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دور الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات ومراكز البحوث في تعزيز اإلبداع وتحقيق ريادة األعمال
للمشروعات المحتضنة
أ .انتصار اهلادي الغويل

*

الملخص:
يف ظل املتغريات العاملية اجلديدة ،اليت أفرزهتا املعطيات االقتصادية والثورة التكنولوجية احلديثة ،أصبحت
الريادة واإلبداع وامليزة التنافسية للجامعات تكتسي طابع الديناميكية ،حيث انتقلت من الطبيعة املادية إىل غر
املادية ،فأصبحت اجلامعة مطالبة بضرورة إدخال التكنولوجيا إىل نشاطها يوصفها شكلا من أشكال التجديد

الذي يبىن على دعم االتصال باحمليط اخلارجي ،وإقامة احلاضنات التكنولوجية اجلامعية اليت تعمل على توطيد
العلقة بني اجلامعات وسوق العمل .عن طريق اإلسهام يف ربط البحث العلمي باحتياجات السوق احلايل .
وتسعى الباحثة يف هذه الدراسة إىل معرفة دور التكنولوجيا واحلاضنات التكنولوجية يف اجلامعات ،ملا توفره
العلقة بني اجلامعة واحلاضنة من مرونة يف رعاية األحباث العلمية وحتويلها إىل مشروعات ناجحة ،من خلل
االعتماد على البنية األساسية هلذه اجلامعات من أعضاء هيئة التدريس والباحثني واخلرباء يف جماالهتم؛ لتحقيق
العمل الريادي .ولتحقيق ذلك استخدم املنهج الوصفي التحليلي للحصول على بيانات نوعية ،وجتميع وحتليل
ما ورد من نقاش ،من خلل الدراسات السابقة واالطلع على الكتب واملراجع اليت هلا صلة باملوضوع.
وتوصلت هذه الدراسة إىل نتائج مفادها أن احلاضنات التكنولوجية والتطور التكنولوجي وتقدم االتصاالت،
أسهم يف ازدياد دور الفكر اإلبداعي والعمل الريادي بوصفه أحد حمركات التنمية .حيث ترتكز احلاضنات
التكنولوجية على تنمية األفكار اإلبداعية ،ورعاية األحباث التطبيقية ،والعمل على حتويل هده األفكار من
مرحلة البحث والتطوير إىل مرحلة التنفيذ ،وأوصت هذه الدراسة بتفعيل دور احلاضنات التكنولوجية يف
وتبن نظم متطورة يف التقييم واملتابعة
اجلامعات الليبية من خلل توجيه رواد األعمال وترويج منتجاهتم ،ي
ملعدالت أداء املشاريع الريادية احملتضنة ،والعمل على إجياد تعاون بني اجلامعات يكون مصدرا خللق األفكار
االبداعية وبني احلاضنة بوصفها مكانا لتجسيد األفضل منها ،ونقل جتارب اجلامعات يف العامل إىل جامعاتنا
الليبية.
الكلمات المفتاحية :التكنولوجيا ،حاضنات األعمال ،احلاضنات التكنولوجية ،ريادة األعمال ،اإلبداع

واالبتكار ،مشاريع األعمال.

*

حماضر بقسم حتليل البيانات واحلاسب اآليل-كلية االقتصاد والتجارة -اجلامعة األمسرية اإلسلميةEnt1977@yahoo.com .
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المقدمة:
أدت التطورات السريعة يف جماالت تقنيات احلاسوب والوسائط املتعددة وشبكة اإلنرتنت والتكامل بينهما
إىل ظهور ما يسمى اليوم (بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ،حيث أصبح احلاسوب واإلنرتنت من املصادر
الرئيسة للتصال ونقل املعلومات بشكل سريع يف كثري من الدول ،لذا تعد األدوات التكنولوجية مصدر قوة يف
املؤسسات التعليمية لتطوير املهارات العقلية ،وإظهار قدرات األفراد وإبداعاهتم .ويعد التعليم اجلامعي مفتاح
تقدم الشعوب واألمم وأساس البناء ،وإذا كان التعليم اجلامعي ميثل نقطة االنطلق يف تقدم اجملتمع ،فإن
التطوير املستمر يف منظومة التعليم اجلامعي يعد أمرا ال غىن عنه ،من خلل إسهام اجلامعات يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع( :نبيل عيد.)2013،
وتعد احلاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات ومراكز األحباث العلمية ،منظومة عمل متكاملة ،هتدف إىل
دعم املبادرين واملبدعني من أصحاب املشاريع يف حتويل أفكارهم وأحباثهم التطبيقية إىل مشروعات أعمال
ناجحة ،وذلك بتوفري بيئة متكاملة من تقدمي اخلدمات واالستشارات مؤدية إىل إنشاء وتطوير هذه املشروعات:
(الشتيوي.)2014 ،
واستنادا إىل ذلك جيب أن تتوجه اجلامعات الليبية حنو االهتمام بريادة األعمال من أجل دعم وتبن
العناصر البشرية املتميزة الذين ميثلون نواة لرواد أعمال املستقبل القادرين على إنشاء املشروعات الريادية وتوفري
متطلبات التفكري االبتكاري والسلوك التطويري لألفراد ،وهو ما يسهم يف معاجلة الفجوة بني املعرفة والتطبيق:
(شعيب وعواطف.)2011،
مشكلة الدراسة:

تشكل حاضنات التكنولوجيا أداة من أدوات التنمية االقتصادية ،ترتكز حول دعم ريادة األعمال ،وتطوير

األفكار اإلبداعية ،وتسهم يف إقامة املشاريع اليت تعد وسيلة من وسائل مكافحة البطالة وزيادة فرص العمل،
وتتمثل مشكلة الدراسة يف كيفية االستفادة من احلاضنات التكنولوجية اجلامعية ،والدور الذي تلعبه يف تشجيع
اإلبداع واالبتكار لرياديي األعمال ،واحتضاهنا للمشروعات اليت تقدمها ،وذلك من خلل اإلجابة عن األسئلة
التالية:
 .1ما احلاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات؟
 .2ما دور احلاضنات التكنولوجية يف تعزيز االبداع لرواد األعمال وحتقيق الريادة للمشروعات احملتضنة؟
 .3ما أهم عوامل جناح احلاضنة التكنولوجية؟
 .4ما التحديات اليت تواجه جامعاتنا الليبية يف إنشاء احلاضنات التكنولوجية؟

110

المجلد ( )2العدد ( )1يناير 2018م
مجلة المنتدى األكاديمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهداف الدراسة:
 .1التعرف على دور حاضنات التكنولوجيا يف اجلامعات الليبية من خلل تعزيز اإلبداع وتوفري فرص عمل لرواد
األعمال.
 .2اقرتاح جمموعة من احللول اليت ميكن أن تساعد يف حتقيق الريادة لألعمال تتناسب مع طبيعة اجلامعة يف ليبيا
ومتطلبات سوق العمل.
 .3اخلروج بتوصيات هتدف إىل تفعيل دور احلاضنات التكنولوجية يف اجلامعات الليبية وحتقيق امليزة التنافسية
للمشروعات.
أهمية الدراسة:
 .1تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول موضوعا حيويا مل حيظ باالهتمام الكايف من قبل الباحثني يف ليبيا،
وهذا ما يفسره قلة وجود دراسات سابقة عن احلاضنات التكنولوجية يف البيئة الليبية ،وتأيت هذه الدراسة
استجابة لتوصيات منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة عن املشروع املشرتك بني اليونسكو
ومؤسسة star REALالربيطانية؛ لتشجيع التعليم للريادة يف املنطقة العربية ،وضرورة االستغلل الفعال
للتكنولوجيا وإنشاء احلاضنات التابعة للجامعات ،ليس لتحقيق امليزة التنافسية فقط ،وإمنا للمحافظة على
بقائها واستمراريتها.)Unesco,2010( :
 .2فتح اجملال أمام الباحثني املتخصصني للقيام بأعمال مستقبلية ،تتناول موضوع أمهية احلاضنات التكنولوجية
التابعة للجامعات الليبية ،واالستفادة من جتارب الدول الصناعية املتقدمة يف جمال الريادة ودعم اإلبداع
والشروع يف إنشاء عدد من احلاضنات التكنولوجية النموذجية من خلل التعاون مع املنظمات العربية
والدولية للستخدام األمثل للكفايات والقدرات العربية.
فرضية الدراسة:
 وجود علقة إجيابية بني إنشاء احلاضنات التكنولوجية اجلامعية ،وحتفيز عمليات اإلبداع ألصحاباملشروعات ،وتوفري فرص العمل للخرجيني.
منهج الدارسة:
اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،لعرض دور حاضنات األعمال ،وخاصة احلاضنات
التكنولوجية التابعة للجامعات ،واالستفادة منها يف تعزيز اإلبداع وحتقيق ريادة املشروعات يف اجلامعات الليبية،
من خلل وصف الظاهرة ،حيث اجتهت الباحثة يف هذه الدراسة إىل مصادر البيانات املتمثلة فقط يف الكتب
واملراجع العربية واألجنبية ،والدوريات واملقاالت والتقارير ،واألحباث ،والدراسات السابقة اليت تناولت ذلك
املوضوع.
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الدراسات السابقة:
 -دراسة :مهدي (2015م) بعنوان :أثر حاضنات املشروعات يف تعزيز ريادة األعمال بعنابة يف اجلزائر:

هتدف هذه الدراسة إىل تأثري احلاضنات يف تشجيع روح املبادرة ،ودعم املشروعات الصغرية ملواجهة صعوبات
املراحل األوىل ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،أمهها :أن حاضنات املشروعات هتدف بشكل

أساسي إىل الرتويج لروح الريادة ،ومساندة املشروعات الريادية الصغرية ،كما بينت وجود علقة ارتباط إجيابية
معنوية بني خدمات حاضنات املشروعات وتعزيز روح املبادرة وتشجيع ريادة األعمال ،وأوصت الدراسة باآليت:
التأكيد على اخلدمات اليت تقدمها حاضنة املشروعات وتنميتها ،لتعزيز ونشر روح الريادة لدى القائمني على
املشروعات املنتسبة.
 -دراسة :برهوم ( (2014بعنوان :دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف حل مشكلة البطالة لرياديي

األعمال يف قطاع غزة .هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية حاضنات األعمال يف كوهنا أداة حلل
مشكلة البطالة لدى الشباب وخاصة رياديي األعمال من خلل حتويل أفكارهم اإلبداعية ملشروعات ناجحة

مدرة للدخل ،ومتثلت أهم نتائج الدراسة يف اآليت :مستوى تقدمي اخلدمات املقدمة من قبل حاضنة األعمال
والتكنولوجيا كانت متوسطة بعض الشي يف حني تدىن هذا املستوى بعد التخرج ،كما تزداد نسبة جناح
املشروعات بزيادة نسبة اخلدمات املقدمة هلا من قبل حاضنة األعمال وهو ما يؤدي إىل زيادة فرص العمل
للشباب.
 -دراسة :هبة وآخرون ( )2011بعنوان :مدى استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعات الفلسطينية:

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام التكنولوجيا يف اجلامعات الفلسطينية ،وكيفية ممارستها يف نقل
املعلومات ،والوقوف على الصعوبات واملشاكل اليت تعيق تطبيق التقنيات احلديثة يف اجلامعات الفلسطينية.
وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها :أسهمت تكنولوجيا املعلومات يف ختفيض األعباء الروتينية امللقاة على
العاملني ،بينت أن اجلامعات تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي ،والعمل على حتديث وتطوير األنظمة
اإلدارية بشكل مستمر ،أظهرت وجود علقه إجيابية بني تكنولوجيا املعلومات واإلبداع اإلداري .مث أوصت هذه
الدراسة بضرورة توفري دعم مايل للستثمار يف اجملاالت التكنولوجية ،وتشجيع العاملني على استخدام
التكنولوجيا ،باإلضافة إىل وضع برامج لإلبداع واملبدعني.
 دراسة :الشتيوي ( :)2009بعنوان :دور احلاضنات التكنولوجية يف حتقيق اقتصاد املعرفة من خلل حتويلاألفكار اإلبداعية إىل ثروة ،وتدعو هذه الدراسة إىل إعادة بناء االقتصاد بناء معرفيا ،وإعادة هيكلة ثقافة
اجملتمع العريب ،وحتويله من جمتمع ريعي يعتمد على عائد النفط املباشر ،إىل ثقافة اقتصاد املعرفة ،الذي يوظف
عائد النفط يف حتويل األفكار اإلبداعية إىل منتجات وخدمات وسلع ،وتوصلت إىل نتائج ،أمهها :أن
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احلاضنات التكنولوجية أسهمت يف توزيع استخدام البحوث اجلامعية ألغراض جتارية وحتويل األفكار والبحوث
التطبيقية إىل مشروعات ناجحة ،باإلضافة إىل توظيف املعرفة يف بناء االقتصاد .وأوصت الدراسة باالستفادة
من جتارب اجلامعات يف الدول الصناعية يف جمال احلاضنات النموذجية من خلل التعاون مع املنظمات العربية
واإلقليمية وتشجيع األفكار اإلبداعية.
 دراسة :أحمد بن قطاف )2007م) بعنوان :أمهية حاضنات األعمال التقنية يف دعم وترقية املؤسساتالصغرية املبدعة ،هدفت الدراسة إىل إبراز أمهية اإلبداع التكنولوجي يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف اجلزائر ،وأن تشجيع قدراهتا االبداعية ميكن أن يعزز من قدراهتا التنافسية وجيعلها تسهم بشكل
أكرب يف عملية التنمية االقتصادية ،كما أوضحت الدراسة أن تشجيع اإلبداع التكنولوجي واالبتكار يف هذا
النوع من املؤسسات مرتبط باحمليط اخلارجي ،من خلل خلق بيئة مشجعة على اإلبداع والتجديد ،وكانت
النتائج :أن حاضنات األعمال التقنية أثبتت قدرهتا يف دعم املؤسسات خصوصا القائمة على املبادرات
التكنولوجية ،يف ختطي الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها يف املراحل األوىل من تأسيسها.
 دراسة (2006)McAdam & Keoggh :بعنوان :املشكلت والنجاحات اليت تواجه حاضناتاألعمال عند إنشائها ،تناولت الدراسة معايري جيب توافرها عند الشروع يف إنشاء حاضنات األعمال ومنوها
وتطورها ،وتشتمل تلك املعايري على توفري بنية حتتية ،وإدارة كفؤة مؤهلة علميا وعمليا ،وبرامج تدريب مناسبة،
ودعم تكنولوجي ،ومتثلت أهم نتائج الدراسة يف اآليت :مع إنشاء حاضنات األعمال يف الدول العربية منذ م ّدة

زمنية ،فهي أثبت أهنا التزال تقدم الدعم اليسري للمشروعات الصغرية ،وجيب األخذ يف احلسبان التكلفة
املتوقعة إلنشاء احلاضنة ،واملساحة اللزمة لبناء احلاضنة ،وعدد املشروعات املتوقع احتضاهنا ،وأهنا حباجة لكثري
من الدعم ،لكي حتقق األهداف اليت أنشئت من أجلها؛ حىت تستطيع مساعدة املشروعات الصغرية.
ما يميز هذه الدراسة:

تتشاابه هاذه الدراساة ماع الدراساات الساابقة يف كوهناا اعتمادت علاى وصاف الظااهرة املدروساة ،حياث
تستعرض دور احلاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات ،وأمهيتهاا ،وماا تاوفره مان دعام لألفكاار اإلبداعياة ورياادة
املشروعات ،ومعرفة الصعوبات اليت تواجه إنشاء حاضنات األعمال التكنولوجية.

113

دور الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات ومراكز البحوث في تعزيز اإلبداع

أ .انتصار الهادي الغويل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلطار العام للدراسة:
أوالً :مفاهيم أساسية عن التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية:

 .1تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

لقد تعددت مفاهيم تكنولوجيا املعلومات وفقا آلراء الكتاب والباحثني يف إعطائهم مفهوما واحدا شامل،

عرفها بأهنا" :جمموعة املعرفة العلمية
ويرجع ذلك الختلف آرائهم العلمية ومنطلقاهتم الفكرية ،فمنهم من ّ
والتكنولوجية واهلندسية واألساليب والفنون اللزمة لتحويل املدخلت إىل خمرجات" (القضاة2007 ،م).
وأشار عطية ( )2012إىل تكنولوجيا املعلومات بأهنا ":عملية مجع وختزين ومعاجلة ونشر املعلومات واستخدامها،
مع االعرتاف بأمهية اإلنسان واألهداف اليت يضعها والقيم اليت يستخدمها يف حتديد مدى حتكمه يف التكنولوجيا".
وعموما فإن التكنولوجيا كما حيددها شعيب وعواطف( )2011تتمثل يف ثلثة مفاهيم أساسية:
 -التكنولوجيا بوصفها عملية :وهو التطبيق املنظم للمحتوى العلمي أو املعلومات ،بغرض أداء حمدد ،يؤدي يف

النهاية إىل حل مشكلة معينة.

 التكنولوجيا بوصفها منتجاً :حمصلة تطبيق األساليب العلمية ،يكون يف املساعدة يف إنتاج اآلالت واملواد اخلام. -التكنولوجيا بوصفها مزيجاً لألسلوب والمنتج :من هذا يتضح أن عملية االخرتاع تصاحبها عملية

اإلنتاج ،ومن مث ال ميكن فصل التكنولوجيا لكوهنا أسلوب ا عنها كمنتج ،وأوضح مثال على ذلك هو احلاسب اآليل،

فاجلهاز يصاحبه دائما تطور يف إنتاج الربامج والتوسع الكبري فيها".
ويرى عطية (2012م) أن تكنولوجيا االتصال هي" :أي أداة أو وسيلة تساعد على إنتاج أو توزيع أو ختزين أو
استقبال أو عرض البيانات" .وتعد تكنولوجيا االتصال رافدا لتكنولوجيا املعلومات ،وهي تقنية تعمل على إنتاج أو

ختزين واسرتجاع واستقبال وعرض املعلومات.
كما أشار بولعويدات وخريف( )2008يف دراسة لتكنولوجيا االتصال بأهنا" :كل التقنيات املتعلقة بعمليات املعاجلة
واإلنتاج وتبادل املعلومات ،واليت جتمع بني ثلثة جماالت تقنية :املعلوماتية واالتصال السمعي والبصري" .وتعد
التكنولوجيا موردا هام ا يف نقل املعرفة ،وتوليدها واملشاركة فيها من خلل إجياد احلل لكثري من مشاكل إدارة املشاريع،
ومعاجلة وحتليل املعلومات ،فالتكنولوجيا تضم املعرفة اإلنسانية ،ونظم املعلومات واملعاجلة ،والتجهيزات املادية
واالتصاالت اليت تستخدم يف تنفيذ املشروعات.)Unesco,2010( :
والشكل التايل يوضح عمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

املعرفة اإلنسانية

نظم املعلومات واملعاجلة

التجهيزات املادية والشبكات
االتصال

شكل( )1يوضح عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .2تعريف حاضنات األعمال:

تعد احلاضنة تقنية جديدة لدعم وتشجيع املشروعات يف مرحلة التأسيس واالنطلق والتشغيل ،وتعرف
بأهنا" :جمموعة متكاملة من اخلدمات والتسهيلت وآليات املساندة واالستشارة ،توفرها مؤسسة ذات كيان
قانوين ،لديها خربة وقدرة على االتصاالت لنجاح مهامها" .وتقدم احلاضنة خدمات لألفراد الذين ميلكون
مواهب العمل ويرغبون يف البدء بإقامة مشروعاهتم ،ويشرتط على املشروعات احملتضنة ترك احلاضنة بعد انتهاء
املدة الزمنية احملددة ،واخلروج منها ،إلفساح اجملال أمام مشروعات أخرى يف مرحلة اإلنشاء األوىل؛ للستفادة
(الشتيوي2014 :م).

 .3مميزات حاضنات األعمال:
 تسعى احلاضنة إىل استقطاب وتطوير أفكار جديدة ،وحتويلها إىل مشروعات ريادية. -تعد مكانا جمهزا للستغلل ملدة زمنية حمددة سابقا.

 تعمل على تقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات املختلفة اللزمة ملمارسة العمل. ترتبط احلاضنة بعملئها(من املبادرين أو أصحاب املشروع) بعلقة تبدأ وثيقة ،مث تتضاءل إىل أن تتلشىفتتحول احلاضنة إىل مبادرين جدد.
 توفري فرص عمل خاصة خلرجيي اجلامعات ،ومساعدهتم على جتاوز العقبات اليت قد تعرتضهم يف بدايةأعماهلم ،وتسهم يف التقليل من مشكلة البطالة (السعيدي2011:م).
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 .4أنواع الحاضنات:

 حاضنات األعمال العامة(غير المتخصصة) :هي" :حاضنات مغلقة ومفتوحة ،لكل األعمال" ،حيث اليتحدد الدخول إليه مبعايري حمددة ،إمنا حبسب طاقتها وإمكانياهتا ومساحتها.

 الحاضنات التكنولوجية :هي" :حاضنات هتتم باملشروعات ذات الصبغة التكنولوجية املبتكرة" ،حيثيرتبط وجودها بوجود معهد ،أو جامعة ،أو أي جهة ذات طابع تكنولوجي يف ذات املوقع؛ لدعم مشروعات
األعمال ورعاية اإلبداع العلمي والتقن ،كما تسعى إىل إجياد فرص عمل جديدة للخرجيني ونشر البحوث
اجلامعية .وللحاضنات التكنولوجية أنواع منها:
أ .حاضنات األعمال التكنولوجية:
إن فكرة حاضنات األعمال التكنولوجية ليست وليدة اليوم ،حيث يعود تاريخ أوىل حاضنات األعمال إىل
العام  1959م ،فقد بدأت دول العامل باالجتاه حنو حتفيز الشباب واخلرجيني اجلدد على بناء مؤسساهتم
ومشروعاهتم اخلاصة؛ لغرض ترمجة أفكارهم وخرباهتم وإبداعاهتم التكنولوجية إىل واقع ،وحىت تكون منتجا

جديدا يف السوق ،مع توفري فرص عمل جديدة وفتح آفاق واسعة يف التنمية التكنولوجية للراغبني بأن يكونوا
رجال أعمال حقيقيني ،وباألخص خرجيو الدراسات اجلامعية ،ومساعدهتم على البدء على حنو صحيح وجتاوز
الصعوبات يف بداية حياهتم.
ويوجد عمليا يف العامل حوايل1500 :حاضنة تكنولوجية ،يقع  %60منها يف الواليات املتحدة األمريكية،
و %35منها يف االحتاد األورويب والصني وتركيا وأمريكا اللتينية ،وأقل من %6 :يف الدول العربية(الشتيوي:
.)2014
ب.حاضنات األبحاث التكنولوجية:
هتدف حاضنات األحباث التكنولوجية إىل هتيئة املتطلبات واملساتلزمات املطلوباة ألصاحاب اإلباداعات الفكرياة
والتكنولوجية ،ولذوي اخلربات واملؤهلني لتنمياة أفكاارهم وتوظياف حباوثهم العلمياة يف جمااالت اإلباداع والتجدياد؛
متهيدا لتحويلها إىل منتجات( :العزام وموسى2010 :م).

ج .الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعة:

هي " وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي ،اليت تقام بالتعاون مع اجلامعات ومراكز البحوث ،وهتدف إىل
االستفادة من األحباث العلمية واالبتكارات التكنولوجية ،وحتويلها إىل مشروعات ناجحة من خلل االعتماد

على البنية األساسية للجامعات من معامل وورش وأجهزة ،وحبوث ،باإلضافة إىل أعضاء هيئة التدريس
والباحثني والعاملني ،واخلرباء يف جماالهتم .وهي هتدف أساسا إىل تسويق العلم والتكنولوجيا من خلل
التعاقدات واالتفاقات اليت تتم بني جمتمع املال واألعمال وتطبيقات البحث العلمي .لذلك فإن احلاضنات
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التكنولوجية اجلامعية تستطيع إقامة تنمية تكنولوجية حقيقية ،وتنشيط البحث العلمي من خلل التعاون بني
أصحاب األفكار اإلبداعية والباحثني واألكادمييني من جهة وجمتمع االستثمار واملال من جهة أخرى ،وهذه
الشراكة اجلديدة تعتمد على:
 سياسات وطنية واضحة لدعم وتنمية التكنولوجيا. قطاع اقتصادي خاص نشيط ومتطور. برامج موجهة لتنمية اإلبداع واالبتكار . أحباث أكادميية واخرتاعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتطبيق( :الشتيوي2014 :م). .5أهمية الحاضنات التكنولوجية:

تتمحور أمهية احلاضنات التكنولوجية يف عدة حماور ،أبرزها(:العزام وموسى2010:م) و(السعدية.)2011،

 تربط املشروعات الناشئة واملبتكرة بالقطاعات اإلنتاجية واحتياجات سوق العمل. تشجع املستثمرين على إنشاء مشروعات األعمال اخلاصة هبم وتقدمي املشورة العلمية ودراسات اجلدوىلتلك املشروعات.
 تسهم يف توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات واإلبداعات يف شكل مشروعات جتعلها قابلة للتحولإىل اإلنتاج.
 توفر فرص عمل للراغبني ألن يكونوا رجال أعمال ماهرين ،وباألخص خرجيو اجلامعات. تعمل على إقامة ودعم مشروعات إنتاجية أو خدمية تعتمد على تطبيق تقنيات مناسبة وابتكارات حديثة. .6أهداف الحاضنات التكنولوجية:

هتدف احلاضنة التكنولوجية كما بينها جواد ) ،(2007والسعدية ( ،)2011لتحقيق ما يلي:

 تشجيع االبتكار وتطوير أفكار إبداعية ،تسهم يف خلق مشروع إبداعي جديد أو تطوير املشروع القائم. تسويق األحباث والدراسات اليت تقوم هبا اجلامعات ومراكز البحث العلمي ،والقيام بدور املخترباتالتجريبية لتطوير أفكار األكادمييني والباحثني يف اجلامعات قبل تبنيها جتاريا وتوفري مصادر التمويل
للمشروعات احملتضنة.
 خلق فرص عمل للشباب ،وخاصة خرجيي اجلامعات.ثانياً :مفاهيم أساسية تتعلق باإلبداع واالبتكار:

 .1تعريف اإلبداع:

يعرف عمر )2013( :اإلبداع بأنه" :مزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذا
وجدت بيئة مناسبة ميكن أن ترقى بالعمليات العقلية ؛لتؤدي إىل نتائج أصيلة ومفيدة للفرد أو املؤسسة واجملتمع
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والعامل ،وقد يعن "اإلبداع يف أبسط صورة حتويل األفكار اجلديدة إىل واقع" ،وهو يضم عمليتني أساسيتني،
مها :التفكري ،واإلنتاج ،ويؤكد العلماء على أن املعرفة واإلبداع مرتبطان ببعضهما ،فاإلبداع حيتاج إىل قدر
كاف من املعرفة يف املوضوع الذي يقع عليه التفكري ،ومن دون املعرفة لن يكون هناك ما ميكن إبداعه أو
اإلبداع فيه.
واالبتكار حيتاج إىل جو مشجع على اإلبداع الفن وتبادل اخلربات ،فجميع االبتكارات تبدأ أصل بأفكار
إبداعية ،وتعمل هذه األفكار بإحداث تغيريات معينة ملموسة يف املنتج ،وهكذا يصبح االبتكار التطبيق
الناجح يف أي مشروع ،ومن هنا يكون اإلبداع انطلقة للبتكار ،فيمكن أن يصدر الفكر اإلبداعي من
األفراد ،لكن االبتكار غالبا ما يأيت من خلل املؤسسات احملتضنة لتلك األفكار اإلبداعية( :حممد واهلامشي:
2016م).

 .2اإلبداع التكنولوجي مقابل اإلبداع الوظيفي:

أشار عيد )2013( :إىل اإلبداع التكنولوجي بأنه عبارة عن" :تغريات يف املظهر املادي للمنتج أو

اخلدمة يؤدي إىل حتسني أدائها أو العمليات اخلاصة بتحسني عمليات إنتاج السلع واخلدمات" .كما يعرف
اإلبداع التكنولوجي بأنه" :النشاطات اليت تنقل التقنية الستخدامها يف املهارات التصنيعية ،وهو عملية تقدمي
منتج جديد أو حتسني منتج قدمي أو تصميم عملية إنتاجية جديدة أو حتسني عملية إنتاجية قائمة ،وذلك
لتلبية وإشباع حاجات الزبائن ورغباهتم ،وكذلك إجياد الفرص اجلديدة جلذب الزبائن والتكيف ملتطلبات
األسواق( :العبيدي2005 :م).
ويشري حممد واهلامشي ( )2016ملفهوم اإلبداع الوظيفي (التنظيمي) بأنه" :الطريقة اليت تلجأ إليها
مؤسسات األعمال للستجابة والتكيف مع املتغريات البيئية لتحقيق مزايا تنافسية على غريها ،من خلل تبن
أمناط تنظيمية جديدة أو تطوير تكنولوجيا جديدة أو إقامة علقات مع مشروعات أخرى ،مبا يساعد على
خلق شيء جديد.
ولكي يتحقق اإلبداع يف العمل ال بد من وجود الروح الريادية لدى أصحاب املشروعات ،بسبب مواجهة
املنافسة الشديدة القائمة على التطور التكنولوجي(شعيب وعواطف2011:م)؛ لذا تزايد االهتمام بدعم الريادة
واحتضان األعمال اإلبداعية التكنولوجية ،وتوفر روح اإلبداع واالبتكار ،ووجود حبث علمي وحاضنات للدعم
التكنولوجي ،ووجود التمويل املناسب (عيد .)2104 ،وبصفة عامة فإن اإلبداع يشمل:
 االخرتاع :هو إحداث تغيري جوهري يؤدي إىل استحداث منتج أو خدمة جديدة. التطوير :يشمل :التحسني وزيادة جودة املنتج واخلدمات. -اإلبداع يف املنتج :هو حتسني منتج أو استحداث خواص جديدة ملنتج موجود.
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 اإلبداع يف اخلدمات :هو تطوير نظم املعلومات أو أساليب إدارية جديدة. -اإلبداع يف العمليات :هو إدخال عمليات تشغيل جديدة أو حتسني اجلودة.

 .3مكونات مؤشر االبتكار العالمي:

مؤشر االبتكار العاملي هو مشروع متطور ومتجدد ،لكنه يتضمن البيانات املتاحة حديثاا ،اليت هي مستوحاة
من أحدث األحباث حول قياس االبتكار ،ويعتمد مؤشر االبتكار العاملي على اثنني من املؤشرات الرئيسية،
مها :مؤشر مدخلت االبتكار ،ومؤشر خمرجات االبتكار ،ويرتكز مؤشر املدخلت على :االبتكارية ،وهي:
(املؤسسات ،ورأس املال البشري ،والبحوث العلمية ،والبنية التحتية ،وتطور السوق ،وتطور األعمال).
أما مؤشر خمرجات االبتكار فريتكز على(:املخرجات التكنولوجية واملعرفية ،واملخرجات اإلبداعية).
والشكل التايل يوضح مكونات مؤشرات االبتكار العاملي:

شكل( )2يوضح مكونات مؤشرات االبتكار العالمي:
املصدر(إبراهيم " )2016 ،مكونات مؤشرات االبتكار العاملي لسنة 2016م"

 .4ترتيب الدول العربية في مؤشر االبتكار العالمي:

إن أنشطة البحث والتطوير واالبتكار هي" :حمركات لنمو املشروعات واملؤسسات الصناعية" ،ويبني اجلدول
التايل تطور مؤشر االبتكار العاملي للدول العربية للسنوات من  2012إىل 2016م.
ويبني اجلدول التايل ترتيب الدول العربية يف مؤشر االبتكار العاملي (إبراهيم2016 :م).
119

دور الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات ومراكز البحوث في تعزيز اإلبداع

أ .انتصار الهادي الغويل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول( )1يوضح ترتيب الدول العربية في مؤشر االبتكار العالمي لسنة2016 :م

املصدر(إبراهيم" )2016 :وضع الدول العربية يف مؤشر االبتكار العاملي"
مثل تقع ضمن
نلحظ من اجلدول السابق ،أن هناك فجوات كبرية بني الدول العربية وبعضها؛ فاإلمارات ا
قائمة الا  41يف األعلى الرتتيب للبتكار يف العامل ،يف حني تقع اليمن يف قاع التصنيف العاملي ،ومبا يدعو
للقلق فحجم الفجوة املعرفية يف الدول العربية ويف ليبيا خاصة اليت غري موجودة أصل على قائمة املؤشرات كبريا
جدا ،ويتضح من اجلدول ضعف خمرجات البحث والتطوير ،ومن مث افتقار تطبيق االبتكار يف مشروعات
التنمية ،وقلة االهتمام مبجتمع املعرفة وضعف االرتباط بني اجلامعات وقطاع الصناعة يف ليبيا ،عليه البد من
تبن وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات تنموية ملعاجلة جوانب القصور يف التعليم اجلامعي ،وكذلك ميكن توظيف
املوارد املالية لتنفيذ برامج إلنتاج املعرفة ودعم االبتكار.

ثالثاً :مفاهيم أساسية عن ريادة المشاريع:

 .1تعريف ريادة مشاريع األعمال:

تعد الريادة من املوضوعات املهمة والواعدة يف اقتصاديات الدول الصناعية املتقدماة والادول النامياة علاى حاد
س اواء ،إذ تس اهم املش اروعات الرياديااة إسااهام ا فاااعلا يف التنميااة الشاااملة ،وقااد تغااري معااىن مصااطلح الريااادة ثاالث
مرات خلل العقود األخارية ،فقاد كاان (منظما ا مث مقااوالا مث حتاول يف التساعينات إىل رياادة) ،ومان مث فاإن مفهاوم
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الري ا ااادة ه ا ااو التمي ا ااز وإدخ ا ااال الط ا اارق اجلدي ا اادة ،ومل يقتص ا اار عل ا ااى املخ ا اااطرة ،ب ا اال تع ا ااداها إىل اإلدارة والتنظ ا اايم
(.)Unesco, 2010
وميكن أن تظهر ريادة مشروعات األعمال داخل املؤسسات عن طريق النشاط االقتصادي ،وتأخذ الريادة
أبعادا متنوعة منها :االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغريها ،فاملشروع الريادي يركز على اإلبداع
والقيادة يف تقدمي اخلدمة(عيد2014 :م).
والريادي يف نظر عيد ( )2014هو" :الشخص الذي تتوافر فيه مهارة اإلبداع وروح القيادة" ،ويرى

شعيب وعواطف ( )2011الريادي أنه "الشخص الذي ميلك مهارات البناء املؤسسي جبانب مهارات إدارية
وإبداعية تساعده يف بناء التنظيم أو إدارة املؤسسة ،فكل خمرتع ،أو مبدع أو منظم هو ريادي".

 .2المهارات المطلوبة للريادة :إن املهارات املطلوبة ميكن تصنيفها ثلثة أنواع رئيسية" :املهارات
التكنولوجية ،واملهارات الريادية الشخصية ،ومهارات إدارة األعمال" ،كما هو موضح يف اجلدول التايل:
جدول ( )2يوضح المهارات المطلوبة للريادة:
المهارات التقنية
 القدرة على االتصال. -مراقبة العمل.

 إدارة األعمال التقنية. استخدام التكنولوجيا. القدرة على التنظيم. بناء العلقات والشبكات. -العمل ضمن فريق مدرب.

المهارات الريادية الشخصية

مهارات إدارة األعمال

-االلتزام والرقابة.

وضع األهدافوالتخطيط.
-صنع القرار.

أخذ املخاطرة.اإلبداع واالبتكار.-القدرة على التنافس.

العلقات اإلنسانية.التسويق واملالية.-احملاسبة واإلدارة.

-الرؤية القيادية.

الرقابة والتفاوض.عرض املنتج.-تنظيم العمل.

املثابرة.-الشخصية

املصدر (شعيب وعواطف2011،م) "أثر تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق ريادة املنظمات".
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رابعاً :الحاضنات التكنولوجية ودورها في ريادة المشروعات:
 .1آلية عمل حاضنة األعمال التكنولوجية:

تعد احلاضنة منظومة من األنشطة تدار بواسطة هيكل إدارة صغرية توفر مساحات (ورش عمل) وخدمات
إدارية مشرتكة وفرص التسويق نظري مقابل رمزي ومعقول يف السنوات األوىل للمشروع؛ قصد خفض األعباء

املادية الواقعة على عاتق املبادر وتقليل خماطر الفشل للمشاريع الصغرية ،حبيث يكون أقل من معدالت السوق
يف بداية النشاط مث يتزايد؛ ليصبح صاحب املشروع مسهما يف متويل اخلدمات اليت تقدمها احلاضنة ،وتتم
عملية االلتحاق واحتضان املشاريع وفق املراحل التالية( :السعيدي2011:م):
 مرحلة املناقشة املبدئية للمشروع وإعداد دراسة اجلدوى. مرحلة إعداد خطة املشروع. مرحلة االنضمام للحاضنة والبدء يف العمل. مرحلة النمو وتطوير املشروع. مرحلة التخرج من احلاضنة. مرحلة متابعة ما بعد التخرج. .2آليات احتضان مشروعات األعمال:
تنفرد حاضنات األعمال التكنولوجية عن باقي أنواع احلاضنات بكوهنا تركز على املشروعات القائمة على
أفكار التكنولوجيا احلديثة؛ لذا ال بد من توفري معايري دقيقة الختيار املشاريع املرشحة للحتضان ،كما أن
عملية االحتضان عموم ا متر بعدة مراحل ،من املرحلة األوىل إىل غاية خروج املشروع من احلاضنة.
 .3المشروعات الريادية:

هي تلك املشروعات اليت تنتج عان أفكاار خلّقاة ذات قايم ماستقلة وإبداعياة ،يتاصف أفرادهاا باملباادرة
العالياة ،والنظارة الثاقباة التاي متكانهم مان انتقاء الفارص املتاحاة فاي الاسوق؛ لتفعيال أفكاارهم واقاماة مشروعاهتم،

ويقصد بنجاح املشروعات الريادية هو التحاسني فاي أدائهاا ،مان حيث الزيادة يف توليد الدخل ،وحتقيق النمو
االقتصادي ،وتوفري فرص عمل جديدة (برهوم2015 :م).
 .4المشروعات المحتضنة تكنولوجياً:
تعن املشروعات التاي تام قباول دخوهلاا إلاى حاضانات األعماال التكنولوجية ،حباسب شاروط ومعاايري
حماددة ،لتستفيد مما تقدماه احلاضانات مان دعام وتاسهيلت خمتلفاة ،هبادف ماساندة تلاك املاشروعات ملواجهاة
الاصعوبات التاي قاد تتعارض هلاا فاي مراحلهاا األولاى ،التاي ماا تازال فاي احلاضانة.
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والشكل التايل يوضح دور احلاضنات التكنولوجية يف ريادة املشروعات (برهوم.)2015 :
تقدمي منوذج احلاضنة

إنشاء مشاريع ريادية

التكنولوجية
ربط املشاريع بسوق العمل

الحاضنة التكنولوجية

تدريب رواد األعمال

ودورها

اإلرشاد الفن والتقن لتنفيذ املشاريع

دعم البحث العلمي واإلبداع

الشكل )3( :يوضح دور الحاضنات التكنولوجية في ريادة المشروعات:
املصدر(رشيد2011:م) "فرص إقامة حاضنات األعمال يف العراق لدعم املشروعات الصغرية".
 .5معايير اختيار المشروعات المرشحة لالحتضان:

يعد مدى احتياج املشروع خلدمات ولدعم احلاضنة أهم املعايري ،وتتميز املشروعات امللتحقة باحلاضنة

تقدما
بكوهنا مشروعات مبنية على أشخاص مبدعني أصحاب األفكار التكنولوجية اجليدة اليت ميكنها أن حتقق ا
سر ايعا ،حيث حتتاج إىل الدعم الفن والتكنولوجي ،وبشكل عام تلتحق حباضنة األعمال التكنولوجية
املشروعات اآلتية(:برهوم2015 :م) و(حسن املربوك2017 :م).
 دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية والتنظيمية لكل مشروع. املشروعات اليت ميكنها أن تنمو بالدرجة اليت تسمح هلا بالتخرج بنجاح خلل مدة ال تتعدى ثلثة أعوام. املشروعات القائمة على املبادرات التكنولوجية واستخدام التقنيات احلديثة. املؤسسات اليت ترغب يف التحول من صناعات تقليدية إىل صناعات متطورة من خلل إدخال وسائلالتكنولوجيا.
 .6التنمية التكنولوجية من خالل الحاضنات التكنولوجية:

ترتكز احلاضنات التكنولوجية على رعاية وتنمية األفكار اإلبداعية والبحوث التطبيقية ،والعمل على

حتويلها من مرحلة البحث والتطوير إىل مرحلة التنفيذ ،من خلل إقامة املشروع ،وتعمل على تسهيل نقل
وتوطني التكنولوجيا احلديثة ،والرتكيز على التنمية والتقدم التكنولوجي (السعيدي ،)2014 :وتعمل احلاضنات
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التكنولوجية عادة على تنمية األفكار اإلبداعية ،وحتويلها من أحباث إىل مرحلة التنفيذ من خلل مساعدة
أصحاهبا على إقامة مشاريع ناجحة ،حيث تندرج حاضنات التكنولوجيا ضمن عدد من األشكال املؤسسية،
مثل :مراكز االبتكار ،والتكنولوجيا ،وحدائق التكنولوجية ،ويف إطار هذه األشكال كثريا ما يتبع هذا النوع من
احلاضنات مصادر املعرفة التكنولوجية يف القطاعني العام واخلاص ،أي :اجلامعات ومراكز البحث والتطوير،
واملؤسسات ذات القدرات الكبرية يف جمال البحث والتطوير ،وبذلك فهي تشكل جسرا لنقل وتطوير
التكنولوجيا من اجلامعات ومراكز األحباث إىل الصناعة ،مرورا مبرحلة االحتضان؛ لتصبح مؤسسات أعمال
ريادية أو مشروعات ناجحة (احلدراوي.)2013 :
والشكل التايل يوضح التكنولوجيا وحتوهلا إىل مشروعات أعمال تكنولوجية.
الجامعة

الحاضنات التكنولوجية

الصناعة (سوق العمل)

الشكل( )4يوضح الحاضنة التكنولوجية وتحولها إلى مشروعات تكنولوجية جديدة وفرص عمل.
املصدر(رشيد2011 :م ،ص" )243:فرص إقامة حاضنات األعمال يف العراق لدعم املشروعات"
 .7دور الحاضنات التكنولوجية في تنمية القدرات التنافسية لمشروعات األعمال:

إن احلاضنات التكنولوجية تعمل على تقدمي التكنولوجيا احلديثة وأساليب وأدوات االبتكار وهذا يسهم يف

زيادة القدرة التنافسية هلذه املشاريع يف ظل الظروف املتجددة ،بتشجيع االبتكار والتطور؛ التكنولوجي والبحث
العلمي؛ ألن التجديد يف أساليب اإلنتاج يتطلب استثمارات كبرية يف ميدان البحث والتطوير ،ليتكيف مع
سوق العمل ،إذ تسهم احلاضنة يف تقدمي التسهيلت واخلدمات من أجل حتمل الصعوبات اليت تواجه املشروع
يف املرحلة االوىل مان عمره ،لذلك فاإن املشروعات تفتقد كثريا من املقومات اليت تسمح هلا بالنمو بالشكل
الصحيح ،بسبب انعدام احلاضنة التكنولوجية اليت تقوم بتزويدها ببعض املقومات اليت حتتاجها تلك املشروعات
(برهوم ،)2015 :وميكن أن تظهر اإلبداعات واالبتكارات بشكل منتجات جديدة ،أو خدمات ذات قيمة،
أو أساليب عملية وتقنية (احلدراوي2013 :م).
 .8عالقة الحاضنات التكنولوجية بريادة مشروعات األعمال:
إن قيام املؤسسات واملشروعات املبنية على التكنولوجيا احلديثة غري ممكن دون وجود بيئة أعمال مناسبة تسهل
بل تشجع قيامها ،فل بد من وجود مؤسسات مثل :حاضنات التكنولوجيا ،وحدائق التكنولوجيا ،ومراكز
املعلومات ،وتتميز املشروعات اليت تقبلها هذه احلاضنة مبستوى تكنولوجي متقدم ،مع استثمار تصميمات
ملنتجات جديدة ،وامتلكها ملعدات وأجهزة حديثة.
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إن احلاضنات التكنولوجية تقوم بدعم املشروعات وذلك بإعطاء فرصة لتطوير القدرات البشرية واإلمكانات
التكنولوجية ،ومن هنا ميكن القول إن العلقة بني الريادة واحلاضنات التكنولوجية علقة إجيابية ،حيث إن
استخدام احلاضنة يف عمل املشروعات حتقق السرعة يف اإلجناز واستثمار الوقت واجلهد (طاهر وعبد احلسني:
2012م).
وميكن توضيح هذه العلقة من خلل الشكل التايل:
الدعم املايل ،الدعم الفن ،الدعم اإلداري

اجلامعات ،مراكز البحوث ،املبدعون

الحاضنات التكنولوجية

الصناعة (سوق العمل)

الشكل( )2يوضح العالقة بين الحاضنات التكنولوجية وريادة األعمال

 .9دور الحاضنات التكنولوجية الجامعية في تعزيز االبداع واالبتكار وإنتاج اقتصاد المعرفة:

أسهمت احلاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات وملراكز األحباث العلمية بدور رئيسي يف حتقيق اقتصاد

املعرفة من خلل حتويل األفكار اإلبداعية واألحباث التطبيقية إىل مشروعات إنتاجية ناجحة قادرة على املنافسة
(الشتيوي2014 :م).
ويف الدول الصناعية كاليابان وأملانيا وبريطانيا مثل ،تقوم اجلامعات باإلسهام يف حل املشاكل الفنية
والتقنية اليت تواجهها مؤسسات األعمال من خلل تبن أفكار إبداعية حلل مثل هذه املشاكل ،ولتطوير
أساليب العمل واألداء ،فكثري من املشروعات واملؤسسات الرائدة يف عامل االتصال وتكنولوجيا املعلومات
أسهمت فيها اجلامعات واملراكز البحثية ،وحولتها إىل مشروعات ريادية أسهمت يف حتقيق اقتصاد املعرفة
(حممد واهلامشي2016 :م).
ومن أهداف احلاضنات تسهيل األعمال للمبدعني من خلل وسائل التكنولوجيا ،وخلق بيئة عمل
استثمارية مناسبة للمبتكرين واملبدعني من خرجيي اجلامعات ،ال سيما من ذوي التخصص العلمي ،هذا ما دفع
كثريا من الدول ،مثل إيران وتركيا واألردن ومصر إىل التوجه حنو إنشاء حاضنات األعمال التكنولوجية،

بوصفها مشروعا حيويا الستثمار طاقات اخلرجيني يف بناء مشاريع ومؤسسات ناشئة حتقق الريادة يف املستقبل
(العزام وموسى2010:م).
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كما أدى إدراك أمهية املعرفة والتكنولوجيا يف منو االقتصاد إىل تزايد عدد الربامج اليت تدعم وحتتضن
أصحاب األفكار اإلبداعية العلمية والتكنولوجية ،الذين قد ال ميلكون املوارد املالية أو املهارات اإلدارية
لتحويلها إىل عمل ،فهناك حاليا أعداد كبرية من الربامج بأمساء خمتلفة خاصة بدعم هؤالء ،منها مثل:
حاضنات األعمال التكنولوجية ،أو احلاضنات االفرتاضية وغريها ،وهدفها هو احتضان أصحاب اإلبداعات
التكنولوجية ،لتمكينهم من إقامة أعمال حتول إبداعهم إىل واقع عملي(الشتيوي2014 :م).
 .10العوامل المؤثرة في نجاح إقامة الحاضنات التكنولوجية:

إن جناح احلاضنة التكنولوجية يف تنفيذ وحتقيق أهدافها؛ يكمن يف احتضان مشروعات األعمال اليت متتلك
قدرا من اإلبداع؛ لذلك حنتاج إىل توفري املكان املناسب؛ حىت تتكيف املشروعات مع سوق العمل من دون أي

صعوبات حتد من قدرهتا على االستمرار يف النمو ،وتتفق الدراسات اليت أجريت لتقييم برامج احلاضنات يف
خمتلف دول العامل على حتديد عوامل جناح احلاضنات يف اآليت(:برهوم2015 :م).
 كادر بشري مؤهل وصاحب خربة. وضع خطة اسرتاتيجية وتشغيلية ،وإمكانية احلصول على متويل. اختيار واستمرارية فرص األعمال ،وخلق أفكار إبداعية للنجاح. خلق بيئة أعمال مناسبة داخل احلاضنة ،وترابط احلاضنة مع احمليط اخلارجي. املكان امللئم واجملهز باألجهزة واملواد واألدوات اللزمة اليت تسمح باستقبال املشروعات. إعداد دراسات حتدد نوع اخلدمات اليت تطلبها املشروعات اليت تكون حباجة إليها.رابعاً :تجارب عالمية ناجحة في إقامة الحاضنات التكنولوجية الجامعية:

حىت نقف على الدور الريادي الذي تلعبه حاضنات األعمال التكنولوجية يف دعم اإلبداع وتطوير تنافسية
املشروعات ،جيب علينا أن نعرض بعض التجارب الرائدة يف هذا اجملال كما يلي:
 .1التجربة البريطانية:
شهدت بريطانيا خلل التسعينيات من القرن املاضي نشاطا كبريا يف جمال إقامة احلدائق العلمية يف
اجلامعات الربيطانية ،وكان دعم الدولة له األثر الكبري يف تطورها والنهوض بالتنمية االقتصادية ،وتضم حاليا
اجلامعات الربيطانية حوايل 60 :حديقة علمية ،ومن أهم احلدائق العلمية يف بريطانياما يلي( :طاهر وعبد
احلسني2012 :م).
 -الحديقة العلمية لجامعة استن:

تقع احلديقة العلمية جلامعة اسنت يف مدينة برمنغهام وتأسست عام 1996 :م ،وخلل سنة واحدة ضمت
حوايل 20 :شركة ،وتقدم اخلدمات اإلدارية واحملاسبية وتكنولوجيا املعلومات.
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 -الحديقة العلمية لجامعة أكسفورد:

تأسست هذه احلديقة عام 1991:م ،وتضم حاليا أكثر من 40 :شركة ،وكان لدعم الدولة له األثر

الكبري يف جناح هذه احلاضنة اليت جذبت عديد من الشركات إىل مدينة أكسفورد ،ودجمت بني العلم
والتكنولوجيا واألعمال ،حبيث أصبحت مركزا مهم ا للمؤسسات املتطورة تكنولوجي ا ،واملشروعات الصغرية
لتطوير الكفايات العلمية واملهارات اإلبداعية يف املدينة.
 -الحديقة العلمية لجامعة مانشستر:

تعد هذه أول حاضنة اليت متيزت بكوهنا واحدة من املراكز العلمية السريعة النمو القادرة على توفري املناخ
واخلدمات والدعم للبتكار والشركات ،وتضم حاليا 20 :شركة ،وتقع يف قلب مدينة مانشسرت ،وتعمل
احلديقة على تنشيط اقتصاد هذه املدينة وتقوية مركزها يف جمال التقنية من خلل احتضاهنا لشركات قطاع
التكنولوجيا املتقدمة وتقدمي مجيع اخلدمات هلا.
 .2التجربة األمريكية:

جدا،
تعد التجربة األمريكية إحدى أقدم التجارب يف جمال احلاضنات ،وقد تزايد عددها بشكل سريع ا

ووصل إىل أكثر من 200 :حاضنة ،ويتم متويل احلاضنات التكنولوجية من قبل اجلامعات األمريكية البحثية،
ووكالة التطوير االقتصاد ،وأصبحت احلاضنات التكنولوجية يف أمريكا إحدى الوسائل يف تطوير وتنمية
االقتصاد األمريكي .(Isesco,2010):وقد أثبتت جناحا يف تنمية الشركات اجلديدة ،وتشري الدراسات إىل
إن حوايل %41 :من الشركات الناجحة هي كانت حمتضنة من قبل احلاضنات التكنولوجية أو احلدائق
العلمية ،وتتمتع بعض اجلامعات مثل :جامعة ستانفورد ،وجامعة دوك وغريها مبلكية أرض واسعة ،وهذا شجع
على إقامة احلدائق العلمية فيها ،وبوجود نظام لرعاية األفكار اإلبداعية للطلبة والباحثني ،وتقوية الروابط بينها
وبني الشركات وهو ما ساعد على إنشاء مشروعات صغرية أسهمت يف النمو االقتصادي يف أمريكا.
 .3التجربة المصرية:

بذلت احلكومة املصرية جهودا كبرية يف إنشاء بعض احلاضنات على غرار التجربة األمريكية ،وهناك بعض
احلاضنات اليت أنشأت يف اجلامعات املصرية ،وأمهها حاضنة املشروعات التكنولوجية يف جامعة املنصورة،
واحلاضنة التكنولوجية يف تبني ،واحلاضنة التكنولوجية يف مدينة مبارك لألحباث العلمية.
وتقدم هذه احلضانات مجيع اخلدمات اإلدارية ،الفنية ،التسويقية والتمويلية للشركات احملتضنة إضافة إىل
دعم البحوث التطبيقية وحتويلها إىل مشروعات إنتاجية (طاهر وعبد احلسني.)2012،
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خامساً :تجربة الحاضنات التكنولوجية في ليبيا ودعمها لإلبداع وريادة األعمال:

 .1واقع ريادة األعمال في ليبيا:

تبذل املؤسسات الليبية جهودا لدعم برنامج ريادة األعمال يف البلد ،وهناك مؤسسات غري رحبية مثل
(بايت)  BYTEو(هيكسا)  HEXAتشارك بنشاط يف تنظيم لقاءات عن التكنولوجيا وتعزيز األفكار
اإلبداعية ،وتنظيم دورات تدريبية على االقتصاد الرقمي وغريها من الفعاليات األخرى ،لنشر الثقافة الريادية
ودعم رواد األعمال بالذهنية الصحيحة والتقنية املناسبة ،وعلى نطاق أوسع ،قامت شركة (تطوير) لألحباث
 ، Tatweer Researchوهي شركة حملية معنية باألحباث والتطوير ،بإطلق برنامج طموح مدته ثلث
سنوات لبناء املنظومة الريادية يف ليبيا.
يتألف الربنامج الذي بدأ يف بنغازي وسيتوسع إىل طرابلس وسبها من عدة أولويات ،من ضمنها حاضنة
للشركات التقنية ،ومساحة للعمل املشرتك ،ومسابقة بني الشركات الناشئة ،مثل :شركة (إجنازي)  Enjaziاليت
تأسست يف( )2017بالشراكة مع (منتدى MITلريادة األعمال يف العامل العريب) .وخلل مدة الربنامج،
هتدف شركة (تطوير) لألحباث إىل تأسيس  90شركة ناشئة يف جمال التقنية ،وتوضح هذه املبادرات رغبة
الشباب اللييب يف حتدي الوضع الراهن ،واحتضان املشاريع الناشئة يف النمو لتصبح مشاريع ريادية ناجحة توفر
فرص العمل(بن موسى2017 :م).
 .2إنشاء حاضنة ريادة أعمال جامعة طرابلس:
بدأت اجلامعة خبطوات يف وضع اللبانات األساسية يف مشروع إنشاء حاضنة ريادة أعمال جامعة طرابلس،
وسيكون هلا دور بارز يف رعاية الشباب ومساعدهتم يف حتويل أحلمهم اىل واقع يبن ذاهتم ويقوي اقتصاد
الوطن .وبتاريخ 2015/06/08 :وقعت مذكرة تفاهم مع الربنامج الوطن للمشروعات الصغرى واملتوسطة؛

ليكون شريكا يف اإلشراف واإلدارة وتبادل اخلربات ،وللستفادة من اخلربات الدولية ومن خلل مكتب التعاون
الدويل باجلامعة بدأ التواصل منذ مايو2016 :م مع منظمة حكومية فرنسية على مشروع يرتكز على أربعة
مراحل:
حيث أفضت املناقشات إىل توقيع مذكرة تفاهم على املرحلة األوىل :حيث مشلت املرحلة نقل املعرفة ونشر
ثقافة ريادة األ عمال بني الطلب وخرجيي اجلامعة ،من خلل دورات تدريبية على االنرتنت .وقامت اجلامعة
باإلعلن على دورتني تدريبيتني لريادة األعمال مبساعدة منظمة خرباء فرنسا شارك فيها 260 :مشرتكا من
طرابلس ،وأهنى الدورة 60 :مشاركا ،ومت منحهم شهادة إمتام دورة تدريبية ،ويف 2016/12/31 :قام مكتب
التعاون الدويل باجلامعة بتنظيم ورشة عمل لتقييم أفكار مشاريع املشاركني يف دورة الريادة.
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واملرحلة الثانية من مشروع ريادة االعمال مع منظمة خرباء فرنسا ،اليت تشمل تأسيس حاضنات اجلامعات
والبدء يف احتضان رواد األعمال واملبدعني ،حيث ستقوم منظمة فرنسا خلهلا؛ بنقل املعرفة اىل أعضاء من
جامعة طرابلس ،من خلل دورات مكثفة وزيارات ميدانية إىل حاضنات دولية ومتابعة من قبل خرباء دوليني
على سري عمل احلاضنة مدة املرحلة ،وكذلك دورة تدريبية متخصصة على االنرتنت مفتوحة لكل الطلب
واخلرجيني.
أما املرحلة الثالثة فستتعلق بالتمويل وسبل مصادره .واملرحلة الرابعة تتعلق بتطوير تشريعات القطاع اخلاص،
وألمهية الربنامج وإدراك اجلامعة باختاذ خطوات ملموسة وعدم إضاعة الوقت إلجياد مكان مناسب للحاضنة ،مت
ختصيص مكان مؤقت يف كلية الصيدلة بطرابلس هبدف تعزيز نشر ثقافة ريادة األعمال ،والتعريف بدور
احلاضنة (املربوك حسن2017 :م).
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النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج

تقف الدول النامية وليبيا واملؤسسات على مفرتق الطرق :إما أن تستجيب مع ما حيدث من تطورات
تكنولوجية حديثة برؤية اسرتاتيجية واضحة فتحقق النجاح واالستمرار ،وإما أن تبقى بعيدة عن ذلك ،ومن مث

هتمش ،ولكن هنالك مبادرة باجتاه إنشاء حاضانات األعماال التكنولوجية داخل بعض اجلامعات الليبية ،ومن
خلل استعراض البحوث والدراسات السابقة عن هذا املوضوع ،توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 .1متثل احلاضنات التكنولوجية اجلامعية ،وسيلة لدعم منو املشاريع والتنمية الشاملة وخلق فرص العمل
للخرجيني.
 .2إن أي مشاروع حاىت يكاون رياادي ال باد مان وجاود وساائل التكنولوجياا واحلاضانات التكنولوجياة الحتضاانه،
ولتمكنه من القدرة على البقاء والنجاح ،من خلل تسهيل األداء ،والسرعة يف إجناز األعمال.
 .3عدم وجود جهة متخصصة يف ليبيا ذات مسؤولية مباشرة يف توجيه ومتويل املشاريع الريادية ،وكذلك قلة
التخطيط االسرتاتيجي والعشوائية يف اختاذ القرارات باإلضافة إىل عدم وجود أهداف واضحة للمشروع املراد
احتضانه.
 .4تعاين احلاضنات التكنولوجية اجلامعية ،من ضعف الربامج اليت تعمل على تطوير مهارات العاملني يف
أساليب التدريب العملي ملشاريع األعمال.
 .5قلة توفري الدعم املايل املخصص للستثمار يف إنشاء حاضنات األعمال التكنولوجية ،ونقص السيولة املطلوبة
يف الوقت احملدد ،تسبب يف عدم توافر إمكانيات القتناء التكنولوجيا والتوسع يف تقدمي اخلدمات.
 .6تواجه إنشاء احلاضنات التكنولوجية أو احلدائق العلمية يف اجلامعات الليبية حتديات وخاصة يف توفري املكان
امللئم للحاضنة ،ومازال القطاع احلكومي والقطاع اخلاص قد ال يتقبل فكرة احلاضنات.
 .7إن التقارير العاملية يف الريادة ومؤشرات املعرفة واالبتكار كشفت عمق الفجوة للحاق بالدول الصناعية
املتقدمة ،وحتقيق اقتصاد املعرفة ،الذي يعتمد على وجود مؤسسات تعليمية وحبثية ومراكز ريادة وحاضنات
تكنولوجية منوذجية.
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ثانياً :التوصيات:

 .1ضرورة توفري الدعم املايل من قبل احلكومة للستثمار يف إنشاء احلاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات،
وإعداد الربامج والدورات التدريبية وعقد ورش العمل ألصحاب املشروعات.
 .2إنشاء احلاضنات التكنولوجية يف اجلامعات الليبية يف إطار أكادميي واستثمار البحوث التطبيقية ألعضاء
هيئة التدريس ،بعد أن يتم دراسة اجلدوى االقتصادية ألفكارهم.
 .3إبراز دور اجلامعات الليبية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد ،بالشكل العلمي وربط املؤسسات
املختصة بالقطاعات الصناعية والتجارية لتليب احتياجات سوق العمل.
 .4تفعيل آليات التعاون بني حاضنات األعمال التكنولوجية مع اجلامعات الليبية ومراكز األحباث ومؤسسات
األعمال لتبىن ورعاية األفكار االبتكارية للعناصر الريادية.
 .5العمل على حتديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل دائم داخل اجلامعات
الليبية.
 .6االستفادة من التجارب الدولية واإلقليمية الناجحة يف جمال االستفادة من احلاضنات التكنولوجية التابعة
للجامعات يف دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وريادة مشروعات األعمال.
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المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية

.1إبراهيم ،أشرف ( ")2016مؤشر االبتكار العاملي وترتيب الدول" ،متاح يف:
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