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 "االبتكار أحد أهداف المراكز البحثية في الجامعات"               
 اضنات االبتكار أمنوذجاً(ح –)اسرتاتيجية للتطوير حنو جمتمع املعرفة 

 *د. عبد اهلل ميالد محمد الّزالط 
 

:ملخصال  

 ارهددا توج دداً كتعتكددار( باهددتفا التراسددة سل ت ددليء الىددور كلددل املرا ددا العاتيددة ن ا االعددات )حاضددنات االب
م رفدد   االعدداتع تا ددااتيددة ن جتيددتاً لددتكن النتدداملات راملعدداترات االبتكاريددةع رالددن هددك كعددارب كدد  الرا ددا  ي ددا ح
ه اآلن الديي ععديف فيد ن العداماحتياجات االقتصات التنموي الفعلك اإلقليمك رالتريل. مثة اتفاق تريل كام كلدل أ

تعداتالً الفدر  اكتمداتاً هائد،ع أ الناتج كد  ت دتم كلمدك رتكنولدوجك رالعدرن هو كام املعرفةع أر كصر اقتصات املعرفة
 ن التجارب راالقتصات رالت افة راالتصاالت رالعاث العلمك. 

 رقت توصلا التراسة سل الا يلك:

يم نع ر الد  تعلدتصايح الف وم العاث العلمكع رالكتف ك  ال دترات العاتيدة كندت الطد و ن رقدا العكد
 ر فيدده رك قتددهاالبتكددا  الددن نع التارسددة أترات العاددث العلمددك تاادد، ا االعددات إلبددرا  الكدداال رركايددة املوهددوبن

عة الترليددة والً سل الن ددجيياً رصددبالتنميددة التددااللة رارتعاملدده جملتالددة ااتمددعع  يدداتب اإلعفدداق كلددل العاددث العلمددك تددتر 
تعايددددا كمدددد،  لوالددددا عوجك راملعالددددن ا دددد  اإلفدددداتب الدددد  عتددددائج االبتكددددارات رأسددددالي  العاددددث العلمددددك رالتكنولدددد

املاتيدة ارت العتدرية ر مار املدو احلاضنات العاتية ن التن ي  بن ا االعات رالؤس ات ااتمدعع رن التططديء السدتت
 .ن العاث رتطوير ال ترات رامل ارات العاتية االبتكارية

 احلاضناتع االبتكارع االبتاعع املرا ا العاتية. الكلمات المفتاحية:
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قدمة:م  
لفدددرت ائدددتب كلدددل يعدددت ملددد و ا االعدددات الددد  أهدددن ال دددوس العتدددرية الدددن لدددو اسدددتتمرت بتدددك، جيدددت لعمدددا الفا

مار ال ذلدددال االسدددتتالدددا هدددك س رااتمددع بم ملدددهع را  دددا ارتهدددتامل الرتبويدددة املنتدددوتبع فالرتبيدددة  ف وال دددا احلدددتيث
ةع لتطصددية رالعاالددااملصددلاة ليدده بددالنفع ر العتددري رالتنميددة التددااللة  ميددع جواعدد  راسددتعتاتات الفددرت  ددا يعددوت ك

 .رحي   التواف  النف ك رالصاة النف ية

في دددا   دددتوس  ع ريرت دددلتعدددت ا االعدددات ن أللددد  ترر العدددام الرا دددا للتندددوير راإلقدددعاع تاصددد ، في دددا ال دددترات
تنمدل أن تكت د  ر كد  مييدة الدن املعرفة رالتفكد  لدتس التدعاوع راالبتكدار أر اإلبدتاع الد  العمليدات الع ليدة الراق

بدددتاع يمادددي تبع راإلتااددد، ا االعدددات الددد  اددد ر سكمدددار الطالددد  فكدددرو رذهنددده ن أالدددور  تلفدددة رلددد  الملوفدددة كدددا
 لتدعر أر تدمليفاع  نْظن أقكااًل كتبع  اإلبتاع اليهين اليي ينعكس كلل قك، عظريات أر أكمار فنية  تلفة

 ميدددة    ن أقدددكار اإلبدددتاع العلمدددك الددديي يتمتددد،ال صدددا رالررايدددات أر رسدددن صدددور أر لوحدددات العتكدددربع رهندددا  
بددتاع اددر الدد  اإلآ توسددع رياضددك أر التوصدد، سل العاتلددة جتيددتب أر ت ددجي، رقددن قياسددك الدداع  مددا يوجددت قددك، 

  عظريدة جتيدتبلتوصد، سلجيمع بن التك، اليهين رالعملك حيث مياج بن النظريدة رالتطعيد ع  مدا حيدت  حدن ا
 ن جمار العن.  ررضع ا ن الوضع التطعي  العملك

اددث ئدة ك دو ن للع و رهتيسن املؤس دات ا االعيدة ي ددع كلي دا جدار  عدد  الد  امل دؤرلية قدداو سبدرا  قدترات الطدد
ن ن تنميددة ذ ددار اهتددعدداالتع ر العلمددك ا دداتع رسجيددات الندداو الناسدد  رال ئددن ل بتكددارع رالتععدد  كدد  ارتفكددار راالعف

لدل توسديع ة هدك ارتقدتر كاملطتلفد لتعليميدة الننيدة بداملت ات راملناقدءرسء آال  التواف  ااٍر ال  الت تيتع فالعيئة ا
 التار  الط وع رسبرا  قتراهتن راستعتاتاهتن املطتلفة.    

 :المبحث األول: أهمية القيام بالبحث العلمي
اتج كد  ت املعرفدة الندصدر اقتصدامثة اتفاق تريل كام كلل أن العام اليي ععديف فيده اآلن هدو كدام املعرفدةع أر ك
رالعادث  فدة راالتصداالتت رالت ات تم كلمك رتكنولوجك رالعرن هائ،ع أفر  اكتمداتاً التعداتالً ن التجدارب راالقتصدا

ا ي  ددداع  االعدددة سلالعلمدددك. ريعدددت ال يدددام بالعادددث العلمدددك تااددد، ا االعدددة الددد  ضدددم  ارتهدددتامل الدددن ت دددعل ا 
لدددترر ا للادداق بر دد  اً ال الددداً العددةع ريعددت ال يدددام بدده قددرملفالعاددث العلمددك أحددت ارتبعدددات الرئي ددة الت  ددة مل دددام ا ا

 املت تالة.  

رتتىددح أةيددة العاددث العلمددك الدد  ادد ر اال تتددامل ا ددات رالتف دد  رالن ددت املنط ددك الدديي يا دد ن ن تطددوير 
 العدددارمل اإلع دددان رهتددديي  سدددلو ه. رأةيدددة العادددث العلمدددك ت دددتوج  تدددوفر اإلالكاعيدددات املاتيدددة رالعتدددرية ال ددداترب 
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تنعة بمةيته راملتطلعة سل عتائجهع  ما يتطل  توفر املصداتر راملراجدع راملعاالد، راليداتي  التجريد ع رامل 
 راملكان رالاالان املناسعن للموضوع رللعاحثع ملا يتطلعه العاث ال  اكن راعتعاو رتر يا ركالة كلمية.

ذ سة رالتكنولوجيددةع الت افيددرسددالة ا االعددة بوصددف ا الؤس ددة تددر  املواملنددة  " Delantyرقددت حددتت نتي عددن
تدددؤرن لفدددةع ر ددديلال الطة املطتتتدددم، املواملندددة الت افيدددة  ددد، املعدددارمل الدددن تلدددام للمتدددار ة الفعالدددة للفدددرت ن ارتعتددد
قتصدداتي رات للعنددار االتددم، ال ددتاالجتماكيددة  ددا في ددا أالددور الت افددة رالفنددون رل هدداع رأن املواملنددة التكنولوجيددة ت

جددكع حلعددام. )أ ددت االعددات ن العاددث العلمددك امل مددة أر الرسددالة التاعيددة ملعظددن ا ا رال يمددة االقتصدداتية. رميتدد،
   (12: 2011لعىن ق اوع

لتجتيددت يتوقددف ان تراسددته التجتيددت أر اإلبددتاع ن أن  Henry Etzkowitzرأ ددت نهنددري سيتا ددوريتان
يخ رسعتدداج  االعددة ن تفددر رترر ا لمعرفددةكلددل التفاكدد، الت  ددك للجاالعددة رالصددناكة راحلكوالددةع رأن ارتةيددة املتاايددتب ل

رالد   ندار املؤس داتع جمدار بناملؤس ات ال ائمة راملعتمدتب كلدل التكنولوجيداع قدت النا دا الكاعدة رترراً التعا مداً 
وسديع  سدتطتام ن تو يف دا لهنا فإن ا االعدة العتكدة املتدرركات رالنظمت دا ت دوم بدترر بن دار ن رضدع املعرفدةع رت

 (  13: 2011 اوعق)أ ت حجكع لعىن                              ة ارت اتميية.التاا، ال   املعرف

 ات االجتماكيدة  املؤس د ما أن ا االعة ال تنفرت رحتها بو يفة العادث العلمدكع بد، تا د ن الع دا الكتد  الد
أر  ن ا االعدداتار طتلفددة سددو ارتاددرس ن ا يدد  التنميددة رالتطددور العلمددكع الن ددا الرا ددا العاددث العلمددك ررحتاتدده امل
رادار  ض ال دلمية رن ارتلدرااارج اع  ما أن املرا ا العاتية رااصة ا االعية ينعنك كلي ا أن ت تطتم العلدن ن

تددددامل. ) مددددت ر راال تالتددددعوو ررفاهيت ددددا  ددددا يوجدددده ملاقددددات اإلع ددددان سل الايددددت الدددد  اإلبددددتاع را لدددد  راالبتكددددا
 (17: 2010الترالاينع 

فاهيدة ارتالدن ر ع ال دتوس جليفورتن كلل أعه ال يوجت قكر ميك  أن يا د ن ن رفدهيا ريؤ ت  ، ال  نتوراعس ر 
وع رلعدد، يو التددعو هددرالتددعوو رحي دد  الرضددا رالصدداة النف دديةع أ تددر الدد  رفددع ال ددتوس ارتتار االبتكدداري لددتس 

إلبدتاكك ا ب كلدل التفكد ن بال تر هيا ينطع  أ تر كلل جمتمعاتنا العربية الن هك ن أالس احلاجة سل أفرات يتميار 
ت.  لتلدال املتدك  املعتكدربر حىت ي تطيعوا الواج ة التك ت احليداب ن  تلدف امليداتي ع رت دتل احللدور ا تيدتب 

 (71: 1986 )سيت ملواوع

ملعيعددة نظددام الددتريل ر بيئددة ال را ددتير بالددي ر أن للمعرفددة رالددا يددرتعء  ددا الدد   ددورب كلميددة رتكنولوجيددة ن تتددكي،
ترر لتندافس بدن الدارتمندا   ت أن تم دت كلدل ح ي دة املناف دة االقتصداتية الدن هدك أسدا التفاك ت الترليةع ال بد

رال دترب كلدل   لد  راإلبدتاععتداج راالكربس ن النظام التريلع رالن بتررها ت تنت سل قترب املعرفة العتدرية كلدل اال
 التاور ن جماالت جتيتب.
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 مظاهر اهتمام الدول المتقدمة بالبحث العلمي:
 اهتدددا راليااعيدددة اليااعي  الظددداهر اهتمدددام الدددترر املت تالدددة بالعادددث العلمدددك الدددا ةصصددده لددده الددد  أالدددوار ملائلدددة نالددد

 الؤس اهتا العلمية رالصناكية قت تص، سل ب ين الترالرات ن ترلة  مالريكا.

 (14 :1989ينع)كمر التوالك التيعا                                                    

% 3% سل 2يل يمتده حدواقلت ارير رارتحا  ن جمار اإلعتاج العلمك أن الترر الصدناكية ةصدا الدا رتت  ا
 ي ددا كلددل العاددثإلعفدداق فالدد  جممددوع الددتا، ال ددوالك للعاددث العلمددكع بينمددا عددت أن الددع ت العربيددة ال يتجددار  ا

 (77: 2000 .)كلل الت ورع2000% حىت كام 0,5العلمك 

ا ن ة س ابدة رافيدي   عمليديىداً املكافد ت التطصدية الدن تعطدل للعداحتن راملعتكدر رال  قواهت هيا االهتمدام أ
ر دددائف ر  دددئوليات الجمدددار العادددث العلمدددكع رالعدددير ال دددطك ن سدددعي، تطدددوير رسدددائله رالراف دددهع رتوسددديع تائدددرب 
ناؤهدددا ميدددة رسلعدددات العلا االعددداتي ليصدددعح العادددث العلمدددك أحدددت ال دددئولياهتا رر ائف دددا ارتساسددديةع رتوسددديع املكت

تتدجيع  فدة الدن تتدولة املطتلباملراجع رجبميع رسائ، العاث العلمكع رسعتدار اادالس ال واليدة راحلاضدنات العاتيد
ع عطدداق نكدد ع كلددل أرسدد العاددو  العلميددة رركايت ددا را ددن رسددائل اع راالهتمددام بنتددر رتعمددين عتددائج ارتحددا 

الظداهر  ل لد  ذلدال الد سلنت داع  س رترمجت ا سذا  اعا بن راالهتمام بنتائج ارتحا  الن قرس ن العلتان ارتار 
 (14: 1989تيعاينع)بتصرمل ال : كمر التوالك ال رقواهت االهتمام بالعاث العلمك ن العلتان املت تالة.

 التعليم االستثمار األفضل:
ا قطاعا التعلينع فعالتعلين ترتفع التر  ر  را االعدات الدني راملدتاارت ر رت دوتا سن أهنَّ الا ت تتمر الترر فيه أالوا ه

قدكع تصداتي رارتا كك راالقهك ال اكدتب ارترل إلكدتات العداحتن رالعلمدارع رهدك الد  أهدن لعندات العندار االجتمدا
لدددد    ارتهددددتامل ريعتددددهع تتا ددددفددددإذا سَّ اسددددتتمارا التعلددددين بتددددك، جيددددتع رسَّ تفعيدددد،ا ترر و رضددددعء التا تدددده ر رجا

فدددإن التعلدددين ي دددتمل سل  رالددد  هددديا املنطلددد  .لعلمدددك راالجتمددداكك املنتدددوتللمجتمدددع الت دددتم احلىددداري رالت دددان را
 ا ي  مجلة ال  ارتهتامل الن ا:

 _ س  او املعارمل رالعلوم املطتلفة رملرق تعل م ا.

 _ تعتي، ال لو  حنو ارتفى،.

 _ تع يء ا ربب رجع، املعرفة س له.

 نة._ رفع ال توس اإلعا   تمل الوصور سل أقصل  فارب ر فاية نك
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 _ تفعي، ارتتار ال  أج، ا ي  أهتامل بعين ا.

 _ استترامل ذ ك ملا ستكون كليه املعرفة امل ت علية.

 _ ال ايرب امل تات ات الت نية احلتيتةع راإلفاتب الن ا ن املوقف التعليمك.

 م. _ الوا عة العصر ال  حيث الاالان راملكانع للوقومل كلل ارتحتا  الن ميوج  ا العا

 (138: 2007اهينع)جمتي سبر 

لعلميدة اصدارت املعرفدة عتداجع ر بيت أن التطور ن جمار العلن راملعرفة رالتكنولوجيا أضال ارتسا  ن كملية اإل
تالدج   رذلدال الد  اد ر الت افيدةهك ال وب ا عارب الن فتاا آفاق ال ات ن التطورات االقتصاتية راالجتماكيدة ر 

د ددددد املعدددرن دددد ، الددديهينمددد،ع الددديي مييدددا العصدددر الدددراه ع بتفدددوق العمددد ددد، الددد  العلدددن راإلعتددداجع رتنددد  أسدددلوو الع
 (.رتطعي اته ن جماالت كلوم الكمعيوتر راالتصاالت را نتسة الورا ية )العيولوجيا

الدة ة التمهيد، ركمنتجدة كاليدا دات رالرصدن الد  املفدرتض أن يعمد، كلدل تدوف   دواتر ال سن التعلينرميك  ال ور 
 د ن ن الديا ع ريا ر رالتعلا حث كلمك رتكنولوجك ذات قيمةع ريارسخ العاتئ التعلن امل تمالتربة رالنظمة رالرا 

دددت اسدددت    املدددوارت الطعيعيدددة راالقتصددداتية لل لدددل مجيدددع كيعدددوت بدددالنفع  ترلدددة  دددان رقدددك   افدددة الفدددرت رااتمدددعع ريرق 
 قرائح ااتمعع ريمسس للتنمية امل تتاالة. 

 كاري مفهومه وماهيته.المبحث الثاني: التفكير االبت
هو جار ال  ر لط وع صة ايعت الف وم االبتكار ال مًا رضررريًا ن  تلف أرجه حياب التطا اليوالية راا
  االبتكاري ر النتا  ا الأكما ن اليوالية رال  أرقات فرال ن أيىاًي رأن العاين ارتفكار ميك  تنتيط ا 

لعملية او رتسس الط  قتراهتن االبتكاريةع فف نراإلبتاككي رميك  تتري  الط و العاقرب كلل  ياتب 
لن تتصف ن ارتفكار ا يه تتف ون لتاالبتكارية ميك ن ن ال  تعلن االبتكارع رالطال  املعتكر راملعتع البت أن يك

 بالتنوع رالنترب رالنرابة.

ري تات  ج وت ليلال يع ل االهتمام باالبتكار رف مه  ظاهرب بترية أالرًا ي تا  املايت ال  املتابعةع 
العاحتن راملتطصصنع ريتكو سل تكرار احملارالت العلميةع رالتعم  راست صار ارتسعاوع ذلال أعه رلن الكن 
ا ائ، ال  التراسات رالعاو  ارت اتميية الن ت جل ا اا ت رالترريات املتطصصة حور  اهرب االبتكارع سال 

 االبتكار الا م عك  ععرفهع ب، أصعح باإلالكان سكاتب النظرأعنا ال عاار عكتتف جتيتًا  ، يومع رععرمل ك  
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ر عرفه يعتر أ تعن الاال ن أفيما سع  العرفته ك  االبتكار حىت أن الاياتب  عرفة اصائا هيو الظاهرب تع
 نا ععرفه كن اع رأن  ، حث جات هو اطوب الطلوبة كلل ملري  ملوي،.  

 (1: 1990)قا ر قنتي،ع 

 Insightful) أن التفك  االبتكاري هو تفك  استعصاري Fertheimerريرس نف هتيمرن 
Thinking ،ْتك ، اليي يص

ا
( حتسكع فالفكرب االبتكارية هك تلال الفكرب الن تتن في ا صيالة املوقف امل

فيه الفرت سل احل، فجمب بفع، كمليات ذهنية فاكلة ينتء في ا ذه  املعتع عتاملًا ل  كاتي ريعاجل في ا 
 (147: 2006)كصام الطي ع      وقف العا ة جتيتب م يك  قت كرف ا ال  قع،.امل

هددو بدديلال ر فكددراً ركمددً .  ( االبتكددار بمعدده: سعتدداج ا تيددت الندداتر املطتلددف املفيددت2007ياعددر مل جمددتي كايددا )
ة الدن لتطصدياا صدائا ر يعتمت كلل اإلعا  امللمو ع رهو أيىاً كعارب ك  الدايج الد  ال دترات راالسدتعتاتات 
قعد، ر ن التفكد ع  تر الررعدةسذا رجتت ن بيئة تربوية الناسعة فإهنا قع، املتعلن أ تر ح اسية للمتك تع رأ 

 راعه.  عتاجاته أ تر لاارب رأصالة ال ارعة با ربات التطصية  يا املتعلنع أر اربات أق
 (245: 2007)جمتي كاياع 

ت ددددن بعددددتم يلتفكدددد  االبتكددددار هددددو التفكدددد  الدددديي ( أن ا2010ري ددددور فددددؤات أبددددو حطدددد  رآالددددار صدددداتق )
ملفكدر لي داع رتدتفع اس ينت د  الت ليتيةع رتت ن عواقه با ت ب رال يمة لدتس  د، الد  التدطا املفكدر رالت افدة الدن

تتب ن  دة لاالىدة رلد  اة ملتدكلسليه تافعية قوية رالتابرب كاليةع رتتىم  امل ام الن ي وم  ا الفدرت صديالة راضد
 (664: 2010)فؤات أبو حط ع آالار صاتقع       ة. العتاي

 :متطلبات التفكير االبتكاري
ت ات يئددة لنيددة بددامليتطلدد  ب سن االبتكددار ال يددم  الدد  فددراد رسمنددا حيددت  عتيجددة الرؤيددة ا تيددتب ل فكددارع رهدديا
طالدد   تيددتع تعطددك للعنددف رالتاملتنوكددة راملطتلفددة الددن تعمدد، كلددل افيددا االبتكددار رات دداع ا يددارع رااليددة الدد  ال

 قتراً ال  االست  لية راحلرية العلمية راالكتمات كلل النفس.

، نطل  ال الع لع ، املارل  ما أن ال ترب االبتكارية تعت جوهر الت تم العلمك رالتكنولوجكع مست ا ارت
قة ت ور جمك ملة الاملنط ك احملافظ رال ملة الت تم لي ا ال ملة ك ور ذ ية التفوقة   تار الا هك  تب ا َّ

 (50: 1997)جمتي حعي ع   العاينة للمملومل قاترب كلل رؤية ارتقيار ال  جواع  التعتتب.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
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ر  دداكت كلددل االبتكدداأن  تنميددة ال ددترات االبتكاريددة ت ددتلام بيئددة ت Slabbert(1994)ريددرسن سددي ب تن 
لدل تنميدة ريعية ت داكت كعتطة قأ ا رالعطار التععة باحلرية الفكرية راالست  لية الياتيةع تنمك قترات التطي،ع ر 

 (110: 2006ال ترات االبتكارية. )ملارق كاالرع

 رفيما يلك حصر لععض التطلعات التفك  االبتكاري:

 .سجيات بيئة صاحلة ل بتكار لنية باملت ات 
 عندف لرن ار مدا ي دا بتاكيةعتوفر الناو آال  ااٍر ال  الت تيت رالعنفع ي اكت كلل   ور ارتفكار االبتكارية راإل

 ال تلة لإلبتاعن.
 لل النفس.كتمات كسكطار قتر ال  احلرية راالست  لية الياتية للطال  ن التفك  رسكمار الفكر راال 
  ملتميا.اتوفر قتر ال  التافعية توجه كملية التفك ع رت اكت ن ت تل اإلعتاج االبتكاري 
 رب البتكدداري رس ددالتفكدد  ااكت كلددل تنميددة قددترات ارجددوت العلددن لدده تددم   العاقددر رقددوي كلددل العيئددة التتري دديةي ي دد

 التطي، لتس الط و.
 يا للتفكرجوت الناهج تراسية تعليمية تاا، ا االعات يراكل ن تصميم ا تنمية ال ترات العل.  
 اإلبتاكية.ر بتكارية سجيات أعتطة أالع ي ية تتىم  اسرتاتيجيات الناسعةي ت اكت كلل تنمية ال ترات اال 

  تكار:مراحل االب
 ق ن  رربلك الراح، االبتكار سل سعع الراح، التتالية رهك:

كلة اتددداج سل   راإلكدددتات:  عددىن أن املتدد  ارتريل للتفكددد  قددت يكددون اإلح دددا  بوجددوت التددالرحلددة التاىدد - 1
 ح،ع أر التعور بوجوت فكرب لاالىة اتاج سل توضيح.

لة رف ددددن طدددة باملتددددكلة  مددددا تتىددددم  اتيددددت املتددددكرحلدددة مجددددع املعلوالددددات: تتىددددم  مجددددع املعلوالددددات املرتعال - 2
 كناصرها.

صدتار ارتحكدامع التطور راالحتىان: ري صت به النح الوقا الكان لنمدو الفكدرب ن ك د، املعدتعع رتمجيد، س – 3
 رهك فرتب ال مة جتاً لتنمية االبتكار راإلبتاع.

جدددمبع رقددت يعدددتر فر الفكدددرب االبتكاريددة لتنددوير أر اإلقدددراق: بعددت فدددرتب التطددور راالحتىدددان قددت يظ دددر احلدد، أا - 4
 التابرب.ر لآلاري  ر مهنا الصاتفةي رتهنا جارت بعت فرتب توقف راع طاعع رلكن ا مثرب ج ت 

 الرحلة يتن في ا قري  رااتعار الفكرب ا تيتب الن توص، سلي ا املعتع. التا  : رهك - 5
اآلادددري ع  ريع ينعندددك أن يتتارلددده التدددطا الدددعلتواصددد،: بعدددت أن يكتمددد، سعتددداج الفكدددرب أر العمددد، االبتكددداا - 6

 ري تمع سل أفكارهن ررج ات عظرهن ري تفيت ال  ال حظاهتن ن تطوير الفكرب.



 

 
 

    . عبد اهلل ميالد محمد الّزالطد                                             هداف المراكز البحثية في الجامعات االبتكار أحد أ               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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الل ددا  ددا العمليددة بكارتعددا : رهددك املرحلددة ارتادد ب الدد  الراحدد، العمليددة االبتكاريددة رالددن ةىددع فيا ددترس راال - 7

 العم، االبتكاري.سل التفك  الناقت لكك يتعن جترس الفكرب أر 
 (63 -58: 2009احلار كع )سبراهين                                                                    

 النظريات المفسرة لالبتكار:
اليلدددك النف دددك نادددل التتعايندددا رؤس عظريدددات كلدددن الدددنفس ل بتكدددار راالبدددتاع الدددا بدددن املنادددل االرتعددداملك رامل

ك ليدددة. رفيمدددا يلددديدددة العاالنظدددور اإلع ددداين راملنظدددور االجتمددداكك رعظريدددات ا تدددطلا رالنظر راملنادددل ال دددلو ك رامل
 توضيح  تصر لععض هيو النظريات:

 نظرية التحليل النفسي: - 1
 جتماكيدا رالدناملرفوضدة يرس أصدااو عظريدة التاليد، النف دك أن االبتكدار هدو اسدتجابة للعتيدت الد  الدترافع ا

ن أ  Fruedنفرريدتن اًع ريدرس  اد ر الت داالك أر اإلكد رع سل ترافدع ال عولدة اجتماكيديتن تني ها أر تعتيل ا الد
 لددل هيئدة ت ددويةم تكدون كسبدتاكات الفدرت هددك كعدارب كدد  سقدعاكات اياليدة للرلعددات ال قدعوريةع رالتل ددا  دارتح 

رب كلل قن  أي صراع العاقر الع قدوس الكعا.)كصدام الطيد ع  (ع 144: 2006أر ح، رسءع حيث سهنا قا
ال مداً ن  عور يلعد  ترراً ( رج دة عظدر فرريدت ن هديا امل دام بدمن فرريدت يدرس: أن ال قد1977ريف ر كعت النفدار)

ا   الظ ددورع رهددديقددة  ددا كدددكمليددة التفكدد  االبتكددداريع حيددث يدددترر الصددراع بددن  تويدددات ال قددعور رال دددوس املعو 
 حلددد، االبتكدددارياؤتي سل تدددع ال قدددعورية هدددك الدددن الصدددراع الدددتائر هدددو النتدددم كمليدددة التفكددد  االبتكددداريع فالدددتراف

        بتكداري.رب التفكد  االع رهدك صدو بتصريف الطاقات ل  امل عولة اجتماكيا راويل ا سل صورب ي عل ا ري رها ااتم
 (180: 1977)كعت ال  م كعت النفارع                            

 Humanistic Psychologyالنظرية اإلنسانية:   -2
اعاً  ددتتب أر اليددت تدد، الترسددةميتدد، كلددن الددنفس اإلع دداين اقاهدداً حنددو  ليددة أر رحددتب كلددن الددنفس بددتالً الدد  أن مي
كدد   يدد، سل الكتددفلع دد، راملا ددتتاً. راحددرتام ال يمددة الياتيددة للفددرتع راحددرتام االاددت مل ن االقاهدداتع رتفددتح 

ن ال ددترب كلددل طاص لددتي قدداو اإلع دداين أن مجيددع ارتقددا واعدد  ا تيددتب ن ال ددلو  اإلع دداين. يددرس أصددااو اال
سل  ال دترب يتوقدف  يد  هديواالبتكار رأن  ، فرت العتع بطري تده أر كلدل ارتقد، ميتلدال سالكاعدات االبتكدارع رأن ا

 (145: 2006ي ع )كصام الط       حت  ع  كلل املناو االجتماكك ال ائت راإلملار الت ان احلاضر. 

 



  
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 
9 

 

ة.  ر باإلع داعيت راالالدتن الف دوم االبتكدار يكدات يطداب  الف دوم الصداة النف دية را يد  الديايؤ ت نالاسدلون أ
 إلراتب ياتده را يد  لددل(ع  ديلال يدرس نالاسدلون أن اسدتتمار الفددرت ل تراتده هدو ا يد  40: 2009)رضدا ا مدارع 

 نددة راتدداج سلاقددات  االملالددن تتفعدده كلددل ا يدد  ذاتدده  إع ددان. ريددرس أن التكددوي  الددتاالك للددنفس العتددرية هددو 
البتكدار الترجدة. ريصدنف تلدف ن االتل ائية راحلرية ن التعع . رلتس مجيع ارتفرات ال دترب كلدل االبتكدار رلكد  ة

كدددار رالعادددثع رابت امل دددتمر سل عدددوكْن ةدددا ابتكدددار يدددؤتي سل سعتددداج ا تيدددت الددد  ارتقددديار رحيتددداج للطدددربب رالعمددد،
  ا سل ال توس الناس  ال  التمتع بالصاة النف ية.لتا ي  اليات االبتكارية ررصو 

 (54- 53: 2013)آالار باضةع  

 Associationsالنظرية االرتباطية:   -3
ها بندداًر تعامليددةع رتف دد  ريددة االر قددت م أصددااو هدديا االقدداو تف دد اً للعمليددة االبتكاريددة ن  دد، اإلملددار العددام للنظ

 ت.كلل تكوي  ارتعاملات بن املت ات راالستجابا

  ع قدددة بدددن املتددد: سن التفكددد  االبتكددداري هدددو تفكددد  ترابطدددك يندددتج كددد  الThorndikeي دددور ن ورعدددتايالن
 دوسع أالدا إهنا تتكدرر رتفعا قوية راالستجابةع رتتاتت قيمة التفك  االبتكاري  تس عوكية الرابطة الن سذا الا  ا

 سذا الا  اعا ضعيفة فإهنا تارر رتت قل.                

 (4: 1996)جوتت سعاتبع يوسف ال طاالكع      

ان الدداالين م كلددل االقددرت تصددوراً كاالدداً لتف دد  العمليددة االبتكاريددةع رهددو تصددور ي ددو  Mednickقدتم ناليددتعيالن 
 يددتر  ا مك قددة بعيددتب  السددتجابةبددن املتدد  راالسددتجابةع ريددرس أعدده  لمددا  اعددا الع قددة أر االرتعددا  بددن املتدد  را

 د م كداري. )كعدت ال  االبت تك  الوجوتب ال  قع،ع  ان ذلال تلدي ً كلدل ارتفداع ال دتوس التفكدالفرتع ربالتايل م
 (185: 1997كعت النفارع 

 .Gestalt Tنظرية الجشطلت:  -4
م   ملريد  اسدت تا  رذلدال كدير ا أعصار ا تطلا كلل ترر ارتسالي  املعرفية ن تنظين رسكاتب تنظين اإلترا

ور ابتكاريددددة ر سل حلددددعلوالددددات الددددن ت ددددتال ا العيئددددة رتالددددج هدددديو املعلوالددددات للوصددددو رةدددداي   ميددددات  عدددد ب الدددد  امل
 (69: 1996للمتك ت.  )ح ام كلكع 

ن حدددن ينظدددر سل كمليدددة االبتكدددار الددد  اددد ر اادددار اإلترا دددك للتدددطا املعدددتعع رتوصدددف كمليدددة التفكددد  
 االبتكاري كلل الناو التايل:



 

 
 

    . عبد اهلل ميالد محمد الّزالطد                                             هداف المراكز البحثية في الجامعات االبتكار أحد أ               
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تالا ك اادارع فعند كد  بداقحيدث يصدعح هدو املر دا رترن أن يعدتر النفصد ً ن العتاية يرب  جار ال ن ال  ااارع 
واو سددينمددا يعددتر الددا  تددك،ع ب  يكددون جددار الدد  ااددار العصددري  تلفدداً ن اللددون أر الظدد،ع فإعدده يعددتر ن هدديو احلالددة

ات ن تا  تند  ي ت رسحدأرضية ريتعع ذلال رؤية ااار رسترا ده بتدك، بندائك أكمد ع ندا يدؤتي سل ستادار تعدت
ت اادددارع ل الكوعدداساملعددىن الددو يفك. سن االبتكدددار ح دد  رج دددة عظددر ا تدددطلا يتمتدد، ن ال دددترب كلددل النظدددر 

 ة.مب  ا، للمتكليم  فج رسترا  الع قات الن ال ميك  تعين ا بالنظرب العابربع مث حتر  االستعصار اليي

 (87: 2000رالىان ال يانع )                                                                      

 ـ المقومات النفسية الالزمة للتحفيز االبتكاري:
بتكددداري لدددتس تفكددد  االميكددد  سمجدددار جمموكدددة الددد  امل والدددات النف دددية الدددن تعمددد، كلدددل تنميدددة رافيدددا كمليدددة ال

 الطال  ن كتب ع ا :

 عوك ا. د سبتار االحرتام رالت تير رتسئلة الطال  رأفكارو ال ما  ان 1

 د قن  االست اار رالت لي، ال  أةية آرار رأفكار رايار أي ملال . 2

 د ت تل ارتعتطة احملفاب ل بتكار راإلبتاع رتنوع املت ات العيئية احمليطة. 3

 د سكطار الوقا الكان للتفك  را يار رالتعع  ك  اآلرار. 4

 ارتفكار ا تيتب.د ت تل املعوعة حل، املتك ت رتوجيه النتا  حنو  5

 تطصية رال ارات االتصار.د تنمية امل ارات ال 6

 د تتجيع ال ارات ا ت او التعلن اليا . 7

 د ال  بيئة تناف ية النىعطة تاا، ا االعة. 8

 د تتري  املربن كلل  تف امل ارات رالت تيرات االبتكارية. 9

 د التعلين ك  ملري  سجرار التجارو رالتتري  العملك. 10

 ة.قن  ت تل ح ائ  رالعارمل جاهاب رتوجيه الطال  رافياو للوصور سل املعلوال د 11

 .د اإلق ر ال  الواجعات الررتينية ال اتلة للمواه  راستعتا ا بمعتطة  تلفة 12

 د التتري  كلل التنظين رالتططيء رالتنفيي مل ام ال تعي  أر اعء ال ترات.  13

 (100 -99: 2010)كعتالعاسء اىرع  مت املرسكع
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 مؤشرات البيئة التعليمية المحفزة لالبتكار:
طلعدة تااد، و كندت الهندا  الؤقدرات كدتب ميكد  أن تا د ن رتتدجع كلدل االبتكدار راإلبدتاع رتعمد، كلدل توليدت

 املؤس ات التعليمية رال  تلال املؤقرات:

تعدرب  س دة التعليميدةضداة للمؤ اريعدىن تدوفر رسدالة ر وضوح رسـالة المؤسسـة التعليميـة واسـتراتيجيتها التربويـة:  -1
 دتع تعلن ربدير ا ة كلدل الدك  رؤيت ا رأهتاف ا بوضوحع فوجوت رسدالة راضداة ن املؤس دة التعليميدة حيفدا الطلعد
لة ا أن رضدوح رسدا  دتع  مدرحيت ن كلل ام، امل ؤليةع راملىك قتالاً ن االقاو الصدايح ترن سهدتار للوقدا را

لدددل ا يددد  اتاريدددن كهيئدددات التدددتريسع ر ددديلال العدددااللن  دددا الددد  الدددو فن ر املؤس دددة ي ددداكت املعلمدددن رأكىدددار 
  م، رجه.أأهتاف ا رتتلي،  ، الصعاو راملتك ت الن قت تواجه س  العملية التعليمية كلل 

لن دت املؤس دة رت عد، اععد  تااد، سن تدوف  قدتر الد  احلريدة ن التتوفير الجو الديمقراطي الخالي من التهديـد:   -2
ن  دددكع الددد  قدددمعه أرتالددد  النفاراحدددرتام الدددرأي اآلادددرع رالعمددد، بدددررح الفريددد  ترن تندددافر أر هتتيدددت  دددا حي ددد  العندددار 

  تل  د، جتيدت الدبدتاع رت دي اكت كلل ا ي  أهتامل املؤس ة العلمية رالرتبويدة ريدرت  ال داحة حدرب للتطدور راال
 الطال  راملعلن.

، املتددك ت ة امل ئمدة حلددوفر العيئددتدداملؤس ددة التعليميدة أن  كلدلتـوفر األنشــطة التعليميــة اإلبداعيــة واإل را يــة:   -3
كددداري بدددتاكك راالبتاكدددتي راالراسدددتنعا  احللدددور املناسدددعةع رتدددوفر االعتدددطة رالدددرباالج الدددن ادددثا كلدددل التفكددد  التع
ة ن تتددجع ارتعتددطأمددا يفىدد، املتتددع ع رالددن افددا ال ددتويات التفكدد  العليددا التدد، التاليدد، رالرت يدد  رالت ددولع  

ض لعياعدات مث فددر لوالدات راالتعليميدة امل تالدة للطالد  ال دارات العادث العلمدك التد، اإلح دا  باملتدكلة رمجدع املع
ل سسد اال ا سة سضدافة الفررض رااتيار احل، االع  ع  ما يفى، أن تكون االعتدطة تلدح حاجدات راليدور الطلعد

 ن س رار  توس املن اج.
وف  تددد حيدددث ال يكفدددك فر ضدددرررب حتميدددة  لددد  الطالددد  املعدددتععسن تدددوفر املعلدددن الكدددتـــوفر المعلـــم الكـــ  :    -4

تددوفر  فر(ع ف بددت الدد علددن الكددالددرباالج التعليميددة أر املندداهج املتطددورب ترن رجددوت رسدديء تربددوي التميددا أال رهددو )امل
  كلددل رتتددجيع الطالدد ميددةلددل تنكرالددن تؤ ددت ، املعلددن ال ددتير امللددن باملدداتب التعليميددة ربمسددالي  التددتريس املتنوكددة

 لتفك  لتيه.ارتنمية  التعع  رالعاث احلر ن اقاهات رال اقات التعتتب  ا يىم  التفك  اارج الصنترق
 الطلعددة ة راجيابيددة بددن قددات مليعددرهددك العيئددة الددن تعمدد، كلددل بنددار رتكددوي  كتــوفير البيئــة التعليميــة المناســبة:   -5

ري دوتها جدو  النااكداتر  الد  ج دة أادرسع ف دك بيئدة ت د، في دا املتدا ، أعف  ن ال  ج ة ربن الطلعدة راملعلمدن
  دددواعددد  ن هتيئدددة  لفدددة ترر  الددد  ارتالددد  رالطممعيندددة النف ددديةع  مدددا أن للمعدددىن التعليمدددك رالدددا حيتويددده الددد  الرافددد   ت

 



 

 
 

    . عبد اهلل ميالد محمد الّزالطد                                             هداف المراكز البحثية في الجامعات االبتكار أحد أ               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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فدر حبعملية   ر ي  ا ارتعااملناس  للط و للتفك  راالبتاعع فيج  أن يراكل كنت تصميمه  ، العواال، الن  

 االبتكار راالبتاع رتنميته.
ا كن سوار ا اعدي  راملعتالبت ال  توف  أترات ا تتامل املعتكر تطوير أدوات وأساليب اكتشاف المبدعين:  

ع رذلددال  أر الوالددتي املعلمددن ااتعددارات التاصددي، أر ااتعددارات ال ددترات الع ليددة املطتلفددةع أر بواسددطة ارتقددران أر
ياجددداهتن رلعدداهتن راحت لددن تلدددحملوهددوبن راملعدددتكنع الدد  أجدد، تدددوف  الددرباالج املناسدددعة  ددن راللتعددرمل كلددل الطلعدددة ا

لدال الطالد  الد  سن ذ راليو نع  ما البت ال  تندوع تلدال ارتترات رأسدالي  الكتدف كد  املعدتكن رذلدال للتم دت
) يددت  ة.رائدده االبتاكيددارو رآفكدداينتمددك سل فئددة املعددتكنع ليت ددىن ت ددتل االستتددارب ال  الددة لدده رال دداكتته ن بددارد 

  (293_ 288: 2004ا ويتيع
 المقومات الواجب توافرها لدى الباحثين داخل الجامعات:

 لعليددا ي رتح دداالتراسددات اهندا  جمموكددة الدد  امل والددات الىددرررية  دديو النطعددة الدد  العدداحتن راملعددتكن رملدد و 
 نالصطفل حجا ين كلل الناو اآل :

 تنميددة راريددر ف ددك أسددا اً رعف ددياً باكتعارهددا قددر   دد، اقتددتار ريعددت التوافدد  النال دد الة التطصدديةع ج ددتي -1
 ملعتكة.ملاقاته ا الطاقات احليوية رالع لية العلياع ف و حي   التكاال، ن النتا  اليهينع ريطل 

ه هويتدددفددده بياتددده ر نه بتعرياحلصدداعة الت افيدددة: فالتددداو بطعيعتددده باحددث كددد  ا ويدددة راالعتمدددارع ف بدددت الدد  اصدددي -2
 ر  افتهع ر ت، الت افة العربية اإلس الية سملاراً الرجعياً راضح املعام.

ة ي دوم كلدل ت ع، اإلع داعييلدةع فم داالقتتار املعرن: تعت ارتتالنة العااللة هدك الطاقدات امل دت علية رالتدررب العت -3
لياتيددة. ابندار ال ددترب  سددرتاتيجيةحىدارب املعرفددةع ف بدت الدد  تاريددت قدعاو ا االعددات رالعدداحتنع باملعرفدة احليددةع را

 رذلال يتطل  كتب ال ام الن ا:
 ) التاور ال  اسرتاتيجية التعلن الرب راحتب سل التعلن التس احلياب )التعلن اليا. 
 فيددة كلددل  ددتجتات املعر تابعددة املالتاددور الدد  االعندد ق املعددرن راال تفددار  علوالددات الت اتالددة سل بنددار املعلوالددات رال

 ن جيات رالت نيات.ال توس النظريات رامل
 تر دددا كلدددل  يفيدددة ااتيدددار  )تعلدددن  يدددف عدددتعلن( الدددن التادددور الددد  اسدددرتاتيجيات الدددتعلن الت ليتيدددة سل اسدددرتاتيجية

 ب.املعلوالات رسكاتب صيالت ا رف  ع   كلمك النط كع راستطتاال ا ن سعتاج أفكار جتيت
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 قدة  د، كلدة الدن تدتر  املتكاال الع ليدة التدمولية التاور ال  الع لية ا ائية الن تتنارر  ، قىية كلل حدتوع سل 

مداع فس ركلدن االجتكلدن الدن قكر بك، قكرع الت،: ك قة العلوم الطعيعية رارتساسية بالعلوم اإلع اعيةع رك قدة
 بعلوم التي  رالفل فة.

 الع قدددات املدددوارتع ر ان ر ئدددة رال دددكالتادددور الددد  الع ليدددة احملليدددة سل الع ليدددة الكوعيدددةع املدددارتب بت افدددة  وعيدددة كددد  العي
 املترت ة رالتاتيات املتعاتلة.

واج ددددة اددددتيات عددددرن مل ددددو ارتاليددددة التكنولوجيددددة: تتددددك، تكنولوجيددددا املعلوالددددات أبددددر  ال والددددات االقتددددتار امل -4
ع كنولوجيددة فا دد آلالت التاامل ددت ع،ع رال تتمتدد، ارتاليددة الددن يتعددن  وهددا ن جمددرت ال ددارب تتددني، راسددتطتام 

 وصور سل العرفة النط  بنائ ا رالتمك  الن ا رصوالً سل سعتاج ا. ب، البت ال  ال
 (81 -79: 2000رع)كلل الت و                                                                   

 المبدعين:   صفات الطلبة الجامعيين
ملتر دددة ا ع رارتقددديار رالتفكددد إلترا راالبتكدددار قدددار  ارتسدددالي  اململوفدددة ن ا يتطلددد  اإلبدددتاع :الررعدددة التفكددد  -1

الطالد   ك جيعد،اإلبدتاك  جي  أن تكدون لد  جاالدتب بد، الرعدة تلدال املررعدة الدن تدتكل بالع د، املتفدتح فالنتدا
ة ملتدددددوقة التابعددددد ياليدددددة اسل اإلالدددددام رسل ا لدددددف ربدددددن احل ي دددددة راالسدددددتمتاع رالتفاكددددد، الدددددع العناصدددددر ا يتادددددر 

 . احل ي كاملعتع لتيه رلعة رالي، سل قار  اململومل رل  ل حتماالت ل  العاتية فالتطا

ةع ف ددو ال ددت ، الجتماكيدداملعددتع بكوعدده التاددرراً بترجددة الددا الدد  ال يددوت ا يتميددا الطالدد  :االسددت  ر التطصددك -2
ت ليدأر ضدت الت ا اجتمداككع ر معده لد  لدتس الطلعدة فيعدتركما هو ت ليتيع رال ي تن باالعطعاكات الن يرت  ا 

 لليات. ر ت تيراً اكيةع رسع  ذلال أعه يتجه سل تااله أ تر ال  اقاهه سل ا ارج ف و أ تاالجتم

الد  اد ر ر حياتدهع  ام، النمدوض: يظ در الطالد  ا داالعك املعدتع اسدت  له الد  اد ر املده للنمدوض ن -3
 ن الدد  ارتقدديارعنظلدد  املددرلعتدده ت عدد، التددكو  فدديم  حولددهع رتفىدديله اإلترا ددك ن النالدد  يكددون حنددو املع ددت ر 

 ريتعر بالرضا كنت اتيه ل الور الصععة.

ن اائفدداً الدد  أال يكددو  امدد، ارتاطددار: لكددك يصددعح الطالدد  العددتكاً رجمددتتاً ن فكددرو ركملدده فإعدده جيدد  كليدده -4
عددتعع رهنددا لطالدد  املالوقددوع ن ارتاطددارع أن ت ددتل كددتت الدد  احللددور العتيلددة ملتددكلة الددا هددو الدد  اصددائا ا

 ا  بالوقوع ن ا طم.يتطل  كتم اال رت 
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س ال لددد  فددداض ال دددتو بالصددداة الع ليدددةع رهددديا يدددؤتي سل اخن الطالددد  املعدددتعاخنفددداض ال دددتوس ال لددد : يتمتدددع  -5
 مدا  املفداهينع  الدكدة  عد ب لتيهع فكلما  ان الفرت أ تر عىجاً ال  الناحية اإلترا ية اسدتطاع أن يو دف جممو 

اادد، تاقعيددة الدد  ااموكدداتع لدديا جيدد  كددرض التددك ت ر  ي ددتطيع أن ي ددوم بتميدداات أ تددر تقددة تاادد، هدديو 
 كلل أن تكون املتكلة  تتب رلي ا كاالة. حياب الط وااتمع  س 

أهنددددن   تددددرع  مدددداأا صددددائا الفكريددددة: تظ ددددر ن أن العددددتالت الددددي ار لددددتي ن تعدددداتر الدددد  يكددددربهن سددددناً أر  -6
ميدة  تمتد، ن حفدظ  يوقدا ملويد،  يا راالعتعداو لالت تالن ن الرصيت اللنوي رالفكريع رال ترب العالية كلل الرت 

 (11: 2001ع مت الكيوالك  ع ب ال  املعلوالات.)

 :المبحث الثالث: الحاضنات البحثية
 ع1959ي كدام أن فكدرب احلاضدنات قدت عتدمت ن الواليدات املتادتب ارتالريكيدة الند (T.Miyakeأرضدح )

ار تيتدة كلدل الع در ات احلعدارب كد  رسديلة ت داكت التدرتععا الاات حاضنات ارتكمار ارتالريكية فإن احلاضدنات ك
، واضديع اإلتارب رتدوف  الدتا، سل التمويدالع حيدث  دت  دا يدت العدون ن Start-upرالنمو ا ر فدرتب اإلقد ع 
 سضافة سل التكن الفين. 

 دة كايدة الفائالر  تداج سلحي: هك كعارب ك  النظوالة التكااللة تعترب  ، التررع صن  ر معه رليدت مفهوم الحاضنات
قددة بدده ر ددتو بطا لددن اديءراالهتمدام التدداال،ي رلدديلال حيتداج سل حى دداعة تىددمه الندي الولددتو لتاميدده الد  املطدداملر ا
يدددات بفعاليدددات رآل رالدددارًتا االسدددتمراريةع رتدددتفع بددده تدددترجييا بعدددت ذلدددال قويدددا قددداترا كلدددل النمدددار رالدددؤه  للم دددت ع،

رالتهتددن سل  تدداجون فددورالددن يددتن رضددع ارتملفددار  ددا ندد  حيالنجدداح. سن فكددرب احلاضددنات ال ددتوحاب الدد  احلاضددنة 
ي ددا سل تدداجون فتكددن رال دداعتب أج دداب التطصصددة ت دداكتهن كلددل ةطددل صددعوبات الظددررمل احمليطددة  ددن رالددن حي

لدل ك بته رقترتده صدتب تؤ دت ركاية ااصدةع مث ينداتر الوليدت احلاضدنة بعدت أن ميناده أاصدائيو الركايدة الطعيدة قد ا
أ دددت ادددربار  تلفدددة حيدددثاب الطعيعيدددة رسدددء اآلادددري . رهدددك عفدددس الفكدددرب الدددن أاددديت  دددا الدددترر املطالنمدددو راحليددد

اجدة سل بدتايت ا ن ح تكدون ن االقتصات رالتنمية أةية سقاالة الت، هيو احلاضنات ا اصة حماية املترركات الن
 ارجية.تكن ااص رال اعتب ر اية  كن ا فيما بعت ال  االعت ار سل أسواق العم، ا 

ت ة )ادد ر الع ددو ن دد  كاليددبتعددت الكتدد  الدد  املنتدد ت الصددن ب ن الددترر املت تالددة رالددترر الددن منددا اقتصدداتها 
نات أكمددار وجددوت حاضددلالت  ددة املاضددية( عاددا بددترجات أكلددل ربت ددارع أ تددر الدد  التي هتددا ن الددترر ارتاددرس 

 قدتالا ر ا ا الركايدة  ت ررتصاة( رفرت  يو املنت)ن هيو الترر املت تالة رالترر الن منا اقتصاتها بن   كالي
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بتدددرية  ل ملاقددداتس دددن جمموكدددة الددد  ا دددتالات ضدددم  بيئدددة ال يدددمب  ددديا الندددرض. قدددت حيتددداج املتدددررع ا تيدددت 
حل ي دددك رتي إلق ع اسل أن الدددتكن الكلدددك ت تالددده احلاضدددنات ملدددا تدددوفرو الددد  ادددتالات ت دددمح بدددا ر دددوي ت  افيدددة

  التررع.

ات ب أعدواع ر أتر ث هنا  كتباالبتكار التكنولوجك الوحيت لركاية االبتاع راالبتكار حيسن احلاضنات لي ا 
 عresearch parksع حدتائ  العادو  techno polesال تات ة ميك  ذ ر بعى ا: )الدتن التكنولوجيدا 

وجيدددات الرفيعدددة ع التجمعدددات الصدددناكية امل دددتنتب سل التكنولcenters of excellenceالرا دددا التمي دددا 
high-technology industry clusters ندرات التكنولوجيدا  عtechnology corridors  )

 املتوسطة. لصن ب راسال أن حاضنات ارتكمار هك الن تعترب الطري ة ارت تر فاكلية بالن عة للمتاريع 

 أين تؤسس الحاضنات؟: 
 ربار رالعاددو الات را ددب الدد  ا ددتتنتددم حاضددنات التكنولوجيددة راالبتكددار ن ا االعددات أر املعاهددت ل سددتفات

طددوير صددناكة تنات قصددت امل تالددة الدد  ملددرمل ارتسدداتيب رالطلعددة. رت ددوم بعددض املنظمددات احلكواليددة بال يددام باحلاضدد
لتددابة ملواهدد  ااعاقدئة رالدد  الناصدد  قددن، جتيددتب. فنجددت كددتت الدد  التددر ات الكددربس تعنددا الفكددرب الجتددياو 

حيدددث  تلدددال  ب ا اصدددةكتب التدددعاو ن تمسددديس التدددر ات الصدددن  رارتفكددار املعتكدددة رت دددتل رأمسدددار جمدددا مل مل دددا
ن  ضدية ن أي الكدااالفرتا احلاضنة أس ماً ن هيو التر اتع الع اعتتدار قدعكة اإلعرتعدا فديمك  سقاالدة احلاضدنات
ا عدت جون سلي دا.  مدلن حيتا وهنا اتاج ملكان كم،  ترت امل احة لت وم بصلة الوص، بن النت عي ا را  ات ا

 رسعتدار قدر ات القتصداتيابعض العلتيات ن املتن توفر التكن ال  م لتمسديس احلاضدنات  دا يدتكن التطدور  أن
 صن ب في اع  ما تتكن احلكوالة املر اية سقاالة الت، هيو املتاريع. 

 الحاضنات البحثية في الجامعات:
فعمددن ة ل فددرات املبتكاريددترات االتعددت احلاضددنات العاتيددة ن ا االعددات توج دداً جتيددتاً لددتكن النتدداملات راملعددا
لتنمددوي ات االقتصددات ا  احتياجددبددررح الريدداتب راإلبددتاعع رهددك كعددارب كدد  الرا ددا  ي ددا حتيددة ن ا االعدداتع تا ددام رفدد
ب املعتكدرب صدن  أر الفكدر تدررع الالفعلك اإلقليمك رالتريل. رينطلد  الف دوم احلاضدنات الد  اكتعدار أن  املعداترب أر امل

ل كون حيتدداجون سات املعددتيددة رتكددن رال دداعتب ال ت دداو ال والددات النجدداح رالنمددو راالسددتمرار فددارتفر حاجددة سل ركا
 . اإلالكاعيات الىرررية لتطوير ابتكاراهتن رأحا  ن رالتاريع ن اإلبتاكية رت وي  ا
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 تعري  الحاضنة:
ب آليدات امل داعتر  ي ت ت دتعرمل احلاضنة بمهنا ن كعارب ك  بنية رسملار التكاال، ال  التج ياات را تالات رال
صصددددة ن العاددددث  ت املتطراالستتددددارب رالتنظددددين  صصددددة مل دددداكتب املعتكددددري  راملعددددتكن ن ستارب رتنميددددة املنتدددد
لنجدداح فرصدداً أ ددرب ل املنتدد ت رالتطددوير ملددتب  ددترتبع  ددا هفددف كلددل هددؤالر الددررات املطدداملر املعتدداتب ريددوفر  دديو

 (2: 2012كع يت املاضلنرضن.                              )سعرذلال ال  ا ر  يان قاعوين الؤسس  يا ا

 نيددة الددن قددرس االبتكار ر رهتددتمل احلاضددنات الددن تا ددام تاادد، ا االعددات سل االسددتفاتب الدد  ارتحددا  العلميددة 
و ا االعداتع اسدية  دي تلف التطصصات راويل ا سل الترركات عاجاةع ال  ا ر االكتمدات كلدل العنيدة ارتس

ربار ن مجيدددع لن  دددا عاالددد، رررأ رأج ددداب رحدددو  باإلضدددافة سل أكىدددار هيئدددة التدددتريس رالعددداحتن رالعددداالالددد  ال
 اااالت.

ا  ويل دا سل أحدلطد و راارتر ا حاضنات االبتكار كلل ركاية رتنمية ال ترات االبتكارية راإلبتاكية لدتس 
رتفكدددار رتدددوملن ا رالتوسدددطة تا ددد ن ن ع ددد،تطعي يدددةع تمادددي ملدددابع التنفيدددي الددد  اددد ر سقاالدددة التدددرركات صدددن ب 

 االبتكارية ر  ورها سل حيا الواقع.

 أهداف الحاضنات البحثية في الجامعات:

 اصة الة التاريع ن اية رسقابتكار ال اكتب مل و ا االعات راملعاهت العليا كلل سبرا  ملاقاهتن اإلبتاكية راال -
 بعت التطرج.

 اليا .  تمرب للتطويرفرص امل  الرية املتمياب للتعاو رامل اةة ن توفاحتىان ارتفكار اإلبتاكية راالبتكا -

 ات قائمة.ة الترركتوسع قتيت رتطوير ارتفكار  ل  رسجيات الترركات سبتاكية جتيتب أر امل اكتب ن -

ا،  قرس تاسات النالترار ال اكتب العاحتن رامل تمن ال  مل و ا االعات ل ستفاتب ال  عتائج العاو   -
 ا االعة راويل ا ال  جمرت تراسات سل تطعي  كملك راقعك اللمو .

 توف  التكن رالتموي، راملتورب را تالات اإلرقاتية رالت  ي ت املتاحة. -

، حلبتاكك ي راإلت ليا رقن  أسعاو الفت، للمترركاتع بتعين اسرتاتيجيات التفك  االبتكار  -
 املتك ت.

 وك ا. فاب كلل االبتكار تا  ن ن  ياتب ارتفكار رتن ال  بيئة لنية باملت ات -
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، كلل جن تعمطة احلال اكتب الط و املتمي اي  راملعتكن كلل سعتار قر ات رالنت ت صن ب رالتوس -
 ق يت الناتج االبتكاري.

 يمياً.اً رسقلية  ليلتجار ربء رتي   سع، تواص، املعتكن باملؤس ات املطتصة بال طاكات الصناكية را -

 ت وي  املطرجات العلمية رالت نية املعتكرب. -

 ك.ع احمللاتمامل اةة ن توملن التكنولوجيا املتطورب رتعايا استطتاال ا رتطعي  ا ن ا -

  :عوامل نجاح الحاضنات
  افددة )تيددة العانات جيدد  أن يكددون هنددا  ركددك الدد  قعدد، امل ددارلن الصددنار باملكاسدد  الددن سددومل ت ددتال ا احلاضدد -

 ولوجية(. تكن

 جي  ال يام بتراسات قع، التررع بمي التررع رال حظة التس سالكاعية تطعي ه.  -

 سقرا  ال طاع ا اص ن االستتمارات ا تيتب.  -

 استاتا  رتطوير التتريعات رارتعظمة الن اكن تعارن ال طاكن العام را اص.  -

 ية تطويرو. ااتيار الكان جيت أر قري  ال  املرا ا ا االعية راملعاهت إلالكاع -

 طاملر. ملار امل وي، رتكن املعاترات االبتاكية ال  قع، ا  ات احلكوالية راملصارمل رتتجيع رأ  ا -

 التاام ارتملرامل املعنية  افة ال  ا  ات احلكوالية رل  احلكوالية.  -

سددتن ر  الددة راارت ال ف  املددو سقاالددة االفددات بددن ا  ددات املعنيددة بالتجتيددت راالبتكددار كلددل الصددعيت اإلقليمددك لتددو  -
 املاايا رالعىن التاتية املتوفرب ن بلتان جماررب. 

 كي  تدعم الجامعة حاضنات االبتكار:

 االستعاعة بارتالتلة الرياتية لتوضيح أةية الف وم االارتاع راالبتكار. -1

 سددتفاتبمليددة االسعتددار االفددات رقددرا ات الددع ج ددات ترلدد  باالسددتتمار ن العتكددرات الطدد و رت دد ي، ك -2
 ال  الطرفن.

 كارهن.تنفيي أفبالعم، كلل توكية الط و بمةية تاور جمار االستتمار حىت يتمكنوا ال  ال يام  -3
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 الددن ن ارتفكددار ة  عدد بكددتت  ددترت الدد  الطدد و ا دداالعين يتج ددون سل جمددار االسددتتمارع بينمددا ميتلددال قددرحي -4
 لعمدد، سددومل يعمدد،تات اطددء ااالسدتتمار راددربار سكدد االبتكاريدة راإلبتاكيددة. لدديا فددإن تددوف  املطتصددن ن جمددار

 كلل ساراج العتيت ال  تلال ارتفكار راإلفاتب الن ا.

 ت يفية.تت تل التكن الفين راالستتاري للط و ال  ا ر براالج ر اضرات رعترات كلمية  -5

 سجرار تررات قص ب رررأ كم، التطصصة إل  او ال ارات ال نية.  -6

 (174 -165: 2006)ملارق كاالرع

 معوقات تنمية االبتكار:

يدت الد  ملد ع كلدل العتبدوي راالتتعتت املعوقات الن تعوق تنمية االبتكار لدتس ارتفدراتع رباسدت رار ارتتو الرت 
 املراجع ن هيا ااار س استط ص أهن العوقات االبتكارع رالن ا الا يم :

 د الرتبية املوج ة حنو النجاح. 1
 االست  لية ن التفك .د قاه، ارتصالة رالتجتيت ر  2
  عار.ع راالستد ملرائ  رأسالي  التتريس الت ليتية الن ي تصر في ا ترر املتعلن كلل االستما  3
 د رفض ارتفكار ا تيتب أر ل  الت ليتية. 4
 د الرت يا كلل ا اع  اارت رسةار بعض ا واع  ارتارس. 5
 رتسرب أر ارتقران أر املعلمن.د س  ار سلو   عء ل بتكار ال  جاع  أفرات ا 6
 د احلرالان ال  نارسة ا يار. 7
 د ا ومل ال  ع ت اآلاري . 8
 د التاام املعلن  ن ج تراسك  تت رالوقومل كنتو. 9
 د االفت ار للمررعة ن التفك  رالتم ال بال تل. 10

 (20 -19: 2012ع س   حوالةع329: 2003ع الصري حنوربع36: 1997)جابر كعت احلميتع       

 توصيات البحث:
 ال  ا ر الا ت تم ميك  أن عص، سل جمموكة عتائج رتوصيات تتمت، فيما يم :

التعلددددين  لوالددددات سلاويدددد، االهتمددددام تاادددد، ا االعددددات الدددد  التعلددددين التل يددددين الدددديي يعتمددددت كلددددل حتددددو املع -1
 ية  ا.بتاكاإلبتاكك اليي يعتمت كلل التفك  رملرق الواج ة املتك ت رت تل احللور اإل

 فه.ته رأهتاتصايح الف وم العاث العلمك راستج ر الا حييء به ال  لموضع رجملاصة ال  حيث لايا -2
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 ن.وبن الن الكتف ك  ال ترات العاتية كنت الط و ن رقا العكر ال  تعليم نع رركاية املوه -3
ة التددددااللة بالتنميددد رك قتددددهالتارسدددة أترات العاددددث العلمدددك تاادددد، ا االعدددات إلبددددرا  الكددداال  االبتكددددار فيددده  -4

 رارتعامله جملتالة ااتمع. 
 تامددد، ال دددؤرلياتتليدددة الدددن رفدددت املرا دددا العاتيدددة الوملنيدددة راملتطصصدددة بدددالكواتر ذات املدددؤه ت العلميدددة العا -5

 عتا  العاث العلمك رتطويرو.
تت الدددرؤسع رحددد  بتعدددميدددان تنميدددة التفكددد  االبتكددداري راإلبدددتاكك كندددت العددداحتن راحدددرتام رج دددات النظدددرع راإل -6

 االات مل اليي يؤتي سل التنوع راالبتكار رالترار ن الفكر رالناتج العلمك.
للمعددددتكن  يددددة  فدددداباجيددددات ررأ كمدددد، تاادددد، ا االعددددات اددددا ك مندددداذج ابتاكيددددة رتكددددون  تابددددة بددددراالج تتريع -7

 راملعتكري .
تب الددددد  عتدددددائج  ددددد  اإلفددددداالترليدددددة الدددددن ا يدددداتب اإلعفددددداق كلدددددل العادددددث العلمدددددك تدددددترجيياً رصدددددوالً سل الن دددددعة  -8

 االبتكارات رأسالي  العاث العلمك.
م فدداتب الدد  الت ددتكلددل اإل سكددتات ملالدد  ا االعددة للعاددث راالبتكددارع رتاريددتو ب اكددتب   افيددة رالعرفيددة ت دداكتو -9

 العلمك رالتكنولوجك راملعلوالا .
اتيدة ت العتدرية راملر املدوار  التططديء السدتتماتعايدا كمد، احلاضدنات العاتيدة ن التن دي  بدن ا االعداتع رن -10

 رامل ارات العاتية االبتكارية.  ن العاث رتطوير ال ترات
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 المراجع
 (: تعلين التفك . الرياض: الكتعة الت ري.2009سبراهين احلار ك ) -
 م. ال دداهرب:رن حددور العددا(: التعلددين العددايل را دداالعك امل ددا2011أ ددت سمساكيدد، حجددكع لعددىن  مددوت قدد او ) -

 كام الكت .
 ة.(: تنمية اإلبتاع. ال اهرب: الكتعة ارتعلو املصري2013آالار كعت ال ميع باضه ) -
 ر الن ىة العربية.(: قرارات ن تعلين التفك  راملن ج. ال اهرب: تا1997جابر كعت احلميت جابر ) -
لعدة جاالعدة ال دلطان اإلبتاكك لتس مل (: قترات التفك 1996جوتب أ ت سعاتبع ريوسف أ ت ال طاالك ) -

 قابو ع سل لة التراسات النف ية رالرتبويةع ال  ء: االت ارترر.
لة رساسك. تعلين ارتسا(: التفك  االبتكاري لتس أملفار احلل ة ارتريل ال  ال1996ح ام  مت كلك ) -

 الع ت التراسات العليا للطفولةع جاالعة كن مشس.الاج ت  ل  النتوربع 
 التادددور حندددو جمتمدددعر (: حاضدددنات املعرفدددة الرتبويدددة رتررهدددا ن تكدددن الدددتعلن 2012ت بددد   مدددت املاضدددك )سدددعي -

 .16144النافس كاملياً. صايفة الرياض اليواليةع العتت 
http://www.alriyadh.com/2012/09/05/article765398.html 

 تعة ا االعية.كنترية: املكع االس2(: ركاية املوهوبن راملعتكنع  2000رالىان  مت ال يان ) -
 .لكتاو ا االعكا(: االبتاع الاهيته ا تتافه تنميتهع االالارات العربية: تار 2004 يت ا ويتي ) -
يدةع العلدوم الرتبو  يدة للادوار. جملدة(: احلرية ارت اتميية ملعلن التعلين العدام راإلبدتاع رؤ 2012س    مت حوالة ) -

 .25- 5برع صل اهربع االت العتررنع العتت الرابعع أ تو الع ت التراسات الرتبويةع جاالعة ا
لصددف ا دداالس ا(: تطددور قددترات التفكدد  االبتكدداري الدد  الصددف التالددث حددىت 1986سدديت  مددوت الطددواو ) -

 رب.يةع ال اهاالبتتائكع املؤ ر التاين لعلن النفس  صرع ا معية املصرية للتراسات النف 
جملدة  تائيدة. ملترسدة االبتامل ا نس رالت افة كلدل ارتتار االبتكداري رتملفدار (: أ ر اات 1990قا ر قنتي، ) -

 .38-1ص ع1جاالعة املنصوربع العتت التالث كترع ج  لية الرتبيةع
نتددر ب: تار ال ددااو لل(: االقاهددات احلتيتددة للم ددارات االبتكاريددة. ال دداهر 2006ملددارق كعددت الددرؤمل كدداالر ) -

 رالتو يع.
 ة العربية.(: التفوق الع لك راالبتكار. ال اهرب: تار الن ى1977ار )كعت ال  م كعت النف -
ل داهرب: رتسدرية راملترسدية. ا(: االبتكدار  فااتده رال والاتده ن العيئدة ا2010كعت العاسء اىر ر مت املرسك ) -

 تار الكتاو احلتيث.
 .: كام الكت ل اهرب(: أسالي  التفك  عظريات رتراسات رحو  العاصرب. ا2006صام كلك الطي  )ك -
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 الفكر العر . ع ال اهرب: تار(: التعلين العايل ن الومل  العر  الطري  سل امل ت ع،2000كلل أ ت الت ور ) -
مدددددع الفدددددتح ع ملدددددرابلس: النتدددددورات جم3(: النددددداهج العادددددث االجتمددددداككع  1989كمدددددر التدددددوالك التددددديعاين ) -

 للجاالعات. 
 علو املصرية.ع ال اهرب: الكتعة ارت6ن النفس الرتبويع  (: كل2010فؤات أبو حط  رآالار صاتق ) -
س ملدد و ت ارتبعددات لددت(: التفكدد  الدديا  رال ددمات االبتكاريددة املصدداحعة للتفكدد  التعددت1997جمددتي حعيدد  ) -

الددار (  -أ تددوبر) رارتربعدوناحلدداتي  –ال ددنة العاقدربع العددتتان ارتربعدون  جملدة كلددن الدنفسعاملرحلدة ا االعيددة. 
 .79-50ص

 ام الكت .ك(: التفك  ال  ا ر أسالي  التعلن اليا ع ال اهرب: 2007جمتي كايا سبراهين ) -
 طعاكة.مس: تار ا مس لل(: التنمية امل تتاالة ن ااتمع رؤية اجتماكيةع ا 2010 مت أ ت الترالاين ) -
ة لتداريخ كلدل تنميداتريس (: أ ر اسدتطتام اسدرتاتيجية العصدف الديهين ن تد2001 مت ب  ملال  الكيوالك ) -

ع ال دلطان ع جداالنتدوربالرسدالة الاج دت  لد  التفك  االبتكاري لتس مل و امل توس الرابدع ب دلطنة كمدانع 
 قابو .

 ع ال اهرب: ارتعلو املصرية.2(: اإلبتاع ال  النظور تكااللك.  1997الصري حنورب ) -
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"Innovation is one of the goals of university research centers" . 
(Strategy for development towards the knowledge society - innovation 

incubators as a model) 
Dr. Abdullah Milad Al-Zalet* 
 
Abstract: 
The study aimed to highlight research centers in universities (innovation 
incubators) as a new direction to support innovative activities and initiatives, 
which are centers of excellence research in universities, conducted in 
accordance with the needs of the actual regional and international development 
economy. There is general international agreement that the world in which we 
live now is the world of knowledge, or the age of knowledge economy 
resulting from tremendous scientific, technological and cognitive progress, 
which has produced mutual dependence in trade, economy, culture, 
communications and scientific research.                              
The study found: 
 Correcting the concept of scientific research, revealing the research 
capabilities of students early in their education, and caring for talented ones, 
schools scientific research tools within universities to highlight its innovation 
and its relationship to comprehensive development and its link to community 
service, gradually increasing spending on scientific research to reach the 
international proportion that benefits from the results of innovations and 
methods of scientific, technological and information research, enhancing the 
work of research incubators in coordination between universities and 
community institutions, and in planning to invest human and material resources 
in research, development and skills. Innovative  research.       
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