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تطوير حاضنات األعمال اجلامعية يف مصر على ضوء خربة 
 باململكة املتحدة SET Squaredحاضنة  

 :مستخلصال

 المصرية بالجامعات األعمال حاضنات يهدف البحث الحالي التعرف على كيفية تطوير        
األعمال استراتيجية مقترحة لتطوير حاضنات ، ووضع  SET Squaredعلى ضوء خبرة 
 الوصفي المنهج البحث ، واستخدم SET Squaredضوء خبرة على  بالجامعات المصرية

في  البحث إلى أهمية دور حاضنات األعمال الجامعية الدراسة، وتوصل وأهداف لطبيعة لمالءمته
 على التجارية األعمال بدء، ودعم الجامعاتب التدريب ومراكز العلمي البحث مؤسسات الربط بين

 أو البحوث نتائج من خالل التدريس هيئة أعضاء أو الجامعات تملكها التي ختراعاإل براءات أساس
 بين الشراكة تفعيلوقد أوصى البحث إلى ، الجامعة في الدراسة أو البحث أثناء المكتسبة المهارات
 ودعم لتطوير الكبرى اإلنتاجية والمؤسسات األعمال رجال وقطاع الجامعية األعمال حاضنات
 التراخيص بتنظيم الخاصة والقوانين األنظمة تطوير، و المصرية بالجامعات األعمال حاضنات
  .المصرية بالجامعات األعمال حاضنات لتطوير الالزمة اإلدارية اإلجراءات وتبسيط

 تطوير -حاضنات األعمال: المفتاحية الكلمات
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Developing Business Incubators University in Egypt in the light of 

Experience of SET Squared Incubator United Kingdom. 

 Prepared by: Shaimaa  Ali  Abass  Ali 

Abstract:  
            The aim of the current research is to identify how to develop 

business incubators at Egyptian universities in the light of SET 

Squared experience and to develop a proposed strategy for 

developing business incubators at Egyptian universities in the light 

of SET Squared experience. The research utilized descriptive 

approach to suit the nature and objectives of the study. The research 

highlighted the important role of university business incubators in 

linking scientific research institutions and university training centers 

and in supporting the start-up of businesses on the basis of patents 

owned by universities or faculty staff members through research 

results or skills acquired during research or studying at university. 

The research has recommended activating the partnership among 

university business incubators, business sector and major productive 

institutions for developing and supporting business incubators at 

Egyptian universities, developing regulations and laws of regulating 

licenses, and simplifying administrative procedures necessary for 

developing business incubators at Egyptian universities. 

Keywords: Business Incubators – Developing. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9108اغسطس                         -89                            - الخامسالعدد 

 

 :مقدمة
يشهد المجتمع العالمي المعاصر تحوالت اقتصادية عديدة، مما جعل اقتصاديات       

الدول تمر بحالة من عدم االستقرار والثبات، ففي االقتصاد الجديد ُيعد االبتكار سمة 
رئيسة لالقتصاد القائم على المعرفة، مما دفع بعض الدول إلى اتباع آليات واستراتيجيات 

اعتمدت عليها كثير من عمال فهي بمثابة الوسيلة التي من خالل تطوير حاضنات األ
ق الدعم التنافسي، حيث تعيش المجتمعات عصر التنافسية العلمية والمعرفية، الدول لتحق

ويعد التعليم العالي بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة أحد مصادر التطور 
 .االقتصادي واالجتماعي

نذ بداية نشأتها في منتصف الخمسينيات من القرن ولقد مرت فكرة الحاضنة م       
العشرين وحتى بداية القرن الحادي والعشرين بمراحل متعددة من التطور، فقد ظهرت 

في الواليات المتحدة األمريكية، كما ظهرت الحاضنة الثانية  6591الحاضنة األولى عام 
بالمركز الصناعي  حيث أقدمت إحدى الشركات األمريكية على توقف نشاطها 6595عام

عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها  The Batavia Industrial Centerلبتافيا 
التى توقفت عن العمل إلى مركز لألعمال يتم تأجير وحداته لألفراد الراغبين في إقامة 
مشروع مع توفير النصائح واالستشارات لهم وتحولت هذه الفكرة إلى ما يعرف بالحاضنة 

ت في أنحاء أوروبا بدءا من أوائل السبعينيات ومع بداية الثمانينيات انتشرت ثم انتشر 
الحاضنات في أوروبا الغربية ودول شرق آسيا وتعددت المسميات حسب كل دولة، كما 
ظهرت فكرة الحاضنات لدى الدول العربية مع منتصف التسعينيات من القرن العشرين 

لي وكونت شبكات اتصال بينها في الواليات المتحدة بمساعدة االتحاد األوروبي والبنك الدو 
قامة نشاطات عديدة مثل ورش العمل والمؤتمرات والندوات  وأوروبا بهدف تبادل الخبرات وا 

؛ إيثار آل فيحان، 9،66،،1عاطف الشبراوي، )ووصل عددها سبعة آالف حاضنة 
     (.  868، 1،61؛ أحمد حجي، وحسام عبد الحميد،48 1،61سعدون محسن،
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إلى أن ( 59، 1،61) وقد توصلت دراسة إيثار آل فيحان، سعدون محسن         
حاضنات األعمال تمثل إحدى المرتكزات األساسية لتأسيس ونجاح المشروعات الريادية 
حيث تقدم لها الفرصة ومن ثم الموارد المالية والبشرية والمادية لمواجهة المخاطر التي 

مثل حاضنات األعمال برنامج تنموي يساعد على تنويع النشاط تواجه تلك المشروعات، وت
 ,Salamzade, Salamzadeh, & Daraei ,2011) كما أشارت دراسة. االقتصادي

إلى أن حاضنات األعمال تعد وسيلة لتعزيز المشاريع الريادية فهي تقوم بتدعيم  (33
عمال الجامعية لدعم الروابط بين الجامعة وعالم األعمال باالعتماد على حاضنات األ

البحث العلمي وتحسين أساليب التدريس المرتبطة بسوق العمل وأداة لحل مشكالت 
 .التمويل لتخفيف العبء من الحكومة مما يجعل الجامعة أحد أعمدة التنمية االقتصادية

ومن ثم أصبح من الضروري االطالع علي أحدث الخبرات المعاصرة التي اتبعتها         
لمتقدمة في مجال حاضنات األعمال للجامعات وفًقا لطبيعة الثقافة والظروف الدول ا

االقتصادية والعلمية، حيث تعد هذه الجامعات من أفضل الجامعات العالمية في مجال 
وهي نموذج    The SETsquared  Partnership إنشاء حاضنات األعمال الجامعية

 University)من حاضنات األعمال الجامعية المدارة بواسطة عدد من الجامعات مثل 

of Bath, University of Bristol, University of Exeter, University of 

Southampton, University of Surrey) بالمملكة المتحدة. 
المشتركة بين جامعات وسوف يتم عرض نبذة مختصرة عن حاضنة األعمال         

 .(باث، بريستول، إكستر، ساوثامبتون وساري)
       

Business IncubatorsThe SETsquared Partnership: 

مشروع تعاون فريد من نوعه في مجال  SETsquaredتمثل حاضنة األعمال         
المشاريع والتعاون الديناميكي بين خمس جامعات رائدة في المملكة المتحدة وهي جامعة 

 باث، وجامعة بريستول، وجامعة إكستر، وجامعة ساوثامبتون وجامعة ساري
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  (Bath,Bristol,Exeter,Southampto, Surrey) وتدعم الشراكة الشركات في
قامة شراكات  مرحلة مبكرة من خالل توفير الفرص لهم للوصول إلى البحوث األكاديمية وا 

بحثية والتعاون مع المتخصصين في الصناعة ورجال األعمال والوصول إلى المستثمرين، 
 ،SET Squaredشركة تستفيد من الدعم والخدمات المقدمة من  ،،،6وهناك أكثر من 

إلى أن  Warwick Economics and Developmentكما توصلت دراسة قام بها 
مليار جنيه إسترليني  8.4قد أنشأت حوالي  SET Squared الشركات التي احتضنتها 

ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد  1،68و  1،،1في القيمة السوقية العالمية بين عامي 
العديد من رواد  SET Squared، كما دعمت 1،19بحلول عام  ،،68.1إلى حوالي 

األعمال الناجحين من الخريجين، كما شملت أنشطة الشراكة جائزة المؤسسة الطالبية 
السنوية، وبرنامج تدريب على االبتكار واالبتكار لباحثي الدراسات العليا وتخطيط األعمال 

   (.Universities UK, 2015, 16)ومسابقات الترويج 

ية أواصر التعاون بين الجامعة والصناعة والحكومة عن وتأسيًسا لما سبق فإن تقو         
طريق حاضنات األعمال بالجامعات المصرية يلعب دوًرا كبيًرا في التنمية الشاملة 
للمجتمع لما يؤديه الربط من تطوير لإلنتاج، ومن هذا المنطلق فإن السعي إلى التعرف 

صبح أمًرا ملًحا يجب أن على متطلبات تطوير حاضنات األعمال بالجامعات المصرية أ
 . يوضع في االعتبار

 

  البحث وأسئلتهمشكلة 
يشهد العصر الحالي المزيد من التقدم الهائل والسريع في كافة المجاالت         

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وضعف قدرة الجامعات على مواجهة هذه 
التحديات، وأضحى التعليم الجامعي في بؤرة االهتمام لدي جميع الدول المتقدمة والدول 

صري فهو في حاجة ماسة لتعليم جديد يرقى باإلنسان إلى مستوى النامية، أما المجتمع الم
حضارة القرن الحادي والعشرين، بما يمكنه من التفاعل اإليجابي معها واإلسهام بكفاءة في 
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صناعتها، حيث شهد المجتمع المصري العديد من التحديات في السنوات األخيرة التي 
 :فيما يلي سبقت الثورات السياسية وتتمثل أهم التحديات

افتقار مصر إلى استراتيجية محددة تحديدًا جيدًا في البحث والتنمية واالبتكار وقدرتها   -
دارتها للبحث والتنمية واالبتكار غير كافية وغير  في مجال العلوم األساسية ضعيفة وا 
منسقة، واالستثمار غير كاف، وال يوجد إطار التخاذ مبادرات مشتركة في البحث والتنمية 
واالبتكار بين الجامعات والمؤسسات األخرى، مما يصعب على مصر االستعداد للمنافسة 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك )في اقتصاد المعرفة 
 (.171، ،1،6الدولى،

تواجه المشروعات الصغيرة في مصر العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق    -
ام الضريبي، والتسويق والتصدير ونظام التمويل ونقص الدعم الفني أهدافها مثل النظ

حسين )وتعقد اإلجراءات الحكومية مما جعلها غير قادرة على المنافسة المحلية والعالمية 
، وأن معظم الصناعات في مصر تقع في نطاق الصناعات (86، 1،،1األسرج،

ي، وهيمنة الرأسمالية المنخفضة، التقليدية، وتعتمد على مستوى تكنولوجي يدوي ونصف آل
فضاًل عن ندرة وجود استراتيجية واضحة، وضعف الخبرة اإلدارية لصاحب المشروع، 

 (.61، 1،66خالد قاسم، )وتكرار نوعية المشروعات
ال توجد وسيلة منهجية لتقييم مستوى االستثمار الالزم لتطوير البنية األساسية وشراء   -

ومستوى التمويل الحكومي للبحث والتنمية واالبتكار في مصر التكنولوجيات أو المعدات 
من الناتج اإلجمالي وهو مستوى أدنى من معايير منظمة التعاون والتنمية في . % 1يمثل 

الميدان االقتصادي، قلة المبادرات المشتركة في البحث والتنمية واالبتكار بين الجامعات 
دارية مختلفة والمؤسسات األخرى فالمؤسسات البحثية تعم ل في إطار سياقات تنظيمية وا 

ويجرى تمويلها بموجب قواعد غير متشابهة تفتقر إلى المواصفات ومعايير قياس 
 (.196، ،1،6منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي، )األداء
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الناتج من %69،4ارتفاع عجز الموازنة العامة ومعدالت الدين العام إلى نحو   - 
المحلي للدولة باإلضافة إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي وتراجع معدالت النمو 

تبعه من  في معظم قطاعات الصناعة والسياحة فضاًل عن تراجع الثقة في االقتصاد وما
 (.    11 ،1،68وزارة المالية،)ضغوط سلبية على االستثمارات والتوظيف 

       

بمصر إلى ضرورة البحث عن فرص في حاجة التعليم الجامعي  كانومن ثم 
جديدة لتحقيق تدفقات مالية داخلية عن طريق تسويق خدماته حتى يستطيع الوقوف أمام 
األسواق اإلقليمية والعربية والعالمية، وكذلك تتطلب التنمية الوطنية ضرورة قيام حاضنات 

حيث مازال التوجه نحو التسويق قاصًرا األعمال بدور ريادي لتسويق التعليم الجامعي 
على تصميم المنتجات والخدمات برؤوس أموال محلية ال تخرج جميعها عن مجرد عملية 
البيع المحدود، وبالتالي تسيطر المؤسسات األجنبية على مشروعات التدريب 

وهذا يؤدي إلي ضعف التشغيل االقتصادي لطاقات وخبرات مؤسسات  ،واالستشارات
 (.،86، 1،66محمد عزب،)الجامعي بمصر  التعليم

        

ومن هنا ُأوجد اإلحساس باتساع الفجوة بين ما يتطلبه اقتصاد المعرفة والتنافسية 
العالمية، والوضع الراهن للجامعات المصرية، باإلضافة إلى االعتماد على التمويل 

ولذا قامت  ،العاليالحكومي ال يمكن أن يفي بمتطلبات تحديث وتطوير مخرجات التعليم 
بإجراء دراسة  ،الباحثة في ظل هذه التحديات التي تواجه مستقبل الجامعات المصرية

لوضع إستراتيجية لتطوير حاضنات األعمال بالجامعات المصرية حيث تعد أداة من 
أدوات التنمية االقتصادية ترتكز حول دعم المشروعات المبتدئة وتطوير اإلبداعية 

 .امة مشروعات صغيرة لحل مشكلة البطالة وزيادة دخل األفرادوالمساهمة في إق
 

 :سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التاليوعلي ضوء ما 
حاضنة  كيف يمكن تطوير حاضنات األعمال بالجامعات المصرية على ضوء خبرة

 ؟بالمملكة المتحدة  SET Squaredاألعمال الجامعية 
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 :السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وهي كالتاليويتفرع عن هذا 
 ما األسس النظرية لحاضنات األعمال الجامعية في األدبيات التربوية المعاصرة؟ -6
فاي تطاوير حاضانات المملكاة المتحادة ب SET Squaredخبرة حاضنة األعماال الجامعياة  ما -1

 ؟األعمال
 لتطوير حاضنات األعمال بالجامعات المصرية؟ ما الجهود المصرية المبذولة -8
لتطاااوير حاضاانات األعمااال بالجامعاااات المصاارية علاااى  اإلجرائيااة التوصاايات والمقترحااااتمااا  -8

 ؟بالمملكة المتحدة SET Squaredضوء خبرة حاضنة األعمال الجامعية 
 

  البحث أهداف
 :هدف البحث الحالي ما يلي

 .األعمال في األدبيات التربوية المعاصرةالتعرف على األسس النظرية لحاضنات  -6
بالمملكة المتحدة  SET Squaredإلقاء الضوء على خبرة حاضنة األعمال الجامعية  -1

 .في تطوير حاضنات األعمال
 بالجامعات األعمال حاضنات لتطوير المبذولة المصرية الجهودالتعرف على  -8

 .المصرية
لتطوير حاضنات األعمال بالجامعات  اإلجرائية تقديم بعض التوصيات والمقترحات -8

بالمملكة  SET Squaredالمصرية على ضوء خبرة حاضنة األعمال الجامعية 
  .المتحدة

 

  البحثأهمية 
 :من خالل عدة إعتبارات منها الحاليالبحث  أهمية نبعت    

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة في مجال تطوير حاضنات األعمال  -6
المصرية، ولهذا قد تلفت الدراسة األنظار إلي أهمية تطوير حاضنات بالجامعات 

 .األعمال كونها وسيلة فعالة للربط بين المجتمع والتعليم والصناعة واالقتصاد
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قد تساعد الدراسة واضعي السياسات والقائمين على اتخاذ القرار في تقديم بدائل  -1
ليم الجامعي والبحث وحلول لمعالجة بعض المشكالت التي يعاني منها التع

 . العلمي والمجتمع عن طريق تطوير حاضنات األعمال بالجامعات المصرية
 

   البحثمنهج 
علي المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة في دراسة  اعتمد البحث       

اإلفادة منهما بما يتناسب مع واقع كيفية و  SET Squaredحاضنة األعمال الجامعية 
 .المجتمع المصري
بالمملكة المتحدة  SET Squaredاقتصر البحث على خبرة حاضنة : الحدود المكانية

 .في تطوير حاضنات األعمال الجامعية وكيفية اإلفادة منها في مصر
 

 البحثمصطلحات 
 : يلي أهم المصطلحات الواردة في الدراسة فيما تمثلت      

 Business Incubatorsحاضنات األعمال    -0
ا بأنها منظومة عمل متكاملة لتنمية وتطوير ُتعرف حاضنات األعمال اصطالح       

المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة التي تمر بمرحلة التأسيس أو اإلنشاء وبداية 
النشاط حتي تضمن بقاءها ونموها خاصة في مرحلة بداية النشاط، وذلك بتقديم مختلف 

، 1،61 ،، ومنى النخالةإبراهيممحمد )فنية وغيرها من التسهيالت المساعدات المالية وال
978.) 
حاضنات األعمال الجامعية إجرائًيا بأنها عبارة عن بناء مؤسسي وُيعرف البحث        

حكومي أو خاص مستقل بالجامعات يهدف تقديم الخدمات والمساعدات المالية واإلدارية 
والمشاريع الريادية وتشجيع األفكار االبتكارية وتحويلها والفنية لنجاح األعمال اإلبداعية 

يجاد فرص عمل، فهي تعتبر برنامج تنموي يساعد في  إلي منتجات قادرة على تسويقها وا 
 .تنويع النشاط االقتصادي
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 Developmentتطوير   -9
ُيعرف التطوير لغوًيا من الفعل طور وَطور الشيء أي حوله من طور إلي طور،         
التغيير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها، ويطلق أيًضا " التطور"و

مجمع )على التغيير التدريجي الذي يحدث في المجتمع، أو العالقات، أو النظم السائدة 
التطوير بأنه  (Longman)وعرف قاموس لونجمان (. 851، ،1،6اللغة العربية،

ورة أحسن أو الحدث يؤثر على الحدث الحالي الطريقة لجعل األشياء تبدو بص
.(Longman Dictionaries,2003, p370)  

تحسين العمل ورفع كفاية العمل أو النظام ككل  بأنهاصطالحًيا  وُيعرف التطوير        
 أحمد) وصواًل إلى تحقيق األهداف المنشودة  للمنظمة بصورة أكثر كفاءة

 .(.61 ،1،61،إسماعيل
التطوير إجرائًيا بأنه إحداث تغييرات إيجابية بطريقة مقصودة  وُيعرف البحث الحالي      

ومخططة لرفع الكفاءة والفاعلية لتطوير أداء حاضنات األعمال بالجامعات المصرية على 
 .ضوء بعض الخبرات المعاصرة

 

 :والتعليق عليها الدراسات السابقة
السابقة العربية واألجنبية وفقًا للترتيب الزمني من وسوف يتم عرض الدراسات        

      :األقدم إلى األحدث وذلك على النحو التالى
 .الدراسات العربية: المحور األول

 :عربية المتربطة بحاضنات األعمالفيما يلي عرض الدراسات ال
هدفت الدراسة التعرف على ماهية  (.9109)دراسة محمد عبود، عامر جميل  -0

حاضنات األعمال بشكل عام والحاضنات التكنولوجية بشكل خاص، وتوضيح دور 
الحاضنات التكنولوجية والحدائق العلمية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، نقل 

راسة استخدمت الد ،تجارب بعض الجامعات في العالم واالستفادة منها في التعليم العالي
هتمام محدود لدى دول االدراسة إلى بعض النتائج أهمها  المنهج الوصفي، وقد توصلت
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التتم عملية التنمية االقتصادية إال من خالل و الوطن العربي بحاضنات األعمال 
وأن إنشاء حاضنات األعمال سيزيد من مساهمة  ،الحاضنات التكنولوجية والحدائق العلمية

و االقتصادي، تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليمكن أن التعليم العالي في النم
تتطور وتزدهر إال في مجتمع علمي يتوافر فيه اإلبداع واالبتكار، كما اوصت الدراسة 
بإنشاء حاضنات األعمال في العراق، ونشر ثقافة حاضنات األعمال لتحفيز قطاعات 

 .المجتمع على دعم الجامعات العراقية

هدفت الدراسة توضيح أهمية كل نوع من  (.9109)ونس، منى ساميدراسة علي ي -1
أنواع حاضنات األعمال من وجهة نظر كل من منسقو الحاضنات وعمالء الحاضنات ، 
وتوضيح الهدف من استخدام حاضنات األعمال، والمبادئ التي يجب أخذها في االعتبار 

وقد توصلت الدراسة  ،صفيعند تطبيق حاضنات األعمال، استخدمت الدراسة المنهج الو 
إلى بعض النتائج أهمها عدم توافر مقومات تطبيق حاضنات األعمال سواء أكانت مادية 

 .ضعف اإللمام الكافي بمفاهيم حاضنات األعمال لدى المتعلمينو أم بشرية، 

كما اوصت الدراسة بضرورة توافر المقومات المادية والتشريعية والبشرية والمحاسبية 
تطبيق حاضنات الالزمة لهذا التطبيق، واالستفادة من خبرات بعض الدول في مجال 

اإلدارية والقانونية التي واجهت المؤسسات أثناء تطبيق  تكالاألعمال، عالج المش
 .حاضنات األعمال

هدفت الدراسة التعرف على أهمية حاضنات األعمال  (.9109) عزوعدراسة زينب ز -9
للمشروعات الصغيرة، ومقومات نجاح حاضنات األعمال، وأهمية المشروعات الصغيرة 

 . ت الدراسة المنهج الوصفيفي مصر، واستخدم
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها تجربة مصر في مجال حاضنات األعمال  

تقديم الحاضنات الخدمات بتكاليف ميسرة يفقدها معناها، وحاجة  وغياب بذب،اتسمت بالتذ
حاضنات األعمال إلى المساندة والدعم من قبل الدولة، كما أوصت الدراسة بضرورة توفير 
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مراكز للمشآة الصغيرة والمتوسطة وضرورة إنشاء هيئة مركزية تعمل كمظلة لدعم قطاع 
لة، االهتمام بدعم وزيادة مراكز ووحدات تنمية المنشآت المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدو 

 .الصغيرة بالغرف التجارية الصناعية لتعمل كحاضنة افتراضية
هدفت الدراسة التعرف على مدى قدرة حاضنات (. 9109)دراسة طارق المصري -9

األعمال على تطوير امكاناتها، وأهم الخدمات التي تقدمها الحاضنة للمشاريع الناشئة، 
التي تواجهها، وشروط نجاح حاضنات األعمال،  تكاللب على الصعوبات والمشوالتغ

 .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

وأوصت الدراسة بضرورة وضع سياسات وبرامج وطنية واضحة لدعم وتطوير اإلبداع  
واالبتكار، إيجاد شراكة فاعلة بين المصانع والشركات الكبرى لدعم المشاريع المحتضنة 
داخل الجامعة، تشكيل لجنة من الخبراء لوضع معايير الختيار المشروعات بهدف رفع 

 .جودة وكفاءة عملية االختيار لضمان نجاح المشروعات المتوطنة فيها

 :الدراسات األجنبية: المحور الثاني
 :ة من األقدم إلى األحدث كما يلييتم عرض الدراسات األجنبي

العناصر التكنولوجية "بعنوان Patton, Warren, Bream (2009 )دراسة  -6
وهدفت الدراسة توضيح دور الحكومة من " الفائقة التي تدعم عمليات حاضنات األعمال

خالل التركيز على المعرفة كميزة تنافسية، وتحديد دور حاضنات األعمال وخاصة 
ار المبتكرة، واستعانت الدراسة الحاضنات التكنولوجية داخل الجامعات لدعم تسويق األفك

بدراسة الحالة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل البارزة التي تؤدي 
التدفق المستمر لألفكار الجديدة، والتعاطف مع : تعزيز عملية إحتضان المشروعات ومنها

نشاء وصيانة الشبكات ال(أصحاب المشروعات المحتضنة) المرؤوسين داخلية ، وا 
 .اسبة للشركات بعد فترة االحتضانوالخارجية، ووضع اإلستراتيجيات المن
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دور مجمعات العلوم "بعنوان  .Ratinhoa,Henriquesb (2010)  دراسة -9
هدفت الدراسة تقديم أساس " وحاضنات األعمال في البلدان المتقاربة دليل من البرتغال

إلفادة الباحثين والمتخصصين من أجل تحقيق التنمية االقتصادية، وذلك من خالل 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن حاضنات . حاضنات األعمال بأختالف أنواعها

وتوفير فرص عمل مناسبة، حيث إن  ، ي تحقيق نقل التكنولوجيا العاليةتساهم ف األعمال
حاضنات األعمال التستطيع توفير تحقيق تلك المزايا للمشروعات الصغيرة المحتضنة إال 
من خالل توفير مجموعة من عوامل النجاح األساسية التي تساعد نلك الحاضنات على 

 .رنجاح والبقاء والنمو واإلستمراال
ربط تطوير حاضنات األعمال بتنمية الموارد "بعنوان   Tseng (2017)دراسة  -9

، هدفت الدراسة التعرف على دور الموارد البشرية في تطوير حاضنات األعمال، "البشرية
وممارسات عمليات حاضنات األعمال في تنمية الموارد البشرية، استخدمت الدراسة 

 .المنهج الوصفي
وتوصلت الدراسة إلى أفضل الممارسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية التي تسهم في 

إنشاء فريق عمل، تحليل مستوى النشاط التجاري، : تطوير حاضنات االعمال وهي
وتحليل موارد التمويل للمستأجرين، ووضع الخطط الالزمة للبدء، وتقييم شبكة دعم 

 . االعمال التجارية
 حاضنات تعمل هل" بعنوان ( (Lukeša, Longob, Zouhar  2019دراسة  -9

 اإليطالية الشركات من كبيرة عينة من دليل األعمال؟ ريادة نمو تعزيز على األعمال
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير احتضان األعمال التجارية على نمو " المبتكرة

الشركات المبتدئة في إيطاليا وتحليل ما إذا كانت المشاريع الجديدة الحاضنة تحقق أداء 
يجاد فرص عمل مقارنة بالشركات غير المحتضنة . أفضل، من حيث إيرادات المبيعات وا 

تدئة المحتضنة لديها فرصة جيدة أكبر للتفوق على وتوصلت الدراسة إلى الشركات المب
الشركات غير المحتضنة من حيث نمو إيرادات المبيعات، كما قدمت الدراسة تمييًزا  بين 
اآلثار قصيرة األجل واآلثار طويلة األجل لحاضنة األعمال التجارية وعلى سبيل المثال 



 تطوير حاضنات األعمال الجامعية في مصر على ضوء خبرة حاضنة 
SET Squared بالمملكة المتحدة 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9108أغسطس                         -019                            - الخامسالعدد        
 

ويل كبير لتطوير التكنولوجيات قبل فالشركات القائمة على التكنولوجيا تحتاج إلى وقت وتم
 .دخولوها إلى األسواق

  

 :التعليق على الدراسات السابقة ويتضح من خالل اآلتى
 :والدراسات السابقة البحث الحاليأوجة التشابه بين : أوًل 

دراسات تناولت حاضنات األعمال الجامعية ( حاضنات األعمال الجامعية)متغير  -6
ودراسة محمد عبود، عامر جميل  Tseng (2017)دراسة  دراسات مثل

(1،61.) 
االستبانة مع الدراسات السابقة في استخدام  البحث الحاليتشابه ي: أداة الدراسة -1

 .كأداة الدراسة
 :والدراسات السابقة الحالي بحثوجه اإلختالف بين الأ: ثانًيا

 :عن معظم الدراسات السابقة من حيث اآلتيالبحث الحالي  اختلف
هدفت الدراسة الحالية إلى تقديم استراتيجية مقترحة : اختالف الموضوع والهدف -6

لتطوير حاضنات األعمال بالجامعات المصرية على ضوء بعض الخبرات 
 .المعاصرة

 .في زمن يختلف عن زمن الدراسات السابقة البحث الحالي أجري: اختالف الزمن -1
 : أوجه الستفادة من الدراسات السابقة: ثالثًا

 :من الدراسات السابقة في استفاد البحث الحالي
 .المساعدة في تحديد مشكلة الدراسة الحالية، وبيان أهمية الدراسة ومبررات إجرائها-6
 .المساعدة في اختيار منهج الدراسة المناسب لهذا البحث -1
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     اإلطار النظري: ثانًيا  
 اإلطار المفاهيمي لحاضنات األعمال : المحور األول   

تعد حاضنات األعمال قوة محركة للنمو االقتصادي في اقتصاد السوق الحرة، وتبنت 
العديد من الدول المتقدمة سياسات داعمة إلقامة حاضنات األعمال بهدف تشجيع االستثمارات 

ل من أكثر المنظومات التي تم ودعم روح المبادرة واألعمال الحرة، تعد حاضنات األعما
ابتكارها فقد تبنتها الجامعات من خالل منظومة األعمال، حيث تعمل وفًقا الستراتيجية واضحة 
قائمة علي رؤية ورسالة وأهداف وخدمات تركز على تبني أفكار الطالب ومجتمع الجامعة، 

عم المادي والمعنوي كما تعمل على توفير بيئة معرفية مناسبة لها وتسهيالت الزمة من الد
بهدف تطويرها وتفعيلها، فلم يعد نجاح واستمرار المؤسسات التعليمية بوجه عام  قاصًرا على 
نما على توظيف العقول البشرية واالستفادة من ابتكاراتها واختراعاتها  رأس المال المادي وا 

التأسيس واالنطالق فحولت تلك االبتكارات واالختراعات إلى مشاريع قادرة للتغلب على مرحلة 
 .من خالل حاضنات األعمال الجامعية

 

 مفهوم حاضنات األعمال الجامعية   :أواًل 
ويمكن تناول مفهوم حاضنات األعمال بوجه عام وحاضنات األعمال الجامعية       

 :بوجه خاص على النحو التالي
تمثل حاضنات األعمال نمًطا من البنى الداعمة للنشاطات اإلبداعية للشركات        

الصغيرة والمتوسطة أو للمطورين المبدعين والذين يتمتعون بروح الريادة في حين يفتقرون 
إلى اإلمكانات الفنية والمادية لتطوير أبحاثهم وأفكارهم المبتكرة وتسويقها، وينطلق مفهوم 

الفكرة المبتكرة بحاجة إلى رعاية بيئة  وار أن المشروع الصغير أت من اعتبالحاضنا
مساعدة، األمر الذي يمكنه من اكتساب مقومات النجاح والنمو واالستمرار قبل االنطالق 
إلى المجتمع إلقامة مشروعات اقتصادية ناجحة ومنتجة، وأن حاضنة األعمال عبارة عن 

شروعات الصغيرة من أجل ضمان نجاحها مؤسسة توفر الشروط والظروف المالئمة للم
(AL-Mubaraki & Busler,2011,45) 
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حاضنات األعمال بأنها الجهة التي تقدم الخدمات األولية  ((NBIA 2011وتعرف       
للمشروعات الصغيرة، كالحصول على مصدر التمويل ودعم رأس مال المشروعات 

  . لتقنيوالحصول على مختلف أنواع الدعم والعون اإلداري وا

بأنها مؤسسات لها كيان قانوني مستقل ( 151 ،1،61)وعرفتها لطيفة كالخي        
بذاته تعمل على توفير جملة من خدمات التسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون 
إلى إقامة مشروعات صغيرة بهدف تقديم الدعم الالزم لتجاوز مرحلة األنطالق ويمكن 

 .المؤسسات أن تكون نابعة للدولة أو خاصة أو مختلطة هلهذ
        

( 977، 1،61)ومنى النخالة ( 89، 1،68)وعرف كُل من صالح حسن 
حاضنات األعمال بأنها منظومة عمل متكاملة تقدم الخدمات والتسهيالت واآلليات 

اللها على المساندة واالستشارة الستضافة مشروع وافد لفترة محدودة من الزمن تعمل خ
تنميته وتطويره من خالل توفير بيئة عمل صالحة متاحة وداعمة تتضمن مكاًنا الحتضان 
المشروع، وتقديم خدمات إدارية وتسويقية لقاء أجر رمزي، مما يؤدي إلى تسريع نقل 

 .المبادرة من مرحلة الفكرة إلى واقع التطبيق
         

 األعمال حاضنات مع الاألعم حاضنات تعريفات شابهومما سبق يتضح ت
 يستفيد الحاضنات من الثاني النوع لهذا التوجه أن إال الجامعة، من المدعومة الجامعية

 المال ورأس الموقع توفير في ناجًحا تاريًخا لها إن حيث والصناعة، الجامعة امكانات من
 بين الفجوة وتسد والتسويق، البحث بين تربط فهي والتسويق، واالبتكار والمالي البشري
 انطالق ومنصة الخدمات، من وغيرها مكتبية مساحات وتوفر والصناعة، الجامعة مختبر

 ثم، ومن، كمستأجرين الخارجية المشروعات وأصحاب والطالب التدريس هيئة ألعضاء
 تنمية على قائمة صناعة تمثل الجامعية األعمال حاضنات أو األعمال حاضنات فإن

 نحو وتقدمها واألعمال االستثمارات وتطوير لتنمية المساعدات كافة تقديم تعني االبتكار
 .والخدمات التسهيالت كافة لهم وتقدم واالبتكار المبادرة روح لديه من لكل النجاح
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 :أهداف حاضنات األعمال الجامعية :ثانًيا

 وتحفيز بمساندة تقوم حيث تعليمية منظومة الجامعية األعمال حاضنات تعد       
 اآلليات ،االبتكارية األفكار برعاية وتقوم قائمة أو مبتدئة كانت سواء والمشاريع األفكار
 المنشآت أو األعمال رجال من العديد لتخريج برنامج بإعداد تقوم التي والمتطورة المهمة
 االقتصادية المشكالت وحل لمواجهة السوق في وتزدهر تبقى أن تستطيع التي الناجحة

 : وذلك من خالل واالجتماعية

توطين ونقل التكنولوجيا المتطورة من الدول المتقدمة وتعزيز استخداماتها وتطبيقاتها  -أ
صادي فهي تعمل على تفعيل الحوافز في المجتمع المحلي بما يخدم عملية البناء االقت

على إنشاء الشركات وتنميتها بما توفره ألصحاب الشركات من خبرة واتصاالت ووسائل 
 (.646، 1،61زينب زعزوع، )جها للدخول في أسواق محلية ودولية تحتا

بط مع جهات المساعدة واالر تقوية توفير العملة األجنبية وتعظيم الناتج المحلي، و   -ب
في إنجاح المشروع مثل مصادر التمويل ومراكز البحث العلمي والجهات الحكومية  

 (. 646، 1،61زينب زعزوع، )التنظيمية وجهات التسويق 

المساعدة في إقامة مشاريع إنتاجية أو خدماتية للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ  -ج
، 1،67مصطفى كافي، ) هيل إقامة المشاريعالمناسب وتوفير كافة اإلمكانيات لتس

684.) 
 

 أهمية حاضنات األعمال الجامعية: ثالثًا
وأداة للتدخل في التنمية  سياسًيا عاًماخياًرا الجامعية أصبحت حاضنات األعمال       

، وتشترك أهمية هذه الحاضنات مع حاضنات األعمال بوجه عام، إضافة إلى االقتصادية
وامكانات هذه الحاضنات، وتكمن أهمية حاضنات األعمال بوجه عام، ة خدمات يخصوص

 :وحاضنات األعمال الجامعية بوجه خاص في
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من % ،7المساهمة في رفع نسبة نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من  -أ
لها من دعم فني ومالي واستشاري، كما تساعد حاضنات األعمال على  هخالل ما تقدم

يجاد فرص عمل جديدة وتنشيط إقامة أنش طة اقتصادية جديدة ورفع مستوى النمو وا 
تنمية اقتصاد اإلقليم وتنمية  ىعمليات اإلنتاج والتصدير ودفع الضرائب، مما يساعد عل

من فرص % 79المجتمعات والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشير اإلحصائيات أن 
روند ) من المنشآت الصغيرة % ،6عن  العمل في الواليات المتحدة األمريكية نتجت

 (.61، 1،69المالح، إياد السرطاوي،
تقديم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم  -ب

بتشجيع المستثمرين الرياديين على إنشاء شركات خاصة بهم وتوصف بأنها شركات رأس 
مال في توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات المال المغامر، كما تساهم حاضنات األع

واالبداعات في شكل مشاريع إنتاجية لتوفير فرص العمل وتلبية متطلبات حركة السوق 
 (. 8، 1،61خالد رجم، دادن عبد الغني،)
تعزيز ريادة المجتمع من خالل كونها وسيلة لدعم المشروعات الجديدة فهي تعمل  -ج

ات الجديدة، ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، ودعم على تشجيع وتنمية المشروع
يجاد اقتصادية كثيرة  تالفرص العمل مما يساعد على حل مشك وتنمية الموارد البشرية وا 

 (.41، 1،61إيثار عبد الهادي، سعدون محسن،)
كما قام بعض الخبراء بوصف حاضنات األعمال بأنها تضيف قيمة أفضل للتنمية  -د

األولى مساعدة الشركات المحتضنة على تخفيض تكاليف : من ناحيتين االقتصادية
اإلنتاج وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية القائمة على التكاليف المخفضة، والثانية مساعدة 
الشركات المحتضنة على رفع معدل استثماراتها إلى المستوى الذي يجعل المستثمرين 

يم الجغرافية التي تدعمها حاضنة األعمال وهو ما يفضلون البقاء واالستمرار في األقال
 (.181، 1،66إنعام متعب،" )بتوطين الصناعة" فيعر 
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أما بالنسبة للجامعات ومراكز األبحاث تساعد حاضنات األعمال على توثيق  -ه
التواصل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي ومراكز التدريب من خالل تسويق 

حفيز الباحثين وطالب الدراسات العليا الستخدام كفاءتهم االختراعات للمستثمرين وت
 (.188، ،1،6صالح المشري،)وقدراتهم وتشجيع مبادراتهم في التنمية االقتصادية 

وسيلة لبناء القدرة التنافسية للجامعة من خالل وضع استراتيجيات جديدة، لتحقيق  -و
التميز في سوق العمل، وتوفير الموارد البشرية المدربة والماهرة مما يسهم في اجتذاب 
تاحة الفرصة  االستثمارات األجنبية والمحلية ولمالحقة الركب التكنولوجي والعلمي وا 

لمية على اعتبار أن معيار نجاح أي جامعة أصبح يقاس للدخول إلى األسواق العا
حداث إبداع كلي بمجاالت العمل بها مها )بوصول الجامعة إلى اكتشاف طرق جديدة، وا 

مما يقوي الترابط العضوي بين الجامعات والمؤسسات ( 8،4، 1،69أبو المجد، 
ج الجامعة العلمية المجتمعية وأفراد المجتمع ويتيح لشرائح المجتمع االستفادة من برام

يجاد جيل من الشباب يمتلك المرونة والقدرة على اإلبداع واالبتكار  . والنظرية وا 
 البيئة إثراء خالل من واالقليمية المحلية الصناعة مع الجامعات بين العالقة توثيق -ز

 تقنيال المستوى ورفع االقتصادية والتنمية والتقنية، العلمية المخرجات وتسويق األكاديمية،
 القدرات وحشد المحلية للصناعة التنافسية القدرة دعم يعني مما المحلية، للصناعة العلمي
 .الصناعة هذه لخدمة والتكنولوجية العلمية

ترجمة البحوث إلى مشاريع إنتاجية والشكل التالي يوضح العالقة بين البحث العلمي  -ح
 (:79، 9،،1الشبراوي،عاطف )وحاضنات األعمال الجامعية وقطاع الصناعة

 
 وقطاع الصناعة العالقة بين حاضنات األعمال والبحث العلمي( 6)شكل 
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يتضح من الشكل السابق العالقة بين حاضنات األعمال والجامعة وقطاع الصناعة          
بالربط بين مؤسسات البحث العلمي وبين ما يتطلبه   ،حيث تقوم حاضنات األعمال الجامعية

قطاع اإلنتاج والخدمات في المجتمع، من خالل تحويل نتائج األبحاث العلمية إلى مشروعات 
وتقديم تسهيالت ودعم لهذه المشروعات لضمان االستفادة الفعالة من الموارد البشرية للمساهمة 

 . اهم في التنمية االقتصاديةفي التطوير الذاتي وتوفير فرص عمل مما يس
 

يتضح أن الهدف الرئيس من حاضنات األعمال المساهمة في إيجاد  قوفي ضوء ما سب      
مشاريع جديدة أو تطوير المشاريع القائمة إليجاد كيانات قوية بالمجتمع قادرة على االستمرار 
والتطور مما يسهم في تحسين وضع الموازنة العامة والميزان التجاري، وتقديم الدعم 

للمشروعات الجديدة، مما يسهل ربط هذه المشروعات والتسهيالت والمساعدات واالستشارات 
بالقطاعات اإلنتاجية، باإلضافة إلي تمكين أصحاب األفكار االبتكارية من توظيف نتائج 

 داخل هي التي للمشروعات خدمات البحث العلمي من تجسيد أفكارهم في شكل منتجات أو
 .تيالحر والتوظيف الذا العمل مهارات لتنمية وخارجها الحاضنة

 

 مراحل تطور حاضنات األعمال : رابًعا    
 اهتم: األول الجيل: أجيال ثالثة في تمثلت فقد األعمال حاضنات تطور مراحل تشير        
 أما االجتماعات، وقاعة المشتركة والخدمات المكتب بمساحة المتعلقة للحاضنة التحتية بالبنية
 نمو في رئيًسا سبًبا أصبح الذي التكنولوجيا وتوظيف االبتكار على بالتركيز اهتم: الثاني الجيل

 أما الذاتية، المهارات وتطوير المبادرات ودعم والتدريب المساندة تقديم إلى باإلضافة االقتصاد
 لدخول  منافذ فتح خالل من األعمال شبكات خدمات على بالتركيز اهتم فقد: الثالث الجيل
كساب األعمال شبكات  تمويل إلى باإلضافة تكنولوجية، قدرات الصغيرة المشروعات وا 

 .(Bruneel,Ratinho,Clarysse,&Groen,2012,116)  الصغيرة المشروعات
 

في الواليات المتحدة األمريكية 6595وبدراسة تاريخ نشأة حاضنات األعمال منذ عام         
 قديتضح حاضنات األعمال حدوث تطورات متالحقة في مجال إنشاء حاضنات األعمال 
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 حاضنات من األول الجيل شهد السبعينيات ففي مراحل بعدة األعمال حاضنات تطور مرت
دارة الصناعية التجمعات مناطق في تركزت األعمال لحاضنات محدودة ممارسات األعمال  وا 
 الثاني الجيل شهد الثمانينيات في أما بالشركات، الخاصة والوكاالت األعمال تجمعات مناطق
 في أما األعمال، تجمع ومراكز العملية الحدائق في مارستها العمليات متعددة حاضنات ظهور
 التكنولوجية الحاضنات مثل المتخصصة الحاضنات والدة شهدت فقد التسعينيات أواسط

 التسعينيات أواخر شهدت بينما النوعية األعمال وحاضنات المفتوحة األعمال وحاضنات
 وحاضنات اإلنترنت حاضنة عبر المفتوحة الحاضنات ممارسة في  توسع الثالثة واأللفية

 (European Commission Enterprise Directorate, 2014, 3)الحديثة االقتصاديات
    :آلتيا

ويتضح من الشكل السابق تطور حاضنات األعمال قد مرت بعدة مراحل ففي 
السبعينيات شهد الجيل األول من حاضنات األعمال ممارسات محدودة لحاضنات األعمال 
دارة مناطق تجمعات األعمال والوكاالت الخاصة  تركزت في مناطق التجمعات الصناعية وا 

متعددة العمليات مارستها  الثاني ظهور حاضنات الثمانينيات شهد الجيلبالشركات، أما في 
في الحدائق العملية ومراكز تجمع األعمال، أما في أواسط التسعينيات فقد شهدت والدة 
الحاضنات المتخصصة مثل الحاضنات التكنولوجية وحاضنات األعمال المفتوحة وحاضنات 

سعينيات واأللفية الثالثة توسع  في ممارسة الحاضنات األعمال النوعية بينما شهدت أواخر الت
 . المفتوحة عبر حاضنة اإلنترنت وحاضنات االقتصاديات الحديثة

  

 باململكة املتحدة   SET squaredخربة حاضنة األعمال اجلامعية : الثانياحملور
 الجامعاااات عبااار االقتصااااد لتنمياااة والتكنولوجياااا العلااام إلاااى المتحااادة المملكاااة اتجهااات      
 والصااناعة الجامعااات بااين االتصااال لتعزيااز لالبتكااار العااالي التعلاايم صااندوق أنشااأت حيااث
 البحااااوث تسااااويق فااااي يساااااعد  الجامعااااات لبرنااااامج االبتكااااار تصااااميم مجلااااس أنشااااأت كمااااا

 نقال مراكاز سابعة مناه يساتفيد برناامج وتقاديم والتمويل السوق احتياجات وتحديد األكاديمية
 Innovation االبتكاار توصايل وبارامج (كامبريادج جامعة ومنها) بالجامعات التكنولوجيا
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voucher programmes الجامعااات مااع للتعاااون والمتوسااطة الصااغيرة الشااركات لاادعم 
 أواخاااار فااااي والصااااناعة الجامعااااة بااااين الشااااراكة واتخااااذت .والخاااااص العااااام القطاااااعين عباااار

 Cosh) الثالاث التياار بتمويال يسامى ماا لتطاوير المباادرات مان عادداً  فصاعداً  التسعينات

& Hughes,2010,68)  
       

ممولااة ماان صااندوق االبتكااار فااي وهااي  8،،1فااي عااام  SETSquaredتأسساات 
يجادالشراكة هي محور لنشاط المؤسسة تعد و  (HEIF)التعليم العالي  األعماال الجديادة  وا 

فقااد اعترفاات  Global UBI ة، ونتيجااة للدراسااة التااي أجرتهااللشاركاء الخمسااة فااي الجامعا
تااديرها ضاال حاضاانة علااى مسااتوى العااالم كأف  SET squared شااراكة حاضاانة األعمااالب

جامعااااة  –جامعااااة اكسااااترا  -جامعااااة باااااث) فهااااي شااااراكة مؤسسااااية بااااين جامعاااااتالجامعااااة 
 University of)، (جامعاااااااااة ساااااااااويزمبتون -جامعاااااااااة سااااااااايري -بريساااااااااتول

Southampton,2019) 
 

من خالل رؤية حاضنة  SETSquaredوسوف نتناول فيما يلى حاضنة 
SETSquared  وأهداف الحاضنة والهيكل اإلداري بحاضنةSETSquared   ومميزات

 إلي أدت التي الثقافية والعوامل لقويوالتحليل الثقافي ل SETSquared  حاضنةالقبول ب
 :المتحدة المملكة فى الجامعية األعمال بحاضنات األخذ

 

 :SETSquaredرؤية حاضنة . أ
شركة ناشئة للتكنولوجيا أو سواء كان رائد أعمال لديه فكرة أو مرحلة مبكرة جًدا 

مبتكرة إلى  فكرةالمساعدة في تحويل "هي  SETSquaredرؤية حاضنة المتقدمة فإن 
 (Setsquared Partnership,2019, 1)" نشاط تجاري مزدهر

 :SET Squared  أهداف حاضنة. ب  
 Setsquared)  أهاداف ثالثياة األبعااد فيSet squared تتمثل أهداف حاضنة        

Partnership,2019)  وهي : 
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تسريع نمو الشركات الناشئة ذات التقنية العالية من خالل مراكز احتضان  -
 .األعمال الخمسة لدينا

 .تطوير المواهب الريادية للطالب في جامعاتنا الخمسة الشريكة -
 .ومساعدة الباحثين األكاديميين على تحقيق األثر التجاري لعملهم -
 SETSquaredالهيكل اإلداري لحاضنة  -ج

فاااااي ثاااااالث مساااااتويات هاااااي المجلاااااس  SETSquaredيتمثااااال الهيكااااال اإلداري لحاضااااانة      
 Marangos,Kitagawa)مجموعاااات الممارساااة ونتناولهاااا فيمااااالتنفياااذي و مجلاااس اإلدارة و 

&Warren , 2010, 13)   يلى: 
 :المجلس التنفيذي -
 يقود ديفيد األبحاث . نائب وكيل األبحاث واالبتكار بجامعة سوري  جيلدفورد  المملكة المتحدة

من  Surrey بالكامل  ويدافع عن ميزة تأثير" مستويات االستعداد التكنولوجي"واالبتكار عبر 
والتدريب البحثي وتبادل المعارف والتسويق  خالل التميز تشمل استراتيجية البحث واالبتكار 

واالبتكار من  وتشتمل ستة مواضيع اساسية هي الصحة مدى الحياة والرفاهية واالبتكار الرقمي
أجل الصحة والحياة المدنية واالستدامة والفضاء  كان ديفيد مديًرا لمركز الفحص المجهري 

 .سة الضوئية الطبية الحيويةوالتوصيف والتحليل  وال يزال رئيًسا لمختبر الهند
  نائب رئيس مكتب جامعة ساوثهامبتون هو عضو في (  للبحوث والمشاريع)نائب الرئيس

المجلس التنفيذي لجامعة ساوثامبتون و مسؤول عن أنشطة الجامعة في مجال األبحاث 
ارية والمؤسسات  بدءًا من ابتكار المعرفة األساسية إلى نقل التكنولوجيا واألنشطة االستش

كما يقود أنشطة على مستوى الجامعة في قطاع الفضاء  ويترأس . والشركات الفرعية
و عضو في مجلس . المجموعة االستشارية لعلوم السرطان ويترأس لجنة االنضباط بالجامعة

 .حديقة العلوم الجامعية 
 نائب مستشار جامعة بريستول. 
 نائب مستشار جامعة باث. 
 :مجلس اإلدارة -
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  مدير برنامج SETsquared  تتوفر أماكن ممولة بالكامل على برنامج 
Entsrenared  الذي حاز على امتياز لمدة يومين في SETsquared   مع تواريخ

واد األعمال في مجال يتم الترحيب بالتطبيقات من ر . 1،64ومواقع متعددة في عام 
لتي تستخدم البيانات من الفضاء ال سيما أولئك الذين يطورون االبتكارات ا التكنولوجيا

رصد األرض وتتبعها  وعمليات األقمار  ورادار  GPS و G 9وتطبيقات الفضاء 
الصناعية  بالنسبة ألولئك الذين لديهم أكثر الحاالت التجارية الواعدة  فقد يؤدي ذلك إلى 

 .دعم األعمال الممول بالكامل
 مدير مؤقت  خدمات البحث واالبتكار  جامعة باث. 
 مدير استراتيجية االبتكار  جامعة سوري. 
 مدير خدمات البحث واالبتكار  جامعة ساوثهامبتون. 
 :مجموعات الممارسة -
 رئيس مجموعة ممارسة المؤسسات الطالبية. 
  رئيس مجموعة ممارسات تسويق األبحاث. 
 رئيس مجموعة ممارسات تسريع األعمال.  
 : SETSquared  شروط القبول بحاضنة -د

أن  ،الحاضنة قبل االلتحاق بها معايير الختيار المشروع المحتضن، فهي تسعىوضعت 
تسعى إلى استغالل الملكية الفكرية أو المعلومات )تكون الفكرة قائمة على المعرفة 

، وبالتالي فإن خدماتها رة إمكانات نمو تجاري عالية جًدايجب أن يكون للفك، و (الجديدة
أيًضا فهي تدرك ومع ذلك ،  ،هذه المعاييرالذين يستوفون واألفراد موجهة لدعم الشركات 

يمكنها  للتأكد من أنهالمعايير أن كل نشاط تجاري فريد من نوعه وأن هناك مرونة في 
بشكل ، وبالتالي تنظر إضافة قيمة حقيقيةتشعر أنه يمكنها دعم هذه المشاريع حيث 

حقيقية تبدو قادرة على جذب إيجابي للغاية في التطبيقات التي تتميز بفكرة أصلية 
أن يكون األشخاص المشاركون في المشروع منفتحين على ، وحريصة على االستثمار
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 ,Bennett, 2016)الدعم والمشورة الخارجيين ويتطلعون إلى تسريع الشركة إلى السوق

30)  
 

بقبول الطلبات المقدمة من الفرق الموجودة في  SETsquared تقوم حاضنة
جميع جامعات المملكة المتحدة، وال توجد أية قيود على النظام أو مؤسسة التعليم العالي 
  أو جزء من المملكة المتحدة التي يمكن أن تطبق ما دام لديهم أعضاء الفريق الصحيح،

  :ا يليهي كمو   ) Programme,2019) Icureوتشمل متطلبات الفريق
يجب أن يكون باحثًا مهنًيا مبكًرا وأن يكون قادًرا على : رائد أعمال/ باحث مهني مبكر -

أشهر في البرنامج، ويجب أن يتم توظيفه من قبل الجامعة  8االلتزام بدوام كامل لمدة 
 .طوال مدة البرنامج

يجب أن يكون قادرًا على حضور معسكر التدريب ، خيارات الخيارات : باحث رئيس -
 .ICUReودعم البرنامج طوال فترة 

يتم تشجيع الفرق بقوة على : يحفز مستشار األعمال لتقديم التوجيه والدعم الخبراء -
 .تسمية مستشار في تطبيقهم ، من قطاع صناعي ذي صلة كعضو في الفريق

من الجامعة معسكر التدريب ويدعم الفريق أثناء برنامج  TTOيجب أن يحضر  -
ICURe. 

اسم المشروع، والمعايير، والتكنولوجيا، : ويشمل عدة محاور منها)وعند نجاح الطلب 
والملكية الفكرية، وخيارات السوق، وخلفية الفريق وقدراته، ومعلومات عن كل عضو من 

  .في البرنامجوتلقى مكاًنا ( أعضاء الفريق
بعض المزايا للشركات الناشئة المدعومة على   SETsquared Partnershipكما تقدم 

خصصة من دعم تمجموعات م أن تصبح أعمااًل مربحة ومزدهرة وذلك من خالل إنشاء
 &Obaji1,Onyemerela) ) ومن أمثلة الدعم المقدمة األعمال التجارية 

Olugu,2015,1629ما يلي : 
يمتلك كل مركز من مراكز  حيث :المرشدين/ مطابقة كل مشروع مع الموجهين -     

SETSquared  ما يكون الموجهون الموجودين في وعادة موظفين من ذوي الخبرة
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SETsquared  هم أشخاص بدأوا أعمالهم التجارية الخاصة ورفعوا التمويل، لذا فهم
يكرسون جهودهم  فهم صلحة العامةخبراتهم على أساس الميتمتعون بخبرة عالية ويقدمون 
 .، وتقديم الدعم اليومي لهالمساعدة الشركات على النمو

عدة في مراجعة األعمال هو المسا لجانالغرض من : مراجعة األعمالل لجان -     
معظم ، و الصحيح وتقديم بعض النصائح االستراتيجية إبقاء الشركات على المسار

تتكون ، و تمر مراجعة األعمال كل أربعة أشهر  SETSquaredمركز   المشاريع في
تقدم الشركات ، و SETsquaredلجنة المراجعة من رجال أعمال ذوي خبرة وموظفي 

 .خطة أعمالها
التوجيه  ،المساحات المكتبية والدعم االستشاري لألعمال المشاريع الجديدةير توف -

 .اإلداري  والبرامج التعليمية، وشبكات التوجيه
 

 لحاضنات األعمال في جمهورية مصر العربية المبذولةالجهات : حور الثالثمال
عدة من خالل حاضنات األعمال بالجامعات المصرية ل المبذولة الجهات تتمثل      

 :محاور يمكن عرضها كالتالي
 نشأة حاضنات األعمال بالجامعات المصرية: أوًل 

وبدأت التجربة المصرية لحاضنات األعمال على غرار التجربة األمريكية بإقامة       
هيئة مركزية تقوم بالتخطيط والتنسيق والتنفيذ على المستوى القومي لتنمية الموار البشرية 
دارة هذه الحاضنات، لذا تم تكوين الجمعية المصرية  والكوادر التي يمكن أن تقوم بإقامة وا 

، ثم بدأ العمل في تجربة جديدة لبرنامج تشجيع 6559عام  لحاضنات األعمال
ما  6554المشروعات الصغيرة بدعم من الدولة، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة عام 

يقارب ستة وثمانين ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت أربعمائة وخمسون مليون دوالًرا  
 (.111، 1،،1آمال أبو عوف، )
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 األعمال المصرية وأهميتها أهداف حاضنات: ثانًيا
 ونواة التنمية في الرائدة الرئيسة المحركات أحد كونها األعمال حاضنات تهدف      
 االقتصادي، التحول سياسات تطبيق على المترتبة المشكالت يواجه اقتصاد لبناء أساسية

 ارتفاع عنه نتج والذي الجديد، االقتصادي النظام طبيعة في تحدث التي والتغيرات
 من المحتضنة للمشروعات المقدمة والخدمات التمويل وضعف ناحية من البطالة معدالت
 أنه إلى باإلضافة هذا األعمال، حاضنات تطوير إلى التوجه استدعى مما أخرى، ناحية
 حجي، أحمد)    التالي النحو على مصر في األعمال حاضنات وأهداف مهام هناك
 (:874، 1،61الحميد، عبد حسام

 التي المعوقات على للتغلب الصغيرة المشروعات ومساعدة المبادرة روح تشجيع -أ
 .البدء مرحلة في تواجهها

 المساعدات تقديم خالل من الحاضنة وخارج داخل للمشروعات الدعم توفير -ب
 .جديدة عمل فرص إيجاد في المساهمة ثم ومن للمشروعات والخدمات

 قابلة لمنتجات لتحويلها واألبحاث التكنولوجيا على القائمة اإلبداعية األفكار تطويع -ج
 .للتسويق

 المحيطة الصناعية والمجتمعات المحتضنة المشروعات بين اتصال قنوات إيجاد -د
يجاد مهاراتهم لتنمية  وقطاع الجامعات بين الحاضنات تربط وبذلك لمنتجاتهم، أسواق وا 

 .واإلنتاج الصناعة
 

 ألهمية حاضنات األعمال الجامعية أما بالنسبة
يمكن تلخيص أهمية حاضنات األعمال من خالل األدوار التي تقوم بها وبناء على       

سارة قشقري، ريم : )ماتقدم من تعريفات سابقة، وتكمن األهمية من خالل النقاط التالية
 (68، 1،61الرابغي،

 .المية العلمية والتقنيةتعزيز التعاون والشركات مع الجهات المحلية والع -أ
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توطيد الثقة بين الجامعة والمؤسسات الخارجية، وذلك من خالل تقديم برامج تعريفية  -ب
 .للجامعة عن إمكانية االستثمار الصناعي وبذلك تؤدي دوًرا إعالمًيا

توفير الدعم الالزم وتهيئة البيئة المناسبة للمشاريع اإلبداعية الناشئة وتقديمها لسوق  -ج
 عمل من خالل حاضنات األعمالال
االستغالل األمثل للبحث العلمي وتوظيفه لتحويل نتائج األبحاث إلى مشاريع  -د

استثمارية ووجود جهة داعمة تكفل توفير بيئة مالءمة الحتضان أفكارهم ومساعدتهم في 
 .اجراءات تسجيل براءات االختراع

ء هيئة التدريس والطلبة عضاتحفيز التميز واالبداع لدى مجتمع الجامعة من أ -ه
 والفنيين

 .التركيز على قاعدة اقتصاد المعرفة وتفيعل دور التعليم والتدريب واالبتكار واالبداع -و 
 

 الجهود المصرية لتطوير حاضنات األعمال بالجامعات المصرية: ثالثًا
وهناك بعض المؤسسات التي تدعم حاضنات األعمال سواء أكانت داخل       

 :الجامعات أم بشكل مستقل ويمكن اإلشارة إلى تلك المؤسسات فيما يلي
 التابع لمجلس الوزراء: الصندوق الجتماعي للتنمية -0

 6556لعام  68ُأنشيء الصندوق االجتماعي للتنمية بمصر بموجب القانون رقم        
الوزراء وهي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ويرأسه رئيس مجلس 

دارة وتشغيل حاضنات  وُأنشيء بهدف تمويل أعمال تشييد وبناء حاضنات األعمال، وا 
األعمال حتى يمكن الحفاظ على بقائها واستمرارها، وتأهيل الشباب وتدريبهم على مهارات 
إنشاء المشروعات وانطالقها في سوق العمل والمتابعة لها بعد التأسيس والتخرج من 

لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية (. 49، 1،68طفى، عصمت المص)الحاضنة
 .الشاملة
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 الجمعية المصرية لحاضنات األعمال    -9
 تأسيسها حكومية تم غير مؤسسة األعمال لحاضنات المصرية تعتبر الجمعية      
وتقوم بمهامها اآلن وفًقا  6518لسنة  81بموجب القانون المصري رقم  6559عام

م وقد تم تأسيس الجمعية بهدف دعم ومساندة رواد األعمال 1،،1لسنة  48رقم للقانون 
والمشروعات الصغيرة، ومساندتهم في تصميم وتنفيذ آليات تسمح بتقديم الخدمات 
االستشارية والفنية واإلدارية والتسويقية والتمويلية ووضع برامج لتنمية وتطوير المشروعات 

الدولية في مجال حاضنات األعمال، وذلك من أجل توفير الصغيرة  بالتعاون مع الهيئات 
أي أن (. 54، 1،69رغدة سعيد، )مناخ مناسب لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الهدف من تأسيس الجمعية المصرية لحاضنات األعمال هو نشر ثقافة العمل الحر، 
 .ةودعم للمشروعات الصغيرة من خالل تقديم الخدمات االستشارية والفني

 

 وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات   -9
 والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات دعم إلى االتصاالت وزارة تسعى كما       

 على وقدرتها أدائها تحسين خالل من مصر في الرئيسة المدن خارج والمتوسطة
بهدف  الجديدة، واإلنتاجية التسويقية الفرص على التعرف على ومساعدتهم المنافسة،

 المشروعات لتعزيز مختلفة مبادرات ايتيدا وتتبنى المجتمعات، هذه في عمل فرص إيجاد
 خالل من المباشر وغير المباشر المالي الدعم تقديم طريق عن والصغيرة الصغر متناهية
 الصغر متناهية المشروعات دعم في ذلك من الهدف ويكمن. البرامج من مجموعة
 جديدة أسواق واختراق المنافسة من وتمكينها األساسية، باألدوات والمتوسطة والصغيرة

 جديدة لتطوير مرحلة عن ايتيدا هيئة وأعلنت المعلومات تكنولوجيا صادرات وزيادة
 األسواق في المنافسة يمكنها التي المصرية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا منتجات
 في والصغيرة والمتوسطة الصغر متناهية المشروعات من خالل تشجيع واإلقليمية المحلية
 وتكنولوجيا االتصاالت وزارة. )واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال

 (والمتوسطة والصغيرة الصغر ، المشروعات المتناهية1،64المعلومات،
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 األعمال  وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز -9
اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال عام  قامت وزارة االتصاالت بافتتاح مركز       
قامة حاضنات األعمال من حيث تقديم ،1،6 م ليكون وحدة إدارية متخصصة بإدارة وا 

الدعم للمشروعات المبتدئة في القطاع الصناعي، ومن ثم تبحث مراكز اإلبداع 
دارة حاضنات األعمال لتقديم  التكنولوجي عن شركاء لديهم خبرة سابقة في تأسيس وا 
المشورة بشكل أفضل، حيث يوفر المركز المساحات المكتبية والمساعدات التقنية 
وخدمات الدعم التكنولوجي ومتابعة الشركات المتخصصة واإلشراف على المسابقة 

 .السنوية
 بين الشراكة في األعمال حاضناتل الجهود المبذولة األمر يتضحومما سبق       

 الجانب وربط تطبيقية، بحوث إلى الجامعية البحوث وتحويل األعمال وقطاع الجامعات
 أثناء األعمال قطاع تواجه التي المشكالت لحل االجتماعي بالواقع واألكاديمي النظري
 الصناعة قطاع تطوير في األعمال حاضنات تسهم وبذلك الجامعات، مع الشراكة
 الدعم من الجامعات وتستفاد األعمال وقطاع الجامعات بين الشراكة خالل من واإلنتاج
 .األعمال قطاع من لها المقدم

 

 نماذج لحاضنات األعمال بالجامعات المصرية: رابًعا
 بالجامعااات ملحقااة مسااتقلة تكااون أكاديميااة الجامعيااة بأنهااا وحاادة األعمااال ُتعارف حاضاانات

 والخاااااادمات المكااااااان ذات كيااااااان قااااااانوني خاااااااص، تقاااااادم لهاااااام تابعااااااة أو البحااااااوث ومراكااااااز
 األعمااال رواد لمساااعدة لهااا مخصصااة التابعااة للمشااروعات المساااندة وآليااات واالستشااارات

 اإلبداعياااة األفكاااار وتشاااجيع الجديااادة، المنشاااآت وتنمياااة إدارة فاااي( طاااالب -أعماااال رجاااال)
 ربااااط إلااااى تهاااادف والمنافسااااة، التسااااويق علااااى قااااادرة وصااااناعات منتجااااات إلااااى وتحويلهااااا
 اإلبداعيااة األفكاار وتشاجيع المحلااي، المجتماع احتياجاات لتلبيااة األعماال بقطااع الجامعاات

ومااان حاضااانات األعماااال . للتساااويق قابلاااة منتجاااات إلاااى افكاااارهم تحويااال فاااي واالختراعاااات
 :الجامعية بمصر اآلتي
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من  ةوتوضحها الدراسحاضنة األعمال بكلية القتصاد والعلوم السياسية  -0
 : اآلتي(.1 ،1،65حاضنة أعمال كلية االقتصاد والعلوم السياسية،)حيث

تهدف رؤية حاضنة أعمال كلية االقتصاد والعلوم السياسية ألن تكون مركًزا  :الرؤية -أ
 .للتميز في مجال ريادة األعمال في الجامعات الحكومية

كمركز للتميز وريادة األعمال تهدف رسالة حاضنة األعمال بكلية  :الرسالة -ب
الشركات الناشئة الذين يمكن أن تساهم في  االقتصاد والعلوم السياسية إلى إيجاد جيل من

نمو االقتصاد المصري من خالل توفير خدمات متنوعة والمتميزة للمشروعات الناشئة 
التي تتبناها الحاضنة من المشروعات المقدمة من طالب وخريجي جامعة القاهرة والتي 

ت التوعية، دورا: سنة وذلك من خالل توفير ثالث خدمات رئيسية 89-64أعمارهم بين 
 .خدمة الحضانة، وأنشطة عيادة األعمال

 الحكومية الجامعات نطاق في حاضنة أول إنشاء من حاضنة األعمال الهدف-ج
المتوقعة لحاضنة األعمال بكلية االقتصاد  والنتائج األهداف قائمة وتشمل المصرية

 :والعلوم السياسية ومنها
 .تحقيق النمو لالقتصاد المساهمة في إنشاء مشروعات جديدة تساهم في -
 .تنمية الوعي والطالب لدى الخريجين بأهمية ريادة األعمال -
 .تحفيز اإلبداع واالبتكار بين الطالب والخريجين -

 

 (رواق ) حاضنة األعمال بكلية الهندسة جامعة األزهر بقنا  -1
" انطااالق" التكنولوجيااة للحاضاانات القااومي للبرنااامج التابعااة الفرعيااة الحاضاانات إحاادى هااي

العلمي والتكنولوجيا، وبالتعاون مع مشروع دعم وتعزيز ريادة  البحث أكاديمية من وبتمويل
 وجامعااااة والتجااااارة الصااااناعة ووزارة (USAID SEED)األعمااااال وتنميااااة المشااااروعات 

األزهاار، وتهاادف الحاضااانة  إلااى ربااط رواد األعماااال بالخاادمات التااي تااادعمهم منااذ مرحلاااة 
 رواد صول إلى القدرة على إنشاء شركة تكنولوجية ناجحة، واحتضاانوجود الفكرة حتى الو 

 الجادوى ودراساات والتادريب والفناي الماادي الادعم وتقاديم والمبتكارين التكنولوجيين األعمال
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حاضااانة رواق ) ناجحااة تكنولوجياااة شااركة بفكرتااه الوصاااول ماان المبتكااار لتمكااين والتسااجيل
 (.1،65بجامعة األزهر،

 بجامعة أسيوطحاضنة همة  -9
 توجياه إلي وتهدف األوروبي االتحاد مع بشراكة أسيوط جامعة في تكنولوجية هي حاضنة

 الصااناعية التكنولوجيااا مجااال فااي العاليااة المضااافة القيمااة ذوي الحاار العماال نحااو الشااباب
 وتاوفير والمتوساطة الصغيرة الصناعات مجال في جديدة استثمارات توفير في طمًعا وذلك
 جديااد جياال وبناااء والنماااء بااالخير المصاارية الدولااة وعلااى علاايهم تعااود للشااباب عماال فاارص
 والتكنولوجياة اإلدارياة التساهيالت جمياع تقادم فهاي الصاغيرة بالمشاروعات يهتم الشباب من

 تطاااوير علاااي المبااادعين أو المبتكااارين الشاااباب مااان شاااركة 69 عااادد تسااااعد التاااي والفنياااة
والتساويق،  لإلنتااج قابال تجاري مشروع إلي فكرة من وتحويلها الريادية ومشاريعهم أفكارهم

 للمشااريع بالنسابة فااعاًل  دورا التكنولوجياة األعمال ويمكن إيجاز الدور الذي تمثله حاضنة
 .(1،65حاضنة همة بجامعة أسيوط ،: )التالي النحو الريادية على

 حاضنة معهد التبين للصناعات المعدنية  -9
تعتبر حاضنة المشروعات التكنولوجية بالتبين أول حاضنات األقطاب التكنولوجية في     

مصر وتمثال الحاضانة جازًءا مان مشاروع متكامال يتضامن مؤسساة بحثياة وتعليمياة عريقاة 
وهي معهد التبين للدراسات المعدنية والذي يمثل نطاقًاا متنوًعاا مان األهتماماات الصاناعية 

دف إلى تنمية المنطقة المحيطة والتفاعل معها وذلك من خالل إقاماة والتكنولوجية التي ته
المشااااروعات الصااااغيرة والمتوسااااطة والصااااناعت المغذيااااة للمشااااروعات الكبياااارة، وقااااد قاماااات 
الحاضاانة بتنفيااذ الكثياار ماان المشااروعات التكنولوجيااة وتخااريج العديااد ماان رجااال األعمااال، 

-والفنياة -والتساويقية -لخادمات اإلدارياةا) ومن الخدمات األساسية التاي تقادمها الحاضانة
  (.1،65وزارة التجارة والصناعة، ) (.والتدريبية
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 التي تقلل من نجاح حاضنات األعمال في مصر التحديات: خامًسا
يوجد العديد من المشكالت أو التحديات التي تواجه تطور حاضنات األعمال في مصر   

 :ويمكن إرجاعها إلى العوامل التالية
اختالف أهداف المشروع المحتضن والحاضانة خاصاة فيماا يتعلاق بدرجاة الخطار التاي  -أ

ستتحمله الحاضنة عند تقديم المساعدة المالية أو حتى ضمانها أمام األعمال المالية التاي 
 .تمنح القروض

علااي يااونس، . )اعتماااد األعمااال المحتضاانة علااى الحاضاانات فااي مختلااف المجاااالت -ب
 .(8،9، 1،69منى سامي،

افتقااار حاضاانات األعمااال فااي مصاار الكثياار ماان العناصاار التااي تجعلهااا أكثاار نجاًحااا  -ج
وفاعلياااة مثااال الحاجاااة إلاااى التااادريب والخبااارة فاااي القضاااايا المتعلقاااة باااإدارة الحاضااانات مثااال 
دارة  اإلرشاااااد والتاااادريب والتموياااال، واالسااااتفادة ماااان الشاااابكات ومتابعااااة وتخاااارج الشااااركات وا 

 .الملكية الفكرية
ندرة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في حل المشكالت القومية خاصة  -د

مااااان االبتكاااااارات واإلباااااداع التكنولاااااوجي الاااااذي تقدماااااه  فاااااي حالاااااة غيااااااب جدياااااة االساااااتفادة
 .المشروعات الصغيرة

ضعف تقاسم الصندوق االجتماعي للتنمية ومراكز دعم اإلبداع التكنولوجي المخاطر  -ه
اريع فهم يقومون بتأجير المساحات الخاصة بالحاضنات، وتمويل مع أصحاب المش

المشاريع من خالل القروض بالفائدة مع محدودية توفير األجهزة أو معدات متخصصة، 
الدورات التدريبية المتخصصة التي تركز على ريادة األعمال والملكية  ركما ال تتواف

 (Miguel Heilbron,2014,22) والفكرية
 .المهتمين بالمشروعات الجيدة والمثيرة لالهتمام وكثرة األماكن الشاغرةقلة عدد  -و
إدراك ومعرفااااة جياااادة  دنقااااص الااااوعي اإلداري للمشااااروعات المحتضاااانة حيااااث ال يوجاااا -ز

 .بالسوق ، نتيجة نقص أبحاث السوق وعدم القدرة على تحقيق مبيعات
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الوصاااول لاللتحااااق بحاضااانات تكنولوجياااا االتصااااالت والمعلوماااات إال مااان  نال يمكااا -ح
 .خالل الفوز في المسابقة، مما ترتب عليه قله عددهم فهي ليست مفتوحة للجميع

المشروعات التي تلتحق بالحاضنة تكون معتمادة علاى أفكاار ابتكارياة، وبالتاالي تمثال  -ط
 ,Shalaby )ثمرين فاي القطااع الخااصمجازفة كبيرة للحصول على تمويل لها من المسات

2007, 52) 
 

فووي تطوووير  SET Squaredإمكانيووة إفووادة مصوور موون خبوورة حاضوونة : الرابووع المحووور
 : حاضنات األعمال الجامعية

يمكن تقديم  أوجه  ، بالمملكة المتحدة SET squared من خالل اإلطالع على حاضنة 
اإلفادة منها بما يتناسب مع إمكانات المجتمع المصري ثم تقديم بعض التوصيات 

 . والمقترحات اإلجرائية لإلفادة منها في مصر
 :فيما يلي  SET Squaredأوجه اإلفادة من خبرة حاضنة : أوًل 
 .نشأتها ذأن تتبني حاضنات االعمال الجامعية رؤية واضحة من -
الرؤية هدفها مساعده المشاريع والشركات الجديدة ومساعدتها علي  هذأن تكون ه -

 .المنافسة بقوه في سوق العمل

 SET Squaredاستحداث تشريع ينظم عمل الحاضنة على سبيل المثل حاضنة  -
 .حيث اليوجد تشريع عمل الحاضنة في مصر

المادي ومساعدتهما أن توفر الحاضنة االستشارات وخطط العمل والبنية التحتية والدعم 
  .ألن تكون شركات ناجحة

التابعة للقطاع العام وطرحها عن العمل و  استغالل المباني والمصانع المتوقفة -
 .على القطاع الخاص لتحويلها إلى حاضنات أعمال مثل ما حدث في المملكة المتحدة

 والبرامجضرورة وجود مراكز بحاضنات األعمال تقدم من خاللها الخدمات  -
 .ةروعات الناشئللمش
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الشراكات في مرحل  تدعمحاضنات أعمال  لتطويرإقامة شراكات بين الجامعات  -
 مبكره وتوفير الدعم المادي واالستشاري والقانوني لهم

عن طريق إدارة  وضع آليات فعالة تساعد في دعم المشروعات الريادية وذلك  -
 .المشروعاتع أنواع الدعم والخدمات إلنجاح هذه متخصصة تقدم جمي

 في تسهم ثروات الى واالبتكارات االختراعات تحويل في الحاضنة تسهم أن -
 .للبلد االقتصادي النهوض

 مشروعاتهم تحقيق في ومساعدتهم للطالب واالبتكارية الريادية المهارات تنمية -
 .اقتصادي نجاح الى وتحويلها

 في منها لالستفادة الواقع أرض على تطبيقها يمكن التي العلمية األبحاث تفعيل -
 .المجتمع خدمة

 

 : التوصيات والمقترحات اإلجرائية: ثانًيا
التوصيات  بعض يتم وضع SET Squared حاضنةولكي تتحقق االستفادة من خبرة 

 :ر ومنهافي ضوء محاو 
 ة حاضنة األعمال الجامعي: المحور األول

 حاضنات لتطوير المتحدة بالمملكة SET Squared حاضنة خبرة من االستفادة يتم
 :، وذلك من خاللالمصرية بالجامعات األعمال

 اإلدارية اإلجراءات وتبسيط التراخيص بتنظيم الخاصة والقوانين األنظمة تطوير -أ
 .المصرية بالجامعات األعمال حاضنات لتطوير الالزمة

وذوي الخبرة في مجال حاضنات  التدريس هيئة تشكيل هيئة استشارية من أعضاء -ب
 .اقتصادي عائد ذات علمية بحاثأ اختيار األعمال مما يساعد على

 أن يتم إنشاء الحاضنة في مكان مناسب قريب من الجامعة أو الخدمات الالزمة لها -ج
 بالمعلومات األعمال حاضنات لتزويد التسويقية البيئة عن مسحية دراسات إجراء -د

 .التسويقية المخاطر لتقليل السوق عن المختلفة
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 من التدريس هيئة أعضاء من الجامعية األعمال لحاضنات استثمارية هيئة تشكيل -ه
 .المختلفة التخصصات في الخبرة ذوي
 إستحداث خالل من وذلك مصر، في األعمال حاضنات عمل ينظم تشريعوضع  -و

 لتطوير والجامعات الحكومية واألجهزة الحاضنات بين التعاون تحكم وقوانين تشريعات
 .األعمال حاضنات

 

 األعمال الجامعية رؤية ورسالة حاضنات: المحور الثاني 
 :حاضنات األعمال الجامعية، وذلك من خاللبوضع رؤية ورسالة لاالهتمام  يراعى   
لحاضنات األعمال الجامعية والمالءمة بين أهداف  وضع أهداف ورؤية مستقبلية -أ

 .الحاضنات وتطلعات الجامعة واستراتيجياتها المستقبلية
وضع خطة استراتيجية موضوعة ومدروسة للحاضنة تسعى لتحقيقها من قبل  -ب

المتخصصين والعمل علي التوافق بين ثقافة الجامعة وثقافة العاملين بالمؤسسات 
 .المحتضنة

 األعمال حاضنات لتطوير والجامعة المستضافة المشاريع بين العالقة تنظيم -ج
 عمل خطوات تالزمها استراتيجية وخطط وأسس قواعد وضع خالل من وذلك الجامعية،

 .واقعية
 االستفادة خالل من وذلك الريادية المشروعات لتنمية وطنية استراتيجيات وضع -د

 لتعزيز الجامعية األعمال حاضنات جهود وتنظيم تطوير في Set Squared حاضنة
 .تقدمها التي المشروعات

 

  :الهيكل اإلداري لحاضنات األعمال الجامعية: المحور الثالث
 قادر على متابعة وتقييم آداء الحاضنة االهتمام بتشكيل هيكل إداري لحاضنة األعمال

 : وذلك من خالل
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التدريس والباحثين الملمين بثقافة أن يتكون الهيكل اإلداري للحاضنة من أعضاء هيئة  -أ
 .ريادة األعمال

أن يمتلك الهيكل اإلداري القدرة على متابعة آداء الحاضنة ومشروعاتها وتقييمها _ ب
 والمشروعات الحاضنة تقدمها التي للخدمات مستمر وتحسين تقييمبشكل جيد مع 

 بتقييم االهتمام لخال من وذلك المصرية، بالجامعات األعمال حاضنات لتطوير المنتسبة
  اإلحتضان فترة أثنا الشركات تطور ومتابعة منتظم، نحو على الحاضنة وأداء عمليات

 .بها القصور أوجه ومعرفة الحاضنات عمل كفاءة تحسين أجل من تخرجها وبعد
 لطبيعة مناسب يكون وأن للحاضنة مستوي أعلي علي إداري هيكل وجود ضرورة -ج

 .الحاضنة فيه تعمل التي المجال في خبراء علي ويحتوي الحاضنة عمل
 ولديهم تجارية وممارسات أعمال مارسوا مما الخبرة ألهل الحاضنات أعمال توليه -د

قامة التسويق اعمال في مهارة  .المشاريع وا 
 بحاضنة األعمال الجامعية القبول مميزات :المحور الرابع

والندوات وورش العمل حول ريادة االعمال تقدم حاضنات األعمال التدريبات أن  -أ      
 .واالبتكار والمجاالت الخاصة بالشركات الناشئة

المشروعات ومهارات العمل  كيفية لعمالئها األعمال حاضنات متنظأن  -ب     
 .والتدريب العملي وكيفية تسويق األفكار وتحويلها إلي مشروعات ناجحة

علي  وال الناشئة الشركات الجامعية علىحاضنات األعمال  تاتقتصر خدمأال  -ج    
نما تسعي الي عم  .ل بروتكوالت تعاون مع شركات أخريخريجي الجامعة فقط وا 

ر الدعم للشركات يتوفمع بها  تضع الحاضنة قواعد صارمة لاللتحاقأن  -د     
 .الناشئة
 اختيار خالل من وذلك المحتصنة، للمشروعات الصحيح االختيارأن يتم  -ه     

 ال أن ويشترط البحثية، الجامعة أنشطة إلى وتضيف االقتصادية، التنمية تخدم مشروعات
 ولكن للجامعة مالًيا مصدًرا تمثل مستأجرة هيئات مجرد المحتضنة المشاريع هذه تكون
 .واالبتكار للبحث مصدًرا تكون أن يجب
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