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 .المقدمة1

يتميززالتعتيمززيجلتعيززقديتل الفاززةلتعىقصاززةلامززتلبزز قاةلتعم ززتا  ل

ودوتجهةلاحليقتلتعيصرلواحايز لدتلم زقتلتعميتمزوذلو عزال مزقليمتم زةل
يم ززكل يلي ززهجل ززتلدززكلاززوتشفل  ززريةلومززلفتتلدقشيززةلوامميززةذلامززقل  ززةل

  ريةلاحاي لتعت ميةلتع قدمةلوتعم تلتدةلدكلخالللا ميةلوالفيبلتعاوىلتع

سلود قالاهقلامتلإ لتعلتأل  قفلتعيليلةذلتعتزتليم زكل يلا زهجل زتلا  زي
حثلديتمولتعمير ةلتعم  وشلو عالدكلخالللتع حثلتعيممتذل مقل هميةلتع 

ا زلل هقيزةلتعيازلللتعيممتلضزمكل زيقحلارزقفةلتعازريلتعحزقشعلوتعي زريك
ل؟ تلتدةتعثق تلد ة؟لودقلاالمةلا لدكلتعتيميجلوتع حثلتعيممتل قعت ميةلتعم

إ تلاق ززأل يززةلدمقف ززةلديتمييززةلدح ودززةل قعيززللل تعززليقامتيا ل

تعزززلتصجل زززيكلاوتدززز لخقفجيزززةل فوالتعيصزززر لواوتدززز لشتخميزززةلتع هيزززرل

إ تلبزحألتعميتميتل تالمتصقشلوتع يق ةلوتالجتمزقعلوتعثاق زةلوتعتر يزة ل
هزز التعماوعززةل ززويل)ززقعويل تعتيمززيجذلتع حززثلتعيممززتذلوتعت ميززة ل ززتلاىقازز ل

د و قاةلي ويلهولتعموجةلعحرازةلتعميتمزولتعم زتا ميةذلوهزولتعازقشفلامزتل

احليلل مطلتعت )يرلوتعت )رل قع  ز ةلعلي قديزةلتعتىزقاالتل زيكلدزقلهزولشتخمزتل
يززةلدايززلتلدززكلودززقلهززولخززقفجتل حيززثلي ززويلتعم ززتذلتع هززقصتلعهزز التعلي قد

تع مقءلوتالفااقءلو  ل مق جلا مويزةلدطللزةلودتوت ز لاميهزقذلدزكلخزاللل

فاياايهق؛لتعتيميجلفاياةل  قءلتع  رلتعم لعذلوتع حثلتعيممتل شتةلتالفاازقءل
ل قعواتلتإل  ق تلوشيوعلتإل لتع.

                                                             
ل

وييزززززللتعتيمزززززيجلتعيزززززقديتل ازززززللا قبزززززرلتعتازززززل لتالمتصزززززقشعل

تعززرصيسلع هرززةلتألدزجذلودززكله ززقللوتعت  وعزوجتلوتالجتمززقاتذلوتعمحزر 

لعتيميج ب حلتعت ق سلتعحاياتلتآليل يكلشوللتعيقعجلهولتعت ق سل تلالويرلت
للاقدزةلوتعتيمزيجلتعيززقديتلخقبزةذلوتعوتمزول يل  ززجلتعتيمزيجلتعيزقديتلا زز 

تلمصقفىلجهلهقلدكل ج لتعتلويرلاتلايلل جيقالًلجليلةلعموتجهةلدتلم ق

يم ززكل يلا ززقالل ززتلالززويرلتعتيمززيجللتعم ززتا  ذلودززكل هززجلتآلعيززقتلتعتززت
م قتلتعيقديتلوإييقشلامولل يقعةلعمم  التلتعتتلييق تلد هقذلواو يرلدتل

 لاصرلتمتصقشلتعمير ةذلوف طلتعتيميجل القاقتلتعيم لوتإل تقجذلوال يز

 تقصذلتع حويلتعيمميةذلوازو يرل زرعلامز لجليزلةلعمطزريييكذلوتعارزقءل
دزقللميزةلتعم زتلتدةل زتلشزتتلتعميزقالتذامتلتع لقعةذلو قعتقعتلاحايز لتعت 
 .ل Technology incubatorsي متل ـقعحقض قتلتعت  وعوجية

وايززللتعحقضززز قتلتعت  وعوجيزززةلإاززلىلتآلعيزززقتلتعمهمزززةلعتل يززز ل
عيممزتلتتأل  قفلتعيمميةلوتإل لتايةلوتعت  وعوجيةذلامقل  هقلوازلتتلتعزلاجل

ةل هزل لتال زتىقشلوتعت  وعوجتلشتخ لدرتاالتع حويلتعيمميةلوتعيقديقتذ

 ذلواهزل ل231ذل2013دكل تزقصذلتع حزويلوال ياهق ايزلتفوألو امزلذل
تلمهقلإعإعتلتال تىقشةلدكلتع حويلتعيمميةلوتال ت قفتتلتعت  وعوجيةذلواحوي

د رواقتل قجحةذلدكلخالللتالاتمزقشلامزتلتع  يزةلتأل ق زيةلعميقديزقتذل

 قتل هميززةلو زز عال  هميتهززقلتعمتوميززةلداشوجززة؛لايززثلامثزز لامززالتعحقضزز
كلدزخقفجيةلعمص قاةلوتعميتمولدكل قايةذلو هميةلشتخميةلعميقديةل ى هقل

ل قايةل خرى.

و   رةلدلماةلإعتلازقفي لتعحقضز قتليترزحل  زةليرجزولإعزتل ولل
د زززروعلامززززألإمقدتززززةل ززززتلدرازززالتعتصزززز يولتعميززززرو ل ق ززززجل قاق يززززقل
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  الُملخص
 

ذوتعتال لتعحقعتل طصقصصلاحلشلهويتةذلد هقلتعتغيرلتعمت قفعذوتعتل  لتعميمودقاتيتميالتعيصرل
لمزقلي زتما دتعت  وعوجيىي ق ةلتعميقالت.لوامثز لامزالتعطصزقصصلاحزليقًلا يزرتًليوتجزةلتعتيمزيجلتعيزقديتذل

ق  زيةلوتعت  هميةلا رىلودحوفيةل تلاح زيكلتمتصزقشيقتلتعزلولذلل تلويرالعمقلعةلدكضروفةلتالهتمق ل

لإييقشلامولودكل هجلتآلعيقتلتعتتليم كل يلا قالل تلالويرلتعتيميجلتعيقديتذلوامتلتعم توىلتعلوعت.ل
قازقتل يقعةلعمم ز التلتعتزتلييزق تلد هزقذلوازو يرلدتلم زقتلاصزرلتمتصزقشلتعمير زةذلوف لزقعتيميجل ال

ءامتليم لوتإل تقجذلوال ي ل تقصذلتع حويلتعيمميزةذلوازو يرل زرعلامز لجليزلةلعمطزريييكذلوتعارزقتع

 لتعتزتلامثزلتع لقعةذلواحاي لتعت ميةلتعم تلتدةل تلشتتلتعميقالتذلدقلي زمتل زـقعحقض قتلتعت  وعوجيزة؛

 حزقيلكلتألوالتتلعملاجلتعيممتلوتعت  وعوجتلدكلشتخ لتعيقديقتلودرتاالتع حويل هل لتال تىقشةلدز
لتعيمميةلوتال ت قفتتلتعت  وعوجيةلواحويمهقلإعتلد رواقتل قجحةلي تىيللد هقلتعميتمو.ل

خاللللهل ألتعلفت ةلإعتلتعتير لامتلتالايقهقتلتعحليثةل تلال ي لتعحقض قتلتعت  وعوجيةلدك

دىهززو للتعلفت ززةلوت ززتطلدألتعمزز هذلتع اززلعلعتحايزز ل عززالتعهززل .لومززللا قوعززأذلايززقفبل يززدلتعززلول
جلتعحقضز قتلتعت  وعوجيززةذلو هميتهززقذلو هززلت هقذلو  وتاهززقذلوخصقصصززهقلودوتبززىقاهقذل)ززجلاززر ل هزز

جلازر لازايقفبل يدلتعلولل تلال ي لتعحقض قتلتعت  وعوجيةلوتال تىقشةلد هقذلوت ت مقالًلعملفت ةل

يزدلايزقفبل اح يكلجوشةلتع حثلتعيممتل قعتيميجلتعيقديتل تلضوءلشوفلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل تل
ضز قتلذلوختقدقًلاوبمألتعلفت ةلإعتلبيغةلداتراةلعتحاي لجوشةلتع حثلتعيممتلدزكلخزالللتعحقتعلول

لتعت  وعوجية.

 2020-06-28تاريخ االستقبال:

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:
 2021-10-10تاريخ النشر:

 المفتاحية  الكلمات
جوشةلتع حثلتعحقض قتلتعت  وعوجيةذل
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 Bataviaزتلل ذل تلواليةل يويوف ل قعواليقتلتعمتحلةلتألدري يةذلو عا 

ذلومزززللالزززوفتلبززز قاةلتعحقضززز قتل يزززللا  زززيسلتعيمييزززةل١٩٥٩اززق ل

ذلواوتعتل يلل عالإ  قءلوال ي ل١٩٨٥تألدري يةلعحقض قتلتألامقللاق ل
لاقض قتلتألامقللوتعت  وعوجيقل تلشولل وفو قلو يدلتع ملتيلتع قدية.ل

و قع  ززز ةلعمتير زززةلتعمصزززريةل ازززللا   زززألتعيمييزززةلتعمصزززريةل

ذلامزتلرزرتفلتعتير زةلتألدري يزةذل هزل ل١٩٩٥لعحقض قتلتألامقللازق 
شاجلود ق لةلفوتشلتألامقللوتعم رواقتلتعصغيرةذلاكلطريز لاصزميجل

لآعيزززقتلا زززمحل تازززليجلاق زززةلتعطزززلدقتلتال ت زززقفيةذلوتعى يزززةذلوتإلشتفيزززةذ

لوتعتمويميززةذلوتعت ززويايةذلدززكل جزز لاززو يرلد ززقالدالصززجلع مززولتعم ززرواقت
ل 450ذل2012تعصغيرة. ايتذل

رل قعزز ارل يلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةليم ززكل يلا ززهجل ززتلوتعيززلي
احايزززز ل يقاززززقتلا مويززززةذلدززززكلخززززالللاززززلايمهقلع   ززززقفلتإل لتايززززةذل

وتعم رواقتلتعصغيرةلوتعمتو لةذلودقليم زكل يليمثمزةل عزالدزكلزيزقشةل

 ززتلتإل تززقجلواززلايجلتعززلخ لتعاززودتذلوعاززلل شززقفتلتعيمييززةلتألدري يززةل

ت تمرتفيةلتعم رواقتلتعيليزلةلتعتزتلعمحقض قتلإعتل يلديلالتل يقالو
% ذلداقف ززةل   ززبلتع يززقال٨٨ااززق لشتخزز لتعحقضزز قتلمززللاصزز لإعززتل 

تعتاميليةلعه التعم رواقتلخقفجلتعحقض قتذلخقبةل تلظ لتعاصوفل تل

 لاوايةلتعم تثمريكلدكلش قبلتعطريييكل ىرعلتال تثمقفلتعم ق  ةذلوال
واقاهجذلدمزقليترازبلد قالاهجل تلام لشفت قتلتعيلوىلتعالزدزةلعم زر

اميزةل  ز لازلشلا يزرلد هزقذلواحزولل بزحق هقلإعزتلشز قبلاقطز لودززليكل

تل ايمةلتعار لتع عليحص لاميةلو وتصلاذلتألدرلتع عليتلمبلتعتغمبلام
علامالتعيا قتذلواامي لدطقطرلتعى ز ذلوفاقيزةلتعى زرةلتعييزلةذلوتعم زرو

لوتال زتارتفذتعرتصلذلدكلدرامزةلتع لتيزةلوتال لزالحذلإعزتلدرامزةلتع رزذل

ويززتجل عززالدززكلخززالللتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةذلأل هززقلاراززالامززتلفاقيززةل

ع حثلتوا ميةلتأل  قفلتإل لتايةلوتع حويلتعتل يايةذلواحويمهقلدكلدرامةل
ل 49ذل2005وتعتلويرلإعتلدرامةلتعت ىي .ل تع قعوأذل

ومززلل وعززألدي ززجلتعيقديززقتل ززتلتعززلوللتعمتالدززةتهتمقدقًلا يززرتًل
تعيممزت؛لعمزقلعزةلدزكلشوفل  ق زتل زتلامميزةل از لوت ت زقفللعتلويرلتع حزث

 زكل يلتعت  وعوجيقل هزقذلدزكلخزالللازو يرلتع يلزةلتعيمميزةلتعم ق ز ةلتعتزتليم

ا مززول يهززقلتع حززويلتعيمميززةلوااشهززرذلوفبززلتلعهزز تلتعغززر لتألدززوتلل
قلتعالزدززةلعتززو يرلتألجهززاةلوتعميقدزز لوتعميززلتتلوتعم ت ززقتلتعتززتليحتقجهزز

ةلقلاق زألاقضز قتلتألامززقللتعت  وعوجيزةل مثق زةلتآلعيززتع زقاثويذلودزكله زز
لتعتتلايتملهقلتعلوللعتحاي لتعلاجلتعت ق  تلعميقديقت.

لتعلفت ةلو هلت هقلمرية

دزكل هميزةل زتلشاززجلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيزةل  زرتًلعمزقلاتمتزول زةل
ذلود ق لةلتعم رواقتلوتعمؤ  قتلتعريقشيةلتع قشلةل تلدطتمفلتعميقالت

 زهجلاتال لدقجلدولتعوتمولتالمتصقشعلتع علايي ةذل و هق ز عالاتتليم  هقل

تزوت رل تلااليجلتعلاجلعمم قشفتتلتعيمميةذلوتعم زرواقتلتع قشزلةلتعتزتلاللا
ىقا لعهقلداودقتلتع لءلتعىيمتل تلتعيم لوتإل تقجذلوا عالاو يرل رعلتعت

لدولتعالقاقتل مطتمفل  وتاهقذل زوتءل اق زألبز قايةذل  لا  وعوجيزةل  
لديقتلودرتاال حويلوريرهقلدكلتعالقاقتلتألخرى.جق

وتعوتمول يله ق ل يدلتعم ز التلوتعميومزقتلتعتزتلايزق تلد هزقل

تلإشتفةلتع حثلتعيممتل قعيقديقتلواقض قتلتألامقلل مصرذلود هقلدقليم
ل :103ذل2015 لو  الدةلو قبفذل4ذل2008 يو فذل

الابلوتعمرتاضيفلتالفا قطل يكلتعيقديةلوتعص قاةل تييةلعامةلتعم ق -

لتعو يلةلتعم لوعةلاكلاو يرلد رواقتلد تراةل ي همق.

ضززيفلتإلاززال لاززكلتعطززلدقتلتال ت ززقفيةل ول ززرتدذلتع حززويلتعتززتل -

لا هجل يهقلتعيقديقت.
لية.دي جلتعيقديقتلوتعمرتاالتع حثيةلاللااو ل ت ييرلتعطلدقتلتع حث -

ةلضيفلتعواتل  هميةلتع حثلتعيممزتل زتلاثيزرلدزكلتعموتمزولتإل تقجيز -

لوتعطلدية.

ت زقفلممةلتع صوعلتعت ريييةلوتعاق و يةلتعم يرةلوتعم همةلع  قطلتال  -
وتالختززرتعذل ول ززقألارىلريززقبلتع صززوعلتعاق و يززةلاززوللوضززييةل

لتع قاث.

كذلريقبلتعهيقا لتعمطتصةل تل ا لواوزيولتال ت قفتتل هيقا لتعتثمزي -

ودرتاززززالاا يززززةلوت ت ززززقفذلوشزززز  قتل  ززززرلتال ت ززززقفتتلوتعتلززززويرل
ل قات...تع  ذلوضيفلتعيالمةل يكلتعيقديةلوتع راقتلتعص قايةذتعص

عتذلو اصلتع ىقءتتلتعيمميةلوتعت  وعوجيةلتعمطتصةل تتلتعت هي لتعيق

وممةلاريةلتع قاثيكذلومصوفلا وي ل تقصذلتع حويذلوريقبلد قهمةل
  و ذل تعهيلقتلتعم قالةلوتعملايةلدقعيقًلع  قطتلتال ت قفلوتالخترتعل

لؤ  قتذلوشراقتلف ألدقللدطقطرذلوريرل عا .وب قشي ذلود

تلممةلاىرغل   ةلا يرةلدكل ارقءلهيلةلتعتلفيسلوتع زقاثيكلعميمز ل ز -

لتع حويلتعتل يايةذلوهيرةلتعياوللوخقبةل تلتعتطصصقتلتع قشفة.

هز تلوويالاززنلت طىزق لديات يززةلتعتيمزيجلتعيززقديتلتعمصزرعلدززكل

يززةلتع حززثلتعيممززتلد قعميات تعميات يززةلتعيقدززةلعملوعززةذلو قعتززقعتل  صززيبل

تعمربزوشةلعم حزثلتعيممززتلضزلي لجزلًتلواللي ززقاللامزتلتعرمزتلوتعتلززوفل
  454ذل2018 تإلار تذلعموتا ةلتعتغيرتتلتعيقعميةو.

ل يززفلا زززهجو ززتلضززوءلدززقل زز  ل ززيألتعلفت ززةلعمومززو لامي

ذلت تلاح يكلجوشةلتع حزثلتعيممزتل زقعتيميجلتعيزقعلتعحقض قتلتعت  وعوجية
لتإلجق ةلاكلتأل لمةلتآلاية:لو عالدكلخالل

دقلتإلطقفلتعى زرعلعمحقضز قتلتعت  وعوجيزةل زتلتألشبلتعتر زوعل -1
 تعميقبر؟ل

دقل هجلايقفبل يدلتعلولل تلال يز لتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةل -2

  قعيقديقت؟
 دقلتعماصوشل قع حثلتعيممتذلودقلخصقصصل  يتة؟ -3

دقلشوفلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل تلاح يكلجوشةلتع حثلتعيممزتل -4

 قعتيميجلتعيقعت؟ 

آعيقتلاىييز لشوفلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةل زتلاح زيكلجزوشةللدق -5
لتع حثلتعيممتل قعتيميجلتعيقديت؟

ل هميةلتعلفت ة

عتزتلا  ول هميةلتعلفت ةلدكل هميةلتع حثلتعيممتلأل ةلتعو يمةلت

 الام كلتعميتمولدزكل  زقءل تازةل يلقءتازةلوإ لتاقازةذلويتومزول يلا زويلهز

لايزقفبل يزدلتعزلولل زتلال يز تال زتىقشةلدزكلتعلفت ةلدىيلةل زتلضزوءل
ةلاقض قتلتألامقللتعتزتلا  تهزقلتع ثيزرلدزكلتعيقديزقتل زتلتعزلوللتعمتالدز

  ل قازز ل ززتلش ززولايمززةلتع حززثلتعيممززتلواح ززيكلجوشاززةذلو ززقهمأل  زز

وف طلتعيقديقتل محيلهقل صوفةلاييمهقلدرااتًلعم حثلوتعتلزويرلو از ل

 قًلتعت  وعوجيقلو تقصذلتع حويلتعيقدييةلإعتلا لملقاقتلتعميتموذلوضزمق
لإلمقدزةل  زق لجزقديتلي  زتلتعم ززتا  لويوجهزةل زلالًلدزكل يلي ت زرل خلززقف

وفتءهقل تلدحقوعزةلعمت يزفلديهزقلوي زهجل زتلاحايز لتعم تا  لع تليمهثل

تعت ميززةلتع ززقدمةذلو ززز عالمززللاىيزززلل تززقصذلهززز تلتع حززثل زززتلالززويرلامززز ل
تعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل قعيقديززقتلتعمصززريةذلودحقوعززةلتعتغمززبلامززتل

ل.تعيا قتلتعتتلاحوللشويلاحاي ل هلت هق

ول:لتعلفت قتلتع ق اة:ليير لتع قاثقيلتعلفت قتلتع ق اةل تلجق  يك؛لتأل

ل لوتعثق ت: لتعيممتذ ل قع حث لاتيم  لشفت قت لتعت  وعوجية دولذتعحقض قت
لامقليمت:لارضهقلزد يًقلدكلتألاليلع مل 

 حثل والً:لشفت قتلا قوعألتع حثلتعيممت:ليوجللشفت قتلاليلةلا قوعألتع
 تعيممتلد هق:ل

 لومقدأل تحليللتعم  التلتعتتلAkyürek & Afacan, 2018شفت ةل 

يوتجههقلطالبلتعلفت قتلتعيميقلا للإجرتءلتع حويلتعيمميةلوااليجل

تمترتاقتلعح له التعم  الت.لاقيل مو جلتع حثلشفت ةلاقعة.لو جريأل
داق التلش ةلد  مةلدولتعم قفايكل تلتعلفت ةلدول  لمةلاوللتعم  التل
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ع حثلتعيممتل تلتعلفت قتلتعيميقذلوتعتوبيقتلتعتتلوتجهتهقلخالللت

عحموعهقذلوخ رتتلتعم قفايكلدكلايثلديقف هجلودهقفتاهجلتع حثيةل

تعيمميةذلوتمترالتعم قفاويل يلا ويلتعلوفتتل اثرلامميةلو يلي ويل
ه ق لتعمايللدكلتعلوفتتلتعتيميميةذلاتتليتم كلتختصقبيولتعتوايةلدكل

ل.تلتعموتفشاوجيةلتعلالبلوا هي لتعوبوللإع

 ل هميةل يلةلHottenrott & Lawson, 2018و ي ألشفت ةل لللل
تعت  لةلتالجتمقايةلوتعمه يةلعم قاثيكل تلومألد  رل تلاي ةلدكل

ديمواقتلتع حثل تلديقالتلتعيمو لوتعه ل ةل تلجقديقتل عمق يقذلاجل

ص قاةلاحليللتعتوجةلتع حثتذلوتإل تقجذلوتعتموي ذلوا عالتال ىتقالامتلتع
لوتعت وي لتعتيقفعلام و قتل تتلبمةذل قعت  لةلتالجتمقايةلوتعمه ية

شتءل عم قاثيكلتعتتلاي بلتعمايللدكلتعتموي لتعيق لوياوشهقل  قا ةل وول

 حثتلدراىولهجل اثرلارضةلإل تقجل قاثيكليتوعويلوظقصفل تلتأل حقيل
لتعيقدةذل ي مقلات   لفوت طلتعص قاةل قعوظقصفل تلتعالقعلتعطقع.ل ت

قتلحمي ل اثرلشمةليميال يكل  وتعلتعيمقعةل تلتعص قاةذل يلل يلتع راا
ل.تع  رىلاي لل يرقلدكلديمواقتل تتل شتءلاممتل امت

ل ل  ي أل يلت ت قفلتع حويلتعتتلاراقهقPerry, 2018 دقلشفت ةل لللل

تعص قاةل شىلإعتلدطقو لا يرةلاوللارقفبلتعمصقعحلتعمقعيةلوا )يرل

يذلو يألشفت ةلتعحقعةله الإعتلشفت ةلايىيةل عالامتل تقصذلتأل حق
تات قفلتعلالبلارقفبلتعمصقعحلا للإ  قءلتع ملةلتعمير يةلعماقعةل

لعلشوفية.لوت تطلدألتخت قًفتلدلدًيقلعالخت قفلتعا متلوتالخت قفلتع ي

قالتلعتحليللدقلإ تلاق ألتعتيميمقتلمللاّ  ألملفةلتعلالبلامتلااييجلدا
د هذلطرحلدطتملةل قعتحاي ل تلتعمصلمحقتللتعميالتل    ل الع.لمق 

تعتتلت تطلدهقلتعلالبل تلوبفلتع مقتلتعتتل قهمأل تلتع ملةل

 علدلىلدو)وميةلتعيثوفلامتلدصلفلل-تعمير يةلعمماقالتلتع حثيةل

تعميمودقت.ل ظهرتلشفت ةلتعحقعةل يلتعلالبليياويلتع ملةلتعمير يةل
عماقالتلدكلتعميالتلعممؤعىيكلتعمرا ليكل قعمؤ  قتلتعمردومةلوت

تألاقشيميةذلدولد هييةلوإاصقصيقتلموية.لعاللا روتلاكلا   هجل تل

تعماقالتلتعتتلشيروتل  هقلاق أل م لبرتدةلد هييةلوداقالتلت حر أل
ل.اكل  راهجلتعطقبةلعميقعج

 لإعتلااليرلوجوشلشفجةلHatamleh, 2016وهل ألشفت ةل لللل
ءلهيلةلتعتلفيسل يقديةلديومقتلتع حثلتعيممتلدكلوجهةل  رل ارق

خم ةلديقالت:لدهقفتتلتع حثلتعيممتذل  حقيلعي ةل تلجقشتفتذل

ةذلتعتح يجذل  رلتع حويذلارولهيلةلتعتلفيسذلتعايوشلتعمقعيةلوتإلشتفي

ووجلتلتعلفت ةل يلديقللتعيوتص لتعمقعيةلوتإلشتفيةلاقيلعةلتعمراال
اةليا قتلتعمتيمتألولذليميةلاوتص لديقالتلدهقفتتلتع حثلتعيممتذلدكلتع

الل ميقللتعتح يجلتع حثتذل يلل عال  رلتع حث.لتعيوتص لتعتتلارا طل  

 ارقءلهيلةلتعتلفيسل قعمرا ةلتألخيرةلووجوشلتعىروحل تتلتعلالعةل
تإلاصقصيةل يكلت تيق قتلديتمولتعلفت ةلاوللدير ةلدهقفتتلتع حثل

جقديةللتعيممتلتعتتلاوتجةل ارقءلهيلةلتعتلفيسل تلتع حثلتعيممتل ت

جقشفتلهولدتغيرلتعي سل تلدصمحةلتع اوف.لخرجلتع قاثل يلشلدكل

لتعتوبيقتلد هق:لف ولاىقيةل ارقءلهيلةلتعتلفيسل قعيقديةل تلدهقفتت
تع حثلتعيممتل وشرتاهجل تلشوفتتلدتطصصةل تله تلتعميقللشتخ ل

تعيقديةلوخقفجهقذلوضولتأل سلوتعتيميمقتلتعتتلا  جلإجرتءتتل

لجلو  رلتأل حقيل تلتعميالتلتعيمميةلوزيقشةلاموي تال تال لوتعتح ي
ل.تع حثلتعيممت

 قوعأل)ق يقً:لشفت قتلا قوعتقعحقض قتلتعت  وعوجية:ليوجللشفت قتلاليلةلا
 د هق:تعحقض قتلتعت  وعوجيةل

  لوهل ألإعزتلتعتيزر لامزتلديزقللتعحقضز قتل2020شفت ةل تعي اع -

حلةلتألدري يةذلوإد ق يةلتعت  وعوجيةل تلتعتيميجلتعيقديتل قعواليقتلتعمت
تال تىقشةلد هقل تلالويرلتعحقض قتلتعت  وعوجيزةل زتلتعممم زةلتعير يزةل

تع يوشيةذلدزكلخزالللال يز ل ر زقدذل زقجحلعحقضز ةلا  وعوجيزةلشتخز ل

تعيقديةلتع يوشيةلدكلد لم ل يلتعيقديقتلتع يوشيةلايللدكلتعيقديقتل

تعززلوللتعلمواززةذلتعتززتلاتلمززولإعززتلتعوبززوللإعززتلدصززق لجقديززقتل

تعمتالدةل تلتعيقعجذلو عال تلظ لدقلاح زتل زةلدزكلشازجلوا زييولدزكل

ذلامزقل٢٠٣٠تعح ودةلعمايق ل لوفهقلتعم وطل هقل تلظ لفؤيزةلتعممم زةل
ي هجلال ي لتعحقض قتلتعت  وعوجيةلشتخ لتعيقديقتلتع يوشيةل تل  رل

وا ميززةل)اق ززةلتعيمزز لتعحززرلعززلىلتعلززالبلوتعطززريييكذلو قعتززقعتلاززل ل

عح ودززةل ولتعالززقعلتعيززق ل تززو يرلوظززقصفلا وديززةلعهززؤالءلدلقع ززةلت

تع زز قبلوتعزز علي مززفلتعلوعززةلتع ثيززرلدززكلتعمززقلل ززتلبززوفةلفوتاززبل
 عمموظىيك.

  و زززيألإعزززتلتعتيزززر لامزززتلشوفلاقضززز قتل2019شفت زززةل زو يزززر -

لتألامززقللتعتا يززةل ززتلااززليجلتعت ززهيالتلوتعم ززقالتتلتعالزدززةلإل  ززقء

امززتلتعم ززقشفتتلتعت  وعوجيززةلتعمؤ  ززقتلتعصززغيرةذلخقبززةلتعاقصمززةل
لتعيليلةذلإعتل يلاصز حلمزقشفةلامزتلتال زتمرتفلوتعم ق  زةل زتلتعمحزيط

تلتعطقفجت.ل هتلايت رل مثق ةلوالشةلتعم توجزقتلدزكلفازجلتأل  زقفذلع ز

الىزولامزتل زقاةلتعوجزوشلآخز ةل زتلا ز ق هقلفضزقلتعا زويل تعمتماززت ل
دزةلد زتهل ةلوت ل قايةلتعم تذلوم زوللتعممزوللع زتلاصزيرل زميةل ولخل

 ودلمو ةلدكلتعيميو.

  لواقوعألتعتير لامتلتعحقض ةلتعت  وعوجيةل2017شفت ةل تعملهوي -

وشوفهززقل ززتلالززويرلتعم ززقفيولتعصززغيرةل ززتل م ززليكل قعماقف ززةل ززيكل
ايزةلاقض ةلتعيقديةلتإل زالديةلواقضز ةلتع ميزةلتعيقدييزةلعميمزو لتعتل ي

م كلتعم زقفيولوإظهزقفلدزلىلمزلفةلتعحقضز ةلامزتلالزويرلإد ق قاهزقلعزت

تعصغيرةلدكلاحايز ل موهزقذلومزللاوبزمألتعلفت زةلإعزتلوجزوشلاالمزةل

كلطرشيةلمويةل يكلشوفلتعحقض ةلتعت  وعوجيةلوالويرلتعم زقفيوذلوا زي
ل يلدكل امتلتعيوتد لتعتتليم كل يلاؤشعلإعتل يقالاقضز ةلتعيقدييزة

تإل زززالديةلهزززتلتعيالمزززةل زززيكلتإلفشزززقشلتعى زززتلوتعتا زززتلعمم زززرواقتذل

 قعيمزز لامززتلإييززقشلاالمززةلايززقويل ززيكلتعيقديززقتلوتعميقهززلللو وبززأ
امصلفلعطمز لتأل  زقفلو زيكلتعحقضز ةلام زقيلعتي زيللتأل رز لد هزقذل

لوتالهتمق ل قعمطرجقتذلواىيي لشوفلتعحقض قتلتعت  وعوجيةلدكلخزالل

يزيجلاوجيةلفوتشلتألامقللوارويذلد تيقاهجذلوا  تل  جلدتلوفةل تلتعتا
 .ءلتعم قفيولتعريقشيةلتعمحتر ةوتعمتق يةلعميلالتل شت

  يلاقضززز ةلتألامزززقللGamil et al, 2015و ي زززألشفت زززةل  -

ل ل بز حألد زقشفةلدت قديزةلعتيايزالفيزقشةلتألامزقل.TBIتعت  وعوجيةل 

لدزؤخًرتلتهتمقًدزقلا يزًرتلدزكلتع زقاثيكذلايزثلاميززبلTBIsومزللتات ز أل
اق زةلشوًفتلايويًقل تلا هي لا ميةلديتمولفيقشةلتألامقللوا زييول  زرل)

عازلفةلفيقشةلتألامقلل تلتعميتمولامتلتعت ميةلتالمتصزقشيةلوتال ت زقفلوت

كلتعت ق  ززيةلتعت  وعوجيززةذلومززللاززجلااززليجلتعطلززةلتعتق ززيةلتعملاودززةلدزز

عزةلهميةلالويرلديتمولفيقشةلتألامقلل تل زيقحلتعلوتعح ودةذلإل رتزل 
تع قديززةذل قا ززتقي.لو شخمززألدمقف ززقتل ريززلةلدززولفؤيززةلع مززولفيززقشةل

لتألامقللتعم تلت لوإ  قءلاالمقتلوشرتاقتلب قايةلجقدييةذلواىييز 

قفل رتدذلتعتيميجلوتعتلفيبلتعريقشعلعمواتلتالجتمزقاتذلوا زييولتأل  ز
مززقعتلشويلد ززقفاةلتأل ززهجلوشاززجلتعم ت ززرةذلواطصززيصلتال ت ززقفلتع

ألامزقللتتعتموي .لُومل لارضقًلشقداللعمالفتتلتعلي قدي يةلو)اق ةلفيقشةل

عمطلةلتعتق زيةلدزولتعتوبزية تيقويلتعمؤ  زقتلتعتيقفيزةلتألخزرىلدزول

لتعح ودةلوتعالقعلتعطقعلعت ميةلديتمولفيقشةلتألامقل.

ع  ل زوعل لتألهميةلتع   يةل2015و ي ألشفت ةل  يلل املذلودصلىت -

دزززكل  زززوتعلاقضززز قتلتألامزززقللدزززكلوجهزززةل  زززرلاززز لدزززكل د  زززاوتل

تعيمالء ذلوشوفهزقل زتلشازجلتعزلوفلتع يلزتلعميقديزةعتحاي لل-تعحقض قت

تعت ميززةلتعم ززتلتدةذلواوضززيحلتألهززلت لتعمت قي ززةلال ززتطلت لاقضزز قتل
تألامززززقللوتعت  وعوجيززززقذلواوضززززيحلتعم زززز التلتعمتوميززززةلال ززززتطلت ل

و يقيلتعم قشئلتعتتلي  غتل خ هقل تلتالات زقفللتعحقض قتلتعت  وعوجيةذ

ا للال ي لامالتعحقض قتذلواوبمألإعتلال لتإلعمق لتع ق تل مىزقهيجل
تعحقضزز قتذلواززل لاززوت رلداودززقتلال يزز لتعحقضزز قتل ززوتءل اق ززأل

دقشيززززةذل  ل  ززززريةذل  لا ززززريييةذل  لدحق زززز ية.لو وبززززأل ززززقعتل ي ل

 يرلتعماودزقتلتعالزدزةلتعتلفييتلعحقضز قتلتألامزقللوتعت  وعوجيزقواو
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عززةذلدززولتألخزز ل ززتلتالات ززقفلايززقفبلتعززلوللتعتززتلط اتهززقذلدززولاززالجل

لتعم  التلتإلشتفيةلتعتتلاوتجةلتعمؤ  قتلتعمل اةلعمحقض قت.

  إعززتلدير ززةلشوفلاقضزز قتلتألامززقلل2014وهززل ألشفت ززةل تعىززوتز -

لتعيقدييةل تلاوجيةلتعلالبل حولفيقشةلتألامقلذلوا عالد توىلديزول
تعم ت زز يكل حززولفيززقشةلتألامززقللعمحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل ززتللتعلززالب

لتعيقديقتلتألفش يةذلواوبمألإعتل يله ق لد توىلاقللعمطلدقتلتعتت

ايزيجلاالدهقلاقض قتلتألامقللتعيقدييةل  يليهقل ديقللتعزلاجلتعتا زتلوا
 ت  يكل شتءلتعيقدميكذلوديقللتعطلدقتلتإلشتفيةلوتعم ت ية ذلعملالبلتعم

تألامقللتعت  وعوجيةل زتلتعيقديزقتلتألفش يزةذلود زتوىللإعتلاقض قت

دتو ززطلعمطززلدقتلتعتززتلااززلدهقلاقضزز قتلتألامززقللتعيقدييززةل  يززليهقل

حليثةل تعلاجلتعمقعتلوتعت وياتذلديقللتعتلفيبلوتال ت قفتتلتعيمميةلتع
 زززتلفيزززقشةلتألامزززقل .لو وبزززأل ايزززقشةل ازززلتشلاقضززز قتلتألامزززقلل

لولفيقشةلتألامقل.تعت  وعوجيةذلوا ييولتعلالبل ح

  زيكلتعحقضز قتلWang & Gu 2012ومقف زألشفت زةلوت زذلولجزو  -

لتعيقدييةذلوتعحقض قتلريرلتعيقدييةل تلتعصزيكذلو عزالعتحليزللخمىيزة
و امززقللبزز قاةلتعحقضزز قتلتعصززي يةذلوازز عالتعراقيززةلوتعمميززاتتل

يميةلوتعموموذلوا تلتعطلدقتلامتلتعم توىلتعيق ذلواجلإجرتءلشفت ةلاحم

دكلاقض قتلتألامقللتعيقدييةذلوامثمأل زتلاقضز قتلجقديزةلعيي قتل
وذلواقضزز قتل امززقللريززرلجقدييززةلامثمززألChongqingا ززو غي ذولو

وذل ززتلCaohejing ززتلاقضزز ةلتألامززقللوتعت  وعوجيززقلاززوهييي ذولو

جمهوفيززةلتعصززيكذلالفت ززةلاقعززةلعهززلالتعحقضزز قتذلوتعماقف ززةل ي هززق.ل

ت  وعوجيززقلريززرلتعيقدييززةلواوبززمألإعززتل يل شتءلاقضزز ةلتألامززقللوتع
يةل  ر لدكل شتءلتعيقدييةلدكلايثلاوعيللتعلخ ذلوتع ازقءلوتال زتمرتف

ل تل وحلتعيم ذلوااليجلخلدقتل  ر لدكلايثلتعتموي لوتعم قالة.

دي جلتعلفت قتلتع ق اةا قوعألدهقفتتلود  التلويالانل يل
 ذلازو يرل زرعلتعيمزتع حثلتعيممتذلو هميةلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل زتل

بألو ولوتعارقءلامتلتع لقعةذلواحاي لتعت ميةلتالمتصقشيةلوتالجتمقاية.

ةذلامالتعلفت قتلجمييقًل رروفةلتالهتمق ل تل ي لتعحقض قتلتعت  وعوجيز
لتع  زفلوعجليتلرحل اللتع قاثيكلــــــل تلالوشلامزجلتع زقاثيكلــــــزـلإعزت

لتل زقعتيميجاكلشوفلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل تلاح يكلجوشةلتع حثلتعيمم
لتعيقعتذلوامالهتلتع وتةلتعتتلا لم لد هقلتعلفت ةلتعحقعية.ل

 المنهجية .1

امززتلدزز هذلتعتحميزز لتع قمززلل قات ززقفالتعمزز هذلتعلفت ززةللاتمززلتت

حزثلع  يزةلتع تع حثتلتعمالصجلعل ييةلمريةلتعلفت ةذلدزكلخزالللاحميز ل قمل

يزلةلف لجلتعيممت؛لدىهودةلود و قاةل قات قفال  قطقًلدم هيقًلإل تزقجلديزق
ازويجلارا طل ىهجلتإل  قيلعم وتهرلتعتتلاحيطل ةذلودمقف زةلتإل زلتعذلوتعت

تعموضززواتلعمم ت ززىقتذلوطززرالجليززللعمم زز التلوفوت ززطلجليززلةل ززيكل

تع وتهرذلو  يةل علا لدؤعفلدكلد و قتلدترقد ةلي ت للاز لد هزقلإعزتل

م  يةلتآلخرذلو يلا ل  ق ل راتليؤ)رل تل ايةلتأل  مةلتعىرايةلتعم و ةلع
تذلتع ميةذلوتعم و قتلتأل ق زيةلع  يتزةلهزت؛ل م زىةلو هزلت لتع حزثلتعيممز

تيزقفبلتعاوىلتع  ريةذلتإلطزقفلتعمؤ  زتلعزةذلودطرجقازةذلدزولازر لع

اقضززز قتلتألامزززقللتعتزززتلا  تهزززقلتع ثيزززرلدزززكلل يزززدلتعزززلولل زززتلال يززز 
اح زززيكلجزززوشةلتع حزززثلتعيممزززتل زززقعتيميجللعال زززتىقشةلد هزززقل زززتلتعيقديزززقت

لتعيقدييىتلدصر.

دصلمحقتلتعلفت ة: يمقليمتلايريفلواحليللعممصلمحقتلتأل ق زيةل زتل
 تعلفت ةلتعحقعيةل:

اُيززززززر  لTechnology incubatorsتعحقضزززززز قتلتعت  وعوجيززززززةلل-

تعحقض قتلتعت  وعوجيةلإجرتصيقًل   هقلإالىلتعوازلتتلتعتزتلاؤ زسلشتخز ل

االتع حثلتعيممتذلوتعتزتلا زقهجل زتلاازليجلتعزلاجلتعيممزتلتعيقديقتلودرت

وتعت  وعوجتلإعتلد رواقتلدكل ج ل يقاهقذلو عالدكلخزالللتالاتمزقشل
امززتلتإلد ق ززقتلتعمقشيزززةلوتع  ززريةلعميقديززقتذلوتعمتمثمزززةل ززتلتعميقدززز ل

وتعمطت ززرتتلوتأل ززقا ةذلوا ززهجلهزز التعحقضزز قتل  زز  لا يززرل ززتلشاززجل
لوالويرلتالمتصقشلتعوط ت.

شفت ززةلدتطصصززةل ززتل: Scientific researchدىهززو لتع حززثلتعيممززتل-

دوضززوعلدززقل ق ززتطلت لد ززقهذل حززثلديي ززةذلوهززولو ززيمةليم ززكل وت ززلتهقل

لد  مةلدحزلشةذل ولاايازةلديي زةذل ولا زجلتألدزرل زتلد ز مةل تعوبوللإعتلا  ّ

دكلد  التلتعمير ةلتإل  ق يةل ولتعتوب لإعتل يدلتعازوت يكلوتع  ريزقتل ول
 لاازقص لجليزلةلوتعتيقدز لديهزقل موضزوايةلوشزموعيةذلوالويرهزقل مزقلتات ق

يت ق بلدولتعم تيلتتلتع يليزةلتعحقعيزةلوتعم زتا ميةلويزتجل عزال قا زقعلديموازةل

دززكلتعطلززوتتلتعم ت مززةلوتعملفو ززةذلتعم  يززةلامززتلديمودززقتلايمززولاززولل
ذل2015 تإلار تذللدوضوعلتعلفت ةذلوخريألعمىحصلوتعتّلمي لوتعتحمي .
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لاُيززر  Quality of scientific research جزوشةلتع حززثلتعيممززتلل-

جوشةلتع حثلتعيممتل   هقلديمواةلتع روطلوتعموتبزىقتلتعتزتلييزبل يل

 ززقتلاتزوت رل ززتلتع حزثلتعيممززتل زقعتيميجلتعيززقعتذلو زتلاالمتززةل تم يزةلدتلم
ل وحلتعيم ل مقليحا ل هلت ةلويم تلاقجقتلتعم تىيليك.

لويتجلتإلجق ةلاكل  لمةلتعلفت ةلدكلخالللخم ةلدحقوفلامقليمت:لللل

 المحور األول: اإلطار الفكري للحاضنات التكنولوجية

ايللتعحقض قتل صىةلاقدةذلوتعحقض قتلتعت  وعوجيةلخقبةذل
لدزةلدكل هجلتآلعيقتلتعتزتلت تهيتهزقلتع ثيزرلدزكلتعيقديزقتل زتلتعزلوللتعمتا

تايقهزززقًلازززليثقًلعت  زززتل   زززقفلتعلزززالبللوتع قديزززةذلو بززز حألامثززز لعزززليهق

لوتع ززقاثيكلوتعم ت ززريكلوتعم ززلايكلوتعريززقشييكذلتعزز يكلعززيسلعززليهجل ززوى
ديززرشل  ززرةلد ززروعذلوااززليجلتعم زززقالةلعهززجذلعتل يزز ل تززقصذل   زززقفهجل

و  حق)هجلواحويمهقلإعتلد زرواقتلود تيزقتلمق مزةلعمت زوي لامزتل ف ل
لالل:حقض قتلتعت  وعوجيةلدكلختعوتموذلويير لتع قاثقيلإطقفتًل  ريقًلعم

لدىهو لتعحقض قتلتعت  وعوجيةل ل1 

اُيززّر لتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل   هززقلا ززقفةلاززكلواززلتتلعمززلاجل
تعيممززتلوتعت  وعززوجتلوتعتززتلااززق لشتخزز لتعيقديززقتلودرتاززالتع حززويذل

ةذلواهزل لإعززتلتال ززتىقشةلدززكلتأل حزقيلتعيمميززةذلوتال ت ززقفتتلتعت  وعوجيزز

يةلاقتل قجحةذلدكلخالللتالاتمقشلامتلتع  يةلتأل ق واحويمهقلإعتلد رو
عهززز التعيقديزززقتذلدزززكلديقدززز ذلووفأذلوديزززلتتذلو جهزززاةذلو حزززويذل

ءل تل قإلضق ةلإعتل ارقءلهيلةلتعتلفيسذلوتع قاثيكذلوتعيقدميكذلاقعط رت

ديقالاهجذلوهتلدؤ  ةلمقصمةلعهزقلايزقيلمزق و تذلواتميزال وجزوشلوازلتتل

واززززرا طلف ززززميقلوامميززززقل قعيقديززززقتللتعززززلاجلتعيممززززتلوتعت  وعززززوجتذ
لوتعمؤ  ززقتلتع حثيززةذلوا ززيولتأل  ززقفلتإل لتايززةلعمززروتشذل ززوتءل ززرشل و

لديمواةلدكلتع قاثيكلتعيمميزيكلوتألازقشيمييكذلواحويمهزقلإعزتلد زرواقت

 قجحززةذلدززكلخززالللاززو يرلخززلدقتلت ت ززقفيةل  يززةذلوإشتفيززةذلوإ تقجيززةذل
 ل ززرواقتلتعيليززلةذلعتيززقوزلاززوا ززويايةذلودقعيززةذلومق و يززةذلواا يززةلعمم

تعصززيو قتلتعمرت اززةلعمرامززةلتال لززالحذلوااميزز لدطززقطرلتعى زز ل  ززالدةل

 ذلامقل  هزقلشز الًلدزكل شز قللاقضز قتلتألامزقلل101ذل2015و قبفذل
لتعتتلاراالامزتلايايزالوفاقيزةلتألامزقللوتعم زرواقتلتعم تلصزةلتعاقصمزة

وتعطزززلدقتللامزززتلتعت  وعوجيزززقللواازززل لديموازززةلدت قدمزززةلدزززكلتأل  زززلة

مزقلتعت  وعوجيةلعم راقتلوتعم رواقتلتعم  مزةل تتلتعتا يزقتلتعيقعيزةذلا

  هززقلاززلاجلتع ززراقتلوتعم ززرواقتلتعتززتلا ززيتلعت ززوي لتعم تيززقتل ول
ذل2000تعطززززلدقتلتعاقصمززززةلامززززتلتعت  وعوجيززززق لتعمايززززلعلوتعطرززززرتذل

 ذوه ق لدكليزرىل  هزقلا زقفةلازكل   يزةليزتجلا  ي زهقلشتخز لتعيقديزقتل3

قذل هل لااليجلديمواةلدت وازةلدزكلتعطزلدقتذلود زقاقتلدر زةذلواوعه
   زززيقفلدياوعزززةلعم زززراقتلوتعم زززرواقتلتعم زززت جرةذلوتعاقصمزززةلامزززتل

ل Mian, 1996, 333تعت  وعوجيق.ل 

و  عال قعحقض قتلتعت  وعوجيةلااو ل تاليجلتعلاجل مطتمفل  وتاةذل

ةلإمقدززةلعم ززقاثيكلوتعم ت ززريكل بززحقبلتعم ززرواقتلتعتا يززةذلخززاللل تززر
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اتزززرتوالدزززكل ززز ةلإعزززتل)زززاليل ززز وتتذلعيتطزززرجل يزززلهقلتعم زززروعلدزززكل

تعحقض ةذلوييللعزةلد ق زقل زتل زوحلتعيمز ذل قإلضزق ةلإعزتلازل لتمتصزقفل

  قطلتعحقض ةلخاللل ترةلتإلمقدةلوا زبذل ز لاازو لاز عال متق يزةلا ىيزلل
تعم رواقتذلوداتوعةل  قطهقل تل وحلتعيم لخزقفجلتعحقضز ةذلواازليجل

تعتتلاحتقجلإعيهقله التعم رواقتذلود زقالاهقلامزتلا زوي للتعم قالتت

د تيقاهززقذلوهززولدززقليميززالاقضزز قتلتألامززقللوتعت  وعوجيززقلاززكلريرهززقذل

و قعتقعتلا قاللتع قاثيكلوتعرتر يكل تلإمقدةلشراقتلخقبةل هزج.لو ز عال
 هتلا قفةلاكلديميقتلب قايةذلايم لامزتلاوجيزةلتعت  وعوجيزقلو امهزقل

عم رواقتلتعيليلةذلعتص حلمقشفةلامتلتعيم ذلواحاي لإعتلتع راقتل ولت

تعر حلخقبةل تلدرامةلتع لءلوتال لالحلأل هقلايم لامتلاو يرتعطزلدقتل
لوتع يلةلتعمالصمةلوتعلتامةلألبحقبلتعم رواقت.

ل ل   ةلوالوفلتعحقض قتلتعت  وعوجية2 

 ززل لإ  ززقءلاقضزز قتلتألامززقللوتعت  وعوجيززقلف ززميقًل ززتلتعواليززقتل

  ذلوت تامززأل يززلل عززالإعززتلتعممم ززةلتعمتحززلةلوشولل1959اززق ل لتعمتحززلة

 زيمةل وفو قلوريرهقلدكلتع ملتيلتألخرىلتعمتالدزةلوتع قديزةذل قات قفهزقلو
م لدهمةلعتم يةلتاتيقجقتلتع يق زقتلتالمتصزقشيةلوتالجتمقايزةذلوتعتزتلا ز

ا زييولتال ت زقفلوتإل زلتعذلودززكل)زجلازو يرل ززرعلتعيمز لوا زويكلتعثززروةل

م ززرواقتلوتع ززراقتلتعتززتلاتمتززول ود ق ززقتل مززولاقعيززةذلو ازز لوشاززجلتع
ايةذلتعت  وعوجيقلتعمتالدةلوا وياهقذلوتعيم لامتلالويرلتعتيميقتلتعص ق

 قإلضززق ةلإعزززتلاحايززز لتعتزززرت طلوتعتيزززقويل زززيكلتعيقديزززقتلوتعمؤ  زززقتل
لتع حثيةذلو يكلديتمولتألامقللوتإل تقج.

يززززقل زززتلااززززللوا ززز مأل زززوتايرلاقضزززز قتلتألامزززقللوتعت  وعوج

وةلتعثمق ي يقتلدكلتعياللتعي ريكل ىي لازاليلمزوىلدتاتد زةذلاي زلتل تعاز

ةلريزرلتألوعت ل تلدحقوعةلتال تىقشةلدكلت تغالللتعم ق تلتعص قايةلتعاليم
تعم ززغوعةذل توزييهززقلامززتلشززراقتلتألامززقللتعصززغيرةذلوازز اتل تعاززوةل

قتلدذلتعيقديتعثق ية لدكلتعميمسلتعيممتلتعوط تلتع عليرلمول والتشل رت

لثقعثة وتعمؤ  قتلتعيمميةل تلديقللتال ت قفتتلوتعم قشفتتذل دقل تعاوةلتع
 تتي زززززلل زززززتلت زززززتيلتشلتأل زززززرتشلوديموازززززقتلتعم زززززقشفيكلتع زززززقجحيكل

 Successful entrepreneursذلامززتلاوظيززفلخ ززرتاهجلوت ززتثمقفل 

دوتفشهجل زتلشزراقتلا  وعوجيزةلجليزلة.لوازوتعتل يزلل عزالت ت زقفل  زرةل
ال ي لتعحقض قتل مطتمفل  وتاهقلوامتلف  هقلتعحقض قتلتعت  وعوجيزةل

 زرتل تلتع ثيرلدكلشوللتعيقعجذلامتلتعم توييكلتعير تلوتعزلوعتلديزقذل ل-

تمييزةلتألهلت لتالمتصقشيةلوتعميلألهميتهقلو قاميتهقل تلاحاي لتع ثيرلدك
ل .ل231ذل2009 دتيبذل

و قع  زز ةلعمززلوللتعير يززةذل اززللظهززرتلتعحقضزز قتل ززتلد تصززفل

تعت ززيي يقتل م ززقالةل وفو يززةذل يمززتل زز ي لتعمثززقلل مقدززألدصزززرل ولل
 لوهتل اقض ةلديهللتعت يكلعمم رواقتلل١٩٩٨اقض ةلا  وعوجيةلاق ل

وعزةلتعمغزربل وللاقضز ةلاحززألتعت  وعوجيزة ذلو زتل ىزسلتعيزق ل مقدزألش

د ززمتل  رززقءلتعماقوعززة ذل دززقلامززتلتعم ززتوىلتعززلوعتذل اززللاززجلا  ززيسل
تعحقض قتل تل عمق يزقذلوتعيق زقيذلوتعصزيكذلوريرهزقلدزكلتعزلوللتألخزرىل

ل .ل181ذل2015 ا قألوتع الدتذل

ل ل هميةلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل3 ل

 مثق زززةلايزززللتعحقضززز قتلتعت  وعوجيزززةل تتل هميزززةلا يزززرةذلأل هزززقل

د قفيولا مويةلايم لامتلشاجلتعم قشفيكلدكل بحقبل   قفلتعم رواقتل
تعيليززلةذلوتعطلززطلتعلموازززةذلتعزز يكلاللاتززوت رلعهزززجلتعمززوتفشلتعالزدزززةذل

ازل لوتعمير ةلتع ق يـةلعتحاي لطموازقاهجلدزكلخزالللازو يرل يلزةلدت قدمزةلا

خززلدقتلوشاززجليؤشيززقيلإعززتلالززويرلامززالتعم ززرواقتذلوزيززقشةلديززلالتل
ع مولوهقلواىقءاهقلتالمتصقشيةلإعتلتعحللتع عليريهقلامتل لتيةلطري لت م

ل .ل15ذل2012شويلتعحقجةلإعتلد قالةلخقفجيةل تعي اعذل

امقلا يتلتعحقض قتلتعت  وعوجيزةلإعزتلتعيمزول زيكلتعتا يزةلوف أل
تعمزززقللوتعط زززرةلدزززكل جززز لتال زززتىقشةلدزززكلتعموتهزززبلتعريقشيزززةلعملزززالبل

لززويرلتألامززقللوتعطلزطلتعت ززويايةلو  ززقءلوتع زقاثيكذلود ززقالاهجلامزتلا

 ززرحلتإلشتفةوازز عالتعحصززوللامززتلف ألتعمززقللتال ززتثمقفعذلودززكل)ززجل

ا ريولالويرلتع راقتلتعيليلةذلوتإل زرتعل يمميزةلا زوي لتعت  وعوجيزقذل
دمقليييمهقلدكل هجلتألشوتتلتعتتلا هجل زتلا ميزةلتالمتصزقشلتعزوط تلازكل

يكذلود قالاهجلامتلتال طرتطل تلطري لتالهتمق ل روتشلتألامقللتعم ت ر
ل .لVonZedtwitz & Grimaldi, 2006, 486  وتحلتعيم ل  يقال 

عزةلوتعوتمول يلتعحقض قتلتعت  وعوجيةلعهزقلت ي ق زقتلإييق يزةلو يق

امتلد توىل تالمتصقشلتعياصت لأل هقلت تلقاألدكلخالللدقلاالدزةلدزكل

تع يقالوخىدللشاجلعمم رواقتلتعصغيرةلوتعمتو لةلتالفاىقعل ميلالت
ديلالتلتعى ز لعهز التعم زرواقتذلايزثلا زيرلتعتازليرتتلإعزتل يلديزللل

 يقالتعم رواقتلتعم ت  ةلعمحقض قتلوتعتتلاطرجألد هزقلوبزمألإعزتل

 ل زيكلتعم زرواقتل%50 ذل ي مقلاللاتيقوزله التع   ةل %88 اثرلدكل 
لريرلتعم ت  ةلعمحقض قتذلا عالامتلد توىل تالمتصقشلتع مت ذلدكلايث

او هقلآعيةلاليثةل قالتل تلاحايز لتعتزرت طل زيكلتعم زرواقتلتعصزغيرةل

وتع  يرةلو يكلتعالقاقتلتإل تقجيزةذلوخمز ل زرعلتعيمز ذلوإييزقشلامزولل

عم زز مةلتع لقعززةذل رززاللازززكل هميززةلتعم ززرواقتلتعمحترزز ةل زززلتخمهقذل
لل .246ذل2008وشوفهقل تلزيقشةلتإل تقجلوتعلخ لتعاودتل ا للتعحميلذل

لهميةلتعحقض قتلتعت  وعوجيةذلوتعتتل ) تزأل يقاهزقل زتودكله قل 
د قالةلتعم رواقتلتعصغيرةلوتعمتو لةلامتلاحاي ل  بل يقالاقعيةذل

وت تثمقفلدوتفشهقل تلاحاي لميمةلدرق ةل تلتمتصقشلتع وحذلدزكلخزاللل

.لاي يجلتال تىقشةلدكل هجلدزوفشليمتم زةلتعميتمزولوهزول تعمزوفشلتع  زرع 
ذلخالللتفا قطهقل قعم  زلقتلتعصزغيرةلوتعمتو زلةلا عالات ول هميتهقذدك

ود قالةل بحقبلتعم رواقتلتعيليلةلامتلالويرل   قفهجلد  لدرامزةل

تع لتيززةذلواتززتلا ززوي لد تيززقتلامززالتعم ززرواقتذلو عززالاززكلطريزز ل

ااويززلهجل ميموازززةلدت قدمزززةلدزززكلتعطززلدقتلوآعيزززقتلتعزززلاجلوتعم زززق لةذل
ةلتعت ميزةذلدزكل جز لاحايز لواحاي لتعت قد لتعمؤ  تلوتعالزقاتلعم  ودز

شل امةل وايةل تل شتءلتعت ميزةلشتخز لإطزقفلت زترتاييتلعمؤ  زقتلتالمتصزق
لوملقاقتلتعميتمول مطتمفل  وتاهق.

ل ل هلت لتعحقض قتلتعت  وعوجيةل4 

يتمثززز لتعهزززل لتعيزززق لعمحقبززز قتلتعت  وعوجيزززةل زززتلاازززليجلتعزززلاجل

ودزقتلت رلعهزقلتعماعمم قشفتتلتعيمميةذلوتعم رواقتلتع قشزلةذلتعتزتلاللاتزو

تعالزدززةلعم ززلءلتعىيمززتل ززتلتعيمزز لوتإل تززقجذلامززقلي هززرلشوفلاقضزز قتل

لتألامقللوتعت  وعوجيقلدكلخالللدقلاالدةلعم رواقتلتألامزقللدزكلشازجذ
وفاقيززةذلواطلززيطذلوريززرل عززاذلواززو يرل ززرعلتعتىقازز لدززولتعالقاززقتل

ل مطتمززفل  وتاهززقذل ززوتءل اق ززألبزز قايةذل  لا  وعوجيززةذل  لجقديززقتذ

ودرتاال  حقيلوريرهقلدكلدطتمفلتعالقاقتلتألخرىذلو    لاق ل زويل
اقض قتلتألامقلل مطتمفل  وتاهقلاهل لإعتلشاجلود ق لةلتعم رواقتل

وتعمؤ  ززقتلتعريقشيززةلتع قشززلةل مطمززفلتعميززقالتذلوتعومززو لإعززتلجق  هززقل

لخاللل لرةلدؤمتةلعت ويلمزقشفةلامزتلشز لطرياهزقذلوتال زلدقجلدزولتعوتمزو
لتع علايي ة.لتالمتصقشع

لوتعوتمول يلتعحقض قتلوتعت  وعوجيةلا يتلإعتلاحاي لتع ثيزرلدزك

وذلتألهلت لتعتتلا هجل  ز  ل ول زرخرل زتلاحايز لتعتازل لوتعت ميزةلعمميتمز
ذل2010 ذلو ل زززمقعذل95ذ2007ودززكلهززز التألهزززلت لدزززقليمزززتل امزززرذل

ل :ل148

ازو يرلتعزلاجلعمم زرواقتذلوتأل حزقيذلوتال ت زقفتتذلشتخز لوخزقفجل -
لحقض ةذلوا ميةلتعمهقفتتلتعيمميةلوتإلشتفيةلعمم قشفيك.لتع

ا ييولفوالتعم قشفةذلود قالةلتعم زرواقتلتعصزغيرةل زتلدوتجهزةل -

تعميومقتلتعتتلمللاوتجههقلخقبةل تلدرامةلتع زلءذلواتزتلتعوبزولل

لإعتلدرامةلتال تارتفلوتالاتمقشلامتلتع تت.ل

كلخززالللتعم ززقالةل ززتلاحايزز ل  ززبلا مويززةلاقعيززةلعمم ززرواقتذلدزز -

لتعم قالتتلوتعطلدقتلتعمالدةلتعحقض ة.ل
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لالويززولتأل  ززقفلتعاقصمززةلامززتلتعت  وعوجيززقلوتأل حززقيلعتحويمهززقلإعززت -

لةلد تيقتلمق مةلعمت وي ذلو قعتقعتلتإل هق ل تلإييقشل رعلام لجلي

لشتصمةلوريرلشتصمةذلد قشرةلوريرلد قشرة.

اززززو يرلم زززززوتتلتاصززززقلل زززززيكلتعم ززززرواقتلتعممتحازززززةل قعحقضززززز ةل -

وتعميتميززقتلتعصزز قايةلتعمحيلززةذلعت ميززةلدهززقفتاهجلوخمزز ل  ززوتحل

لعم تيقاهجذلوهولدقلي متل  قعص قاقتلتعمغ ية .ل

االيجلتعم قالتتلتعالزدةلعوضولخلةلدح مزةلعمم زروعلتعمحترزكذل -

ةلوعل ولتع زراواو يرلتال ت قفتتلتإلشتفيةلتعتزتلاتيمز ل ي يزةلتعم زر

لتع قشلةذلوإجرتءتاهقلتإلشتفية.ل

لتعتوتب لدولاقض قتلتألامقللوتعت  وعوجيقل تلالشلدكلتعلوللتعتت -

عهقلتع   ل تله تلتعميقلذلدكل ج لتعحصوللامتل يق قتلوديمودقتل
  يةذلوامميةذلوب قايةذلوشاجل  تلدكلامزالتعحقضز قتذلوتالطزالعل

ةلقشةلد هزقل زتلإشتفةلتعحقضز امتلخ زرةلتعيزقدميكل يهزقذل هزل لتال زتى

لواحاي ل هلت هقذلواطريذلد رواقتل قجحة.ل

د ززقالةلتعماززيجل ززتلتعحقضزز ةلامززتلا ززوي لد تيقاززةلشتخزز لتأل ززوتحل -

الزدةلتعمحميةلوتعطقفجيةذلود قالاةلا عال تلا ديكلتعموتشلتألوعيةلتع

 لتعتتليحتقجلإعيهقذلوتعم قفاةل تلتعميقف لتعمحميةلوتعلوعيةلعيزر
لد تيقاة.ل

ااززليجلتعززلاجلتعمززقعتلتعزز علي ززقاللامززتلا  ززيجلا ززق قتلتعم ززروعذل -

جهزقتلتعزلاجلل-وتالاصقلل قعمؤ  قتلتعمقعيةل تعمصقف ل ولتع  زو ل

للتألخرى لعمحصوللامتلتعتموي لتعالز لعت ىي لتعم رواقتلو يقاهق.

ةلاو)ي لتعصمةلوتعيالمةل يكلتعم روعلتعمحتركلو يكلتعيهقتلتعيمميز -

تعيمميزززةلدرتازززالتأل حزززقي لعمحصزززوللامزززتللتعميقهزززلل- تعيقديزززقت

لتال ت قفتتلتعيمميةلوتعى يةلتعملمو ة.ل

او)ي لتعصمةل يكلتعم روعلتعمحتركلو يكلتع راقتلتعص قايةلتعتتل -

لا قالال تلا ىي لد تيةلواص يية.ل

إمقدززةلشوفتتلالفي يززةلوا هيميززةلعم ززراقتلوتعم ززرواقتلتعمحترزز ةل -

تع زززراقتلو مزززاللازززولل يزززدلتعارزززقيقل تتلتعصزززمةل  يزززقالهززز ا

لتعم رواقت.

و زز عال قعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةلايززللد  مززقتلهقش ززةلا ززيتلإعززتل
د زززقالةل بزززحقبلتعم زززرواقتلتعاقصمزززةلوتعمحترززز ةذل مزززقليم ززز هجلدزززكل

اوظيززفلإ ززلتاقاهجل ززتلد ززرواقتلوشززراقتلاطززلدهجلواحازز ل هززلت هجذل

واطل لديتميقاهجلتع قايةلعمحصزوللامزتلد ق زةلفيقشيزةل زيكلتعميتميزقتل
مزولخرىذلودزكل)زجلتالاتىزقظل قع ىزقءتتلتعيمميزةلتعمتزوت رةلشتخز لتعميتتأل

 ززلالًلدززكلهيراهززقلعمطززقفجذلوتال ززتىقشةلد هززقل ززتلخلدززةلتعميتمززوذلوشاززجل

لتعم ززقشفتتلتعتا يزززةذلود زززقالةلفوتشلتألامززقلذلوتال زززتىقشةلدزززكلتع زززوتشف

عىيوةلتع  ريةلتعمتيممةذلوتعتتلاتمث ل تلدطرجقتلتعتيميجلتعيقديتذلو للت
لق.يكلدؤ  قتلإ تقجلتعمير ةذلوملقاقتلال ياهقلواحاي لتال تىقشةلد ه 

ل لخصقصصلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل5 

إيلاقضزز قتلتألامززقللوتعت  وعوجيززقلهززتلتألشتةلتعم ت ززرةلعت ميززةل

وا ززييولتعم ززرواقتلتعصززغيرةلواحايزز لتعت ق  ززيةلعهززقذلوعزز عال ززويل)مززةل
امزقللوتعت  وعوجيزقلديمواةلدكلتعطصقصصلتعتتلات جل هزقلاقضز قتلتأل

 تع قعوأذلتع قجحةذلوتعتتلامياهقلاكلريرهقذلودكل هجلامالتعطصقصصل
ل  هق:ل 49ذل2005

ًل - لمللا ويلدؤ  قتلاقدةذل ولخقبةذل ولدطتملةذلوالتفلعتزلفل ف قازق

لدكلخالللدقلاي يةلدكلدوتفشلدكلتعمؤ  قتلتعمحتر ة.ل

ل - دززكلاردززتلإعززتلشاززجلتعم ززرواقتلتعصززغيرةلتعتززتلا لززوعلامززتلمززلف 

لتإل لتعلوتعتلويرلتعت  وعوجتل تاليجلتعلاجلوتعم ق لة.ل

تجلاال لتتشاجلعمم رواقتلتعصغيرةلخالللدلةلزد يةلدحلشةذلإعتل يلي -

لاطرجلتعم روعلدكلتعحقض ةل يللوبوعةلإعتلتع رذ.ل

الللخزمللي ويلعهقل   يةلاحتيةذلومللا ويلت ترتضيةلاال لخلدقاهقلدكل -

ش  ةلتإل تر أ.لخقبةل تلظ لاصرل)وفةلتالاصزقالتلتعتزتلاوعزأل

لتعيقعجلإعتلمريةلبغيرةذلواممألامتلا ويبلتعحلوشلتعيغرت ية.ل

مللا ويلد زتامةذلومزللا زويلاق يزةلعمؤ  زةل خزرىل ا زرلد هزقلاتمازتل -

  لامزتلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةلأل هزقلاؤ زسلد هقلتعلاجذلوه تلي ل

ل قعيقديقتذلوا ويلاق يةلعهقذلوامقفألاممهقلاحألفاقيتهق.

درا لززةل قعمؤ  ززقتلتعيمميززةلاقعيقديززقتلودرتاززالتع حززثلتعيممززتذل -

لو قعتززقعتليززتجلإ  ززقصهقلوال ياهززقلشتخزز لامززالتعمؤ  ززقتلتعيقدييززةل و

ل قعاربلد هق.ل

تتلتعلزززق ولتعتىتزززتل ولاللاحترزززكل زززوىلتعم زززرواقتلوتأل حزززقيل  -

لتعت  وعوجتذلوتعتتلات جل م توىلدتال لدكلتعتا يةلتعيقعية.ل

لا هجل تلاحاي لتعتازل لتعيممزتلدزكلخزاللل از لوازوطيكلتعت  وعوجيزقذ -

واحويزز لتعميتميزززقتلدززكلاو هزززقلد زززتهم ةلعمت  وعوجيززقلإعزززتلاو هزززقل

لديتميقتلد تيةلعهقلومقشفةلامتلدوتا تهق.

 لامززتل هززجلدوتبززىقتلتعحقضزز ةلو ززتلهزز تلتعصززلشليم ززكلتعتيززر

تعت  وعوجيةلدكلخزالللاو هزقلا زقفةلازكلد  ودزةلامز لدت قدمزةلاحتزوعل
ل :ل30ذل2005امتلدقليمتل إ رتهيجذل

دومزززول ولد زززقيلديهزززالا يزززقًلع زززوعلوط ييزززةلتعالزززقعلتعت  وعزززوجتل -

لعمم رواقتلتعتتلاثجلفاقيتهقلشتخ لتعحقض ة.ل

ل ترةلإمقدةلدحلشةلشتخز لتعحقضز ةلاتزرتوالدزكلازق لإعزتل)ال)زةل ازوت  -

ل ايجلإييقفيةلد ق  ة.ل

اادزززةلدت قدمزززةلدزززكلتعطززززلدقتلوتعزززلاجلتعى زززتلوتإلشتفعلوتعمززززقعتل -

لوتعت وياتلعمم رواقتلتعت  وعوجيةلتعيليلة.ل

اازززززق لشتخززززز ل ول قالشزززززترت لدزززززولتعيقديزززززقتلودرتازززززالتأل حزززززقيل -

لشةلدزكلتعزوفألوتعميقدز لوتعمطت زرتتوتعت  وعوجيقذلدكل ج لتال تىق

لوتع قاثيكلتعموجوشيكل هق.ل

وازز عالا ززتر لتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل ززتلخقبززيةلتفا قطهززقل
ىيلل قعمؤ  قتلتعيمميةلوإد ق قاهقلتعى يزةذل حيزثلا زويلجزاءتلد هزقذلوا زت

دزززكل زززرتدذلتع حزززثلوتعتلزززويرلتعاقصمزززةل زززتلهززز التعمؤ  زززقتذلامزززقل يل

تتلللتعهيلقتلتعيمميةل زتلتجتز تبلتال زتثمقفتعحقض قتلتعت  وعوجيةلا قا
حل)ةلتعمحميةلوتإلمميميةلاكلطري لا وي ل  حق)هقذلو هجلتعتل ياقتلتعم زت

ال هقذلوارايالتعايمةلتعمرزق ةلوتألدزوتللتعتزتلامزوللامزالتأل حزقيلواز ع
لتعتتلا تذلا هق.

  ل  وتعلتعحقض قتلتعت  وعوجية6)

تعل واقًلخقبقًلدزكل  زول تلتعحاياةلإيلتعحقض قتلتعت  وعوجيةلايل
اقض قتلتألامقلل صىةلاقدةذلع زكلتعىزرحل زيكلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةل

وريرهززززقلدززززكلاقضزززز قتلتألامززززقللتألخززززرىذل  هززززقلاحترززززكلتأل  ززززقفل

وتعم ززرواقتل تتلتع يززللتعت  وعززوجتذل طززال لريرهززقلدززكلتعحقضزز قتل
تألخرىلتعتتلاحترزكلد زرواقتلدت وازةلوااميليزةذلامزقل يلتعحقضز قتل

وعوجيززةليززتجلإ  ززقصهقلوال ياهززقلشتخزز لتعيقديززقتلودرتاززالتأل حززقيلتعت  
لتعيمميةذلأل هقلاتلمبلد توىلدراىولودتال لدكلتعمير ةلوتإلااقي.ل

وفرزجل يلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيزةلا ززلفجلاحزأل  ززوتعلاقضزز قتل

تألامقلل صىةلاقدزةذلإالل  هزقلاصز فلإعزتل زوايكلدزكلتعحقضز قت.لا يزقًل

ةلوتعمرتازززز لتعتززززتلوبزززز لإعيهززززقلتإل ززززلتعلع وايززززةلتعم ززززقالةلتعملمو زززز
تعت  وعوجتذلوهمقلاقض قتلتأل حقيلتعت  وعوجيزةذلواقضز قتلتألامزقلل

ل :5ذل2007تعت  وعوجيةذلويم كلاوضيحل عال يمقليمتل القفذل

لاقض قتلتأل حقيلتعت  وعوجيةل تعحلتص لتعيممية :ل-1

يز لا يولتعيقديقتلودرتاالتع حويلامتلتع حثلاكلدصزقشفل ليمزةلعتمو
تع حززويلتعتززتليززتجلإجرتؤهززقذلواح ززيكلشخززوللتع ززقاثيكذلوايت ززرلتعحززلتص ل
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تعيمميةلدكل  رز لتألدزقاكلعتحايز لهز تلتعغزر ذلايزثلتعتوتجزللتع ثيزفل

عم ززراقتلتعمحميززةلوتألج  يززةذلدمززقليززو رل ربززةل دززق لتعيقديززقتلعتو)يزز ل

االمتهززززقل قعمؤ  ززززقتلتعصزززز قايةلوتعتيقفيززززةلوتإل تقجيززززةذلامززززقلا حززززثل
كلديقشيكلجليلةلعتيمي لتع حثلتعيممتلوا بيمةذلويتحا ل عالتعيقديقتلا

دزززكلخزززالللتعزززلاجلتع  يزززرلتعززز ىلاتمازززقالتعيقديزززقتلدزززكلفجزززقللتألامزززقلل

وخقبزززةلتع زززراقتلتعيمالمزززةلايززثلامتمزززالديقدززز ل حثيزززةلل-وتع ززراقتل

دتمياةذلدمقلي   ل ربةل دق لتع قاثيكلعصا لملفتاهجلتع حثيةلشويلا مىةل
لاللر تلا ةل تلتعومألتعحقضر.لإ ةل وعلدكلتعت قد ل-

لع حثيةتعاللاق ألتعحلتص لتعيمميةل الل هجلتأل  قبلوفتءلت ت قفلتعيقديقتل
ةذل تلتعيقعجذلايثليمث لتع حثلوتعتلويرلتعهزل لتعزرصيسلعميقديزةلتع حثيز

 حثلإلالتشلتعلالبلتع يكليمتحاويل هقلا قاثيكلوالفي هجلامتلدهقفتتلتع

كلؤالءل يللاطرجهجل زتلتعحليازةل ولا زقاثيتعيممتذلودكل)جلييم لدي جله
اويل تلتعيقديقتلودرتاالتع حثلشتخ لتعحلياةلو ايق قًلخقفجهقذل وليمتح
لرى.عميم لا قاثيكل تلتعوالتتلتع حثيةلتعتتلامتم هقل يدلتع راقتلتع  

إيلملفةلتعيقديقتلودرتاالتع حثلشتخز لتعحليازةلامزتلاحايز لل
لتال زززلتعلوتال ت ززقفليمثززز لتعيقدززز لإ تقجيززةل حثيزززةلدتميزززاةلومززلفاهقلامزززت

تأل ق تل تلج بلتع زراقتلإعزتلتعحليازةذلواحايز ل زميةلعمحليازةلامزتل

 لتعم توىلتعمحمتلوف مقلتعيقعمتلجرتءلتعتميزالتعز ىلاحاازةذلا زلدقلا زي
 ا رلازلشلدزكل زرتءتتلتالختزرتعذلواحزوللتع زراقتلشتخز لتعحليازةلهز ال

لتع رتءتتلإعتلد تذليتجلا وياة.

 قتلتأل حزززقيلتعت  وعوجيزززةلاوظيزززفلتع حزززويلوا زززتهل لاقضززز

لتص لتعيمميةذلواحويمهقلإعزتلد تيزقتلا زويايةذلويلمز لاميهزقل ايق زقًل تعحز

رلتعيمميةذلود تاهقتلتعيمو  ذلواوجللشتخ لتعحر لتعيقديتذل هل لالوي

ةل   قفلو  حقيل ارقءلهيلةلتعتزلفيسذلوتعلزالبذلوتع زقاثيكذلوتال زتىقش
ل 287ذل2008عيقدية. ا لتعحميلذلدكلتإلد ق قتلتعموجوشةل ق

لومللاوجهألدصرلدؤخرتًل حولتع لءل و  قءل يدلتعحلتص لتعيممية
لأل حقيت  وةل مقلهولمقصجل تلدي جلتعلوللتعمتالدةلوتع قديةلود هق:لدلي ةل

تعيمميززةلوتعتل ياززقتلتعت  وعوجيززةل ززتلد لاززةل ززرجلتعيززربلوت تتحززألاززق ل

  زةللعت  وعوجيقل قال مقايميةإالذلووتشىلت2001ذلتعاريةلتع ايةل تل2000
فلوإمقدززةلتعم زززق تلتإلشتفيززةلوتع  يززةلتعتحتيززةلاومزززل1997 يززللإ  ززقصهيق ل

لأل  قبلريرلديمودة.

لاقض قتلتألامقللتعت  وعوجية-2

تل عاللاطمألتعيقديقتلاكلتع  رةلتال ياتعيةلتعىوميةلتعتتلاقشأل

  زقتلإطقفهقلمرو زقًلطويمزةل زتلتعمقضزتلاريصزةلامزتلتع يزللازكلتعمؤ
عهقللتعص قايةلوتإل تقجيةذلو  راهقلإعتلتعص قاةلامتل  هقلار ةلاللد قي

 ززتلتعيقديززةذلو اعززألتعيقديززقتلدززكل رجهززقلتعيززقجلمولتعتلززوفتتلتعتززتل

يةل مزقلعزليهقلدزكلإد ق زقتل  زرل-ال)ألد  ل لتيةلتعازريلتعي زريكلعتازتحجل
لتعميتمززول  زز لديقالاززةلوجوت  ززةذلو بزز حألتعايمززةلتعحايايززةل-و  ريززةل

لل.اقض قتلتألامقعميقديةل يمقلاالدةلعميتميهقلدكل ىوذلو عالدكلخاللل

ا هجلاقض قتلتألامزقللتعت  وعوجيزةل زتلشازجلود زق لةلتع زقاثيكل

هجلتعم ت ريكلوتعم لايكذلتعز يكل  يزاوتل قعىيز لدرتاز لدتالدزةلدزكل  حزق)

ةذل تتلتعلق ولتعتى تلوتعت  وعوجتذل ت ويل مثق زةلدؤ  زةلجقدييزةلا مويز

جلوفشززقًلعميمزز لوتعطززلدقتلتإلشتفيززةلتعم ززتراةذل قإلضززق ةلإعززتلااززليلاززو ر
تعلاجلتعى تلعمم زرواقتلتعيليزلةذلوايمز لامزتلخىزدلتألا زقءلتعمقشيزةذل

تعتزتلااززولامززتلازقا لبززقابلتعم ززروعذلو قعتزقعتلااميزز لدطززقطرلتعى زز ل

عمم زرواقتذل مي زتل  هزقلا ززقاللتعم زقشفيكلع زلءلد زرواقاهجلتعطقبززةذل
لعليهجل وىلديرشل  رةلد روعلجيل.لا لدقلاللي ويل

وتعوتمول يلاقض قتلتألامقللتعت  وعوجيةلايم ل يرقًلامزتلاازليجل
تعطززلدقتلتعملامززةلعمم ززرواقتذلوشفت ززةلتعيززلوىلوتعت ززوي ذلوميززقأل

تعيززوشةلوتعموتبززىقتلتعايق ززيةذلومقاززلةلتع يق ززقتلتعى يززةذلوتعم ززقالةل ززتل

قتلا  وعوجيزةل زتل يلزةلا  يجلتعياوشذلوهتل قعمحصمةلامث لمقالةلديمودز

تألامززقللوااويززللتعم ززرواقتلوتع حززويلتعيمميززةل قعميمودززقتلتعالزدززةذل

 قإلضق ةلإعتلديموازةل خزرىلدزكلتعطزلدقتلوتعت زهيالتلوآعيزقتلتعزلاجل
وتعم ق لةعتوبززززي لتعم ززززروعلإعززززتل ف لتعوتمززززوذلواحايزززز لتألهززززلت ل

وتألف ززززقالتعملمو ززززةلدززززولايايززززالتعتا يززززةذلواحايزززز لاىززززقءةلتعميتمززززول
ل Manimala & Vijay, 2012, 9 . ا 
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قذلا يتلاليللدكلتعم  مقتل تلتعواليقتلتعمتحلةلتألدري يةذلوآ ي

قللو وفيقذلو  ريايقذلو يدلتع ملتيلتع قديةذلإعتلال يز لاقضز قتلتألامز

إازلتشلووتعت  وعوجيقذلع و هقلااو ل تهيلةل يلزةلدالصمزةلعم زراقتلتع قشزلةذل
قيلفجقللتألامقلل م حهجل رتءتتلتالخترتعذلتعتتلارمكلعهجلااومهجلتع  

 زززتلتعميتمزززوذلوتاطزززق لاق زززةلتإلجزززرتءتتلوتعتزززلت يرلتعطقبزززةلتعى ريزززةل

وامقيتهزززقذلو قعتزززقعتلاازززو لتعحقضززز قتل تازززليجلتعزززلاجلوتعتوجيزززةلتعزززالز ل

عمم رواقتلتعيليلةذلاتتلا ويلمزقشفةلامزتلتعم ق  زةل زتل زوحلتعيمز ذل
 قإلضززززق ةلإعززززتل هميتهززززقل ززززتلشاززززجلتالمتصززززقشتتلتعمت واززززةذلوا ززززوي ل

ل قهمةل تلاو يرل رعلتعيم ذلوتعارقءلامتلتع لقعة.لتعت  وعوجيقلتعم

ودكله تلتعم لم ل و ةلي  غتلتعتير لامزتلايزقفبل يزدلتعزلولل

 ززتلال يزز لتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةلشتخزز لدؤ  ززقاهقلتعيقدييززةذلوايززفل

ت ززتلقاألهزز التعززلوللتال ززتىقشةلدززكلامززالتعحقضزز قتل ززتلف ززطلتعتيمززيجل
تألامقللع وحلتعيم .لو زو للتعيقديتل مؤ  قتلتإل تقجذلوإالتشلفوتش

ييزززر لتع قاثزززقيلعط زززرتتلازززلشلدزززكلتعزززلوللتعتزززتل يحزززأل زززتلال يززز ل

ةذلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل قعيقديقتذلوهتل تعواليزقتلتعمتحزلةلتألدري يز

لو ر  زقذلوتع ززيوشية لع زو هجلدززكل وتصز لتعززلوللتعتزتلعهززقلتع ز  ل ززتلهزز ت
لتعميقللامقليمت:

كية في تببيا الحاضنات ( تجربة الواليات المتحدة األمري1)

لالتكنولوجية بالتعليم الجامعي

ايززللاير ززةلتعواليززقتلتعمتحززلةلتألدري يززةل ززتلال يزز لاقضزز قتل
لتألامقلل صىةلاقدةذلوتعحقض قتلتعت  وعوجيةل صىةل

ميقلذلخقبةلدكل وعتلو مل لتعتيقفبلتعيقعميةلتعرتصلةلوتع قجحةل تله تلتع
ةلممزتلوتإل تزقجتذلعتي زيلل  ززرايزثل ) تزأل يقازقلا يزرتًل ززتلتعتل يز لتعي

إ  ززقءلتعحقضزز قتلامززتل ف لتعوتمززوذلو هميتهززقل ززتلتع هززو ل قع حززثل

تعيممزتذلواحويزز ل تقصيزةلإعززتلد زرواقتلوبزز قاقتلايمز لامززتلاحايزز ل

كلتعت ميةلتالمتصقشيةذلوزيقشةلديلالتل رعلتعيم ذلودقليترازبلاميهزقلدز
جل زتلديزقللإ تزقزيقشةلتإل تقجلوتعلخ لتعاودتذلو يرقلاحايز لاازل لا يزرل

لتع ردييقتلوتعم رواقتل تتلتعلق ولتعتا ت.

ويوجززلل زززتلتعواليزززقتلتعمتحزززلةلتألدري يززةليوجزززللدزززقليايزززللامزززتل

 لاقض ةذلا بلتاصقءتتلتالاحقشلتعوط تلعحقض قتلتألامقلذل١٠٠٠ 

ل لاقض ةلا  وعوجيةلاق يةلعميقديقتذلوه تليؤاللامزت٤٠٠د هقلاوتعتل 
 يززةل ززيألإعززتلوضززول ززرتدذلااززو لامززتل يلتع ثيزرلدززكلتعيقديززقتلتألدري

تعيم ذل غر لاحاي لتعزر حذلوزيزقشةلتعزلخ ذلواحايز لتال زتثمقفذلوهز ال

 مةلتعيمميةليتحوللاكلطرياهقلتع حثلتعيممتل تلتعيقديقتلإعتلد تيقتلمق

عمت وي ذلو يرزقل زلت ولتع حزثلازكلدصزقشفلامويز لجليزلةلعل ىزقحلامزتل
تجهززةلتعتوميززقتلتعطقفجيززةلتعتيمززيجلو   ززلةلتع حززثل ززتلتعيقديززقتذلودو

 قع  ززز ةلعمت ميزززةلتالمتصزززقشية.لودي زززجلهززز التعحقضززز قتلاق يزززةلعميمييزززةل

تألدري يةلعحقض قتلتألامقلذلومزللوبزمألامزالتعحقضز قتلإعزتلدرامزةل
ل Aernoudt, 2004, 129تالاتمقشلامتلتعتموي لتع تات. 

ووفشل زززتلإاصزززقءتتلإازززلىلتع ززز  قتلتألدري يزززةلعمحقضززز قت؛ل
 Texas Associationقض قتلتألامقللوتعت  وعوجيقلجمييةلا  قألعح

of Business incubators and Technologyذل يلديزلالتل يزقال
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تعم رواقتلتعيليلةلشتخ لتعحقض قتلتعمرا لزةل هز التع ز  ةذلاايزللازكل

% ذلو يلتعم ززرواقتلتعماقدززةلشتخزز ل مززالتعحقضزز قتليايززللديززللل٨٠ 

عم رواقتلتعماقدةلخقفجل لضيفلديلالتل مولت٢٢ لإعتل ٧ موهقلدكل 
 لشزراةلجليززلةذلدزقلزتعززأل١٩٠٠٠تعحقضز قتذلايزثلاززجلإ  زقءلاززوتعتل 

 ل٢٤٥٠٠٠ايم ل  يقال تل وحلتعيمز ذل زقالتلامزتلخمز ل اثزرلدزكل 

 ربةلام لشتصمزةذلامزقل شزقفتلتعيمييزةلتألدري يزةلعحقضز قتلتألامزقلل

 NBIAل ذل يلاقض قتلتألامقللوتعت  وعوجيقل قعواليقتلتعمتحلةلاتصف
ل :ل153ذل2010 يلةلخصقصصلد هق  مقعذل

اتززوزعلاقضزز قتلتعم ززرواقتلامززتلدطتمززفل  حززقءلتعواليززقتلتعمتحززلةل-
% لدزكل١٩ لشتخز لتعمزليلتع  زرىذلوازوتعتل ٤تألدري يزةذليوجزللد هزقل 

تلتعحقض قتلاوجلل تلتعم قط لتعحرريةذل ي مقلاالفل   ةلتعحقض قتلتعت
ل% .ل٣٦ااول تلتعم قط لتعريىيةل  حول 

 لدتزرلدريزول قع  ز ةل12,000طتمفلد قاقتله التعحقض قتلدقل زيك وا-

قتلألا رهقذلوي مغلدتو طلتعم قاةلتعاق مةلعمت جيرلعلىل بحقبلتعم روا

 لدتزرلدر ززوذل ي مزقلي مزغلدتو ززطلازلشلتعم زرواقتلتعتززتل٥٠٠٠ازوتعتل 
ل لد رواق.ل٢٠امتح ل قعحقض ةلتعوتالةلاوتعتل 

 لدكلديموعل%51عح ودةلاوتعتل وي مغلالشلتعحقض قتلتعمموعةلدكلت-
تعحقضزز قتلتعتززتلاهززل لإعززتلات ززيطلتعت ميززةلتالمتصززقشيةل ززتلتعميتميززقتل

تعمحيلززةذل ي مززقلامثزز لاقضزز قتلتألامززقللتعطقبززةلتعتززتلاتززوعتلامويمهززقل

جهزززقتلخقبزززةل ولد زززتثمرويل ولديموازززةلشزززراقتلبززز قايةلازززوتعتل
ذل% ذلواهززل لهزز التع وايزززةلدززكلتعحقضزز قتلإعزززتلت ززتثمقفلتألدزززوتل8 

والويرلتعت  وعوجيقتلتعطقبةذلود هقلاقض قتلامألإمقدتهزقلدزكلخزاللل

تل واقعةل ق قلعمىرقء ذلتعطقبةل   حزقيلتإلع ترو يزقتلواا يزةلتالاصزقال

 لدزكلتعحقضز قتلتعتزتلاموعهزقل%5تعمتلوفةذل ي مزقلاوجزلل  ز ةلازوتعتل 
 يززدلتعهيلززقتلتعطقبززةذلاميمواززةلتع  ززقصسلتألدري يززةذل ولتعيمييززقتل

عتيقفيةذلواهزل لإعزتلا ميزةل يزدلتعم زرواقتذلوتعصز قاقتلوتعغر لت

تعتاميليزززةلتعمتطصصزززةذلوازززو رل زززرعلامززز لعىلزززقتلتجتمقايزززةلدحزززلشةذل
% لدكلديموعلتعحقض قتلشتخ لتعواليقتلتعمتحزلةلتألدري يزةلايزلل٢٧و 

لاقض قتلا  وعوجيةلارا طل قعيقديقتلوتعميقهزللتعتيميميزةذلوا زتر لدزو

% ل١٠وتعطقبةل زتلتألهزلت ذلوامثز ل  يدلاقض قتلتألامقللتعيقدةل
% ل٩دكله التع   ةلاقض قتل تتل هلت لاص يييةلدحلشةلتعتطصصذل 

 تتلاوجزززةلا  وعزززوجتلدتطصزززصل تعت  وعوجيزززقلتعحيويزززةذلا  وعوجيززززقل

% لدزززكلديمزززوعل١٦تعميمودزززقتلوتالاصزززقالت ذل ي مزززقلايزززللازززوتعتل 

 زتر لاقض قتلتألامقلل قعواليقتلتعمتحلةلدزكلتع زوعلتعم زتر ذلايزثلي
ل تلامويمهقلتعم  مقتلريرلتعح وديةذلوتعيهقتلتعطقبةذلو تلدي جله ا

تعحقضززز قتليتزززر لتعتمويززز ذلوإمقدزززةلوت  زززقءلتعحقضززز قتلإعزززتلتعيهزززقتل

تعح وديززةذلامززقلياززو لتعالززقعلتعطززقعل تززو يرلتال ت ززقفتتلوتعط ززرتتذل
ل قإلضق ةلإعتلاموي لتعم رواقت.

تلتعواليززقتلتعمتحززلةلواتمثزز ل هززلت لتعحقضزز قتلواوتدزز ل يقاهززقل ززلللل
تألدري يزززةل زززتل اززز لتعت  وعوجيزززقذلوازززو يرل زززرعلامززز لجليزززلةذلوشازززجل

تالمتصزززقشلتعزززوط تذلامزززقل يلدزززكل هزززجل زززرعل يزززقالامزززالتعحقضززز قتذل

د زززقفاتهقلدزززولتعالزززقعلتعيزززق لوتعطزززقعذلوتفا قطهزززقلتعم قشزززرل مرتازززال

تع حويذلوتعيقديقتلتألاقشيميةذلوتعحصوللامتلدرشوشلااق تذلدكلجرتءل
ثمقفل زتلد ززرواقاهقذلومزلل شىل عززالإعزتلاهليزللاوتدزز ل يزقالامززالتال زت

تعحقضززز قتلتألدري يزززةل زززتلاحايززز ل هزززلت هقذلوتعتزززتلد هزززقلالزززويرلإشتفةل

تعت  وعوجيقذلوإييقشلت ترتايييقتل قجحةذلوإالتشلخلطلدلفو ةلعتلويرل
تعت  وعوجيقذلو يرقلاو يرلتعلاجلتعمقعتلتعملموبذلدولاامي لتعىترةلتعاد يةل

للإعتلتأل وتحذلوتالاتمقشلامتلتعت  وعوجيقلتعمتالدةذله تل قإلضق ةلعملخو

إعززتلتعترايززالامززتلتاتيقجززقتلتعيمززالءلشتخزز لوخززقفجلتعحقضزز ة تعمايلعل

 ذلامززقل شززقفتلتعيمييززةلتألدري يززةلعحقضزز قتلتألامززقلل6وتعطرززرتذلذل
 NBIAذلإعتل يل رتدذلتعحقض قتلاهل لإعزتلاازليجلتعزلاجلوتعم زقالةل 

تعت ززغي لعمم ززرواقتلتعصززغيرةلتعيليززلةذل هززل لاح ززيكللتع ززقدمةلع ززلء

 ربززهجل ززتلتع يززقالوتع مززولاززتلاتحززوللامززالتعم ززرواقتلإعززتلشززراقتل

 ,National Business Incubation Association, 2001اايايزة 

 .لوه ق لتعيليللدكل مق جلتعحقض قتلتعت  وعوجيةلتعمتمياةل تلجقديقتل1
لهقلدقليمت:تعواليقتلتعمتحلةلتألدري يةذل شهر

 Austin University اقضززز ةلجقديزززةل و زززتكلتعت  وعوجيزززة -

Technology Incubator ل.ل

 Technologicalتعحقضزززز ةلتعت  وعوجيزززززةل يقديزززززةلديريال زززززلل -

Incubator at the University of Maryland .ل

 Technologicalو ززطل موفيززلتللتعحقضزز ةلتعت  وعوجيززةل يقديززة -

Incubator at the University of Central Florida.ل

تعحقض ةلتعت  وعوجيةلتال ترتضيةل يقديةل رت ليال قعواليزقتلتعمتحزلةل -

 .Virtual Incubator at Brandeis University, Uتألدري يزة

S. A.. 

 تلضوءلدقل   لاترحل هميةلتعحقض قتلتعت  وعوجيزةل يقديزقتل
متلاوجللاتعواليقتلتعمتحلةذل وتءل اق ألتعحقض قتلتال ترتضيةل ولتعتتل

ثل ف لتعوتموذلوتعتتلار طل يكلتعتيميجلتعيقديتلودؤ  قتلتإل تقجذلاي

تلايللتعحقض قتلتعت  وعوجيةلدزكل هزجلتال زترتايييقتلتعحليثزةلتعتزتلا زي

عمتغمبلامتلتعم  التلتعتزتلاوتجزةلتعم زرواقتلتعيليزلةذلوتإل زهق ل زتل
لاحايز لا وي لتعتل ياقتلتعت  وعوجيةلتعحليثةذلامزقلا زهجلتعحقضز قتل زت

تع رتاةل يكلتعم رواقتلوتع راقتلتعمحتر ةل زلتخمهقلو زيكلتعيقديزقتل

دززكل قايززةذلو ي هززقلو ززيكلتعم ززرواقتلوتعصزز قاقتلتع  يززرةلتعتززتلاوجززلل
خززقفجل لززقحلتعحقضزز قتلدزززكل قايززةل خززرىذلدمزززقلي ززقاللامززتل يزززقال

تعم رواقتلتعتتلاتطرجلدكلتعحقض ةلوتعتزتليم زكل يلايمز لاصز قاقتل
لوتع راقتلتع  رىل تلتعميتمو.للدغ يةلعمم رواقت

ةل يلاقض قتلتألامقللوتعت  وعوجيقل تلتعواليزقتلتعمتحزللوتعوتمو

ح زيكلتألدري يةلمللعي ألشوفتًلا يرتًلد  لدقليايللاكلخم زيكلاقدزقًل زتلا

لتالمتصقشتتلتعمتيثرةلوخم ل رعلتعيم لوا ييولتال ت زقفذلودزكل)زجل ازل
الللديموازززةلتعمزززوتفشل ززقهمأل زززتلإمقدزززةلتع زززراقتلتعريقشيزززةذلدزززكلخززز

عرصيسلوتعطلدقتلتعمالدةلعلاجلتألامقللتعتيقفيةذلو قعتقعتليتمث لتعهل لت

ذلع رتدذلتعحقض قتلتألدري يةذل تلإ تقجلتعم رواقتلوتع راقتلتع قجحة
تعتتلي زويلعزليهقلتعازلفةلامزتلازر ل ر زقدذلتالاترزقيذلوتالاتمزقشلامزتل

ل ى هقل تل وحلتعيم .

 امعيتببيا الحاضنات التكنولوجية بالتعليم الج( تجربة فرنســــا في 2)

ايززززللاير ززززةل ر  ززززقل ززززتلال يزززز ل ززززرتدذلاقضزززز قتلتألامززززقلل

وتعت  وعوجيزززقلدزززكل وعزززتلتعتيزززقفبلتألوفو يزززةذلوتعتزززتل زززل تل زززتل تزززرةل
تعثمق ي قتذلواح تل لاجلا ودتل ريلذلخقبةلدكلجق بل وزتفةلتع حثل

لودرتاززالتال ت ززقفذتعىر  ززية ذلو تييززةلعزز عال اززللاززجلاوزيززولتعحقضزز قتذل

قذلو ملقبلتعت  وعوجيقذل    لاقشللا رلدطتمفلد قط لتع الشذلوجقديقاه
ودرتااهزززقلتع حثيزززةلوتعيمميزززةذل قإلضزززق ةلإعزززتل عزززالاتيقدززز لتع ثيزززرلدزززكل

تعتتلتع راقتلتعيقعميةلتعيمالمةذلدولتعحقض قتلتعت  وعوجيةل تل ر  قذلو

عالشززراةلدززكل همهززق:ل شززراةلدي رو ززو أذلوشززراةلدواززوفوالذلوازز 
لتالاصقالتلتعىر  ية ذلوريرهقلدكلتع راقتلتعيقعميةلتألخرى.ل

وتعوتمول يل رتدذلتعحقض قتلتعىر  يةلاهل لإعتلإ  قءلدؤ  قتل

  ززةلتمتصززقشيةذلد  يززةلامززتلتعمير ززةلوتعتا يززةلتعحليثززةذلومززقشفةلامززتلتعم ق
تعلوعيزززةذلامزززقلاهزززل ل يرزززقلإعزززتلخىزززدلديزززلالتلتع لقعزززةذلودزززكل هزززجل

اهززتجل تلززويرلتعحقضزز قتل ززتل ر  ززقلوا ززر لاميهززقذللتعمؤ  ززقتلتعتززت

 يق ززبلوزتفةلتع حززثلتعيممززتلتعىر  ززيةذلدؤ  ززةل تعحقضزز قتلتعىر  ززية:ل
France incubationذلودؤ  زززززةل تع زززززراقتلتعىر  زززززيةلعمتا يزززززةل 

 لFrance Pole Techno Enterprises innovationوتال ت ززقف:ل
ل .161ذل2008 ا لتعرامكذل
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تعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل ززتل ر  ززقل ومقدززةلو  ززقءلامززتل عززالااززو ل

ج رلتعتوتب ل ي هقلو زيكلتعم زرواقتلتع  زرىلوتع زراقتلتعيقعميزةلدزكل

 جزز لتال ززتىقشةلدززكلديليززقتل)ززوفةلتعميمودززقتلوتالاصززقالتذلوفاقيززةل
عتزتلتتعموتهبلتإل لتايةل زتلديزقالتلتعتا يزةلتعيقعيزةذلواازليجلتعم زقالتتل

وللعمم زز التلتعتززتلاوتجززةلامززالاحتززقجلإعيهززقذل مززقلي ززهجل ززتلإييززقشلامزز

تعمؤ  زززقتلتعيمالمزززةذلوااويزززلهقل قخترتازززقتلتأل زززرتشلتعم ت ززز يكلعتمزززال

ام يةلتعحقض قتلتعت  وعوجيةذلدمقلي هجل تلزيقشةلإ تقجيةلامالتع راقتذلو
لتاتيقجقتل وحلتعيم .

 لازززجلإمقدزززةلدؤ  زززةلدراايزززةلاززز  جل   زززلةلهززز ال2001و زززتلازززق للللل
 French Societyعىر  زيةلعمحقضز قت: تعحقض قتذل زميأل قعيمييزةلت

of incubators ذلومززللمقدززألامززالتعيمييززةلتعىر  ززيةل تحليززلل  ززوتعل 

تعحقضززز قتلتعيقدمزززةل زززتل ر  زززقذلوتع ززز  لتعازززق و تلعهزززقلامزززتلتع حزززول
ل :ل488ذل2015تعتقعت ملق ذل

اقض قتلا ودية:لوتزشتشتل التشهقل تل ر  قلوتزشهرتل    لا يزرذل-

 ذل١٩٩٩وزتفةلتع حثلتعيممتل تلدزقفألازق لخقبةل يللبلوفلمق ويل
وتعزز علمززق ل تمويزز لاززلشلدززكلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةذلتعتززتلاهززل لإعززتل

تاترزقيلتعم زرواقتلتعيليززلةذلتعتزتلاازو لواؤ ززسلامزتلمقازلةلامميززةذل

لوي تمززتلإعززتلامززالتع وايززةل يرززقًلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةلتعماقدززةلشتخزز 
تمىزززةذلودرتازززالتع حزززويذلهزززلتلاميزززقتلتعه ل زززةذلوتعميقهزززللتعيمميزززةلتعمط

دثز لل قإلضق ةلإعتلتعحقضز قتلتعتزتلازرا طل قعت ميزةلتالمتصزقشيةلع مزقعيجذ

 .لايزثلاهزل لامزالتعحقضز قتلإعزتلشازجلParis innovationاقضز ةل 
وا ززهي ل مززولتعم ززرواقتلوتع ززراقتلتعريقشيززةل ززتلتعميتمززوذلواحايزز ل

ل تزقصذلتع حزثلتعتيقويل يكلتعيقديقتلوملقاقتلتعص قاة.لودكل)جلال يز 
لتعيممتذل هل لا لد  التلتعميتمولتعىر  تلوا ميتة.

لاقض قتلامم هقلتع راقتلتع  رىلو يوتلتعط رةلتعيقعمية:لوهزتلا زقفة-

ازكلاقضز قتلمقدززألديموازقتلدزكلتع ززراقتلتع  زرىل ومقدتهزقذل هززل ل

ةلا ييولتعم رواقتلتعيليلةذل تلتعميقالتلتعتتلااو ل قعتيزقويلدزولخ زر
ث :لوخقبةلتعميقالتلتالمتصقشيةلوتعت  وعوجيةلتعيليلةذلدله التع راقتذ

 ال يازززقتلتعهزززقافلتعطمزززوعذلوتإلع ترو يزززقتذلوتعت  وعوجيزززقلتعحيويزززة ذل

 ذلتعتزتل مقدزألFrance Telecomو يرقلشراةلتالاصزقالتلتعىر  زيةل 
 ذلEDF ذلوا عالشراةلتع هر قءلتعىر  زيةل Invent Mobileاقض ةل 

 ذلودززززكل دثمززززةلBusiness Acceleratorتعتززززتل   زززز تلاقضزززز ةل 

لتعحقض قتلتعتتل مقدتهقلشراقتلخلدقتلو يوتلخ رةلامميةذل يألتعط رة

 ذلتعزز عل مززق لاقضزز ةل طمزز لPrice Water Houseتعيززقعمتلتع ززهيرل 
 ذلوهتلدتطصصةل تلشراقتلتال ت قفتتلتعاق و يةلPrice Labاميهقل 

لوتعمحق  يةذلو يرقًلشراقتلتعمرتجيةلتعمقعية.ل

ض قتلتعالقعلتعطقع:لوهتلاقض قتلت تثمقفيةلايتمزلل  ق زقًلامزتلاق-

احايزز لتعززر حذلومززلل ززل تل ززتلإمقدتهززقلد زز لد تصززفلتعت ززيي يقتلشززراقتل

امويميةذلوشراقتلف ألتعمقللتعم قف لوف ألتعمقللتعمطقطرلواوظيزفل
تألدزززوتلذلو  هزززقلاقضززز قتلاازززل لاززز لتعطزززلدقتلتعمقعيزززةذلخقبزززةلعزززلىل

ةلعطقبةذل ول تتلتعمطقطرلتعيقعيةذلودكل دثمزتعم رواقتل تتلتعل ييةلت

 ذلKPM6 لتعتق يةلع راةل Talentoامالتعحقض قتلتعطقبةذلاقض ةل 
للوه التع وايةلدكلتعحقض قتلد ت رةل يرقًل تلشوللتالاحقشلتألوفو ت.

تعحقض قتل تتلتعتطصصقتلتعمت واة:لوتعتتلاتطصصل تلديقللدييكل-

طصصززة؛لاقضزز قتلا  وعوجيززة:ل يي ززةذلودززكل دثمززةلامززالتعحقضزز قتلتعمت
دتطصصةل تلديزقالتلبز قاةلتعزلوتءذلوتعم تيزقتلتعيليزلةلتعتزتلايتمزلل

تلامتلتعموتشلتعل ييية.لواوجللشتخ لتعيقديقتل ول قعاربلد هقذلاقضز ق

زفتاية:لعت ميةلتعحقبالتلتعافتايةذلاقض قتل شيقفلوزهوفلورق قتذل
ميزززقتذلاقضززز قتلبززز قاقتلود زززرواقتل يليزززةذلواقضززز قتلاق يزززةلعم 

لودلتفألتعه ل ةذلوتعتيقفةلتعيميق.ل

و تلضوءلدقل ز  ليالازنلايزلشلوا زوعلتعحقضز قتلتعىر  زيةلدزقل
 يكلاقض قتل امقللااميليةذلاراالامزتلتعم زرواقتلتعصزغيرةلتعحر يزةل

 ززززتلدطتمززززفلتعميززززقالتلتعيقشيززززةذلواقضزززز قتلا  وعوجيززززةلا ززززتهل ل

تعز علاحتزقجلإعيزةذلتعم رواقتلوتال ت قفتتلتعتا يةذلواازو ل تازليجلتعزلاجل

اتززتلا ززتليولتعوبززوللإعززتل ززوحلتعيمزز ذلودمقف ززةل   ززلتهقل  يززقاذل
وخقبزززةلامزززالتعحقضززز قتلتعت  وعوجيزززةلتعتزززتلاؤ زززسلشتخززز لتعيقديزززقتل

لوتع ميقتل تل ر  ق.

اتميززالتعتير ززةلتعىر  ززيةل ززتلديززقللإمقدززةلاقضزز قتلتألامززقللو
ل تلدي زجوتعت  وعوجيقل يلشلدكلتعطصقصصذلتعتتلايلل مو جقًليحت ىل ةل

ذل2005تعتيززقفبلتألوفو يززةذلودززكلهزز التعطصززقصصلدززقليمززتل إ ززرتهيجذل
ل :ل62

 ل يلجميولتعحقض قتلتعىر  يةل ا  وعوجيةل ولريرلا  وعوجية ذلاال -

ةلخلدقاهقلعمم رواقتلتعممتحاةل هقذلوا عالتعم رواقتلريرلتعممتحا

ل هق.ل

ه ق لالشلدكلدرتاالتألامقللتعتتليلم لاميهقلعابل ولدصلمحل -

 lncubateurذلوامث ل مو جقًلعمحقض قتلتعمىتواةذلوااولشتخ ل 
لداقفلرر لتعتيقفةلوتعص قاةل تل ر  ق.ل

 ذلTechnology incubators يلدي جلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل  -

او رلتعطلدقتلتعمقعيةذلوفؤوألتألدوتللتعمطقطرةذلالاترقيل
لتال ت قفتتذلوتإل لتاقتذلوتالخترتاقت.ل

تلدكله التعحقض قتلات ولتإلشتفتتلتعمحميةذل يلتعغقع يةلتعي م -

ألمق و يقًلدوالتًلاحلووزتفةلتع حثلتعيممتذلامقل  هقلا خ لش الًل

لب غةل جمييةل هميةلاللاهل لعمر ح .ل

لاتوزعلتعحقض قتل تلدي جلتعمليلتعىر  يةلوا ت للتإلمقدةلشتخمهق -

كلإعتلايقملتتلإييقفيةذل تتلميمةلإييقفلد طىرةذلوعملةلاللاايللا

ل لشهرت.٢٣اوتعتل 

و زز عالتعح ودززةلتعىر  ززيةلاززو رلتعززلاجلوتعتمويزز لتعززالز لعتل يزز ل
تعحقض قتللتعت  وعوجيةذلوايللاقض ةلجقديةل وفدق لعلدثقالًل قجحقًل زتل

فاقيةلتأل  قفلتعت  وعوجيةلتعمتلوفةذل هل لشازجلتعالقازقتلتالمتصزقشيةل

ازو يرلتعمزوتفشللوتعتيقفيةل تلتعميتمولتعىر  تذلومللتايهزأل ر  زقل حزو
تع  ريةلوتعمقشيةلتعالزدةلعتل ي لتعحقض قتلتعت  وعوجيةل قعيقديقتذلدكل

 ج لتال تىقشةلد هقل تلالويرلتالخترتاقتلوتإل لتاقتلتعطقبةل قعلالبل

وتعطزززززريييكذلومزززززللازززززقزتلتعحقضززززز ةلتعت  وعوجيزززززةل يقديزززززةلازززززقيكل

 Technological incubator at the University of وفدق زلع
Caen Basse-Normandie مزززو جل زززقجحلعمحقضززز قتلا  رززز لل 

لتعت  وعوجيةلتعمتمياةل تلتعيقديقتلتعىر  ية.ل

ية ( تجربة المملكة العربية السعودية في تببيا الحاضنات التكنولوج3)

 بالتعليم الجامعي

ايزززللاير زززةلتعممم زززةلتعير يزززةلتع زززيوشيةل زززتلإمقدزززةلتعحقضززز قتل

عيززقعتذلدززكل هززجلو  يززحلتعتيززقفبلتعت  وعوجيززةلشتخزز لدؤ  ززقتلتعتيمززيجلت

لتعير يززةذلايززثل وعززألتهتمقدززقًلا يززرتًل و  ززقءلتعحقضزز قتذلخقبززةل يززلل ي
 ) تززألامززالتآلعيززقتل يقاززقًلا يززرتًل ززتلاحايزز لتعتوتبزز لوتع ززرتاةل ززيكل

تعمؤ  قتلتعيمميةذلوملقاقتلتألامقللوتإل تزقجذلود زقالةلتعلزالبل زتل

ةلتمتصقشيةذل  زهمأل زتلارجمةلإ لتاقاهجلإعتلد رواقتلجليلةل تتلميم

لاو يرلتع ثيزرلدزكل زرعلتعيمز ذلوا ميزةلمزلفتتلتعمزوتفشلتع  زريةذلو  زقء
لديتمولتعمير ةلوتعت  وعوجيقلتعمتلوفة.ل

ودكله تلتعم لمز لايزللاقضز قتلتألامزقللوتعت  وعوجيزقلدزكل هزجل
دؤشرتتلوآعيقتلاىيي لشوفلتعم رواقتلتعصغيرةلوتعمتو لةذلدكل ج ل

دكلتع لقعةذلودكل)زجلازلايجل)اق زةلتعيمز لتعحزرلعزلىلا غي لتع  قبلوتعحلل

تع  قبلتع يوشعذلودكله تلتعم لم لا يتلتعيهزقتلتعر زميةلوتع زملقتل
تعمحميةذلوتعميتمولتعمل تلتع يوشعذلإعتلا  يسلتعحقض قتلتعت  وعوجيةذل

 هل لد قالةلتعم لايكل تلا ىي ل   قفهجذلودمقلايلفل ةلتإلشقفةله قل يل

 تلإ  قءلتعحقض قتلتعت  وعوجيةلملل ل تلدكلت ت يقفللتعتير ةلتع يوشية
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ضروفةلوجوشلآعيةلجليزلةذلع از لتعمطترازقتلو تزقصذلتع حزثلتعيممزتلدزكل

تعمرتازالتع حثيزةلإعززتلتأل زوتحذلو قعتززقعتلتعايزق ل  حززثلتعو زقص لتعمتقاززةذل

وشفت ةلايقفبلتعلوللتألخرىل قعتيقويلدول ديهزلل زتق ىوفشلتع ريلزق تل
تىقشةلد هقل تلا ىي ل رتدذلتعحقض قتذلامزقل يلتاترزقيلع  حقي ذلوتال 

تعم رواقتل قعحقض قتل تلتع زيوشيةذليمزرل زثاليلدرتاز ذلاتمثز ل يمزقل
ل :ل281ذل2010يمت تعطم تذل

تعمرامةلتألوعت:لا متل  مرامزةلتعتوايزة لايزثلييزبل يلييزتلتع زطصل
لل  قف.تعمتال لعمحقض ةذل مقليم كل يلاالدةلعةلدكلااييجل تاتذلوالويرلع 

 لتعمرامززةلتعثق يززة:لوا ززم ل تعتطلززيطلتعييززللم زز لتالاترززقي ل هززل لتعايززق
ل لفت ةلتع وحذلووضولخلةلعمم روع.ل

ذلتعمرامةلتعثقعثة:ل هتل درامةلتالاترقيل تاهق ذل علتاترزقيلتعم زروع
لوتعتتلا ل لد  لتعمح قتلتألوعتلع لتيةلا  يسلتعم   ةلتعتيقفية.ل

لو  قءلامتل عالايللتعتير ةلتع يوشيةل تلتعومألتعحقضرلدكل هج

و  يحلتعتيقفبلتعرتصلةل تلديقللب قاةلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةلشتخز ل

 هززل لشاززجلفوتشلتألامززقللدززكلتعلززالبلوتعطززريييكذلو  ززقءلتعيقديززقتذل

ديتميقتلتعمير زةذلواىييز لتع زرتاةل زيكلتعيقديزقتلوملقازقتلتألامزقلل
ذلدزكلوتإل تقجذلويتجل عالدكلخالللإ  قءلواىيي لدرتاالعال ت قفلوتعتميزا

 همهززقلتعحقضززز قتلتعت  وعوجيزززةذلدززكل جززز لاهيلزززةلد ززقالدالصزززجلعتلزززويرل

حاي لاالمتصقشيةلشتخ لتعيقدية.لودكل)جلتإل هق ل تلتأل  لةلتإل تقجيةلوت
لإ تقجيةلتعيقديقتلتع يوشيةلواحوعهقلإعتلجقديقتلد تية.

ومزللزتشلتالهتمززق ل و  زقءلوال يزز لتعحقضز قتلتعت  وعوجيززةلشتخزز ل
جلتعممم ةلتع يوشيةذل تييةلارق رلجهوشلتعميتمولتع يوشعلا ز ل زتلاازلي

يزززثلا زززقف لتعمؤ  زززقتلتعزززلاجلتعملمزززوبلع يزززقالامززز لتعحقضززز قتذلا

تعم  مقتلتعح وديةلوتعطقبةذل تلا  يسل رتدذلتعحقض قتذل هل لشاجل

 لتعت ميززةلتالمتصززقشيةلوتالجتمقايززةذلو  ززقءلتمتصززقشيقتلتعمير ززةذلوا هيزز
تع زز قبلتع زززيوشعلعميمزز لتعحزززرذلود ززقالاهجلامزززتلإمقدززةلد زززرواقاهجل

يززلالتلوشزراقاهجلتعطقبززةذلودززكل)ززجلاحايز لتعريززقشةلوتعتاززل ذلوتفاىززقعلد
لتعت ميةلوتعلخ لتعاودتلتع يوشع.ل

ودكل هجلامالتعم  مقتلتعتتلا هجل تلإمقدزةلوال يز لتعحقضز قتل

 قايةلتعت  وعوجيةلشتخ لتعممم ةلتعير يةلتع يوشيةل تعغر زةلتعتيقفيزةلتعصز
ل قعريق ذلوا عال ر قدذل قشفلتعاودت لدكل ج لاازليجلديموازةلدت قدمزة

قتلفصي يةلاتمثز ل زتلخزلدقتلدالدزةلدكلتعطلدقتذلو عال تل)ال)ةلتايقه
لعالمتصقشلتعوط تذلوتعالقعلتعطقعذلوتعميتمولتعمحمت.

لامقل زيألجقديزةلتعممزالا زللتعيايزالعميمزو لوتعتا يزةذلإعزتلإ  زقء

د  ودةلتألامزقللوتعمير زةذلام  ودزةلامميزةلوامميزةذلو ز لدوتبزىقتل

ل زرتاة لتعاقعميةلعال ت قفلوتإل لتعلو ا لتعتا يةلواوطي هقلدكلخالللاىييز
يلزةلوتعت قد ل يكلتعيقديزةلو يلزةلتألامزقللتعوط يزةذلوتعيمز لامزتلازو يرل 

دت قدمززةلامثمززأل ززتلإ  ززقءلوال يزز لتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل هززقذلو عززال

 هزززل لتاترزززقيلتع ىزززقءتتلتعمتميزززاةلدزززكلطزززالبلتعيقديزززةلوخريييهزززقل
و ارززقءلهيلززةلتعتززلفيسذلدززكل جزز لتعحصززوللامززتلتعمير ززةلوا ززطيرهقل

لتعتلويرذلوتعتىوحذلوتإل لتعلتعيممتذلوا زم لد و زقتلد  ودزةعم حثذلو

ايزةلتألامقللوتعمير ةل يقديةلتعممالا زللتعيايزالتع  زقطقتلوتع زرتدذلتآل
ل :ل83ذل2008 تعىيالعتذل

 :لو عزال هزل لاوظيزفلمزلفتتلfirms Consulting يوتلتعط رةل  -

ل ارقءلهيلزةلتعتزلفيسذلوتال زتىقشةلدزكلخ زرتاهجل زتلاازليجلتعطزلدقت

لوتال ت قفتتلتعتتليحتقجلإعيهقلتعميتمو.ل

 :لو عزززال هزززل لإشزززرت لParks Knowledgeازززلتص لتعمير زززةل  -

ل.لتعيهقتلتعطقفجيةذلدكل ج لتال تىقشةلدكلدوتفشلوتد ق قتلتعيقدية

 Technology and lncubatorsاقض قتلتألامقللوتعت  وعوجيقل  -

Businessتايززةل :لواهزل لإعزتلتاترزقيلوفاقيزةلتعم زرواقتلتإل ل

لعملالبلوتع قاثيكلتعموهو يكذلوتعتتلااوشهقلتعيقديةل رعيقتلتع يقا.ل

 :لدززكل جزز لخلدززةلLaboratories Centralتعميقدزز لتعمراايززةل  -

  زززقطقتلتعهيلزززقتلتألخزززرىلتعتق يزززةلعم  ودزززةلتألامزززقللوتعمير زززةل

 قعيقديةذلوتعيمز لامزتلاازليجلامزوللامميزةلوامميزةلعمم ز التلتعتزتل
ول ززتلديززقللتعتحميزز لوتعايززقألوتعميزززقيرةلاوتجززةلدؤ  ززقتلتعميتمزز

لوتالخت قفتتلوتعيم لامتلاى يرهق.

يت زززيكلدمزززقل ززز  ل يزززقالتعممم زززةلتعير يزززةلتع زززيوشيةل زززتلال يززز ل

تعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل قعيقديززقتذلو عززال  زز بل ززييهقلعمتيززر لامززتل
تعط ززرتتلتعيقعميززةل ززتلديززقللتعتحززولل حززولديتمززولتعمير ززةلدززكلخززاللل

 يقاهقذلايثلامث لامالتعحقضز قتلامازةلتعوبز لتعحقض قتذلوداودقتل

قذل يكلتعيقديقتلوتعالقايكلتعيق لوتعطقعلوميقدهقلتال ت قفتتلوالويره
و اززز لتعتا يزززةلدزززكلديقدززز لتعتيزززقفبلواحويمهزززقلإعزززتلد تيزززقتلا زززويايةذل

 قإلضززق ةلإعززتلاززو يرل ززرعلامزز لجليززلةلعمطززريييكلوشاززجلدؤ  ززقتل
لتألامقللوا وي ل تقصذلتع حوي.

لالبحث العلمي وخصائص بنيته: لثالثاالمحور 

إيلطريززز لتعت ميزززةل زززتلهززز تلتعيصزززرلهزززول شتءلوإ يزززقزتتلتعياززز ل
 لتع  رعذلأليلد تيقتلتعيم لتع ه تلهزتلتع زتءلتعمهزجلتآليل قع  ز ةلع ز

تدذل دةل قع حثلتعيممتلوتإل لتعلتعت  وعوجتلوالفيبلتعاوىلتعيقدمزةلو زر

عتازل لصقالتل قصاةلتعتلوفلوتتعميمودقايةلتعمتلوفةلواح يكلتإلشتفةلوتالا
ع ملةلوتع   قتلتعمقعيةلتإلع ترو يةذله الهتلتعمصقشفلتعرصي ةلعمثروةلوت

جلدكل تلتعم تا  ذلودكل يكله التألشوتتلتال ترتايييةلالليوجللدقلهول ه
لتعتىوحل تلتعت  يجلخقبةلا  يجلتعمير ةل تاهق.

هقلهقلوتعتح جل عالل ب حألامميقتلب ولتعميمودقتلوإ تقجهقلواص يىلللل

واحميمهقلو  رهقذلدزكلتأل  زلةلتعوت زيةل زتلديزلتيلتألامزقلذلو زتذلازكل

تل ز عالاحوالتلهقصمةل تلتعحقجقتلتعتيميميةلعميمقهيرذلوعمزقلا زقل يزي ل
قجلديتمولتعمير ةلدحقطيكل   لايميقاةلوخقبةلدقليت جل ةلدكل مطلتإل ت

بزةذلتصزقشل هميزةلخق تمتصقشلتعمير ة ل ويلعمتيميجل تله تلتع وعلدكلتالم

 تزقجلو عالأليلتمتصقشلتعمير ةل يةلتع مزولتإل تزقجتلدزرا طل اثزرل ز اثرل و
قحلتعمير ززةذلوإشتفاهززقذلو قال ت ززقفتتلتعت  وعوجيززةلتعموتا ززةلعهززقل ززتل لزز

ليزلةلظقهرةلتعيوعمةذلامقل يلتإل تقجلوتع مزوليرا زالامزتلتعت  وعوجيزقلتعي

و از لوالزويرلتعمير زةلتعتتلا هجل تلامميزقتلارديزالوارايزبلواطزايكل
وتعيمزز لامززتل  ززرهقذلوت ززتثمقفهقلتألدززرلتعزز عليي ززجلدززكل هميززةلتع حززثل

لتعيممت.

تع حثلتعيممتلجهللإ  ق تلداصوشلهقش ل( مفهومه ومكوناته: 1)
ودوجةذليهل لت تيالءلاالمقتلواىقاالتل يكلظوتهرلط يييةل

ذل وفيقضيةل ولإ  ق يةل ولتجتمقايةذلإليرقالرمو ل ولاى يرلا قمد
 دكلخالللد هذلاممتلدحلشل ولالة

لد قهذلا بلط ييةلتعموضوعلوا وعل  يقشلتع قهرةذل تاليجلإجق قتلاكل

ا زقؤالتلدلرواززةذل ولامحززيصل ززرو ل قإل) زقتل ول ززقع ىتلدززكلخززاللل
تعتير ززةذلعموبززوللإعززتلايميمززقتلاززؤشعلإعززتلتعرزز طلوتعززتح جل)ززجلتعت  ززؤل

لم زوتهر قع   ةلعم وتهرلتعل يييةذل ولتعتى يرلوتإليرقالوتعىهجل قع   ةلع
لقايةلوتإل  ق ية.تالجتم

و ز عال قع حزثلتعيممززتل  زقطلدمزز هذلإل تزقجلديزقف لجليززلةلازرا طل ىهززجل

ظيىهقلتإل  قيلعم وتهرلتعتتلاحيطل ةذلوف ولملفتاةلامتلتعتح جل يهقذلواو

 لاز لوت تثمقفهقل تلاحاي ل هلت ةلتعمتيمازةل قعت ميزةلتعم زتلتدةذلوهزولم ز
عمم ت زىقتذلوطزرالجليزللشتءلدمقف زةلتإل زلتعذلوتعتازويجلتعموضزواتل

لعمم  التلوفوت طلجليلةل يكلتع وتهر.
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ذلإ ززةلازز للstructureوتع حززثلتعيممززتلعززيسلجهززلتل رشيززقلوإ مززقل  يززةللللل

دؤعفلدكلد و قتلدترقد ةل حيثلي ت للا لد هقلإعتلتآلخزرذلوالليم زكل

 يلي زويلامزتلدزقلهزولاميزةلإالل زتلاالمتزةلدزولتآلخزريكذلإ هزقل  زق لدزكل
لعليح جقامةلوتعمترت لةلوتعمت قدمةذلو يله تلتع  ق لهولتع تألجاتءلتعمتى

لتألجاتءذلو يلاز ل  زق ل رازتليزؤ)رل زتل ايزةلتأل  مزةلتعىرايزةلتعم و زة

ةلعم  يززةلتع ميززةذلويطتمززفلاززكلتأل  ززقحلتألخززرىل ىرزز لتعتراي ززقتلتعلتخميزز

تلتعيممزلألجاتصةذلاراي ًقليمث ل  قءهقذلإيلتعم و قتلتأل ق يةلع  يزةلتع حزث
فل م ىةلو هلت لتع حزثلتعيممزتذلتعازوىلتع  زريةل تع زقاثيك ذلتإلطزقلهتذ

تعمؤ  تلعم حثلتعيممتذلدطرجقتلتع حزثلتعيممزتذلوييرضزهقلتع قاثزقيل
ل يمقليمت:

فرجلوجوشلدقلي متل ق ترتايييقتل م ىةلتع حثلتعيممتلو هلت ة:لل-1

اللل ةتع حثلتعيممتل تلدرتاالتع حويلوتألم ق لتعيمميةل قعيقديقتذلإالل 
تلاوجلل م ىةلوتضحةلاوجةلاق ةلتأل  لةلتع حثيةلامتلتعم توىلتعميتمي

 تلل مقليتوت  لدولاقجقتلتعت ميةلتعم تلتدةذلو تييةلع عال ه ق لارقفب

تألهلت لوا رتفلعميهوشلواتتلتألم ق ذلوفرجل يله ق لإااليلير طل

يسلتع حثلتعيممتل قعت ميةلوتألدكلتعاودتذل ويلدطرجقتلتع حثلتعيممتلع
لعهقلت ي قألد قشرلاميهمق.

تعاززوىلتع  ززريةلتعيقدمززةل ززتلديززقللتع حززثلتعيممززتل تع ززقاثيك :ل مززكل-2
جمزقاللإتعمالانلال تلد توىلتإل تقجيزةلتعيمميزةلتع حثيزةل قع  ز ةلعم زقاثيكل

داقف ةل ادالصهجلدكلشولل خرىلو عالع رو هجلتعميي زيةذلواحتزقجل  زجل

ع  رذلعيممييكل تلدصرلإعتلإاقشةلتتإلالتشلتعمه تلوتألاقشيمتلعم قاثيكلت
لواز عالشزز ميةل  ززجلتعت ميززةلتعمه يززةلألارززقءلهيلززةلتعتززلفيسلوديززقو يهجذ

وتفا قطهقل مرتا لتعترمتلدكلشفجةل اقشيميةلإعتل خرعذلوااميصل رعل

ازل تللتع يثقتلتعيمميةلوتالات ق ل قعط رتتلتألج  يةلتألدرلتعز عل شىلإعزت

كل هززجل  ق ززيقاةلتعززتالمحلتعثازززق تلد ززتوعلتع حززثلتعيممززتلأليلتعتاززل لدززز
ع حثلتوتعيممتلوتألاقشيمتذلوت تاقشلتع حثلتعيممتلعميثقحل خالميقتلده ةل

يلإاللتعيممتلتع عليؤاللامتلت تاالعيةلتع قاثيكلوازريتهجلو  هزجلاللييممزو
لخلدةلعمحاياةلوتعيمج.

فرجلوجوشلوزتفةلعم حثلتعيممتلتإلطقفلتعمؤ  تلعم حثلتعيممت:ل-3

تلتلعميقديقتلو اقشيميةلعم حثلتعيممتذلإالل  هقلاللا ويل وديمسل ام
ذلديمواهقلإطقفتًلدؤ  يًقلدوالًتلعةل م ىةلوتضحةلوت ترتايييةلدحلشة

لت تاقشله تلتإلطقفلتعمؤ  تلشتألتعيهللو ضيفلتع حثلومم لتإل تقجية

تلتع حثيةذلوارابلاميةلا تألتعيمميقتلتإلشتفيةلتعطقبةل قع حثلتعيمم

شلا  يجلوا ىي لواوجيةلوإشرت لودتق يةلوااويجذلوعيل لوجودكلاطليطلو
قاذذلديقييرلدحلشةلعل تقجيةلتعيمميةلتعمررو ةذلا تألتعيهوشلوال تلتع 

تتل قهيالاكلتعتيايلتتلتإلشتفيةلوتعروايكلوال لااليرل هميةلتعومألتع

الات جل هقلإشتفةلدؤ  قتلتع حثلتعيممتلوتعموتصحلتعحقامةلعهقذلواهقع
 لوتعمطت رتتلتع حثيةلومل لتألجهاةلتع حثيةل صوفةلد همةلتعميقد

لرلتع عوالتاتلتع  يةلتعتحتيةلدكل )قيلود قابلوديقالواهر قء...تع ذلتألد

تليحوللتع حثلتعيممتلإعتلإجرتءلش متلاللدرشوشلد ةذله تل قإلضق ةلإع
لضيفلتعتموي لوديلللتإل ىقحلامتلتع حثلتعيممتل تلدصر.

ايللدطرجقتل  يةللممتل تعيقصللدكلتع حثلتعيممت :دطرجقتلتع حثلتعي-4

د  ودةلتع حثلتعيممتلتعم تذلتع هقصتلعميم ل يقعيقتلد و قتله ال
تعم  ودةذلوط ييةله التعمطرجقتليم كلاوبيىهقلاًمقلوايىًقل  قًءلامتل

ط ييةله التعم و قتذلو  مقطلتعتىقاالتل ي هقذلوط ييةلتعم قالتع قصلذل

عم  ودةلدكلد ق ةلضمكلد  ودقتلتعميتموذلودلىلدقلاحتمةله الت
ودلىلوضوالتألهلت لواو رلتآلعيقتلتعالزدةلعتحاياهقذلواميةلو تل

ضوءلت تيرت لتع اقطلتعثال)ةل قعىةلتع ارل ويلدطرجقتلتعم  ودةل

تع حثيةل تلديممهقل تييةلد قفيول حثيةل رشيةلات جل قعتيايليةل

وتءل تلتعيمو لتعريقضيةل ولوتالختاتعيةل قع   ةلع ق ةلديقالتلتع حثل 
تعل يييةل ولتإل  ق يةذلو يل حويلتعىري لاللامث ل وىل   ةلضليمةل

د هقذل يقشةلتع ااةلتع ميةلوال لتالعتات ل متلم قتلتعم هييةلتعيمميةل

تعم ق  ةلعل ييةلتع حثذلوتبل قعل شوتتلاللاالمةلعهقل قعموضوعذل

فواي يةل ولدصل يةلاللواميةلا اتلتع تقصذلوتعتى يرتتلإدقلضحمةل ول

لInterdisciplinaryا مكلواللاغ تلدكلجوعذلو لفةلتع حويلتع ي يةل

تعلتعةلامتل مةلتعتلوفل تلديقللتع حثلتعيممتذلوتعاقشفةلامتلاحاي ل
تعيم لتعيميتل تله تلتعميقلذلوتعتتلاحا لد ل لوالةلتعمير ةذلوتعترت طل

ل لدوتءدةلتعيقصللدكلتعيممتلوتع مولل تلديقعيةلتع وتهرلتعملفو ةذلا

تع حثلتعيممتلالاتيقجقتلتعت ميةلتعميتمييةذلو عالعمقلات جل ةلتع حويل

دكلتع  ميةلوتع مليةلوتعرحقعةذل قإلضق ةلإعتلااعةل رم يةلتع قاثيكلاكل
 يرهجلتع يدذلوا عالتعمؤ  قتلتع حثيةذلوااعةلتعم  ودةلتع حثيةل

متصقشعذلوضيفلاراةلوتع قاثيكلاكلتعميتمولوتعمحيطلتالجتمقاتلوتال

تع  رل وتءلتعمحمتل ولتعلوعتذلوت صرت لدؤ  قتلتعلوعةلاكلاوظيفل
 تقصذلتع حثلتعيممتذلوتال ىصقلل يكل تقصذلتع حثلتعيممتلوب ولتعارتفل

لوف جلتع يق قتذل يللتعير لتع ق  ل مق تل يل؟

ويتلمبلاىيي لتع حثلتعيممتل مقليتوت  لدول( متبلبات تفعيله: 2)

تمولدتمثمةل تل هلت لا ميةلإ  ق يةلد تلتدةذلودتلم قتلاقجقتلتعمي

لديتمولتعمير ةذلوتعالفةلامتلتعم قفاةل تلتع  قءلتعحرقفعلعميصرلدو
 تعلوللتعمتالدةذلدقليمت:

لالويرلتإلطقفلتعمؤ  تلوتإلشتفعلع  يةلتع حثلتعيممتذلدكلخالل:-1

وخلطللوضول م ىةلوتضحةلا  ث لد هقل يق ةلاترججلإعتلت ترتايييقتل-

دحلشةلووتضحةلع ق ةلد و زقتلد  ودزةلتع حزثلتعيممزتذلارز طلواوجزةل
  يقعيقتلتع حثلتعيممت.

لتع يتلتعم تمرلعالفاىقعل قعمطصصقتلتعمقعيةلعم حثلتعيممتلواو يول-

مقالةلتعتموي لريرلتعح ودتلدكلخالللتألومق ذلوفجقللتألامقلذل

 تلإ  قءلوتعميتمولتعمل تذلوجمييقتلتعطريييكل ت يييهجلامتلا 
د قفتتلامميةلو حثيةلجليلةذل ولتعصر لامتلتعمؤامرتتلوتع لوتتل

لووفألتعيم ذل ولا  تلا مىةلت  يقيل يدلتعىقصايكلدكل   قءلتعميتمو
لع يثقتل اقشيميةلعيقديقتلدتالدة.

 هجلاو يرلتعلاجلتعمقعتلتعالز لعم حثلتعيممتلع  قبلتع قاثيكذلوالفيل-

ع حو)هجلدكلتعيهقتلتعمق حةلدحميةلامتلايىيةلتعحصوللامتلاموي ل
لاق أل  لاقعميةذلوايىيةلا وي ل حو)هجلشتخميًقلوخقفجيًق.

لاصرلد و قتلتع  يةلتعتحتيةلدكلديقد لودطت رتتلعتي يجلتال تىقشةل-
ىقءةلاد هقذلواو يرلتعصيق ةلتعلوفيةلعهقذلوتع يتلتعلتصجلعتحليثهقلعر ول

لتعم  ودةلتع حثية.

ل-إشرت ل-اوجيةل-ا ىي ل-ا  يجل-عيممتل اطليطاصر ةلإشتفةلتع حثلتل-
او يرلاغ يةلفتجية ذلوام لا ميةلده يةلعميقدميكل تله تلتعالقعلول-ااويج

لاق ةلتعت هيالتلعيمميقتلتاصقللإشتفعل يقل.

إمقدةلشرتاةل يميةل يكلدرتاالتع حويلشتخ لتعيقديقتلوخقفجهقلل-

تعيممتلوتعتلويرلوملقاقتلتعت ميةلتإل تقجيةلوتعطلديةل طلطلتع حثل
لتعت  وعوجتلوخلطلتعت ميةلواقجقتلتعميتمو.

تالفااززقءل م ززتوىل شتءلتع ززقاثيكل ززوتءلشتخزز لتعيقديززقتلتولتعمرتاززال-2
لتع حثيةذلدكلخالل:

تالهتمق ل قإلالتشلتعمه تلألارقءلهيلةلتعتلفيسل تيلي لتعموتصحلل-

  قألتعمتصمةل قختيقفهجلوطرتص لإالتشهجلواو يرل رتدذلدتمياةلامتل

لعياميةتديقييرلشوعيةلاييمهجلدمتم يكلع ق ةلتع ىقءتتلوتعمهقفتتلتأل ق يةل
للع.وتعوجلت يةلوتألشتصيةلوتعتوتبميةلوتإلشتفيةلتع ىيمةل ص ول قاثلد 

تعترايالامتلتعتلفيبلووفألتعيم لتعتل يايةلو قألخصل تلديقللل-
لد قهذلتع حثلو  قءلتألشوتتل ولاصميجلتعتيقفبلتعميمميةلعصا 

لتعمهقفتتلتع حثيةلعم قاثيكلتعيلش.
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ىةذلوضولديقييرلألخالميقتلتع حثلتعيممتل تلتعميقالتلتع حثيةلتعمطتمل-

لتع حثلوتعتوايةل  هميةلتالعتات ل هقذلدولتعت ايللامتلشدذلميجلو خالميقت
لتعيممتلضمكلتعتلفيبلامتلد قهذلتع حث.

لةلتعميقو ةلاو يرلمقالةل يق قتلخقبةل  ارقءلهيلةلتعتلفيسلوتعهيل-

واطصصقاهجلع  لم جلدكل م ق لتعيقديقتلتعمصريةلوتعمرتاالتع حثيةل

لةلوإاقاتهقلامتلتعموتمولتإلع ترو يةلاتتلي ه لتعتوتب ل يكل ارقءلهي
لتعتلفيسلدكل ىسلتعتطصص.

إ  قءلدرتاالاميال حثيةل قعيقديقتلتعمصريةلارجلش قبلتع قاثيكلل-
تءلقعارقيقلوتعم  التلتعاوديةل ووي ر لاميهقلا قفلتأل قا ةذلواهتجل 
لدكلتع قايةلتأل ق يةل ولتعتل ياية.

رلتع مقالألارقءلهيلةلتعتلفيسل قعتىرغلتعيممتلعيم ل حويذل ولتع ىل-

عمطقفجلعمحصوللامتلخ رتتلامميةلجليلةل ولعيم ل حثلد تر لاتوت رل

لعيبءعةلتعيوتد لتعمالصمةلإل يقزال  ر لدمقلهول قعلتخ ذلوتعتطىيفلدكلت
لتعتلفي تلألارقءلهيلةلتعتلفيسلوا يييهجلامتلتعيم لتع حثت.

تالدةل تحل قبلتع يثقتلوام لتاىقميقتلا قشللاممتلو)اق تلدولتعلوللتعمل-

وش ولش قبلتع قاثيكلو ارقءلهيلةلتعتلفيسلعالعتاقءلوتالات ق ل
ل قعملتفألتع حثيةلوتعيمميةلتعيقعمية.

وت ز لتعيممتل اميًق/لايىيًزق لعتتتعيم لامتلاح يكلدطرجقتل  يةلتع حثل-3
لدولتعميقييرلتعلوعيةذلدكلخالل:

 وضولديقييرلموديةلدتوت اةلدولتعلوعيةلعتاييجلتألشتءلتع حثت.-

 ام لشرتاقتل حثيةلواو دةلدولتعيقديقتلتإلمميميةلوتعلوعية.ل-

ا ززييولتع حززويلتعيمقايززةلتعتززتلاززتجلو زز ل ريزز لامزز لعتحايزز لتعت قدزز ل-

مزتلقوللتعيممزتلعم زوتهرلتع حثيزةلشاًمزقلعمثزرتءلتعيموتعموضوايةل زتلتعت ز
 وتإل لتعلتعاقصجلامتلتعت وع.

لا ييولتع قاثيكلامتلتعتوتب لتعيممتلوتألاقشيمتلدولدؤ  قتلتع حثل-

لتعيممتلتعلتخميةلوتعطقفجيةلوش يهجلعحروفلتعمؤامرتتلوتع لوتتلووفأ

يةلتلتعيممتعيم لامتلتعم تويقتلتعلوعيةلوا يييهجلامتلتع  رل تلتعميال
 تعلوعيةلتعمتمياة.

لتعت وي لتعييللعم حويلتعمتمياةل تلتعميقالتلتعمطتمىة.-

 عرض النتائج والتعليا عليها .2

المحور الرابي:: دور الحاضينات التكنولوجيية فيي تحسيين جيودة البحيث 

 العلمي والنهوض به

عالييق تلتعيليللدكلتع قاثيكلال لإشفتاهجلعمي تلجوشةلتع حثذلو 

لرلتعز عتاقفلتعيقديقتلعمموتشلتعتتلا يكل هميةلجوشةلتع حثذلتألد  رتًلال 

مزتليحللدكلت ت قفل)اق ةلجزوشةلتع حزثل زيكلتع زقاثيكذلامزقل يلتع حزثلتعيم
ويليحتقجلإعتل دوتللاق يةلال ولعم قاثلود زقاليةذل قإلضزق ةلإعزتل عزال ز

ع زتلتألشوتتلتعتتلي تطلدهقلتع قاثل تل حثةلا مفلد قعغلدقعيةلا يزرةذلو

لي ويلتع حثل قجحقًلييبلاو يرلجميولتعمتلم قتلعم قاثذلو تلاقلل اص
تعحقضززز قتللتعتمويززز ل زززت ويلجزززوشةلتع حزززثلد طىرزززةذلو قعتزززقعتل زززوي

لعتيميجتعت  وعوجيةلايلل اللتعحموللتعحليثةلعتح يكلجوشةلتع حثلتعيممتل ق
لتعيقعت.

هززز تلإعزززتلجق زززبلتع ثيزززرلدزززكلتألهزززلت لتعتزززتلا زززيتلتعحقضززز قتل

تعت  وعوجيةلإعتلاحاياهزقلوارجمتهزقلامزتل ف لتعوتمزوذلوتعتزتلد هزقل از ل

تعت  وعوجيززقلتعيقدييززةذلوايايززالفوالتعريززقشةلوتعم ززقشفةذلوا ززوي ل تززقصذل
تع حويلتعيمميةذلتعتتلياو ل وجرتصهزقلتعلزالبلوتع زقاثويذلودزكل)زجلا ميزةل

عمل يةلعليهجذلويتحا ل عزالدزكلخزالللميزق لتعحقضز قتل تزو يرلتعم لوعيةلت

تعلاجلتعمقعتلوتعى تلتع عليحتقجويلإعيةذله تل قإلضق ةلإعتلالويرلش  قتل

تألامززززززقللوتعتوتبزززززز لتالجتمززززززقاتل ززززززيكلتأل ززززززرتشلتعمايمززززززيكلشتخزززززز ل
 ذلتألدرلتع علييي لتعحقض قتلCooper et all, 2012, 434تعحقض ة 

عيةلتعم ق ز ةلتعتزتلايمز لامزتلاهيلزةلتع يلزةلتعمالصمزةلتعت  وعوجيةل مثق ةلتال

عمايق ل والتشلوال ي لتع حويلتعيمميةذلتعتتلاطل لتعميتمول  ق ةلملقاقاةذل

واحويززز ل تزززقصذلامزززالتع حزززويلإعزززتل زززمولود تيزززقتلاايايزززةذلام زززتلاق زززةل
تاتيقجزززقتل  زززرتشلتعميتمزززوذلو زززتل ىزززسلتعومزززألاازززو ل قاطزززق لتعتزززلت يرل

نلألبحقبلامالتع حويلاازومهجلتعيمميزةلوتعمقشيزةلوتإلجرتءتتلتعتتلاحى
لوتألش ية.ل

ودكله قلا هزرل هميزةلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةل زتلاح زيكلجزوشةل

يزةذلتع حثلتعيممتل قعتيميجلتعيقعتلوتع هو ل ةذلوتعيم لامتلال يز ل تقص
تلايثلإ هقلالاجلتعتيميجلوتع حثلامتلتات قفالإالىل  سلتعتلوفلوتعرمز

يلزةليزللتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةلاز عال مثق زةلاهيلزةلعم  قعميتميقتذلامزقلا

لتعم ززق لةلإلاززلتشلاززوتشفل حثيززةلمويززةلمززقشفةلامززتلتال ززتمرتفلوتع مززول ززت

تعم ززتا  ذلودززكل)ززجلد ززقالةلتعيقديززقتلودرتاززالتع حززثلتعيممززتلامزززتل
تال ززتىقشةلدززكل تززقصذلتأل حززقيلتعتززتلياودززويل هززقذلوال ياهززقلامززتل ف ل

وتالمتصزززقشل زززتلتعميتمزززوذلامزززقلايمززز للتعوتمزززوذل هزززل لالزززويرلتعتيمزززيج

تعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةلدززكلخززالللتهتمقدهززقل قع حززثلتعيممززتلوال يزز ل
 تقصيززةذلامززتلزيززقشةلد ززقفاةلتعيقديززقتل ززتلتأل ززوتحلتعمحميززةذلواحايزز ل

صمةلتعت ميةلتالمتصقشيةذلاكلطري لاراياهقلامتلتعم رواقتلتع حثيةلتعاق

لاحاي لاثيىةلتعمير ةذلو قعتقعتلامتلتعت  وعوجيقلتعيليلةذلوملقعلتعطلدقت

تعتىقا ل يكلتعم رواقتلوتع زراقتلتعمحترز ةل زلتخمهقلو زيكلتعميزقالتل
ل .لBajmocy, 2007, 3تألاقشيمية 

لو قعتزقعتلامثزز لتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةلو ززيمةل يقعززةلعتحايزز لهزز ت
صيةذلتعتال لتعم  وشلاكلطري لتالهتمق ل تلويرلتع حثلتعيممتلوال ي ل تق

فلتع ززيتل حززولاحايزز لتعت ميززةلتالمتصززقشيةذليم ززكلعمحقضزز قتل ىززتلإطززق

لتعت  وعوجيةل يلااو ل لوفلدزاشوجل ز يلايمز لام  زلقتلايري يزةلعتحويز 
ةل تززقصذلتع حززويلإعززتلد تيززقتلايقفيززةلدززكل قايززةذلواهيلززةلتع يلززةلتعم ق زز 

عتززلفيبل بززحقبلتألامززقللتع قشززليكلدززكل قايززةل خززرىذلو قعتززقعتلاترززحل

لقتلتعت  وعوجيةل تلالويرلتع حثلتعيممتلوتع هو  هميةلال ي لتعحقض 

ةل ةذلأل هقلا قالل تلإجرتءلتع حويلتعتل يايزةلتعتزتلايزللضزروفةلعترجمز
ةل علدىهو لاممتلجليلذلإعتلد تذلدمموأليم كلال ياةلايقفيقذل قإلضزق 

لإعززتلإجززرتءل امززقللتعتلززويرلتعتيري ززتذلتعتززتلاززؤشعلإعززتلت ت ززقفلتع مززق ج

 ززززةلتعيمميززززقتلتع حثيززززةلوتع هززززو ل هق  ززززهتلتألوعيززززةذلواصززززميجلوه ل
ل .ل97ذل2008اماتوعذل

 ززتلضززوءلدززقل زز  ليترززحل يلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةلايززللدززكل
تألشوتتلتعحليثةلتعىيقعزةل زتلالزويرلتع حزثلتعيممزتلوتع هزو ل زةذلايزثل

يمةلا قاللتعيقديقتلامتلاحاي لتعتال لوتعريقشةذلوايلتلعم حثلتعيممتلم

قشةلتعميتموذلأل هقلالمزلكلتع زقاثيكلامزتلتال زتىا يرةلو هميةلا يمةل تل

وت زبلدكل تقصذلتأل حقيلتعتتلياودويل هقذلو قعتقعتلتالايزقال حزولشازجلتعي
ذلتعتيقفيةلوتعت زويايةذلدزكلخزالللال يز لوا ىيز ل مزق جلوتمييزةلودممو زة

لاحا لتعروتجلتالمتصقشعل تلتعميتمو.ل

متصزززقشلوي  زززولشوفلتعحقضززز قتلتعت  وعوجيزززةلاززز عال زززتلاحايززز لت

تعمير زةذلدزكلايزثلاو هززقلاي زتل ترجمزةلدطرجززقتلتع حزثلتعيممزتذلدززكل

خاللل رتدذلتال ت قفلوتإل لتعلوالويرهقلاا يقذلودكل)جلاحويمهقلإعتل مول
وخلدقتذلوا وياهقلامتلش  لد تيقتذلواحويمهقلإعتل)روةلا يمةلا هجل

ازز شتةلل- ززتلاحايزز لتع مززولتالمتصززقشعذلايززثلإيلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل

ف ززطل ززيكلتعيقديززقتلوتعمؤ  ززقتلتع حثيززةلو ززيكلتعالقاززقتلتعصزز قايةل

ا زززهجل زززتلاو زززيولت زززتطلت لتع حزززويلتعيقدييزززةلألرزززرت لل-وتإل تقجيزززةل
ايقفيةذلودكل)جلي ويلعهقلشوفلا يرل تلا  يسلتع راقتلتع قشلةذلوتعتزتل

ا هجلهتلتألخرىل تل  قءلتالمتصقشلتعوط تذلو قعتقعتلازؤشعلتعحقضز قتل

شوفتل  ق زززيقل زززتلف زززطلتعمؤ  زززقتلتع حثيزززةل قتعصززز قايةلتعت  وعوجيزززةل
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وتعطلديةذلوايم لامتلاوجيةلتعطلدقتلعمم لايكلدزكلخرييزتلتعيقديزقتل

دكلخالللتعيم لامتلالويرل   قفهجذلاكلطري لإجرتءلتع حويلتعيمميةل

واحويمهقلإعتلد تيقتليتجلا وياهق.لو قعتقعتل ويل عاليؤاللامتلضزروفةل
 قتلتعت  وعوجيةلشتخ لدؤ  زقتلإجزرتءلتع حزويلتالهتمق ل تل ي لتعحقض

تعيمميةل قات قفهقل شتةلمويةلو يقعةذلا تليولتاترقيلتع قاثيكلود قالاهجل

امتلال ي ل تقصذل  حق)هجلتعتتليتوبمويلإعيهقذلدمقلييي لتع حثلتعيممزتل

عززةلميمززةلاايايززةلوشوفل يززقلل ززتلخلدززةلتعميتمززولوف قهيتززةل تع ززتيوعذل
ل .ل7ذل2015

تعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةلإعززتلشاززجلوفاقيززةلتأل حززقيللويمتززللشوف
تعيمميزززةذلوتعم زززرواقتلتع حثيزززةلتعموجهزززةل حزززولتعت  وعوجيزززقلوا زززوي ل

د تيقاهزقذلو قعتزقعتليزتجلإ  زقءلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةلشتخز لتعمؤ  ززقتل

تعيمميزززةل هزززل لايايزززالوا ميزززةلفوالتعم زززقشفةلوتال ت زززقفلتعت  وعزززوجتذل
عمتو ززلةذلتع قايززةلاززكلتعايززق ل واززلتشلوا ززييولتعم ززرواقتلتعصززغيرةلوت

 ,Adegbite, 2001تع حويلتعيمميزةذلودزكل)زجلالزويرلفيزقشةلتألامزقلل 

 .لو قعتززقعتلتعتحززوللإعززتلديتمززولتعمير ززةذلتعزز علي ززقالل ززتلالززويرل157

واح يكلتع حزثلتعيممزتذلود زقهمتةل زتلاز لد ز التلتعميتمزولواحايز ل
مالعمت  وعوجيزقلوتعمير زةلطىرةلمويةل تلتال تاقلل قعميتمولدكلاو ةلد ته

تعرمميةذلإعتلاو ةلديتمولي تليولتالاتمقشلامتل ى زةلدزكل قايزةلتإل تزقجل
لتعت  وعوجت.ل

ويم زكلاوضزيحلشوفلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةلتعتزتلاؤ زسلشتخزز ل

تعيقديقتل تلشازجلتع حزثلتعيممزتذلوتع هزو ل زةذلوتعيمز لامزتلتاتزوتءل
لدس.لهجلامقل تلتعمحوفلتعطقتع قاثيكذلود قالاهجلامتلال ي ل تقصذل  حق)

 الخالصة .3

الخامس: آليات تفعيل دور الحاضنات التكنولوجيية فيي تحسيين  المحور

 جودة البحث العلمي بالتعليم الجامعي

ويم زكلاىييز لشوفلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةل زتلاح زيكلجزوشةلتع حزثللللل

عيزقتل قعتيميجلتعيقديتلدكلخالللالةلآلو  رلتعواتل ثاق ةلتعيوشةلتعيممت
لاترحلدكلخالللتع   لتعتقعت:

 

 لآعيقتلاىيي لشوفلتعحقض قتلتعت  وعوجيةل تلاح يكلجوشةل1ش  ل 
 تع حثلتعيممت

 ( االرتقاء بمنظومة البحث العلمي1)

 ا لواوطيكلتعت  وعوجيقلدكلتعلوللتعمتالدةلإعتلتع يلةلتعمصريةذل-
لتعميقل.وتعم قالةل تل  قءلتعالفتتلوا هي ل   قءلتعوطكل تله تل

ا  تل يق ةلموديةلعميمو لوتعت  وعوجيقل تلدصرلعموتجهةلضيفل-

ةلتال تقجيةلتع حثيةلعميقديقتلتعمصريةذلوع تلا ويله التع يق ةلمق م

عمت ىي ذل ال لل يلي  اهقلشفت قتلجقشةلعوتمولتعيقديقتلتعمصريةذل
لوا طيصلشمي لعآل قتلوتألدرت ذلوتعتيقد لدوله تلتعوتمول يلية.

ديقتلتع  يةلتعتحتيةلتعالزدةلعتلويرلد  ودةلتع حثلتعيممتل قعيقالويرل-

وتعمرتاالتع حثيةلتعمتطصصةل تلدطتمفلتعميقالتذلوشاجلتعم ت قتل
 قعمرتجولتعحليثةلوتعميالتلتعمتطصصةلوتعلوفيقتلتعيمميةلوفميقًل

لوإع ترو يقً.

وضولخلةل حثيةلشقدمةل تلضوءلتاتيقجقتلتعميتمولوتعتحليقتل-

تعميقبرةذلوزيقشةلالشلتع يثقتلوتعم حلتعلفت يةلعلالبلتعيقعميةل
لتعمقج تيرلوتعلاتوفتالعمطقفج.

الللايايالتال تقجيةلتع حثيةلعميقديقتلتعمصريةلوتع حويلتع ي يةلدكلخ-
لطرالد رواقتل حثيةلامتل يلي قف ل تلا ىي هقل اثرلدكلجقدية.

ةلوالويرلتأل  متالشترت ل تلموتاللتع يق قتلتإلع ترو يةلتعيقعميةل-
لتعرمميةلعال تىقشةلدكلتعمصقشفلتعمير يةلتعيقعمية.

ىةلتالهتمق ل قعتطصصقتلتع ي يةلدكلخالللتعتيقويل يكلتع ميقتلتعمطتم-

لاتتلالليتجلهلفل   لجقديةذلوتع ميقتلتعمت قظرةل قعيقديقتلتعمصرية
ل.تعومألوتعيهللوتإلد ق قتلامتل حويلدت ق هة

إاقاةلتع حثيةلتعم ى ةلدولجهقتلاقعميةذلوتالشترت ل تلتعم رواقتل-
 .لإجقزتتلتعتىرغلتعيممتلعمم قفايكل تلد رواقتل حثية

قتلزيقشةلتإل ىقحلامتلتع حثلتعيممتذلواو يرلتعتموي لتع ق تلعمم روا-

ا وي لتع حثيةلوزيقشةلتعلاجلتعمقعتلعت ييولتع حويلتعمتمياةلوتعم ت رةلو
ل تقصيهق.

ل تلديالتلاقعميةل تتلديقد لا )يرلاقل.شاجلتع  رلتعلوعتلعم حويل-

ل:لو عالدكلخالل:لدعم برامج االبتكار واإلبداع (2) 

فلاو يرلد قالاممتلوا  وعوجتلي محل وجوشل يلةلجقدييةلالاجلتال ت ق-
و رتءتتلتالخترتعل قعيقديةلوا هي لتإلجرتءتتلتعطقبةل ت يي ل

ايكلعت يييهجل رتءتتلتالخترتعلوااللتعماقءتتلدولتعم لايكلوتعمطتر
لامتلتعمايللدكل رتءتتلتالخترتع.ل

شاجلتعحقض قتلتعت  وعوجيةلعمقلعهقلدكلشوفلوتضحل تلاح يكلجوشةل-
لتع حثلتعيممتلوالويرالوبوالًلإعتلتعتميالوتعريقشةلتعيقعمية.

لإ  قءلدليل حثيةلجقدييةلارجلتعيليللدكلتعمرتاالتع حثيةلتعمتطصصة-

لدكل يرهقلجغرت يًقلإل تقجلوا وي لع  لديمواةلدكلتعيقديقتلتعاري ة

يمهقلتال تىقشةلدكل تقصذلتع حويلتعيمميةلدكلخالللال ياهقلواحوولتع حوي
لإعتل رتءتتلتخترتع.

لإ  قءلدرتاالعتلويرلتع حثلتعيممتلوتعتو ول تلإ  قءلدرتاالتعتميا-
تع حثتل قعيقديقتذلزيقشةلتعلاجلعتلويرلتعميقد لتع حثيةلوت تحلتيل

لوتال ت قفلدرتاالعمتميا

اززو يرل ززرعلتعيمزز لعززلىل بززحقبلف ألتعمززقللتعى ززرعذلدززكلتعيممززقءل-
وتعط رتءلوتعتا ييكذلدكلخالللاحوي ل   قفهجلإعتلد رواقتلجليزلةذل ول

ا غيمهجلامتلد توىلإشتفةلتع حثلوتعتلويرل تلتعم رواقتلتعتتلاوجزلل

آليات تفعيل دور الحاضنات 

التكنولوجيةفي تحسين 

 جودة البحث العلمي

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) 

برامج  دعم

االبتكار 

 واإلبداع

المشورة 

العلمية 

ودراسات 

تشجي:  الجدوى

المشروعا

ت 

الصغيرة 

والمتوسب

 ة

ربط 

المؤسسات 

البحثية 

 باالصناعية

 والخدمية

دعم 

الجوانب 

التجارية 

والتسويقي

 ة

الرتقاء ا

بمنظومة 

البحث 

 العلمي
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 لتخ لتعحقض قتذلودكل)جلتعيمز لامزتلد زولهيزرةلتع ىزقءتتلوتع زوتشفذل
لو يرلتع يلةلتعمالصمةلال تييق هج.لوا

ليم كل يليتجل عالدكلخالل:( المشورة العلمية ودراسات الجدوى: 3) 

ةلااليجلتعم وفةلتعيمميةلوشفت قتلتعيلوىلعمم رواقتلتع حثيةلتعصزغير-

تلوتعمتو لةلتع قشلة.لتعتزتليازو ل هزقلتعلزالبلوتع زقاثويلشتخز لتعيقديزق
لودرتاالتع حثلتعيممت.ل

ييةلتلتأل وتحلتعيقعميةل تاليجلخلدقتلايميميةلو حثيةلوديتمتع ىق لإع-
اقعيةلتعيوشةلواا يةلاليثةلوا قعيفل م لوخم ل رعلا ويايةلوداتيقل

لجليلة

يززةلت ززتالقبلتأل ززقا ةل وعلتعمرتاززالتعيمميززةلتعمردومززةل ززتلتعيقديززقتلتعيقعم-
لوخقبةلتعحقبميكلامتلجوتصال

ح يكلاتأل قا ةلاقعيةلتعم توىلا هجل تلاقعميةلايقصاةل و  لعت  ي لهيلةلدكل
لجوشةلتع حثلتعيممتلاحاي لد ق ةللدتمياةلعميقديقتلتعمصرية.

ام لشفت قتلتعيلوعلألبحقبلتعم رواقتل ت مىزةلمميمزةلو مزقليم ز هجلدزكل-
لاحاي ل مصتلت تىقشةل قعطقدقتلتعمتو رةلدحميقًلواحاي ل  ر لتألف قا.

شامهززجلود ززق لاهجلعت  ززيسلا هيزز لجيزز لجليززللدززكل بززحقبلتألامززقللو-
جذل امقللجقشةلو تتلاقصللا يرلودرشوشلموعذلدمقلي هجل تلا ميزةلتإل تزق

 واو يرل رعلعميم لوتع هو ل قع الش.ل

ل:لو عالدكلخالل:( تشجي: المشروعات الصغيرة والمتوسبة4) 

صزقشلتفا قطلتعم هذل وتمول وحلتعيم لو قعتوجزةلتعيليزللعملوعزةل حزولتمتل-
ي توجبلااويزللتعلقعزبل مهزقفتتلجليزلةلام  زةلدزكلدير زةلتعمير ةلدمقل

آعيززقتلتع ززوحلوايىيززةلت ززتحلتيلتعم ززقفيولتعمتو ززلةلوتعصززغيرةلو زز ل
لدتلم قتلتعت ميةلتعم تلتدة.

لالززويرل ززرتدذلتعتززلفيبل قال ززتىقشةلدززكلتعتيززقفبلتع قجحززةل ززتلتع مززلتيل-

مزتلًءلاتألخرىذلامتل يلي ويلتعتلفيبلتعىيمتلوتعيقشلعماوعلتع  ريةل  زق
لتالاتيقجقتلتعىيميةلعهج.

إييزقشلامز لد زتر ذلواوتبز لاممزتل زيكلشاجلدصزقشفلتعميمودزقتذلول-

تعمؤ  ززقتلتإل تقجيززةلو بززحقبلتعم ززرواقتلتعصززغيرةلوتعمتو ززلةل مززقل
ليم كلدكلا عي لتعيا قتلوتعم  الت.

لإالقءلتعمايللدكلتعحوت التعمقشيةلوتعمي ويةلعمم لايكلوتعم ت ريك-
هجلمييكذلوا ييولتعم تثمريكلتعص قاييكلامتلا  تل   قفوتع قاثيكلتعيم

لمة.وإ تقجهجلتعيممتلوإ لتاقاهجلتعت  وعوجيةلواحويمهقلإعتلد قفيولخال

تعم ززقهمةل ززتلاوظيززفل تززقصذلتع حززثلتعيممززتذلوتال ت ززقفتتذل ززتلشزز  ل-
دكللد رواقتلاييمهقلمق مةلعمتحوللإعتلتإل تقجذلو قعتقعتلإخرتجلتع حوي

لاالإجرتصهقذلإعتلتعوتمولتإل تقجتلوتعتل يات.لتعمطت رتتلودرت

ويززززتجلااززززويجلل( ربييييط المؤسسييييات البحثييييية باالصييييناعية والخدمييييية:5)
لتعيقديقتل صىةلشوفيةلوالويرهقلدكلخالل:

االلشرتاقتلدولد  مقتلتألامقللعتل ي ل تقصذلتع حويلتعيمميةل تل-
ل.وف طلد رواقتلتعتطرجل  وحلتعيم ملقعلتألامقلذ

غلجليززلةلدززكلتعيقديززقتلاقعيقديززقتلتعم تيززةلوتعيقديززقتلإ ززتحلتيلبززي-
لية.تع حثيةذلدمقليو رلتعتموي لتعالز لعمتلويرلوييازلتال تقجيةلتع حث

إمقدزةلتع ززرتاةلتعيززقشةل زيكلتعيقديززةلوجميززولتعهيلزقتلتعمي يززةل ززتلتع يلززةلل-

تعطقفجيززةلدززكل جزز لا ززييولتعلقعززبلتعاززقشفلامززتلتعت يززفلدززولتعتغيززرتتل
لوتعم تا ميةلعتاليجلد رواةلتع حثت.تعحقعيةل

ام لشرتاقتلت ترتايييةل يكلدرتاالتإل لتعلوتال ت قفلودرتاالتع حويل-

وتعتلويرلدكلجق ب,لودولتعمؤ  قتلتعص قايةلعال زتىقشةلدزكلدطرجزقتل
لامالتعمرتاال تلالويرلامميقتلتإل تقجلتعص قات.

دززززكل قاطززززق لديمواززززةلل( دعييييم الجوانييييب التجارييييية والتسييييويقية:6) 
لتإلجرتءتتلد هق:

ييززةلتع ىززق لإعززتلتأل ززوتحلتعيقعميززةل تاززليجلخززلدقتلايميميززةلو حثيززةلوديتم-

اقعيزةلتعيزوشةلواا يزةلاليثزةلوا زقعيفل مز لوخمز ل زرعلا زويايةلوداتيزقل
لجليلة

تالهتمزززززق ل   زززززقعيبلا زززززوي لتأل  زززززلةذلوتعم زززززرواقتلتال ت قفيزززززةلل-
ليةلوتعت موية.وتال لتايةذل مقليم  هقلدكلاحاي لتألهلت لتعتيميم

ذلدرتاقةلتعم قهذلتعلفت يةلالاتيقجقتلتعميتمولودتلم زقتل زوحلتعيمز ل-

تعتو زول ززتلازلفيسلامززو لتعم زتا  لدثزز لازوشتفةلتالامززقلذلوا  وعوجيززقلو
قويةذلتعميمودقتذلوتعه ل ةلتعوفت)يةذلوه ل ةلتعلقمةلتع م يةلوتع تروايم

 زةلاتزتليت ز تلدوتاوتعيمو لتعييوعوجيةذلوتعحق  قتلتإلع ترو يةذلو عال
ل onlineذل2020تعتال لتعيممتذلوخلدةلتعميتمولتعمحمت.ل تإلار تذل

لذلوتع ازلو يلل ه الفؤيةل قاثيكلمق مةلعمارتءةذلوإاقشةلتعازرتءةذلوتعم قم زة

تللوا عالمق مةلعمحز  ل ولتإلضزق ةذل ولتعت  زتل ولتع ىزتذلو زتلاز لتألازو
جل زقع اصذلاتزتليم زكلهتلدحقوعةلإ  ق يةذلوا لدحزقوالتلتإل  زقيلات ز

ىلتإلضق ةلإعتلتعمحقوعزةلتع زق اةلدحزقوالتلالاازةذلا زللتعىيزوتتلواتىزقش

قيذلتع م يقتلوايقعذلتع اصذلدكل ج لتعمايللدكلتالفااقءلتعوجوشعلعل  
ل ييًقل حولدلتفجلامقعةلتع علعكليص ل  لًتلإعتل مصتلدلتا.

 المراج: .4

مزقللدىزقهيجل .لاقضز قتلتألا2005إ رتهيجذلاقطفلتع  رتوعل -1

د لصيززةلوايزززقفبلاقعميزززةذلد  ززوفتتلتعم  مزززةلتإل زززالديةلعمتر يزززةل
 وتعيمو لوتعثاق ةل تإلي ي  و ذلتعر قطذلتعمغرب.

 .لتع حثلتعيممتلوشوفال تل2015تإلار تذلهويلتلدحموشل -2
احاي لتعت ميةلتع  ريةلتعم تلتدةل تلدصرلوشفت ةلاقعةلعيقديةل

لذ3ذلجـ4ذلالشل60ط لقذلديمللذلجقديةلط لقوذلديمةلاميةلتعتر ية
 219-151 اتو رذلعلع

فل .لت ترتايييةلداتراةلعتىيي لشو2018تإلار تذلهويلتلدحموشل -3

تع حثلتعيممتل تلاح يكلارايبلتعيقديقتلتعمصريةل تلتعتص يىقتل

حويذلتعيقعميةذلتعمؤامرلتعلوعتلتعثق تلعالقعلتعلفت قتلتعيميقلوتع 
جقديةلايكلشمسل ي وتي:لتع حثلاميةلتع  قتلعآلشتبلوتعتر يةل

ل-18وآ قحلواحليقتوذلل2030تعيممتلدكلد  وفلت ترتايييةل

ذلعلذلإبلتفلخقعلعميمةلتع حثلتعيممتل2018يوعيو19
 480-429ع

 .لفيقشةلتألامقللدلخ لعتلويرل2020تإلار تذلهويلتلدحموشل -4

لذلتعمؤامر2030تعتيميجلتعى تلعتحاي ل هلت لتعت ميةلتعم تلتدةل
تلتعثقعثلا رلعمراالالويرلتعتيميجلتعيقديتذلجقديةلايكلتعلوع

ل-شمسل ي وتي:لوتعم  وفلتعيقعمتلعتلويرلد  ودةلتعتيميجلتعيقديت

ل11-10لonlineتعى تلوتإل قشةلد ةل تلدصروذلوتعم ياللل-تعيق 
 .ل2020 اتو رل

 .لشوفلتعم ززززرواقتل2010تعطم ززززتذل ززززقفةلبززززقعحلايززززقشةل -5
تع لقعزةلعزلىلتع ز قبل شفت زةلال يايزةلتعصغيرةل تلتعحللدكلد  مةل
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امززتل يززدلد ززقط لتعممم ززةلتعير يززةلتع ززيوشية ذلتعميمززةلتعير يززةل
 ذلتع يوشية.50ذلع25عملفت قتلتألد يةلوتعتلفيبذلدذ

 .لاقضززززز قتل2005تع زززززقعوأذلطزززززقفحلدحمزززززوشلا لتع زززززال ل -6
لتألامقلذلتعاقهرةذلشتفلتع هرةلتعير ية.

عحقض قتلتعت  وعوجيةل زتل .لشوفلت2015تع تيوعذلا يكل رجل -7
احايزز لتمتصززقشلتعمير ززةلدززكلخززالللاحويزز لتأل  ززقفلتإل لتايززةلإعززتل

)زززروةذلوفمزززةلامززز لدالدزززةلعمممتازززتلتعير زززتلازززول:لايايزززالشوفل

تعحقضزز قتلتعصزز قايةلوتعت  وعوجيززةل ززتلتعت ميززةلتعصزز قايةذلاحززأل
شززيقف:لتعحقضزز قتلفت ززلل  ق ززتلعتيايززال)اق ززةلتعم ززقشفةذلتعم  مززةل

ل١٤-١٢ميةلتعص قايةلوتعتيليكذلازو سذل زتلتعىتزرةلدزكلتعير يةلعمت 
ل اتو ر.

 .لتعحقضز قتلتعت  وعوجيزةل زتل2020تعي اعذلد ي ل كلد زرشل -8

قلقشةلد هزتعتيميجلتعيقديتل قعواليقتلتعمتحلةلتألدري يةوإد ق يةلتال تى

ع ي ذلت تلتعممم ةلتعير يةلتع يوشيةذلديمةلاميةلتعتر يةذلجقديةلاىرل
 .1ذلع20دذ

 .لشوفلاقض قتلتألامقلل تل2014عىوتزذلامرتيلدحملل ت-9
لاوجيةلتعلم ةل حولفيقشةلتألامقلل تلتعيقديقتلتألفش يةذلف قعة
لشاتوفتاذلتالمتصقشلوتعيمو لتإلشتفيةذلجقديةلتعيردو ذلتألفشي.

 .لد زقشفةلتعممزالا زلتعيايال2008تعىيالعتذلاصق ل زكليحيزتل -10

ليتلعمؤ  زقتلتعتيمزيجلتعيزقعت تلالويرلد هييةلتعتطليطلتال زترتاي

رلوال ياهقل تلتعيقديةذل حثلدال لإعتلتعمؤامرلتعاودتلتعطقدسلا 
  حززولخلززةلت ززترتايييةلعمتيمززيجلتعيززقديتلتعير ززت ذلدراززالالززويرل

ل و م ر.ل24-23تعتيميجلتعيقديتذلجقديةلايكلشمسذل

ل .لوتمولتعحقض قتلتعت  وعوجية2017تعملهويذلدحمللإ رتهيجل -11
الززويرلتعم ززقفيولتعصززغيرةل ززتلملززقعلرززاة:لشفت ززةللوشوفهززقل ززت

ةلداقف ززةل ززيكلتعحقضزز ةلتعت  وعوجيززةل ززتلتعيقديززةلتإل ززالديةلوتع ميزز

فيزةذلتعيقدييةذديمةلتعيقديةلتإل الديةلعملفت قتلتالمتصقشيةلوتإلشت
لتعيقديةلتإل الديةل غاة.

 .لشوفل2000تعمايلعذلبالالدحمللوتعطررتذلو ق ل يص ل -12
 وعوجيززةل ززتلا ميززةلتعم ززقفيولتإل لتايززةذلتعمززؤامرلتعحقضزز قتلتعت 

تلتعيممتلتع قشألوتعم رواقتلتعصغيرةلوآ قحلتعت ميةلتعم تلتدةل 
   ري .ل20-18تعوطكلتعير توذلتعاقهرةذل تلتعىترةلدكل

 .ل2012ايززتذل امززللإ ززمقاي لوا لتعحميززلذلا ززق لامززلعل -13

و ج  يزةلتعيقديةلوتعت ميةلتع  زريةل  بزولل  ريزةلوخ زرتتلار يزةل
لداقف ة ذلتعاقهرةذلاقعجلتع تب.

 .لد ززقشفتتلتعتيززقويل ززيكلتعمؤ  ززقتل2008امززاتوعذل ززهتل -14

وتعيقديقتلع  قءلملفتتلا  وعوجيزةل زتلظز لتالمتصزقشلتعم  زتلامزتل
ذل١٠تعمير ةل تعلوللتع قديةل مو جق ذلديمةلشفت زقتلتمتصزقشيةذلعل

يززززةذلدراززززالتع صززززيرةلعم حززززويلوتال ت ززززقفتتلوتعطززززلدقتلتعتيميم
لتعياتصر.

 .ل هميزةلاقضزز قتلتألامزقللتعتا يزةل ززتل2019زو يزرذلايزقأل -15

شاززجلوارميززةلتعمؤ  ززقتلتعصززغيرةلوتعمتو ززلةذلديمززةلتعلفت ززقتل

ذل12تالمتصقشيةلوتعمقعيزةذلجقديزةلتع زهيللامزةلعطرزرلتعزوتشعذلدزذ
ل.1ع

 .ل2015 ززالدةذلاززقشللا ززللتعىتززقالو قبززفذلدر ززألبززقعحل -16
ةل ززتلإشتفةلتع حزثلتعيممززتل قعيقديززقتذلشوفلتعحقضز قتلتعت  وعوجيزز

ل.3ذلج39ديمةلاميةلتعتر يةذلجقديةلايكلشمسذلع

 .لشوفلتعحقضزز قتلتعت  وعوجيززةل ززتلشاززجل2010 ززمقعذلامززتل -17

تعمؤ  قتلتعصغيرةلوتعمتو لةذلديمةل  حزقيلتمتصزقشيةلوإشتفيزةذل

حمللدذلاميةلتعيمو لتالمتصقشيةلوتعتيقفيةلوامو لتعتي يرذلجقديةل7ع
ل   رةذلتعياتصر.لخريرل

 يلل املذلامتليو سلإ رتهيجذلدصزلىتذلد زتل زقدتلدحمزوشل-18

تل .لااييجل شتءلاقض قتلتألامقللاميقللعتيايالتعزلوفلتع يلز2015 
ذلعميقديقتل قعتل ي لامزتلجقديزةلطي زةذلتعممم زةلتعير يزةلتع زيوشية

ل.٤تعميمةلتعيممةلعالمتصقشلتعتيقفةذلدصرذلعل

 .لفيزززقشةلتألامزززقلذل2015دحمزززلل ا زززقأذلازززالءلوتع زززالدتذل-19
لتإل   لفيةذلشتفل قفوألتعيممية.

 .لدززلخ لاقضزز قتلتألامززقلل2008ا لتعحميززلذلا ززق لامززلع -20

وءلتعت  وعوجيةلعتىيي لتعيالمةل يكلتعيقديةلوملقعلتألامقللامتلضز

لميزقشةل)اق ززةلتعتغيززرلعمقي زز ل زواليل شفت ززةلداززقفيل ززيكلايززقفبلشول
لل.3ذلج66تعتر يةلجقديةلتعم صوفةذلعار يةلو ج  ية ذلديمةلاميةل

 .لتع رتاةل يكلتعيقديقتل2008ا لتعرامكذل ملقيل كل) يقيل -21

وتعالززقعلتعطززقعل ززتلالززويرلتع حززثلتعيممززتل ززتلتعممم ززةلتعير يززةل
تع زيوشيةل اصزوفلداتزرا ذلف ززقعةلشاتزوفتاذلاميزةلتعتر يزةذلجقديززةل

لتعممال يوش.

ةلوتعزلوفلتعمتومزول .لاقضز قتلتعتا يز2007القفذل قصمزةلا زك -22

 يزةذلعممر ةلتع يوشيةل حثلدال لإعتلتع زلوةلتعتيريىيزةل حقضز قتلتعتا

دراززال حززويل م ززق لتعيمززو لوتعلفت ززقتلتعل يززةلعملقع ززقتذلامززقشةل
ل اتو ر.ل١٨ع حثلتعيممتذلجقديةلتعممال يوشليو ل

 .لإشتفةلتعم رواقتلتعصغيرةلودلخ ل2007امرذل يمكلامتل -23
لفيةذلتعلتفلتعيقديية. يلتلداقفيوذلتإل   ل

 .ل2013ايلتفوأذل املل يجلتعزليكلو امزلذل شزر لدحمزوشل -24

اصوفلداترالإلشتفةلاقض قتلتألامقللتعيقدييةل مصرل زتلضزوءل
ذل24  ر لتعممقف قتلتعيقعميةذلديمةلاميةلتعتر يةذلجقديةل  هقذلدذ

ل.95ع

 .ل يقعيةلاقض قتلتألامقللتعتا يةل زتل2015ملق ذل املل كل -25

تعمؤ  ززقتلتعصززغيرةل شفت ززةلعزز يدلتعتيززقفبلتعيقعميززةلدززوللشاززج

تإلشززقفةلعتير ززةلتعياتصززر ذلديمززةلدراززالبززقعحلاقدزز لعالمتصززقشل
لذلجقديةلتألزهر.56ذلع19تإل الدتذلدذ

 .لاقضز قتلتألامزقللوإشتفةل2009دتيبذلإ يق لا زللتعاهزرةل -26

ذل١٢تعيمميززقتل دززلخ ل  ززرع ذلديمززةلدراززالشفت ززقتلتع و ززةذلعل
 تعيرتح.ل

 .لا زوي ل تزقصذلتع حزثلتعيممزتل2008يو فذلجق يألإ رتهيجل -27
شازجل تعوتمولوتعم دول ذلوفشةلتعيم لتعثق يزةلازوللإشتفةلتال ت زقفلو

 لشي زم رذل2-1تع  قطلتإل لتاتلوتالخترتاقتوذلخالللتعىتزرةلدزكل 

يززةلتعم ياززلل ماززرلتألدق ززةلتعيقدززةلعيقديززةلتعززلوللتعير يززةذلجهززقزلا م
ميزةذلوتالخترتعذلملقعلتعت ميزةلتعت  وعوجيزةلوتعطزلدقتلتعيمتال ت قفل

  اقشيميةلتع حثلتعيممتلوتعت  وعوجيق.
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