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 أستاذ التخطيط التربوى  التربية السابق  أصول قسم ورئيس أستاذ 
 أ.د/ صالح السيد عبدة رمضان

 أستاذ أصول التربية 

 أ/ عزة سالم عبد العاطى
 التربية  أصول بقسم معيدة

 سالة الخاصة بالباحثةبحث مشتق من الر

 :ةــــــمـقـدمـ

كافنة أهن  وانا ل التطنورف  ومنن  طليعة التغيير نحو االفضلاالن  عةالجاملقد أصبحت 
 عنند مدمننة الجامعننة لمجتمعنننايلنن  ولننكلي يتعننين الينننا أن تقننو  بننةدوار جدينند    حينن   المجتمعننات 

كا فعليننا لن  فرضن  المتغينرات أصنب  تتصنال الجامعنة بنالمجتمر أمنر ضنرور  تولكنن أمرا امتيارينا 
 .  حتياجات  وتطلعات أن تكون متكاملة مر المجتمر ووااية ومدركة إل

وكان منن تحند  وتلبية من الجامعة لنك  المطالب فقد تتبعت العديد من الابل والواا ل 
هنننك  الوانننا ل تمصنننيي أمننناكن فننن  ملاانننات التعلننني  العنننال  لعننندد منننن ال نننركات والملاانننات 

منننك منننننا مقنننارات لننننا تتفاانننل فيننننا منننر الني نننات التدريانننية وتانننتفيد منننن تمكانينننات الصننننااية لتت
 .(1)الجامعة وممابرها العلمية فى حل الم كالت التى تواجننا

ومر زياد  الطلنب النى التعلني  الجنامعى ممنا أد  النى صنعوبة انتقنال  نركات الصننااة 
نننا اننن طريننا الاننماه ئاضننا  هي ننة تلننى الجامعننات فكننان الحننل البننديل هننو تنتقننال الجامعننات تلي

ون الى ، ائمر الك  يجعلن  يتعرفبالعمل ف  تلي ال ركات مد  محدد ، ئهداف معينةالتدريس 
، ويجعلونننننا مننندارا لبحنننومن   العلمينننة تلنننى الجامعنننات ، وينقلونننننا م نننكالت الصننننااة فننن  الوا نننر

 ، تنتنن  منر النزمنرينات مجنرد اال تصار الى تعلني  ن ويدراون تلي المبراتة لطالبن  بدال من 
 (2)تلى ازلة الجامعات ان مجتمعاتنا

ول  تقتصنر جننود الجامعنة فنى مدمنة المجتمنر النى منا انبا بنل حرصنت النى تمنتالي 
( وهنى تعند منن أهن  تضن  )الوحندات كات الطنابر المناي  آليات فعالة لمدمة المجتمنر فةصنبحت 

ن المنننندمات فننننى المجنننناالت المتعنننندد  تلنننني االليننننات حينننن  تقنننند  الجامعننننة مننننن ماللنننننا العدينننند منننن 
( وغيرهننا مننن الماننااد  فننى امننل المطننط التاننويقيةو  - وتقنندي  النندورات التدريبيننة - )االات ننارية

المدمات التى تحتاجنا القطااات االنتاجية الممتلفة اوا  الى ماتو  رفر كفا   العامليين فينا 
 .أو الى ماتو  رفر كفا   منتجاتنا
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الجننود المبكولنة فنى هنكا القطناا مازالنت هنناي معو نات كمينر  حالنت  تال أنة وبالرغ  من
دراانة )محمند  دون تنفيك هكا الدور الى الوجنة االممنل ومنن أهن  هنك  المعو نات منا توصنلت تلينة

( مننن  لننة  نننوات االتصننال بننين الجامعننات والمراكننز البحميننة  والجنننات الداامننة وملااننات اننعيد 
حتياجنات القطاانات االنتاج باالضافة الى بعد اال  اا  المتمصصة فى الجامعات ان م ناكل واح

 .(3)االنتاجية مما أد  تلى وجود فجو  بين  طاا االنتاج والتصنير والجامعات 
أمناالى ماننتولى جامعنة بننننا فن ن هننناي  صنور فننى أدا  المراكنز والوحنندات كات الطننابر 

  حددت العديد منن الم نكالت الماي بالجامعة  وهكا ما أكدت الية درااة )اماه زكريا ( حي
وضننعف الممصصننات  -التننى تواجنن  تلنني الوحنندات فننى )الننروتين الحكننومى والتعقينندات االداريننة

والننبعز  -انند  منااننبة مو ننر بعننز المراكننز مننر طبيعننة املنننا والمنندمات التننى تقنندمنا -الماليننة
لننك  الم نكالت ( ونتيجنة ولكنننا لن  تمنرج بالفعنل النى الننوراالمر مننا موجنود فقنط النى النورا 

  .(4)كان هناي ضعف ملحو  فى المدمات التى تقدمنا جامعة بننا للمجتمر
ومننن هنننا كنننان البنند مننن التفكينننر فننى آليننة جديننند  لماننااد  الجامعننة فنننى مدمننة مجتمننننا 
بالدرجننة المطلوبننة  فقامننت مع نن  النندول الصنننااية ب ن ننا  حاضنننات تكنولوجيننة تابعننة للجامعننات 

الم ننكالت التننى تواجننة الجامعننات فننى اننعينا لالبتكننار واالاننتفاد  مننن  لتانناه  فننى التغلننب الننى
 .(5)ا العلمية واالاتغالل االممل لنانتا ج أبحامن

وبننكلي يتضنن  أن الحاضنننات التكنولوجيننة اليتو ننف دورهننا اننند ربننط الجامعننة ب حتياجننات 
مننالل ربننط  وم ننكالت المجتمننر بننل يتعنندال ليكننون لنننا دورفنن  تحقيننا التنميننة ال نناملة وكلنني مننن

 ميزانيننة هننكل ،ومننا يترتننب الننى كلنني مننن تطويرلدنتنناج وزينناد (6)الجامعننة بملااننات االنتنناج 

من زياد   درتنا التكنولوجية وتةهيل كوادرهاالب رية لمواكبة التطورات العلمية  وتمكيننا الملااات 
داننن   ننندر  والتكنولوجينننة هنننكا منننن جاننننب أمننناالى الجاننننب االمرفللحاضننننة التكنولوجينننة دور فنننى 

باإلضنافة تلنى دورهنا فنى تنوفير التغكينة الراجعنة منن  بنيتننا البحمينة الجامعنة النى المنافانة ودان 
وتنوفر اإلنتناج،  تمند  تطنور التن  البحمينة ائولوينات  تحديند  القطاانات اإلنتاجينة ممنا يانااد فن 

هنكا النننوا  فنري اانتممارية وت نغيلية لممرجاتننا الننا يننة والنى رأاننا البحن  العلمنن  انن طرينا
 من الحاضنات. 

وهكننكا يتضنن  منند  االرتبنناط بننين الحاضنننة التكنولوجيننة والجامعننة فقنند كننان للحاضنننة تننةمير  
ايجنابى النى الجامعنة وجعلننا أكمنر ترتباطنا بمجتمعنننا وانااد فنى توجينة تهتمنا  البحنو  العلمينة الننى  

ول الميننة وتكنولوجيننا حديمننة  الم ننكالت اإلجتماايننة واإل تصننادية والصنننااية الملحننة التننى تحتنناج لحلنن 
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ومتطننور  ونتيجننة لنننكا التعنناون والتفااننل الننك  يننت  بننين الحاضنننة والقطااننات االنتاجيننة ورواد االامننال  
 . الى تحدا  تنمية ت تصادية حقيقية من جانب أمراالمر الك  أد   واالبحا  العلمية من جانب  

لنننننى مانننننتو  العنننننال   كنننننان كلننننني مبنننننررا لالهتمنننننا  الكبينننننرمن جاننننننب الجامعنننننات الكبنننننر  ا
بالحاضنننات التكنولوجيننة ولمننا كانننت جامعننة بننننا تعنننانى هننى االمننر  مننن م ننكالت ادينند  فنننى 
آلياتنننا الماننتمدمة فننى مدمننة المجتمننر ممننا أد  الننى  صننور فننى المنندمات المقدمننة مننن جانبنننا 
نطال ننا مننن تلنني الم ننكالت التننى أدت الننى هننكا القصننور كننان التفكيننر فننى آليننة جدينند    للمجتمننر واح

للتغلب الى المعو ات الموجود  ومن هنا كان الندف من الدرااة تفعيل وتطويردور جامعنة بنننا 
فنننى مدمنننة المجتمنننر منننن منننالل تانننتحدا  حاضننننة تكنولوجينننة بالجامعنننة تكنننون منننن أهننن  آلينننات 

 الجامعة فى مدمة مجتمعنا.       

 ـــــه: وتساؤالت ثـــــالبح ةـــــمشكل

مننننننر فقنننننند  امننننننت                     فننننننى مجننننننال مدمننننننة المجت  بنننننندور كبير ال  نننننني أن جامعننننننة بننننننننا تقننننننو 
ممملننة فننى )كلياتنننا الممتلفننة ووحننداتنا كات الطننابر المنناي( بعقنند العدينند مننن الننندوات  الجامعننة

والمننلتمر وورا العمننل وكلنني باالضننافة الننى تطننالا العدينند مننن القوافننل الطبيننة والقوافننل البيطريننة 
ر  وتقدي  المدمات الطبية والبيطرية المتنواة ول  يقتصر االمرالى كلي الى القر  والعزب المجاو 

 (7)اب المدارس الموجود  بالمحاف ةفقد  اري طالب الجامعة فى ت جير وتزيين مال
تال تنننة وبننالرغ  مننن الجنننود الاننابقة فنن ن هننناي العدينند مننن الم ننكالت التننى يعننانى مننننا 

حالنننت دون تنفينننك أهنننداف هنننكا القطننناا بال نننكل   طننناا مدمنننة المجتمنننر فنننى جامعنننة بنننننا والتنننى
 :طلوب وتتممل أه  هك  الم كالت فىالم
اقنند المننلتمرات والننندوات وورا العمننل والنندورات  ت تصننار دور الجامعننة فننى مدمننة المجتمننر الننى   -1

طالا  و   التدريبية  ولكنننا لن  تتفاانل بال نكل المطلنوب منر الملاانات االنتاجين     ( 8)   القوافنل الطبينة اح
   ة فى المحاف ة ول  تروج لمدماتنا التى يمكن أن تقدمنا لنك  الف ات. والصنااي 

 . (9)هك  االبحا   مما ترتب الية محدودية االاتفاد  من الجامعة التاويا الجيد لبحو  اد   -2
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وهننننكا مننننا أكنننندت اليننننة  ضننننعف الننننربط بننننين من ومننننة البحنننن  العلمنننن  واحتياجننننات المجتمننننر -3
ما كان اببا فى اد  االاتفاد  من تطبيقنات تلني ( م2022ن 2016جامعة بننا )تاتراتيجية 

 (10)االبحا  فى مدمة المجتمر 
 . (11) تطبيقات البح  العلمىتنفيك التعاون بين الجامعة والقطاا الماي فى ضعف  -4
 . (12)فى تمويل جامعة بننا المحلى  والقطاا الماي ضعف مااهمة المجتمر  -5

مننة المجتمننر فننى جامعننة بننننا كننان ونتيجننة لمننا اننبا مننن م ننكالت يعننانى مننننا  طنناا مد 
البد من التفكير فى آلية جديد  تاااد الجامعنة النى االانتممار ائممنل لمواردهنا والتانويا الجيند 
لألبحامنا وتمكننا من تحقيا التعاون المطلنوب منر الملاانات االنتاجينة الممتلفنة فنى المحاف نة 

كنولوجينننة بجامعنننة بنننننا تننننت  و كنننان هنننكا منطلقنننا للتفكينننر فنننى وضنننر رلينننة مقترحننن  لحاضننننة ت
باالبتكننار والبحننن  العلمنننى وكينننف تحولنننة تلنننى م ننرواات ت تصنننادية   ممنننا ينفنننر المجتمنننر وينننوفر 
فري العمل ويحقا التعاون بين الجامعة والملااات الصنااية الكبر    االمنر النك  ينلد  فنى 

 . ات المقدمة من الجامعة لمجتمعناالنناية الى تفعيل المدم
 : التالى الر يس الالال فى البح   م كلة تتبلور ابا ما ضو  وفى

   مااد ر ا حاضدةاالت حالول ا الاات حامبلاضاات نادمفاات نلرااد ماا  لم لاحاماارمد  حامبرماات ماا
 ؟حاادمفت اللملت حانلئت حامضللت نمضدمظت حابلل نلت

 :حالدا  حالض  عل  ماعلت أسئلت حاسؤحل هذح م   للفاع
 ؟ هدافناما فلافة الحاضنة التكنولوجية وأ ▪
 ؟ ما التحديات التى تواج  جامعة بننا فى مجاالت مدمة المجتمر وتنمية البي ة ▪
   ؟ ما دور الحاضنة التكنولوجية فى مواجنة هك  التحديات  ▪
     ؟ ما أه  المقترحات لضمان فاالية الحاضنة التكنولوجية ▪

 : ــــــثداف البحــــــأه

لحاضنننة تكنولوجيننة بجامعننة  ة مقترحننةرلينن وضننر يتممننل الننندف الننر يس مننن البحنن  فننى 
تحقيننا انند   القليوبيننة ويننت  كلنني مننن مننالل مجتمننر بننننا لنندا  وتطننوير دور الجامعننة فننى مدمننة

 أهداف فراية وهى: 
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  .التعرف الى فلافة الحاضنة التكنولوجية وأهدافنا وأهميتنا -1

التننى مجننال مدمننة المجتمننر و التعننرف الننى أهنن  التحننديات التننى تواجننة جامعننة بننننا فننى  -2
 .من أه  المبررات للتفكير فى تن ا  حاضنة تكنولوجية بناكانت 

 التعرف الى دور الحاضنة التكنولوجية فى مواجنة تلي التحديات.  -3
 ت تراه مجمواة من التوصيات لضمان فاالية  الحاضنة التكنولوجية المقترح . -4

 :   أهميـــــة البحـــــث

 :حانضث م للنع أهملت 
لتكنولوجينننننة نفاننننننا ومننننند   ننننندرتنا النننننى تفعينننننل دور الجامعنننننة فنننننى أهمينننننة الحاضننننننة ا -1

  .مدمة المجتمر
يك نف البحن  صنورالتعاون النك  يمكنن أن تننت  بنين الجامعنة وابحامننا منن ناحينة وملااننات   -2

  . لة من نتا ج تلي االبحا  االبحا  االنتاج من ناحية امر  لتحقيا االاتفاد  الكام 
 :ــــثج الـبحـــــمنـه

عنننة البحننن  اانننتمدا  المنننننج الوصنننفى لمال متننن  ئهنننداف البحننن  وطبيعتننن  تقتضنننى طبي
ومقتضنننيات  العلمينننة حي  تن هنننكا المنننننج ال يتو نننف انننند وصنننف ال ننناهر  أو الم نننكلة والعوامنننل 

، (13)الملمر  فيننا، ولكنن  يمتند تلنى تفانير ال ناهر  وتحليلننا وتطويرهنا فن  ضنو  ال نروف الحالينة
الننى من ومننة الحاضنننات التكنولوجيننة مننن حينن  فلاننفتنا وأهميتنننا فتعتمنند اليننة الدرااننة للو ننوف 

وأهنندافنا ودورهنننا فنننى تفعيننل المننندمات المقدمنننة مننن الجامعننن  لمجتمعننننا  منن  رصننند أهننن  م نننكالت 
 . جامعة بننا وارز مد   در  الحاضنة التكنولوجية الى حلنا

   :ثـــــالبح اتـــــمصطلح

 :لتم  حامصلضد  حالدا حانضث مصملضد  للضرر

 (:   Technological   Incubator    (الحاضنة التكنولوجية  -1

 :لفالف حاضدةلت حالول ا الت نألرد لمو  
ومراكنننز امعنننات الحاضننننة كات وحننندات الننندا  العلمنننى والتكنولنننوج  التنننى تقنننا  دامنننل الج ▪

االاننتفاد  مننن االبحننا  العلميننة واالبتكننارات التكنولوجيننة وتحويلنننا تلننى  ننندفباالبحننا  
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مننن مننالل االاتمنناد الننى البنيننة االاااننية لنننك  الجامعننات مننن وكلنني  ننرواات ناجحننة م
 .(14)والعاملين معامل وورا وأجنز  باالضافة تلى أاضا  هي ة التدريس

 ، تممننل بي ننة أو تطننارا وحنند  جامعيننة ماننتقلة كات كيننان  ننانون :  وتعننرف كننكلي بةننننا ▪

 ات االات نار لتقندي   باالضنافة الماناند  ت وآليا  ات والتجنيزات والمدم المكان من متكامالا 

الجديند ، وت نجير ائفكنار  المن نتت  وتنمينة تدار  ائامنال فن  رواد  لمانااد  مصصنةتمال
المنافانننة الوطنينننة واإل ليمينننة ا تلنننى منتجنننات وصننننااات  نننادر  النننى اإلبدااينننة وتحويلنننن 

             (15)والدولية.

 (:    Community  Service  :(ـ خدمة المجتمع فى الجامعه 2

 : المع نأله لفاف ر ا حاادمفت م  مرمت حام
ن اط تقو  بة الجامعة موجة لمدمة أبننا  المجتمنر منن غينر طالبننا يتضنمن تقندي   النصن   ▪

جرا  البحو  التطبيقية لحل ما يواجنة المجتمنر المحلنى  وتوفير المعلومات لالفراد والني ات واح
 )16(. من م كالت 

    :ثــــــالبح راءاتــــــإج

                                    :التال  النحو الى تجرا ات  تاير فاوف الحال  البح   من الندف لتحقيا
  . التعرف الى الحاضنة التكنولوجية وأهدافنا وأهميتنا -1
   . التعرف الى أه  التحديات التى تواجة جامعة بننا فى مجال مدمة المجتمر -2
 كنولوجية فى مواجن  تلي التحديات.أن تقو  ب  الحاضنة الت توضي  الدور الك  يمكن -3

 . تقدي  مجمواة من التوصيات لضمان فاالية الحاضنة التكنولوجية  المقترحة -4
                                                               : حإلااحءح  ارذه ملدسب لفصللي عاض للي  ملمد

 تكنولوجية ) المفهوم /االهداف / االهمية (:  : الحاضنة الالمحور االول

 تعريف الحاضنة التكنولوجية بأنها:: يمكن المفهوم -1

او عمنننل ضنننمن البنينننة التحتينننة القا منننة النننى المعرفنننة الواانننعة للجامعنننات يكينننان مانننتقل  ▪
  (17)واحات العلو 

 كنامالا مت  مناي، تممنل بي نة أو تطنارا وحند  جامعينة مانتقلة كات كينان  نانون  :ننناأأ   ▪

 ممصصننة واالات ننار  والتن نني  المانناند  وآليننات  ت والتجنيننزات والمنندما المكننان مننن
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اينة الجديند ، وت نجير ائفكنار اإلبدا المن نتت  وتنمينة تدار  فن  ائامنال  رواد  لمانااد 
 (18)وتحويلنا تلى منتجات وصنااات 

                                                                        رؤية الحاضنة التكنولوجية :  -2

ن ويقتننره البحنن  أن تكننون رليننة الحاضنننة التكنولوجيننة الماننتقبلية بجامعننة بننننا هننى    أ
تكننون حاضنننة تكنولوجيننة محليننة كات ماننتويات االميننة فننى جننود  منندماتنا وواننى تدارتنننا وا نن  

 .   ياد  االامالتمكانياتنا من أجل دا  االبداا القا   الى البح  العلمى وت جير ر 

                                                                             :  التكنولوجية رسالة الحاضنة  -3

تبنننننى البحننننو  العلميننننة التطبيقيننننة واالفكننننار وتتممننننل راننننالة الحاضنننننة التكنولوجيننننة فننننى  
تحقنننا تنمينننة ت تصنننادية حقيقينننة وبنننرا ات االمتنننراا وتحويلننننا النننى  نننركات وملاانننات   االبداايننن 

الننننى االنضننننما  للحاضنننننة لتحويننننل ات طننننالب الجامعنننن  منننننوت ننننجير رواد االامننننال والمبنننندايين 
أفكننناره  النننى منتجنننات حيوينننة تمننند   طاانننات تجتمااينننة اريضنننة محققنننة التكامنننل منننر ال نننركات 

  . والملااات اال ليمية والعالمية الكبير  

                                                                                              :  ــــــةاضن ــداف الح ـــــــأه -4

  لمو  لبسلمرد حا  وال م : 
  :أهداف خاصة أ( 

تاعى الحاضنة التكنولوجية الى تحقيا مجمواة ماصة من االهداف انوا  لعمال ننا أو 
 ا فيما يلى :للجامعات التى تممل الرااى الرامى لنا ونوجزه

التطبيقية التى تااه  فى  ت جير البحو  و رفر الواى العا  بةهمية العل  والبح  العلمى  ▪
                                                  . حل م كالت تجتمااية حقيقية

النننننى تلننننني البحنننننو  تمنينننننداا لتحويلننننننا تفعينننننل البحنننننو  العلمينننننة التطبيقينننننة وتبننننننى نتنننننا ج  ▪
 . ا مردود تجتمااى واح تصاد م رواات لن

 تاويا االنتاج البحمى للجامعات لد  العمال  والماتفيديين ▪
حتياجاتة ▪   . وربط الجامعة بمجتمعنا المحلى واح

تحنندا   ومننن منن  تانننامنا فننى الم ننرواات الصننغير زينناد  مانناهم  الجامعنن  فننى رااينن   ▪
   . تنمي  ت تصادي  حقيقي 
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تنت ننننار  انننند و  االامننننال الننننى العمننننل الحننننر ت ننننجير طننننالب الجامعننننة ومريجينننننا ورواد  ▪
                                 . لنجاه واالاتمراراالات ارات والمبرات االزمة لالو ا ف الحكومية وتقدي  لن  

 مجننال توجيننة تهتمننا  أاضننا  هي ننة التنندريس للم ننكالت االجتماايننة واال تصننادية لتكننون ▪
                            . يات الالزمة لتنفيك تلي النتا جتوفير البي ة واالمكانو  هتما  أبحامن إل

 . ناتوفير برامج تاويقية االية الماتو  لمنتجات امال  ▪
 الموجود  بالمحاف ة والم رواات الصغير  والمتواطة جامعةبين المد جاور من المقة   ▪

                            . تمنيدا للتعاون الماتقبلى بيننما
منتجننات  نننا الننىتحويلومننن منن  الجامعننات الننى الصنننااة مننن  البحنن  العلمننىتننا ج ن نقننل ▪

                                                                                     . حقيقية يت  تاويقنا فى المجتمروالر 
منن ناحينة ( ةالملاانات االنتاجين )و منن ناحينة الجامعنات والمراكنز البحمينة( )ربط بين ال ▪

تعزيننز االنتنناج المحلننى و ت ننراي الن ننا  الجننامعى فننى اننال  االنتنناج  أمننر  وكلنني مننن أجننل
                                                                                         . المعرفة القا   الى

                    ا التنافاية ومن م  زياد   درتنجامعات العلمية واالدارية لل ات زياد  القدر  ▪

تحويلننا النى الالزمنة لتقندي  الماناادات والباحمين و  باب التبن  ائفكار االبدااية  لد   ▪
وكننننكلي ماننننااد  أصننننحاب االبتكننننارات واالمترااننننات فننننى تحويننننل أفكنننناره  تلننننى  رم نننناري

 (19) .منتجات  ابلة للتاويا
 ة :ـــــداف عامـــــأهب(  

حقيقنننننننا الننننننى ماننننننتو  تاننننننعى الحاضنننننننة التكنولوجيننننننة الننننننى توت ننننننمل االهننننننداف التننننننى 
  (20) :المجتمر ما يلى

وتننداي  تعزيننز رينناد  االامننال مننن مننالل ت ننجير الفكننر الرينناد  بنندال مننن فكننر المو ننف  ▪
               . التكنولوجية مما يااه  فى رفر القدر  التنافاية لال تصادات المحلية

االاتمننننننادالى   و   اال تصنننننناد الن نننننناط تنويننننننر تعزيننننننز التنميننننننة اال تصننننننادية مننننننن مننننننالل  ▪
 الم رواات الصغير  جنبا الى جنب الم رواات الكبير 

 .االبتكاروتعزيزمقافة  ت تصاد الاوا تلى تانيل االنتقال من اال تصاد اال تراكى ▪

من مالل االاتماد النى التكنولوجينا اال ليمية اال تصادية المحلية و المااهمة فى التنمية  ▪
                                 . لينننننننننا وتقلينننننننننل نانننننننننب االانننننننننتيراد ومنننننننننن مننننننننن  تنننننننننوفير العملنننننننننة االجنبينننننننننةالمنتجنننننننننة مح
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التاننننيالت وتقننندي  وماصنننة القا مننة النننى التكنولوجينننا الجديننند   ت ننجير ت امنننة الملاانننات 
  .مما يضمن لنا النجاه واالاتمرارالصحاب الم ارير الوااد  

تةهينننننل المانننننتمر فنننننى مجنننننال المعلومنننننات التطنننننوير النننننكاتى منننننن منننننالل ال تنننننوفير فنننننري  ▪
 .واالاوااواالتصاالت 

 أهمية الحاضنة التكنولوجية:  ـ 5

للحاضننة التكنولوجينة أهميننة كبينر  النى انند  مانتويات ويمكنن تننناول هنك  االهمينة الننى 
 النحو التالى: 

             بالنابة لعمال نا                                       الحاضنة التكنولوجيةأهمية  (أ
 للحاضنة.                                 لملااات الراايةأهمية الحاضنة التكنولوجية بالنابة ل (ب 
 . بالنابة للمجتمر أهمية الحاضنةالتكنولوجي  (ج

 بالنسبة لعمالئها: ــ                                                   الحاضنة التكنولوجيةأهمية أ( 

 نننننا وكلنننني مننننن مننننالل مننننا تقدمننننة مننننن ضنننننة التكنولوجيننننة أهميننننة كبيننننر  لعمالتممننننل الحا
                                                      :(21)حي  مااادات تمكنن  من النجاه 

 فري أكبر فى النجاه عمال ها تمن  الحاضنة ل ▪

 مكننانبننة   مقارننن ك نمفناز القيمننة االيجاريننة ادينند   ميننزات  عمال هنناتمنن  الحاضنننات ل ▪
   .اواالأل ام  بالتقلبات التجاريةفى العقود حي  ت مرونةباالضافة الى ال أمر

 .الحصول الى رأس المالوضر العمال  لد  جنات التمويل وتانيل تعزيز   ▪
بممابنننة وحننندات لتغكينننة  المننندن الصننننااية  واكونننن يالحاضننننة ل وضنننر امنننال تطوير  ننننايمكن ▪

اضنا  والم ارير الكبير  فى الدامل والما ن تقنو  بصنفقات تجارينة بنةرج وأيضا تام  لالا
  . فيما بيننا

زالنة ال نعور  الصنعوبات  توفر بي ة تجتمااية تمكننن  منن تبنادل المبنرات والتغلنب النى ▪ واح
 . اد  الكفا  و او  الح  بالوحد  و 
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  ننننبك  وااننننعة منننننن االتصنننناالت منننننر ) التجننننار ورجننننال االامنننننال ورجننننال الصننننننااةر توف ▪
   . والماتممريين لعمال ا ل بينصاو تال وتانل المالى (والحكومة والقطاا 

         للحاضنة.                                 لمؤسسات الراعيةأهمية الحاضنة التكنولوجية بالنسبة لب(  

وتتممننل أهميننة الحاضنننة  الجنننة االاااننية الراايننة للحاضنننة التكنولوجيننة تعنند الجامعننات  
                                                                      :                             (22)عة فى  يا  الحاضنة بمجمواة من االدوار نوجزها فى التكنولوجية بالنابة للجام

تحند  أامند   ممنا يجعلننا ، تقو  الحاضنة التكنولوجية الصلة بين الجامعة والوا ر اإلنتاج  ▪
                                                                                        ككا ماااد  المريجين الى بنا  ملاااتن  الماصة.التنمية اال تصادية، و 

توفر العديد من فري العمل الااتك  الجامعة وطالبنا بدوا  جز ى أو بدوا  كلنى ممنا ي نكل  ▪
                                        . مصدر تضافى للدمل ويرفر من ماتو  معي تن 

تنوفر فرصنة  تعزز الحاضن  التكنولوجية ال راكة بين الجامعات وال ركات الكبر  فنى ككلي ▪
                                                                                              .  ال ركات التكنولوجية والنندايةالاضا  هي ة التدريس كمات ار فى هك 

 امنة ب  يانم  لننا بمنا وجود حاضنة تكنولوجينة بالجامعنة يندفعنا لتحندي  المنناهج الدراانية   ▪
 العلم  وتطبيقات البحو   روابط وميقة بين المناهج الدرااية ومجاالت البح  

ن  وتنوايتن  بنالفري المتاحنة أمنام )منن طنالب الجامعنة ( فت  اآلفاا أمنا  ال نباب والفتينات  ▪
 .والمدمات المقدمة لن  التى تانل الين  امتيار الم ارير الوااد  لي اركوا فينا بحماس

فننن  المجنننالين التعليمننن  والبحمننن ، ووضنننر والعنننالمى  توانننير  ااننند  التعننناون الجنننامع  العربننن  ▪
يكنون بمقندور كنل جامعنة التواصنل منن ماللن  باننولة مننر بحين  تطنار واضن  لننكا التعناون 

 . مر اال بقية الجامعات 

 العلمينننننة الممرجنننننات  للجامعنننننة وتانننننويا والمادينننننة الب نننننرية المنننننوارد  المملنننننى منننننن االانننننتفاد   ▪
 .(23)والتقنية لنا 

 بالنسبة للمجتمع :  أهمية الحاضنةالتكنولوجيه جـ (

مما ال  ي في  أن المجتمنر بكنل ف اتن  انيكون منن أهن  المانتفيدين منن وجنود الحاضننة 
 دانن  صنننااة رينناد  ائامننال والم ننرواات الصننغير  والمتواننطةفنن   ناالتكنولوجيننة ومننن مانناهمات

                                                               :(24)واالجتمااية وتتممل فى  العديد من اآلمار اال تصادية الى تلي المااهمات  ئن  يترتب 
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  .تصاديةتنمية اال تعزيز الالى زياد  نمو ال ركات الصغير  والمتواطة مما يلد   ▪
 المنتاننبة لننناجور مجزينة مننن مننالل ال نركات ةتنوفر الحاضنننات فننري امنل وو ننا ف بنن  ▪

                                                                                            المجتمر.  همة ف  انمفاز نابة البطالة ف  الماافيكون لنا دور كبير فى 
تحصنيل فنى النناينة النى  مو ال ركات وتوفير المزيد من فري العمل ممنا ينلد وزياد  ن ▪

                                                        الضرا ب نابة كبير  من 

تنوينر القااند  اال تصنادية وتقلينل االاتمناد النى مصندر منن منالل  تنوا مصنادر الندمل ▪
 ئفراد المجتمرواالجتمااية  تصادية تحقيا الرفاهية االمما يلد  الى  واحد 

 المحور الثانى : أهم التحديات التى تواجة جامعة بنها فى مجال خدمة المجتمع :  

لجامعنة ا ت التنى تواجن تحندياال( 2022ن2016جامعة بننا )المطة االاتراتيجية لحددت 
معننا وتتممنل والتى كاننت انببا فنى وجنود  صنور واضن  فنى المندمات المقدمنة منن الجامعنة لمجت

                                                       :(25)فى النقاط االتية
 .ضعف الربط بين من ومة البح  العلم  واحتياجات المجتمر ▪

 .       فى تمويل جامعة بنناالمحلى  ضعف مااهمة المجتمر  ▪
تلنى تنت نار البطالنة    االمنر النك  أد محدودية التعاون بنين الجامعنة ومجتمنر القليوبينة  ▪

 .  وماصة من مريجى الجامعات 
 متالحا.ال التطور التكنولوجى والمعرفى ▪

أصننبحت هننناي حاجننة ملحننة لتغييننر للمعو ننات الاننابقة وفننى اننبيل التغلننب الينننا ونتيجننة 
العقلية التقليدية التى مازالت تن ر الى الجامعة الى تننا ملاانة المينة ن رينة ال يتعند  دورهنا 

يك حي  أصبحت هك  الن ر  ال تتفا مر متغييرات العصر و أصبحت الجامعة مطالبة حيز التنف
 نميت  والتعاون مع .بحل م كالت مجتمعنا وت

ولننكلي كننان التفكيننر فننى آليننة جدينند  تانناادها فننى االاننتممار االممننل لمواردهننا والتاننويا 
اية ومن هنكا المنطلنا واقد  راكات مر الملااات الصنا ي العلملممرجاتنا من االبحا  الجيد 

جننا  التفكيننر فننى تن ننا  الحاضنننة التكنولوجيننة حينن  تنننت  أوال باالبتكننار والبحنن  العلمننى وكيننف 
 باالضافة الى دورها فى تعزينزفر فري العمل تو و تحقا التنمية تحولة تلى م رواات ت تصادية 
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ر ى مدمنة المجتمن يفعنل دور الجامعنة فن ممنا  التعناون بنين الجامعنة والملاانات الصننااية الكبنر 
فنى ومن هنا يمكن منا  ن  دور الحاضنن  التكنولوجين   ،بم كالت المجتمرويجعلنا أكمر ترتباطاا 

 . ة التحديات التى تعوا الجامعة فى مدمة مجتمعنانمواج

التــى تواجــه جامعــة  دورالحاضنةالتكنولوجية فى مواجة التحــدياتالمحور الثالث : 
 :  مع القليوبيةبنها وتحد من دورها فى خدمة مجت 

العديد من التحديات التى تواج  جامع  بننا وتومر الى دورها فى مدم  مجتمعنا يمكن 
للحاضننن  التكنولوجينن  التننى تاننتندف الدراانن  وجودهننا فننى الجامعننة أن تجنند الحننل المنااننب لكننل 
تلي المعو ات وبينان كلني يتضن  منن تحلينل المعو نات ومند  ماناهمة الحاضنن  فنى حلننا وكلني 

 ى النحو التالى : ال
 ضعف الربط بين منظومة البحث العلمى وإحتياجات المجتمع :ـ  التحدى االول :

الوصول الى ما هنى  منالتى مكنت الدول المتقدمة ا ل الوا من أه  البح  العلمىيعد 
حولتنة النى م   المجتمعات الك  تتبعت    فنو الطريا الماتقي  (26)الية اليو  من تفوا تكنولوجى 

انننتطاات منننن ماللننن  تحقينننا د  فعلينننة ترا فاانننتطاات ماليزينننا وكورينننا الجنوبينننة تحقينننا   التقننند  واح
لممرجنات البحن   انتغالل االممنلاالنتعاا اال تصاد  مالل فتر  زمنينة  صنير  وكلني بفضنل اال

 .(27) وحل م كالت المجتمر.العلمى وتو يفنا فى الصنااة 
لمننا لنننا  ة مقيااننا لتقنند  ور ننى المجتمعننات أصننبحت االكت ننافات العلميننة المتتالينن  مننن هننناو 

تاجى  فى ضو  كلي ف ن تحقيا التقد  والرمنا  اال تصناد  فنى أ  االنوا ر من دورملموس فى ال
 . (28)نتا ج البح  العلمى مجتمر يتطلب االاتفاد  القصو  من 

حقيقينة  ضرور  ربط البحن  العلمنى ب حتياجنات المجتمنر ودور  فنى تحندا  التنمينة ال فبالرغ  من  
و القطنننننناا المنننننناي فننننننى  بننننننننا  هننننننناي معو ننننننات تحننننننول دون التعنننننناون بننننننين جامعننننننة    تال أننننننن  مازالننننننت  

 : ( 29)   بعز هك  المعو ات ماصة )بالجامعات( وتتممل فى البح  العلمى االاتمماراالممل لنتا ج  
 . ايااة الروتين فى االدار  الجامعية ▪
ات ▪ هننننا الننننى مراكننننز الصننننيانة ماد ضننننعف المقننننة بننننين الملااننننات االنتاجيننننة والجامعننننات واح

فننى حننل م ننكالتنا دون االاتمنناد الننى الجامعننة كبيننوت مبننر  متمصصننة ممننا الماصننة 
 . الجامعةوجود فجو  بين  طااات االنتاج و  أد  الى
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  فنى تنمينة التعناون بنين   ووحندات ومراكنز الجامعنة  ضعف جنود الغنرف التجارينة والصننااية   ▪
 (  30) ( من ناحية أمر  الوايطة ورجال االامال الملااات ) و من ناحية    نا ( بحام أ الجامعة و ) 

ال يوجننند لننند  جامعنننة بنننننا آلينننة واضنننحة تقنننو  بتانننويا نتنننا ج البحننن  العلمنننى للجننننات  ▪
 الماتفيد .

 هذح ندالةدمت حا  مف قد  لالنم ندانضث حافلم   ه  :
  . اد  توفر المحفزات المادية والمالية الالزمة لتطبيا نتا ج البح  العلمى ▪
(  315000االنفننناا الننى البحننن  العلمنننى فنننى جامعننة بنننننا فبلننن  حنننوالى ) تنندنى معننندل  ▪

 .(31) 2015جنية وكلي اا  
اد  وجود تاتراتيجية واضح  للبح  العلمى لد  جامعة بننا تركنز النى مدمنة مجتمنر  ▪

ربطننا القليوبية وتاتممر الطا ة واالمكانيات المتاحة للجامعة لدا  المجتمنر منن ناحين  و 
 . أمر ناحي   لعامة للتنمية منباالاتراتيجية ا

اننند  تنننوفر أبحنننا  كافينننة انننن م نننكالت المحاف نننة واننند  االهتمنننا  ب يجننناد حلنننول لتلننني  ▪
 الم كالت.  

اننند  وجنننود مطنننة بحمينننة واضنننحة للجامعنننة لتنمينننة القطاانننات الممتلفنننة فنننى المحاف نننن   ▪
واح تصنننار االبحنننا  والرانننا ل العلمينننة فنننى مع ننن  كلينننات الجامعنننة النننى الحصنننول النننى 

جات العلمينننننة والتر ينننننات دون االهتمنننننا  بتنفينننننك نتنننننا ج البحنننننو  والدراانننننات ووضنننننر الننننندر 
 . تصورآللية التطبيا ومد  االاتفاد 

ويتض  مما ابا من معو نات أنننا ترجنر فنى أغلبننا تلنى اند  وجنود آلينة لند  الجامعنة 
ة نولوجين تمتي بتاويا نتا ج البح  العلمى الى الجنات المانتفيد   أو لتحويلن  النى منتجنات تك

 .       يحتاجنا المجتمر والاوا المحلى
ولكى تتمكن جامعة بننا من التغلب الى هكا المعوا فالبد من التفكيرفى وجود حاضنة 
تكنولوجية بالجامعة توجة البح  العلمى لحنل م نكالت المجتمنر من  تتبننى تنفينك منا يتوصنل الينة 

لممرجننننات البحنننن  العلمننننى  الفعننننال مرالماننننتممننننن نتننننا ج    ولننننكلي تعنننند الحاضننننن  التكنولوجينننن  
 (32). باالضافة الى دورها فى الربط بين البح  العلمى وم كالت المجتمر
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ويتضنن  دور الحاضننن  التكنولوجيننة فننى تو يننف البحنن  العلمننى فننى مدمننة المجتمننر مننن 
 : (33)مالل  يامنا بننن 

 . فى مدمة المجتمرنتا ج البح  العلمى وتو يفنا  تفعيل -1
القطاا الماي وربط مجاالت ن اط ان الالزم  بيانات الوتوفير  ربتكادا  وت جير اال -2

 ننما. حدا  التكامل بياللجامعات االقطاا الماي ب
فنننننى  ناالمجتمنننننر ووضنننننعتيجننننناد حلنننننول وا عينننننة لم نننننكالت توجينننننة البحننننن  العلمنننننى النننننى  -3

 ك. تطار التنفي
العلمننى مننر تواصننل للأن تقنني  جاننور مننن مكننننا الجامعننة تحاضنننة تكنولوجيننة فننى وجننود  -4

 . المحلية الجامعات االجنبية وغيرها من المن مات الصنااية والرأس مالية
ويتضنن  ممننا اننبا دورالحاضنننة التكنولوجيننة فننى التغلننب الننى المعو ننات التننى تننلد  الننى 
تنفصننال البحنن  العلمننى اننن المجتمننر بننل وتانناه  فننى توميننا الصننلة بننين الجامعننة وأبحامنننا مننن 

 . أمر  مما يحقا التنمية اال تصادية ناحية والمجتمر من ناحية
              ى. تعليم الجامع التمويل ضعف الميزانية المخصصه ل   التحدى الثانى:ـ

متمك  القنرار التعليمنى فنى جمينر بلندان العنال    التمويل من أكبر التحديات التى تواجة يعد 
فننى    ات كلي لجننةت الجامعنن وممرجاتننة ولنن   املياتننة حينن  تننلمر كفايننة التمويننل الننى منندمالت التعلنني  و 

    ( 34) . كمير من دول العال  تلى البح  ان موارد مالية مارج نطاا الموازنة الحكومية 
وكلي النة بنالرغ  منن الزيناد  المانتمر  فنى الميزانينة الحكومينة الممصصنة لالنفناا النى 

جامعنات الميزانية الممصصنة للكانت حي  التعلي  العالى فى مصر تال تننا مازالت ضعيفة جدا 
       اا (مليون جنية 16572)لتصل الى ( م  زادت مليون جنية 10323 )(   2009/2010لعا  )

لتواننر فننى تن ننا  الجامعننات حيننن  زاد طبيعينننة ل نتيجننة( وتننةتى هننك  الزينناد   2014/  2013 )
وزادت كنكلي أانداد  2014/ 2013جامعة اا   23الى  2009/2010جامعة  18اددها من 

 . (35)كلية فى نفس الفتر  الم ار الينا اابقا 357كلية الى  316الكليات بنا من 
  الدولنة حين  أما بالنانبة لجامعنة بنننا فقند زادت االاتمنادات المالينة الممصصنة لننا منن

 2010مليون جنية اا   377م  زادت لتصل    2009/2010مليون جنية وكلي اا     359كانت 
ويصننل  2012/ 2011مليننون جنيننة وكلنني اننا   425وتاننتمر الزينناد  حتننى تصننل الننى  2011/
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وياتمر دان  الحكومنة فنى تموينل جامعنة بنننا ليصنل   2013/ 2012اا   512هكا المبل  الى 
(  2016ن 2015وبلغننننت ميزانينننننة الجامعننننة لعنننننا )  (36)4201/ 2013مليننننون جنيننننة انننننا  562

 .(37)(  جنية 738958000)
ي ننير هيكننل وضننعف الميزانيننة بننالرغ  مننن الزينناد  الماننتمر  لننيس الم ننكلة الوحينند  ولكننن 

االنفننناا النننى التعلننني  العنننالى تلنننى وجنننود تمنننتالالت واضنننحة فقننند تانننتحوكت أجنننور وتعويضنننات 
مننن هننكا االنفنناا لبننند االاننتممارات  %17بينمننا تنن  توجيننة  مننن هننكا االنفنناا %65العنناملين حننوالى 

الننندا  والمنننن  تقننندي  النننى انننداد  نننروز محلينننة وأجنبينننة و  %3ل نننرا  الانننلر والمننندمات و %15و
 .(38) واالمتيازات االجتمااية

ضنننعف الميزانينننات الممصصنننة للجامعنننات المصنننرية بصنننفة اامنننة وممنننا انننبا يتضننن  
البحنن  اننن مصننادر جدينند  للتمويننل وكلنني الن تنننوا  كننان البنند منننوجامعننة بننننا بصننفة ماصننة ف

هيكننل التمويننل لننيس ضننروريا فحاننب بننل هننو أكمننر أماننناا فننى فتننرات التق ننف ولنننكا فنن ن التعلنني  
ب ننكل العننالى يحتنناج تلننى مصننادر التمويننل العامننة والماصننة الننى حنند اننو  مننر بقننا  دور الدولننة 

 ( 39) عالى نتيجة لزياد  الطلب اليةالتعلي  ال الى نفقات الوكلي بابب تزايد فعال وماتمر 
 ننننااالانننتفاد  منننن تمكانيات تجننننت الجامعنننات فنننى انننبيلنا لزيننناد  مواردهنننا المالينننة نحو ف
منن منالل القينا  بعندد منن االن نطة التنى منن  نةننا كات الطابر المناي  ووحداتنا هاومراكز 

ال ةن فقد منحت تعد  يلى من النماكج التى حققت نجاحا فى هكا و أن تجلب الرب  للجامعة  
الجامعنننات ننننوا منننن االانننتقالل فنننى تنمينننة  مواردهنننا الكاتينننة منننن منننالل القينننا  بمجموانننة منننن 
االن طة ممل دورات التعلي  المانتمر وتقندي  مندمات تات نارية مارجينة وتلقنى التبرانات منن 

 . (40)القطاا الماي
تجنت حديما مع   الجامعات العالمية تلى الحاضنة التكنولوجية التى تعد هى االمر   واح

منن منالل  فنى يمكننا توفير موارد مالينة للجامعنة :(41)ت لية من آليات التمويل الكاتى للجامعاآ
 : يامنا باالن طة االتية

تانننويا االبحنننا  العلمينننة للجننننات المانننتفيد  وتو ينننر بروتوكنننوالت تعننناون بنننين الجامعنننة  -1
    . والجنات الماتفيد  من نتا ج تلي االبحا  
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متعنندد  لننرواد االامننال وأصننحاب دورات وبننرامج تدريبيننة فننى مجنناالت و  رات  نناتقنندي  تات  -2
 . الم رواات الصغير  مما ياااده  فى تنمية تلي الم رواات ونجاحنا

منننل درااننات تانننويقية لتلننني  تحتضننان االفكنننار وبننرآت االمتنننراا وتحويلنننا النننى منتجنننات منن  ا  -3
 .  المنتجات 

ات الفنينة واالدارينة واالات نارات القانونينة تحتضان الم رواات الصنغير  وتوفيرالمانااد   -4
مما يااادها الى تمطى العقبات والنجاه وكلي مقابل اوا د مالية تحنددها العقنود التنى 

 . تو عنا هك  الملااات منك بداية االحتضان
التعنننناون بننننين الجامعننننة والملااننننات االنتاجيننننة فننننى صننننور متعنننندد  مننننننا :  يننننا   تحقيننننا -5

أبحننا  من ننور  وبننرا ات فننى صننور  )الممرجننات البحميننة اننويا بت الحاضنننة التكنولوجيننة
أو تحويننل نتننا ج البحننو  الننى منتجننات أوليننة مننن  الننى  ننركات القطنناا المنناي  (تمتننراا
حاضنة التكنولوجية حي  تقو  بتنفيك االفكار االبدااية وتحويلنا الى مننتج أولنى مالل ال

 ننند منننن االانننتممار فنننى البحننن  عا ابنننل للتانننويا ممنننا ينننلد  النننى تع ننني  القيمنننة المالينننة لل
 . (42)العلمى
تن نا  وحرصنا النى دور الحاضنة التكنولوجية فى جلب مصادر جديد  للتمويل وتةكيدا ل

أهميننة  ( الننى2030ن 2015نصننت االاننتراتيجية القوميننة للعلننو  والتكنولوجيننا واالبتكننار) المزينند 
 نتا ج ائبحنا  النى منتجنات   ودورها فى جكب ال ركات الصغير  وتحويلالحاضنة التكنولوجية 

 كليلنن بحنن  العلمنن  وربطنن  بمطننط التنميننة واحتياجننات المجتمننر، و االممننل للاالاننتممار  ممننا يحقننا
 :(43) أوصت بنن
 .والجامعات تن ا  الحاضنات التكنولوجية ف  الملااات البحمية تداي  ت جير و  -1
لنى نتنا ج البحنو  االقا منة صنغير  ال نركات الدا  تن ا  مجمعات االبتكنار التن  تضن   -2

 وأمر  تقو  الى أااس التميزاإل ليم  للموارد الطبيعية. 
المصنننرية كبينننوت مبنننر  لتوانننير الم ننناركة فننن  والجامعنننات تانننويا الملاانننات البحمينننة  -3

 م رواات تنموية وتكنولوجية بالتعاون مر هي ات ت ليمية ودولية.
لمن  بالجامعنات المصنرية تعزيز المقنة والتواصنل بنين الملاانات اال تصنادية والبحن  الع -4

 والتوار ف  رياد  الم رواات 
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دانن  تطبيننا البحننو  البينيننة والماننتقبلية مننر التركيننز النن  تلنني التنن  تتصنند  للتحننديات  -5
 المجتمعية

وممنننا انننبا يتضننن  تاننننامات الحاضننننة التكنولوجينننة فنننى تنننوفير مصنننادر بديلنننة لتموينننل 
اننة تن ننا نا فننى جامعننة بننننا أن تكننون الجامعننة فننيمكن للحاضنننة التكنولوجيننة التننى تاننتندف الدرا

مصننندر هنننا  منننن مصنننادر تمويلننننا وماصنننة أن الجامعنننة لننندينا منننن االمكانينننات المادينننة والب نننرية 
والعلميننة مننا يلهلنننا المننتالي حاضنننة ناجحننة فنننى تمتلنني مانناحة مننن االرز تمكننننا مننن ت امننة 

اننننننتندفيين  حاضنننننننة تكنولوجيننننننة تاننننننم  بتمصننننننيي مانننننناحات تيجاريننننننة لل ننننننركات والعمننننننال  الم
باالضننافة الننى تمكانياتنننا الب ننرية مننن أاضننا  هي ننة تنندريس وأانناتك  متمصصننيين وهيكننل تدار  
دار  االامنال  متمصي وتمتلي كلياتنا تمصصات د يقة فى ال  ون المالية ودراانات الجندو  واح

بننر  وال نن ون القانونينن  وهننو مننا تحتنناج اليننة ال ننركات الجدينند  والملااننات الصننغير  ن ننرا لقلننة الم
 لدين  بنك  الماا ل. 

وتانننتطير الحاضننننة مانننااد  الجامعنننة فنننى تانننويا نتنننا ج أبحامننننا للملاانننات الصننننااية 
المنت ننننر  فننننى المحاف ننننة باالضننننافة الننننى تقنننندي  االات ننننارات والمانننناادات للملااننننات الصننننغير  
والمتواننطة المتواجنند  بةاننداد كبيننر فننى المحاف ننة فنننى بننكلي تحقننا دمننل تضننافى للجامعننة مننن 

من ناحية تزيد من موارد الجامعة المادية  احية وتربطنا بمجتمعنا وم كالت  من ناحية أمر  ون
نتيجنننة لعقنننود ال نننراكة التنننى تنننت  بنننين الحاضننننة وم نننروااتنا والملاانننات الصننننااية مالمنننة وكلننني 

 . النتاجية وما تحصل الية من  ي  تيجارية من امال ناوا
مصنندر لتننوفير العدينند مننن فننري تعنند نولوجيننة الحاضنننة التك وتةاياننا الننى مننا اننبا فنن ن

تحند منن م نكلة الصنغير  والمتوانطة فننى بنكلي لم نرواات لمنن منالل تحتضناننا وكلني العمل  
 . فيما يلىايت  توضيح  البطالة وهكا ما 
ــ الـــــالبط  التحدى الثالث:  ـ ة:ــ

نمية ويتممل تعد الجامعة من الملااات الر ياية فى امليات التغيير االجتمااى والت
ولكن نتيجة النت ار  دورها الواض  فى تنتاج العمالة الماهر  وكلي لتلبية تحتياجات المجتمر

البطالننة بننين المتعلمننين  نند حمننل الجامعننة اننب  تضننافى يتممننل فننى ضننرور  تتصننال برامجنننا 
 .(44)باوا العمل
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 ننرواات ولمننا كننان للحاضنننة التكنولوجيننة دورواضنن  فننى تقنندي  العدينند مننن المنندمات للم
مكننا من االاتمرار والنجاه وبالتالى تحتناج لمزيند منن االيند  العاملنة مما يالصغير  والمتواطة 

ومننن هنننا تعنند الحاضنننة التكنولوجينننة واننيلة فعالننة يمكننن مننن ماللننننا تننوفير فننري امننل جديننند  
تمفنف مننن حنند  البطالننة فضننال اننن مال متنننا ل ننروف ال ننباب المتطلننر للعمننل واح امننة م ننرواات 

ن تكلفنننة فنننري العمنننل بننننا أ نننل بكمينننر منننن مج دينننة تتمينننز ب نننننا ال تتطلنننب تانننتممارات كبينننر  واح
 .   (45)الم رواات الكبير  الضممة

باالضافة الى  در  الحاضنة التكنولوجية النى  تعب نة المنوارد الطبيعينة والب نرية والمادينة 
مننن فننري العمننل وهنندف المزينند  فيروتولينند اننلر ومنندمات جدينند   ابلننة للتاننويا فينننتج اننننا تننو 

الحاضنننة االاااننى هنننو تعزيننز التنمينننة اال تصننادية للمجتمننر منننن مننالل داننن  ال ننركات المبتد نننة 
نمننا هننى تقننو  بحزمننة متكاملننة مننن االجننرا ات التننى مننن  نن  نا  ةن وتطننوير أامالنا هننكا لننيس كننل أهنندافنا واح

الرااينة وتنوفر فنري العمنل    ات تعزيز اال تصاد فتاوا االبحا  وتنقنل التكنولوجينا وتننتج الندمل للمن من 
منننن منننالل االاتمننناد النننى    ، ( 46) فنننى المجتمنننر وتعنننزز منننناا ريننناد  االامنننال وتننننوا اال تصننناد المحلنننى  

 الملااات الكبير  جنبا الى جنب. الملااات الصغير  وتحقيا ال راكات الممكنة بيننا وبين  
ينة لحاضننات تا ج الدراانات الصنادر  انن البنني الندولى والجمعينة االمريكو د أوضحت ن

 :(47)االامال الدور الك  تقو  بة الحاضنة التكنولوجية فى توفير فري العمل حي  
فقنننط  امنننت  2011تننننة فنننى انننا   NBIAتقننندر الجمعينننة الوطنينننة لحاضننننات االامنننال 

 200ألف  ركة تمكنت هك  ال ركات منن تنوفير 49حاضنات أمريكا ال مالية ب حتضان حوالى 
ملينننار دوالر  أمننننا فنننى الواليننننات المتحنننند   15راداتنننننا الانننننوية ألنننف فرصننننة امنننل  وبلنننن  حجننن  تي

ألنف  نركة تكنولوجينة جديند    و فنى 12حاضننة تكنولوجينة تحتضنان  300االمريكية تانتطاات 
 785 نننركة وتقننندر حجننن  مبيعنننات هنننك  ال نننركات  3500أانننتراليا تانننتطاات حاضننننتنا تمنننريج 

اننتطاات تننوفير  تكونننت  ننبكة مننن  أمننا فننى الننبالد النامينة   فرصننة امنل  10500ملينون دوالر واح
ألف  ركة و تاتطاات هك  20 بلدا ناميا  تمكنت من ماااد    80حاضنة ف  أكمر من   300

حاضنننة تمكنننت مننن  384لنندينا وحنندها البرازيننل   و   ألننف و يفننة 22ال ننركات تننوفير حننوالى 
و يفننننة وهننننى مازالننننت  16394 امننننت هننننك  ال ننننركات بتننننوفير حينننن   ننننركة  2640تحتضننننان  
 نركة حققننت ال نركات المتمرجننة مننن  2509وتمننرج منن مجمننوا ال نركات المحتضنننة  محتضننة
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مليننار    وبلغننت ناننبة التو يننف فننى ال ننركات  2.1الحاضنننات البرازيليننة اا نندات  نندرها حننوالى 
  . اامل   29205المتمرجة حوالى 

بالنابة للمجتمنر المحلنى للحاضننة التكنولوجينة التنى تانتندفنا الدراانة فنى جامعنة بنننا و 
ين  يزيند اندد انكان المحاف نة النى ممانة مالينين غنينة ب مكانياتننا الب نرية حو فنى بي ة وااد  

ناننمة باالضننافة الننى تعنندد وتنننوا االن ننطة اال تصننادية فننى المحاف ننة ووجودهننا فننى مكننان متميننز 
بي نة وااند  بنجناه الحاضننة  يجعلننا بين محاف ات الجمنورينة وتنوفر وانا ل النقنل المتنوانة ممنا

  . التكنولوجية الماتندف 
المتو ننر فننى تاننتيعاب مريجننى الجامعننة للعمننل فننى م ننرواات  هننكا باالضننافة الننى دورهننا

الحاضنننة الممتلفننة كننال حاننب تمصصننة باالضننافة الننى توفيرهننا العدينند مننن فننري العمننل البنننا  
المحاف ننة فننى الم ننرواات المحتضنننة ومننن هنننا يتبننين دورهننا المتو ننر فننى تاننتيعاب العمالننة وحننل 

   . م كلة البطالة
 : ـ التطور التكنولوجى والمعرفى التحدى الرابع :عدم مسايرة 

وماصنة فنى المجناالت العلمينة واالكت نافات  يتطورالعصرالحالى بصور  اريعة ومتالحقنة
اليننننننو  ممننننننا جعننننننل البحنننننن  رأس المننننننال  أهنننننن  صننننننورمننننننن  المعرفننننننةالمعرفيننننننة حينننننن  أصننننننبحت 

أو  والتطويرواإلبتكنننار، بممابنننة بنننلر التركينننز االااانننية للم نننرواات الجديننند  انننوا  كاننننت صنننغير 
الم ننرواات الكبيننر  الضننممة ومننن هنننا كننان للمعرفننة النندور االكبننر فنن  التنميننة اإل تصننادية وكلنني 

النننى االنتقنننال النننى  ورأس المنننال فننن  اإل تصننناد التقليننند   ممنننا أد  مقارننننة بننندور المنننوارد الطبيعينننة
اصننر جدينند يعتمنند ب ننكل أاااننى الننى تاننتغالل جميننر أنننواا المعرفننة فنن   ننتى أنننواا ائن ننطة 

   تصادية، فيما يعرف باا   ت تصاد المعرفةاإل
حي  تعتمند ت تصنادات المعرفن  النى املينات اإلبتكنار والتكنولوجينا الحيوينة، وكلني انن 

ففننننى هننننكا اال تصنننناد تكننننون المعرفننننة هننننى المحننننري الر ياننننى  للمعرفننننة طريننننا االاننننتغالل الفعننننال
ورأس المنننال، وتنتقنننل تلننني المينننز  تتضنننا ل المينننز  التنافانننية للمنننوارد الطبيعينننة، و للنمواإل تصننناد ، 

وبنكا ينحصر دور الموارد الطبيعة تلى أضنيا الحندود فن  حنين يلعنب الفكرية والبحمية  للمنارات 
اإلبننداا، واإلبتكننار النندوراالكبر فنن  التنميننة اإل تصننادية  وأصننبحت المننوارد الب ننرية الملهلننة كات 

ل  يمننة فنن  اإل تصنناد الجدينند، المبننن  المنننارات العاليننة) رأس المننال الب ننر ( ، هنن  أكمننر ائصننو 
هواإل تصننناد النننك  يانننعى فيننن  أفنننراد ملاانننة منننا النننى  اكت ننناف،    تصننناد المعرفنننةفالنننى المعرفة 
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ون ر، وااتمدا  المعرفة من أجل تحقيا مزيد من التنمية اإل تصنادية واالجتمااينة ولقند تحركنت 
النى المعرفنة    حين  ي نكل حجن   الدول المتقدمة وبعز الدول النامية نحو  ت تصاد جديند  نا  

 .(48)% من اإل تصاد العالم  اآلن 60ت تصاد المعرفة ما يزيد ان 
وطبقا لتجارب العديد من دول العال  ف ن االاتماد الى العلو  والمعارف ينلد  تلنى نمنو 

من   ا تصاد  يفوا النموكج التنمو  القدي  القا   الى اوا د الموارد الطبيعية ومن هنا كان ال بد 
الحاضنننات  زاد مننن أهميننة وجننود و تحويننل هننك  االفكننار والبحننو  الننى تكنولوجيننا وم ننارير وا عيننة 

 .(49)التكنولوجية لالاتممار ف  البحو  العلمية وتحويلنا الى م ارير ت تصادية حقيقية
وللحاضننننة التكنولوجينننة دور فنننى مالحقنننة التقننند  العلمنننى والتكنولنننوجى حيننن  أن:النننندف 

حتضان الم ارير التى تحتاج اضنة التكنولوجية هو تاتيعاب االفكار االاااى من الح االبدااية واح
انتمرارها وتنوفير ال نروف المال منة النى تكنولوجينات االينة  ومنن هننا كنان للحاضنننات لنجاحننا واح

 :(50)مى من مالللالتكنولوجية دور ف  مالحقة التقد  الع
 . ن مالل تقدي  الدا  الالز  لن االبدااية مأفكاره   نفيك من ترواد االامال  تمكين ▪
الحكومينة التن  تقتنل روه  الو نا فوالبعند انن التفكينر فنى  ين تنمية روه العمل الحر لد  ▪

 اإلبداا واإلبتكار فين .
 دا من مالل تاويا نتا جنة النى الجننات المانتندف  فن  تاطا  دفعة  وية للبح  العلم  ▪

لوجيننات الحديمننة التنن  تننلد  بنندورها يننلد  تلننى تننوطين التكنو لنن  الحاضنننات التكنولوجيننة 
 الالر والمدمات الجديد  والمبتكر  محليا. توفير تلى
االلينات فنى الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات والمراكزالبحمية احد أهن   لكلي تعد و 

باالضننافة بالقطااننات الصنننااية بحننا  العلميننة ربط االالتحننول الننى ت تصنناد المعرفننة حينن  تقننو  بنن 
تنننننا تانننن  أيضنننا فننن  تنننوطين نجننناه الم نننارير القا منننة النننى التكنولوجينننا كمنننا فنننى هنننا ر دو  النننى 

ومنننن مننن  فنننى تنتقنننل بنننالمجتمر منننن اال تصننناد  التكنولوجينننا واانننتمدامنا لبننننا  اال تصننناد النننوطن 
 .(51) ا تصاد المعرفةالتقليد  الى 

لتطنور مالحقنة او فنى مانااد  الجامعنة فنى التعنرف النى كنل جديند باالضافة الى دورهنا 
التكنولوجى  ف  اصر المعرفة وتحفيزها الى ترجمة ممرجات البح  العلم  وبرا ات االمتنراا 
الى وا ر ملموس من الر ومدمات م  تانداد برننامج كامنل لكيفينة تانويا هنك  المنتجنات وتحديند 

 ى مرو  تان  ف  اال تصاد الوطن .الجنات الماتفيد  مننا وبالتال  تحويلنا ال



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 1ج)  
 

 327 

أدوار تقنننو  بننننا الحاضننننة التكنولوجينننة جعلننننا تاننناه  النننى حننند بعيننند فنننى  وممننا انننبا منننن
بل وتااه  فى دا  وتطوير هكا الدور ولكلي توصى  االج معو ات الجامعة فى مدمة المجتمر

الدرااننة بضننرور  وجننود حاضنننة تكنولوجيننة بجامعننة بننننا هننكا باالضننافة الننى تقنندي  مجمواننة مننن 
 ضنة وبيان كلي فيما يلى:المقترحات لضمان فاالية تلي الحا

 المحور الرابع : مقترحات وتوصيات لضمان فاعلية الحاضنة التكنولوجية : ــ                         

لقد أصبحت الحاضنة التكنولوجية ائن من أه  اآلليات الفعالة لد  الجامعنات المتقدمنة 
مننن هننكا المنطلننا توصننى وكلنني لمننا تقننو  بنن  مننن جنننود ملحو ننة فننى ربننط الجامعننة بمجتمعنننا و 

الدرااننة بضننرور  وجننود تلنني اآلليننة لنند  جامعننة بننننا حتننى تمكننننا مننن تفعيننل منندماتنا فننى بي تنننا 
 المحلية وكلي لقدر  الحاضن  الى القيا  بالعديد من االدوار ونوجزها فى:

تحتنننوا  االفكارالجديننند  ل نننباب الممتنننرايين منننن أبننننا  الجامعنننة والمحاف نننة بصنننفة اامنننة  ▪
الماناادات المادينة واالدارينة التنى تمكننن  منن تحوينل هنك  االفكنار النى منتجنات وتوفير 

 كات  يمة مضافة فى االاواا. 
االاتغالل االممل المكانيات الجامعة البحمينة وتانويا نتا جننا للجننة المانتفيد  ومنن من   ▪

 . تاتمدا  هك  النتا ج فى مدمة المجتمر بصفة مبا ر 
المنت ننننر  فننننى المحاف نننة وتمكننننننا مننننن الحصننننول الننننى تحتضنننان الم ننننرواات الصننننغير   ▪

التموينننل الننننالز  وكلنننني ب انننداد درااننننة جنننندو  صننننحيحة للم نننروا تمكننننننا مننننن االاننننتفاد  
بمبننادرات التمويننل المتاحننة للم ننرواات الصننغير  فننى المحاف ننة ممننل مبننادر  )م ننرواي( 

ممنننا يانننااد  فتمكننننة منننن االانننتفاد  ببنننرامج التموينننل المتاحنننة وتنننوفر لننننا مقومنننات النجننناه
الم نننرواات النننى تمطنننى الصنننعوبات وتجننناوز المعو نننات وبالتنننالى يمكنننننا منننن النجننناه 

 . واالاتمرار مما يحفز النمو اال تصاد  فى المحاف ة 
تاننتطير الحاضنننة تننوفير العدينند مننن فننري العمننل فننى م ننرواات العمننال  دامننل الحاضنننة   ▪

        .  نفانا 
فننى المحاف ننة وكلنني بتقنندي   نتاجيننة االت ااننابننين الجامعننة والمل  فننري التعنناونتانننيل  ▪

تات ارات ومدمات فنية ومدمات بحمية تحتاجننا هنك  الملاانات بمقابنل مناد  أ نل منن 
ااد  بنا  المقة بيننما مر  أمر .   االاعار الجارية فى الاوا وكلي لتعزيز التواصل واح
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ن ماللننا التنربط باالضافة لما ابا من أدوارهامنة تقنو  بننا الحاضنن  التكنولوجينة تعنززم
والتفاال بنين الجامعنة ومجتمعننا تانتطير الحاضننة كنكلي توجينة أبحنا  وبنرامج الجامعنة لمدمنة 

  : (52)المجتمر وكلي من مالل
تكلينننننف اال اننننننا  العلميننننننة بالجامعنننننة بتقنننننندي  م ننننننرواات بحنننننو  تمنننننند  البي ننننننة حاننننننب   ▪

فننى هننك   الننى أن تكننون هننك  البحننو  ضننمن معننايير تقننوي  االدا ، تمصصننات اال اننا 
 . اال اا 

ربط الملااات المحتضنة  ة من مالل تواير ااتمدا  البحو  الجامعية بةغراز تجاري ▪
 . بالقطااات الصنااية والتجارية

فت   نوات تتصال بنين الجامعنة ومراكزالتصننير فنى الندامل والمنارج منر تبنادل المبنرات   ▪
  . ت بيننماواالات ارا

ات والمصننانر والني ننات ليكونننوا همننز  وصننل بننين تعيننين مننندوبين مننن الجامعننة بالملاانن  ▪
الجامعنة والمجتمنر ولياناادوا هنك  الني نات والملاانات النى تحديند م نكالتن  ودراانتنا 

 ب الوب المى تان  الجامعة فية.
االتصنننال بالملاانننات والني نننات ومراكزاالنتننناج ب نننكل انننا  وحمننننا النننى تكلفنننة الجامعنننة  ▪

البحننو  فننى ممتلننف مراحننل تانندادها بنند ا مننن بنن جرا  بحننو  لحاننابنا مننر تمويننل هننك  
 . مطة البح  وانتنا  بن ر   وتنفيك ما جا  فينا

تنمية واى الما ولين فى مراكز االنتاج والمدمات فيما يتصل بدور البح  العلمى فنى   ▪
 . مدمة المجتمر  واح عاره  بةن البح  العلمى هو العامل الر ياى فى حل م كالتن 

التكنولوجيننة مننن تحقيننا أهنندافنا البنند مننن وجننود تعنناون م ننتري حتننى تننتمكن الحاضنننة و 
 : (53ن)بيننا وبين الجامعة ويتممل هكا التعاون فى  يا  الجامعة بن

 تاويا مبرات أاضا  هي ة التدريس لد   طااات المجتمر الممتلفة.  -1
ون نننرا وترويجنننا بنننين القطاانننات  انننا  ر تركينننز تهتمنننا  مراكنننز البحنننو  بالقضنننايا  الملحنننة د  -2

  . ماتفيد  منناال
بقضنننايا تنننى تننننت  تهتمنننا  أاضنننا  هي نننة التننندريس والبننناحمين للبحنننو  ال يننن  الجامعننن توج -3

 . يعانى مننا المجتمروم كالت تجتمااية 
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دورهنا بفاالينة ونجناه  جامعن تحفيز المجتمر المحلى للتفاال مر الجامعنة فلكنى تنلد  ال -4
نمننا البنند مننن تاننتعداد وحننده جامعننةفننى مدمننة المجتمننر فنن ن االمننر اليقتصننر الننى ال ا واح

لدصنننناله   ولننننكلي يجننننب الننننى المجتمننننر أن يننننوفر بي ننننة داامننننة المجتمننننر وملاانننناتة 
 . لمجنودات الجامعة وبي ة مليد  وداامة لن اط الحاضنة

  اةمد  مدعللت حاضدةلت حالول ا الت ل ص  حاراحست نةا اة :  
مننات اننن الم ننرواات وضننر تاننتراتيجية واضننحة لجمننر أكبننر  نندر مننن البيانننات والمعلو  ▪

 . الصغير  والمتواطة فى المحاف ة والجنات والبرامج الداام  لتلي الم ارير
وضنننر معنننايير محننندد  ود يقنننة ينننت  فنننى ضنننو ها تمتينننار المانننتفيديين منننن بنننرامج الننندا   ▪

 . المقدم  من  بل الحاضن  
وتحديند  تجرا  دراا  متعمقة للم ارير المقدم  لمعرف  فري نموهنا وتقديرمعندالت الف نل ▪

 . أه  العقبات التى من المحتمل أن تواجننا
 . تعزيز املية تبادل المعلومات الماص  بةفضل المماراات فى تدار  الحاضن  ▪
ضننرور  وجننود مصننادر بديلننة لتمويننل الحاضنننة التكنولوجيننة االمننر الننك  يضننمن تاننتمرار  ▪

 جود  المدمات المقدمة للعمال    
                                           . ين العامليين فى الحاضنةاالهتما  بوضر معايير محدد  لتعي ▪

مات التننى يمكننن أن تقنندمنا ن ننر المزينند مننن الننواى اننن الحاضننن  التكنولوجينن  وأل والمنند  ▪
 : من مالل

 االاالن ان الحاضن  التكنولوجية الى المو ر الرامى للجامعة الى االنترنت. •
والننندورات التدريبيننن  والبنننرامج التمقيفينننة التنننى  االانننالن انننن الحاضننننة فنننى المنننلتمرات  •

 الجامعة للف ات الممتلفة. تقدمنا
  . تاتمدا  واا ل التواصل االجتمااى لالاالن ان أن ط  الحاضن  •
ماتنا والماناادات التنى يمكنن أن تن ي  ورا العمنل للتواين  بةهنداف الحاضننة ومند  •

 . تقدمنا

تكنولوجيننة ودورهننا الفعننال فننى اننالج وممننا اننبا ارضننة يتضنن  منند  أهميننة الحاضنننة ال
العدينند مننن الم ننكالت التننى تعننانى مننننا جامعننة بننننا فننى مجننال مدمننة المجتمننر ولننكلي توصننى 
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الدرااة بضرور  اعى الجامعة إلن ا  حاضنة تكنولوجية تابعة لنا تمكننا من تومينا الصنلة منر 
  . مجتمعنا والمااهمة الفعالة فى حل م كالت 
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