث ،ودعم رواد األعمال بالذىنية الصحيحة والتقنية ادلناسبة

Tatweer Research وىي شركة زللية معنية باألحباث والتطوير، بإطلق برنامج طموح مدتو ثلث ،
 سنوات لبناء ادلنظومة الريادية يف ليبيا.

من عدة أولويات، من ضمنها حاضنة  بنغازي وسيتوسع إىل طرابلس وسبهايتألف الربنامج الذي بدأ يف     
اليت  Enjazi)إصلازي( شركة  :مثل ،ًتك، ومسابقة بُت الشركات الناشئةشادلعمل للللشركات التقنية، ومساحة 

ة الربنامج، مد. وخلل (لريادة األعمال يف العامل العريب MITبالشراكة مع )منتدى (2017تأسست يف)
شركة ناشئة يف رلال التقنية، وتوضح ىذه ادلبادرات رغبة  90هتدف شركة )تطوير( لألحباث إىل تأسيس 

اللييب يف ربدي الوضع الراىن، واحتضان  ادلشاريع الناشئة يف النمو لتصبح مشاريع ريادية ناجحة توفر الشباب 
 (.م2017: فرص العمل)بن موسى

 :حاضنة ريادة أعمال جامعة طرابلس إنشاء .5
حاضنة ريادة أعمال جامعة طرابلس،  إنشاءبدأت اجلامعة خبطوات يف وضع اللبانات األساسية يف مشروع     

ربويل أحلمهم اىل واقع يبٍت ذاهتم ويقوي اقتصاد  وسيكون ذلا دور بارز يف رعاية الشباب ومساعدهتم يف
 ؛وقعت مذكرة تفاىم مع الربنامج الوطٍت للمشروعات الصغرى وادلتوسطة 08/06/2015 :الوطن. وبتاريخ

 من اخلربات الدولية ومن خلل مكتب التعاون ادل اخلربات، وللستفادةدارة وتبشراف واإلليكون شريكاً يف اإل
مع منظمة حكومية فرنسية على مشروع يرتكز على أربعة م 2016 :مايو ذالدويل باجلامعة بدأ التواصل من

 :مراحل
ادلعرفة ونشر نقل مشلت ادلرحلة حيث ذكرة تفاىم على ادلرحلة األوىل: ىل توقيع مإأفضت ادلناقشات حيث     

عمال بُت الطلب وخرجيي اجلامعة، من خلل دورات تدريبية على االنًتنت. وقامت اجلامعة ثقافة ريادة األ
مشًتكًا من  260 :عمال دبساعدة منظمة خرباء فرنسا شارك فيهاباإلعلن على دورتُت تدريبيتُت لريادة األ

قام مكتب  31/12/2016: إسبام دورة تدريبية، ويف ومت منحهم شهادة ،مشاركاً  60 :طرابلس، وأهنى الدورة
 التعاون الدويل باجلامعة بتنظيم ورشة عمل لتقييم أفكار مشاريع ادلشاركُت يف دورة الريادة. 
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اليت تشمل تأسيس حاضنات اجلامعات  ،وادلرحلة الثانية من مشروع ريادة االعمال مع منظمة خرباء فرنسا    
من  أعضاء، حيث ستقوم منظمة فرنسا خلذلا؛ بنقل ادلعرفة اىل وادلبدعُتوالبدء يف احتضان رواد األعمال 

ىل حاضنات دولية ومتابعة من قبل خرباء دوليُت إمن خلل دورات مكثفة وزيارات ميدانية  ،جامعة طرابلس
 على االنًتنت مفتوحة لكل الطلب وكذلك دورة تدريبية متخصصة ،على سَت عمل احلاضنة مدة ادلرحلة

 واخلرجيُت.
 ،وادلرحلة الرابعة تتعلق بتطوير تشريعات القطاع اخلاص .ستتعلق بالتمويل وسبل مصادرهفأما ادلرحلة الثالثة      

 ،خطوات ملموسة وعدم إضاعة الوقت إلجياد مكان مناسب للحاضنة بازباذاجلامعة  وألمهية الربنامج وإدراك
والتعريف بدور  ،عمالهبدف تعزيز نشر ثقافة ريادة األ بطرابلس مت زبصيص مكان مؤقت يف كلية الصيدلة

 (.م2017: )ادلربوك حسن احلاضنة
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 :النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج

تقف الدول النامية وليبيا وادلؤسسات على مفًتق الطرق: إما أن تستجيب مع ما حيدث من تطورات     
من مث تكنولوجية حديثة برؤية اسًتاتيجية واضحة فتحقق النجاح واالستمرار، وإما أن تبقى بعيدة عن ذلك، و 

ومن ، اخل بعض اجلامعات الليبيةلوجية دالتكنو  ولكن ىنالك مبادرة باذباه إنشاء حاضانات األعماال ،هتمش
 لنتائج اآلتية:إىل ا الدراسة ىذا ادلوضوع، توصلت عنخلل استعراض البحوث والدراسات السابقة 

 وخلق فرص العمل والتنمية الشاملة منو ادلشاريعوسيلة لدعم اجلامعية، سبثل احلاضنات التكنولوجية  .1
 . للخرجيُت

، الحتضاانو التكنولوجياا واحلاضانات التكنولوجياة وجاود وساائل مان باد ال رياادي يكاون حاىت أي مشاروع إن .2
 إصلاز األعمال. يف والسرعة األداء، تسهيل من خلل والنجاح، البقاء على القدرة لتمكنو منو 

 قلةوكذلك  ،الريادية ادلشاريع توجيو وسبويل يف مباشرة مسؤولية ذات ليبيا يف متخصصة جهة وجود عدم .3
لمشروع ادلراد لوالعشوائية يف ازباذ القرارات باإلضافة إىل عدم وجود أىداف واضحة  االسًتاتيجيالتخطيط 
 احتضانو.

 يف العاملُت مهارات تطوير على تعمل اليت ربامجال تعاين احلاضنات التكنولوجية اجلامعية، من ضعف .4
 .دلشاريع األعمال أساليب التدريب العملي

السيولة ادلطلوبة  ونقصإنشاء حاضنات األعمال التكنولوجية،  يف للستثمار الدعم ادلايل ادلخصص توفَت قلة .5
  .اخلدمات تقدًن يف والتوسعالقتناء التكنولوجيا  مكانياتإ فراتو  يف الوقت احملدد، تسبب يف عدم

 ادلكان توفَت يف وخاصة ربديات الليبية يف اجلامعات العلمية احلدائق أو التكنولوجية احلاضنات إنشاء تواجو .6
 . احلاضنات فكرة يتقبل ال قد اخلاص والقطاع احلكومي القطاعزال وما ،للحاضنة ادللئم

 الصناعية بالدول للحاق الفجوة عمق كشفت  واالبتكار ادلعرفة ومؤشرات يف الريادة العادلية إن التقارير .7
وحاضنات  ريادة ومراكز وحبثية تعليمية مؤسسات وجود على يعتمد الذي ،ةادلعرف اقتصاد ربقيقو  ،ادلتقدمة

 .منوذجية تكنولوجية
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  التوصيات: ثانياً:
 التابعة للجامعات، التكنولوجية إنشاء احلاضنات يف للستثمار من قبل احلكومة الدعم ادلايل توفَت ضرورة .1

 .روعاتألصحاب ادلش العمل ورش وعقد التدريبية والدورات الربامج وإعداد
ألعضاء  التطبيقية البحوث واستثمار أكادميي إطار يفات الليبية اجلامعيف التكنولوجية  احلاضنات إنشاء .2

 .ألفكارىم االقتصادية اجلدوى يتم دراسة أن بعد ىيئة التدريس،
 ادلؤسسات بالشكل العلمي وربط للبلد، واالجتماعية االقتصادية التنمية يف ات الليبيةاجلامع ردو  إبراز .3

 لتليب احتياجات سوق العمل.   والتجارية الصناعية بالقطاعات ادلختصة
ومؤسسات  ومراكز األحباث الليبية اجلامعات مع التكنولوجية األعمال حاضنات بُت التعاون آليات تفعيل .4

 الريادية. للعناصر االبتكارية األفكار ورعاية لتبٌت األعمال
داخل اجلامعات دائم  بشكل واالتصاالت تادلعلوما لتكنولوجيا التحتية البنية وتطوير ربديث على العمل .5

 الليبية.
التابعة  التكنولوجية احلاضنات من االستفادة رلال يف الناجحة قليميةواإل الدولية التجارب من االستفادة .6

 األعمال.  روعاتمشريادة و  وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات دعم وتطوير يف للجامعات
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 المراجع و  المصادر

  العربيةأواًل: المراجع 
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 wpwww.zuj.edu.jo/-دراسة ميدانية يف مستشفى بغداد التعليمي"، متاح يف:
content/uploads/النهائي-االعمال-جدول.pdf  2017-8-17تاريخ الوصول 

 (. "تدريب أصحاب ادلشاريع الصغرى وادلتوسطة، الواقع والتطلعات "، متاح يف:2010. اخلضر، حسن)5
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 ..Arab British Academy for Higher Educationاالسًتالية". الدولية األكادميية
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 الدولية اجمللة، العمانية" احملافظات يف األساسي بعد ما التعليم دبرحلة االجتماعيةدراسات ال معلمي
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 .نابلس -جامعة النجاح الوطنية-والعلوم اإلدارية
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 (" تأثَت ادلعلومات  واالتصاالت يف ربقيق الريادة والتنوع يف اقتصاد ادلعرفة" متاح يف:2013نبيل) . عيد،25
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-mahmoud/-http://www.huffpostarabi.com/mohamed
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