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 املستخلص 

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور احلاضنات البحثية ف جمال املكتبات واملعلومات ف اجلامعات املرصية ودورها  

ومعرفة   اخلرباء،  نظر  جهة  من  العلمي  البحث  ف  واالبتكار  التميز  ف  ف  البحثية  احلاضنات  تطبيق  املكتبات معوقات  ختصص 

،  2030، ووضع رؤية استرشافية للحاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ضوء رؤية مرص  اجلامعات املرصيةواملعلومات ف  

الواقع بأبعاده املختلفة، واملنهج االسترشاف   الدراسة عىل منهجية مركبة من شقني مها: املنهج الوصفي وذلك ملعرفة  واعتمدت 

وتنبؤ للمستقبل، ووصل عدد اخلرباء الذين أبدوا موافقة  القائم عىل استخدام أسلوب دلفاي، وهو منهج قائم عىل وضع تصور  

( خرباء ف التخصص، واستقر العدد ف أسلوب دلفاي ف املرحلة األخرية عىل 18من أجل تطبيق أسلوب دلفاي عليهم عددهم )

جمهورية مرص العربية،  أستاذ ( ف أقسام املكتبات واملعلومات ب  – ( خبريًا متخصصا من أعضاء هيئة التدريس )أستاذ مساعد16) 

وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها: اتفاق عينة اخلرباء عىل متطلبات احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات 

واملعلومات وحصلت عبارة التعريف باحلاضنات البحثية ف أقسام املكتبات واملعلومات من املتطلبات األولية عىل أعيل متوسط   

( واملعلومات 4,73قدره  املكتبات  ف ختصص  البحثية  للحاضنات  واألهداف  والرسالة  الرؤية  وضع  عىل  العينة  اتفقت  كام   ،)

( من ضمن املتطلبات التشغيلية، بينام جاء اتفاق عينة اخلرباء عىل أهم معوقات تطبيق احلاضنات البحثية ف  4,34بمتوسط قدره )

(،  4,33علومات عبارة نقص املخصصات املالية الالزمة لتمويل البحث بمتوسط قدره )اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات وامل

 . 2030وتم وضع رؤية استرشافية للحاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات ف ضوء رؤية 

املفتاحية: استرشافي  الكلامت  رؤية  املرصية؛  اجلامعات  واملعلومات؛  املكتبات  ختصص  البحثية؛  رؤية  احلاضنات  ة؛ 

 . 2030مرص
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 متهيد 
العامل،   جتتاح  التي  واالجتامعية  واالقتصادية  والتكنولوجية  العلمية  واملستجدات  للتطورات  نتيجة 

البحث   ألن  وذلك  العلمية  والدراسات  البحوث  خالل  من  التنمية  ف  مهام  دورا  تؤدي  اجلامعات  أصبحت 

الدو  لبناء  املعرفة اإلنسانية  تعد أهداف  العلمي ركن أسايس من أركان  مل  املستدامة، وبالتايل  التنمية  ل وحتقيق 

اجلامعات قارصة فقط عىل القيام بالتعليم اجليد لطالهبا، ودورها ف توفري التعليم املستمر بأنواعه املختلفة والذي  

خيدم قطاعات عريضة من املجتمع فقط، ولكن تتعدى ألبعد من هذا بكثري حيث أصبحت مطالبة بمشاركة  

(،وتربز أمهية  13:ص2014، هيكل  النمو االقتصادي، واالجتامعي، لتصبح قاطرة للتنمية ف بلدها)مبارشة ف

االعتامد عليه كمورد مهم   التقصري ف  نتج عن  الذى  الكبري  اخللل  يعالج  أنه  النامية  الدول  العلمي ف  البحث 

اآلن كام هتدف  السابقة،  السنوات  مر  عيل  والتطور  التنمية  عوامل  من  العايل    وأسايس  التعليم  مؤسسات  كل 

بأشكاهلا املتنوعة إىل حتقيق التميز واالبتكار عىل كل املستويات لكي حتتل مكانة الريادة، والذى يضمن هلا البقاء  

واالستمرار؛ ويتوقف هذا عىل مدى امتالكها ملصادر القوة القادرة عىل التفكري واإلبداع واإلنجاز املتمثل ف  

(، وبالتايل أصبحت احلاجة ماسة إىل وجود  24:ص2015باشيوه،صدرا للميزة التنافسية )الكفاءات باعتبارها م

بنية حتتية بحثية رصينة متميزة ف اجلامعات تساعد عىل تنشيط وتفعيل كفاءة البحث العلمي، كام جيب أن نركز  

تى نستطيع أن نضع نواة  ح  - املكتبات واملعلومات   - اهتاممنا عىل قضايا البحث العلمي ومهومه ف جمال ختصصنا  

(، ومن هذا املنطلق اجتهت العديد  7: ص2017، قاسمونقطة انطالق لفروض علمية قابلة للدرس املنهجي) 

البحث   تواجه  التي  للمعضالت  حلول  إجياد  ف  لإلسهام  جامعية،  بحثية  حاضنات  إنشاء  إىل  العامل  دول  من 

أو جمموعة  فرد  اإلبداعية سواء  األفكار  وتشجيع  إىل    العلمي،  واألكاديميني، وحتويلها  العلميني  الباحثني  من 

وقانونية   ومالية  وتسويقية  وإنتاجية  وإدارية  وفنية  استشارية  خدمات  توفري  خالل  من  ناجحة  مرشوعات 

(، وبالتايل تسعي هذه الدراسة إىل تقديم  99: ص2015للمرشوعات اجلديدة لتقليل املخاطر والفشل)سالمة، 

عىل التميز    -  2030ف جمال املكتبات واملعلومات ف مرصف ضوء رؤية    -ملتخصصني  رؤية استرشافية تساعد ا

واالبتكار من خالل إنشاء حاضنات بحثية قادرة عىل تطوير البيئة البحثية للعبور باملجتمع املرصي إىل جمتمع  

 املعرفة. 

 أوالً: اإلطار املنهجي للدراسة

 مشكلة الدراسة  1/1

لمي والتطوير منخفضة ف الدول العربية بوجه عام وف مجهورية مرص العربية  ال تزال كثافة البحث الع

%  0,68إىل  2009% ف عام0,43بخاصة، عىل الرغم من ارتفاع معدل اإلنفاق ف مرص عىل البحث العلمي من  
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  2016(،ويشري مؤرش االبتكار العاملي لعام  12:ص2015من إمجايل الناتج املحيل )اليونسكو،  2013ف عام  

رقم   الرتتيب  حتتل  مرص  )   149من    107أن  واالبتكار  التقدم  حيث  من  -Dutta&Wunschدولة 

Vincent,2016,p13  التنمية، ومع اختيار احلكومة  ف املشاركة ( وبالتايل مازال هناك ضعف ف إنجاز خطط 

ناك حتدي كبري  نحو التحول إىل اقتصاد املعرفة وذلك بغرض تنويع مصادر الدخل والتواجد الدويل، أصبح ه

أمام اجلامعات ومراكز البحث العلمي، لوجود نظام دعم قوي لقطاع البحث والتطوير واالبتكار وهذا يمثل  

أحد القطاعات الرئيسية ف الدول الساعية إىل بناء بنية حتتية معرفية، لذلك جيب عىل املؤسسات البحثية ف هذه  

وحتويلها إىل مشاريع تعاونية من أجل زيادة املخزون املعرف  الدول استيعاب التكنولوجيات والعلوم اجلديدة  

(، ويشري تقرير صادر عن رابطة اجلامعات األوربية عام  243:ص2019للدولة )برنامج األمم املتحدة اإلنامئي،

تم  بأنه من املؤكد أن احللول املستقبلية ال تتم من خالل املناهج والكتب التي تقدمها اجلامعات، ولكنها ت  2007

القيادات ف املؤسسات اجلامعية املرصية عىل   من خالل جمموعة من األفراد املبدعني واملبتكرين، ومع حرص 

الوصول إىل مكانة مرموقة ف املجتمعات األكاديمية عيل املستوي املحيل واإلقليمي والعاملي من خالل الرؤى  

ملستدامة، تظهر هنا أمهية حاضنات البحوث التي  للتنمية ا  2030والرسائل واألهداف التي تتوافق مع رؤية مرص  

البحث   والتميز واالبتكار ف  التقدم  تساهم ف دفع عجلة  والتي  املتقدمة  الدول  اجلامعات ف  تتبناها كثري من 

للبحث   مركزا  اجلامعة  وجتعل  العلمي  البحث  تواجه  التي  واملعضالت  للمشكالت  حلول  وإجياد  العلمي، 

بحوث إىل قطاعات املجتمع، وبالنسبة للمستقرئ لواقع البحث العلمي ف ختصصنا ف  والتطوير ونقل نتائج ال 

جمال املكتبات واملعلومات يالحظ أن هذا املجال يعاين من العديد من التحديات سواء من ناحية واقع البحث  

يتعلق بالباحث    العلمي نفسه أو ما يشهده التخصص من ظواهر خمتلفة مثل: التكرار واالنتحال وغريها، أو ما 

ف   احلديثة  باالجتاهات  يتعلق  ما  أو  وختبط،  ذهني  تشتت  من  كثرية  حتديات  من  نفسه 

(، باإلضافة إىل ما أفرزته العلوم البينية مع ختصص املكتبات واملعلومات من  12:ص 2016التخصص)زكريا، 

اجلالب األخرى)  والعلوم  املكتبات  علم  بني  التكاملية  عىل  ساعدت  جديدة  ؛  موضوعات 

(، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة ف وضع رؤية استرشافية إلنشاء حاضنات بحثية  94:ص 2019شحاتة،

واملتميزة   املبدعة  واألبحاث  األفكار  حتتضن  لكي  واملعلومات  املكتبات  ختصص  ف  وبخاصة  اجلامعات  ف 

 للباحثني وحتويلها إىل تطبيقات إجرائية. 
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 أهداف الدراسة  1/2

الرئيس للدراسة ف وضع رؤية استرشافية للحاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ضوء  يتمثل اهلدف  

، وختصص املكتبات واملعلومات أنموذجا، وف سبيل ذلك تسعي الدراسة إىل حتقيق األهداف  2030رؤية مرص

 الفرعية من خالل: 

بوجه   .1 املرصية  اجلامعات  ف  البحثية  احلاضنات  ماهية  عىل  ومفهومها التعرف  ونشأهتا،  عام، 

 وأهدافها، وأنواعها ودورها ف دعم البحث العلمي. 

 التعرف عىل أهم مالمح التجربة املرصية ف جمال إقامة احلاضنات البحثية ف اجلامعات.  .2

الكشف عن دور احلاضنات البحثية ف جمال املكتبات واملعلومات ف اجلامعات املرصية ودورها  .3

 ف البحث العلمي من جهة نظر اخلرباء. ف التميز واالبتكار 

اجلامعات  ختصص املكتبات واملعلومات ف  معوقات تطبيق احلاضنات البحثية ف  الكشف عن   .4

 . املرصية 

تقديم رؤية استرشافية مستقبلية للحاضنات البحثية ف جمال املكتبات واملعلومات باجلامعات ف   .5

 . 2030ضوء رؤية 

 أهمية الدراسة  1/3

 الدراسة احلالية ف: تتحدد أمهية 

 األمهية النظرية: )أ(  
موضوع   .1 يتناول  إنه  حيث  واملعلومات،  املكتبات  ختصص  ف  ذاته  حد  ف  املوضوع  حداثة 

احلاضنات البحثية، مما يسهم ذلك ف إثراء اإلنتاج الفكري العريب وتطبيق املعارف اجلديدة ف  

 التخصص. 

 تي تناولت التميز واالبتكار ف البحث العلمي. ، واملحاور ال2030الوقوف عىل حمتوى رؤية مرص   .2

آراء   .3 خالل  من  واملعلومات  املكتبات  ف ختصص  العلمي  للبحث  الفعيل  الواقع  عىل  الوقوف 

 جمموعة من اخلرباء ف التخصص. 

ثقافة  .4 نرش  ف  ودورها  اجلامعات  ف  البحثية  احلاضنات  عىل  الضوء  إلقاء  ف  الدراسة  تسهم 

ختص  ف  البحثية  واالبتكارات  احلاضنات  الباحثني،  ودعم  ورعاية  واملعلومات،  املكتبات  ص 

 البحثية. 
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 األمهية التطبيقية: )ب(  

الرؤية االسترشافية املستقبلية، سوف تسهم بدور فعال ف تفعيل وتعزيز دور احلاضنات البحثية   .1

لتميز  ف اجلامعات ف ختصص املكتبات واملعلومات، وف نرش ثقافة البحث العلمي القائم عىل ا

 واالبتكار.

املكتبات   .2 ختصص  وف  عام  بوجه  اجلامعات  ف  واملسؤولني  القرار  متخذي  الدراسة  تساعد 

واملعلومات بخاصة عىل تأسيس وإدارة احلاضنات البحثية بأسلوب علمي ووضع السياسات  

 واخلطط األكاديمية والبحثية. 

جتمع املحيل وجعلها مركزا  تساعد الدراسة ف دفع عملية البحث العلمي وربط اجلامعات بامل .3

 للبحث والتطوير، وتفعيل قدرهتا التنافسية حمليا، وإقليميا، ودوليا. 

واملعلومات،   .4 املكتبات  ف ختصص  العلمي  البحث  من  املنتج  أمهية  إظهار  ف  الدراسة  تساهم 

واالب  اإلبداع  ملهارات  الباحثني  امتالك  وأمهية  وتسويقه  املحيل،  الواقع  ف  تطبيقه  تكار وأمهية 

االقتصاد  ودعم  املستقبل  ف  ريادية  وجعلها مرشوعات  علمي،  أساس  عىل  أفكارهم  وتطبيق 

 الوطني. 

 تساؤالت الدراسة  1/4

 حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

تعريفها،   .1 حيث  من  املرصية  اجلامعات  ف  البحثية  للحاضنات  والفكري  الفلسفي  اإلطار  ما 

 وأمهيتها، وأهدافها، وأنواعها؟ 

 ما ماهية احلاضنات البحثية ف جمال املكتبات واملعلومات، وأهدافها، وأمهيتها؟ .2

 ما مربرات إنشاء حاضنات اجلامعات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات؟  .3

ما متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات واملعلومات ف   .4

 ؟2030ضوء رؤية 

 ما معوقات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات واملعلومات؟ .5

متطلبات رؤية  ما الرؤية االسترشافية للحاضنات البحثية ف جمال املكتبات واملعلومات ف ضوء   .6

 ؟ 2030مرص 
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 حدود الدراسة  1/5

 تقترص حدود البحث عىل املحددات اآلتية: 

وضع رؤية استرشافية ملستقبل احلاضنات البحثية ف جمال املكتبات واملعلومات ف    احلدود املوضوعية: .1

 .   2030اجلامعات املرصية ف ضوء متطلبات رؤية 

سام املكتبات واملعلومات املوجودة ف تسع جامعات مرصية  طبقت هذه الدراسة عىل أق  احلدود املكانية: .2

جامعة   –جامعة املنيا   – جامعة بني سويف   – جامعة بنها  -جامعة املنوفية   - وهي:)جامعة اإلسكندرية 

 جامعة األزهر(.  – جامعة عني شمس  – جامعة أسيوط  – سوهاج 

 التخصص من أعضاء هيئة التدريس  تم تطبيق هذه الدراسة عىل جمموعة من اخلرباء ف   احلدود البرشية: .3

 أستاذ مساعد( فقط ف أقسام املكتبات واملعلومات ف اجلامعات املرصية.  –)أستاذ  

 م.  2019/2020تم تطبيق الدراسة ف الفصل الدرايس األول للعام اجلامعي    احلدود الزمنية: .4

 

 مصطلحات الدراسة  1/6

فية:   A future-visionالرؤية االسترشا

جمموعة " - خمتلف    هي  وحتليل  األحداث  اجتاهات  حتديد  إيل  هتدف  التي  والبحوث  الدراسات 

مسارها  حركة  أو  االجتاهات  هذه  إجياد  ف  تؤثر  أن  يمكن  التي  ،  2008)عامر،  "املتغريات 

 (. 19ص

جهد علمي منظم هيدف إيل حتديد    "ويمكن تعريف الرؤية االسترشافية ف البحث إجرائيا بأهنا:   -

صف وقراءة املواقف املتوقعة، وحتليل خمتلف االجتاهات التي يمكن أن  اجتاهات األحداث وو

املكتبات   أقسام  بني  التعاون  وأوجه  البحثية  للحاضنات  التحتية  البنية  معرفة  ف  تساعد 

مرص   مجهورية  ف  أخري  جهة  من  املختلفة  املجتمع  مؤسسات  وبني  جهة،  من  واملعلومات 

 "العربية

 University Research Incubatorsاحلاضنات البحثية اجلامعية: 

هي وحدة أو مركز يتم إنشاؤه حتت مظلة اجلامعات، ويوفر خدمات الدعم والتوجيه للباحثني  " -

التكنولوجيا،   عىل  والقائمة  اجلديدة  البحوث  تطوير  عىل  وتساعد   ، العلمي  البحث  جمال  ف 

العلمية البحوث  وتسويق  باملجتمع  العلمية  البحوث  ربط  عيل    "والعمل 

(.(Scaramuzzi,2002:p8 
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بأهنا:   - البحث  ف  إجرائيا  تعريفها  ألقسام    "ويمكن  وتابعة  اجلامعات  ف  إنشاؤها  يتم  وحدة 

الفنية   االستشارات  هلم  وتقدم  الباحثني  من  املبدعني  بدعم  وتقوم  واملعلومات،  املكتبات 

علومات واملجتمع  واإلدارية واملساعدات واملعلومات الالزمة والتعاون بني أقسام املكتبات وامل

 "املحيل وتسويق البحوث العلمية

     Egypt Vision 2030:2030رؤية مرص  

السنوات  " - خالل  التنمية  رشكاء  عمل  لربنامج  املنظم  العام  اإلطار  لتكون  وضعت  خطة  هي 

البعد   تشمل:  والتي  املستدامة  للتنمية  األساسية  الثالثة  األبعاد  عىل  اخلطة  وركزت  القادمة، 

 "االقتصادي، والبعد االجتامعي، والبعد البيئي

 الدراسات السابقة  1/7

أجريت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع احلاضنات بوجٍه عاٍم وف احلاضنات البحثية بخاصة،  

وتم تناول هذه الدراسات السابقة باالستفادة من فرضياهتا ونتائجها، وذلك لالنطالق منها ف صياغة تساؤالت  

 وأداة هذه الدراسة، وكانت الدراسات عىل النحو التايل: 

 أوالً: الدراسات العربية 

( هدفت هذه الدراسة إىل توضيح أسباب عزوف  2019)  "الباش، مشاعل بنت عبداهلل"دراسة   .1

الطلبة عن االنخراط ف مشاريع حاضنات األعامل باجلامعات السعودية، وتطرح ف مقابل هذه  

الباحثة املنهج الوصفي  األسباب أساليَب تشج ع الطلبة عىل البدء ف مرشوعاهتم، واستخدمت 

من طلبة اجلامعات السعودية، وخلصت    103املسحي، وبلغت عدد االستبيانات التي تم توزيعها  

تقديم   التالية:  اخلدمات  تقديم  ف  السعودية  اجلامعات  ف  األعامل  حاضنات  بأن  الدراسة 

 ات اجلدوى، والتنسيق مع اجلهات املانحة للتمويل. االستشارات، واملساعدة ف دراس

( وهدفت إىل وضع نموذج مقرتح حلاضنات 2018)  "عبد احلي، أسامء اهلادي إبراهيم"دراسة   .2

أعامل جامعية ف جمال تعليم الكبار داخل اجلامعات املرصية كأحد املداخل املقرتحة لتفعيل دور  

الباحثة  واستخدمت  املجال،  هذا  ف  للدراسات    اجلامعات  دلفاي  وأسلوب  الوصفي  املنهج 

املستقبلية، وتم تطبيق ثالث استبيانات عيل جمموعة من اخلرباء من خالل ثالث جوالت متتابعة  

( خبريا، وتوصلت الدراسة إىل نموذج مقرتح حلاضنات األعامل ف جمال تعليم  15تكونت من )

 الكبار داخل اجلامعات. 
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هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أهداف  (2018)  "زيز عيلإبراهيم، خدجية عبدالع  "دراسة   .3

ومردوها  اجلامعية  األعامل  إنشاء حاضنات  مربرات  والتعرف عىل   ، وأبعادها  املستدامة  التنمية 

أساليب   كأحد  للدراسة  دلفاي  أسلوب  الباحثة  واتبعت  املستدامة،  التنمية  حتقيق  عىل  الرتبوي 

ت  ما  املستقبلية، ومن أهم  إقامة عالقات تعاونية بني حاضنات  الدراسات  الدراسة:  إليه  وصلت 

 األعامل باجلامعات املرصية بالدول املتقدمة من أجل االستفادة منها وتبادل اخلربات.  

( هدفت هذه الدراسة إىل التوصل لتصور مقرتح لتفعيل  2018) "جاداهلل، باسم سليامن  "دراسة  .4

 تنمية ثقافة ريادة األعامل بمرص ، وتم عرض ثقافة وتعزيز حاضنات األعامل البحثية اجلامعية ف

الطالب   استبيان عىل  تطبيق  وتم   ، التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم   ، األعامل  ريادة 

املتدربني وتم اختيار ثالث حاضنات بحثية ف جامعة أسيوط، وجامعة املنيا، وجامعة املنصورة ،  

أمهها: دور حاضنات األعامل البحثية نحو املامرسة العلمية    وتوصل الباحث إىل جمموعة من النتائج 

للتعليم الريادي كان متوسطا وحيتاج توفري اخلدمات والتسهيالت مما أدى إىل وضع تصور مقرتح  

 لتفعيل وتعزيز احلاضنات البحثية اجلامعية. 

أمحد"دراسة   .5 الرحيم  عبد  هيام  م2017) "عىل،  رؤية  تقديم  إىل  الدراسة  هذه  قرتحة  (،هدفت 

حلاضنات للمعرفة الرتبوية ف اجلامعات املرصية، تساعد اجلامعات ف احتضان املبدعني واالرتقاء  

التعليمي،   الواقع  ف  بحوثهم  نتائج  واستثامر   ، املميزة  ألفكارهم  الدعم  وتوفري  بمهارهتم 

ات  واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وخلصت الدراسة إىل وضع رؤية مقرتحة إلنشاء حاضن

 املعرفة الرتبوية للجامعات املرصية. 

الدراسة وضع رؤية مستقبلية للحاضنات  (.  2016)  "رمضان، عصام جرب  "دراسة .6 استهدفت 

السعودية،   باجلامعات  املعرفة   عن طريق البحثية  اقتصاد  الدراسة  ،  حتديد متطلبات  واستخدمت 

 عددها هيئة التدريس بلغ    املنهج الوصفي املسحي من خالل تطبيق استبانة عىل عينة من أعضاء 

وذلك لتحديد متطلبات ومعوقات تطبيق    ،( عضوا، تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية261)

نظرهم،   السعودية من وجهة  اجلامعات  البحثية ف  الدراسةاحلاضنات  نتائج  أهم  : وجود  ومن 

ملتغريات   تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  الدراسة فروق 

  ، توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة  ال   بينام   ، (اجلنسية   –   العلمية   الدرجة   – )الكلية  

 .وخلصت الدراسة إىل وضع الرؤية املستقبلية
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هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور حاضنات األعامل  (  2015)  "احلموري، أمرية حممد "دراسة   .7

منها،   املستفيدين  نظر  وجهة  من  البرشية  املوارد  تنمية  ف  السعودية  العربية  اململكة  بجامعات 

لتعرف عىل دور التخطيط والتدريب ف حفز وتشجيع املنتسبني  هذه الدراسة إىل اوكذلك هدفت 

مشاريعهم  إنجاح  ف  استبوكذلك  إعداد  وتم  احلاضنات  ،  من  للمستفيدين    80وعددهم  يان 

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بني متوسط تقديرات الذين  ب  ، ومن أهم نتائج الدراسةمستفيدا

التدريبية )دورة   الدورات  بأية دورة تدريبية من جهة، ومتوسط تقديرات ذوي عدد  يلتحقوا  مل 

  ، تقديرات ذوي عدد الدورات التدريبيةوذلك لصالح    ،واحدة، وأكثر من دورة( من جهة ثانية

وأوصت الدراسة برضورة تفعيل دور حاضنات األعامل بجامعات اململكة العربية السعودية ف  

مقاعد   عىل  واملنتظمني  منهم  اخلرجيني  الطلبة  مشاريع  بدعم  واملتمثلة  البرشية،  املوارد  تنمية 

 . الدراسة

اهلل"دراسة   .8 أمان  عصام  هدفت  2014)   "بخاري،  الدراسة  (   جتربة  لتسليط  هذه  عىل  الضوء 

حاضنات األعامل ف اجلامعات اليابانية ف حماولة الستقراء الواقع والظروف التي أحاطت هبذه  

وهبدف  ،  التجربة، ورصد التحديات التي تواجه تطوير منظومة حاضنة األعامل اجلامعية ف اليابان

لكل من جامعات:   (Case Study) ة احلالةالوصول إىل فهم أعمق تم االعتامد عىل أسلوب دراس

التي تعد أقوى ثالث جامعات نجحت ف توليد أكرب عدد من  أ)طوكيو(، و) سيدا(، و)كيوتو( 

كام اعتمد الباحث ف التحليل عىل مقابالت    ، م  2008  –   1998الرشكات الناشئة ف الفرتة بني  

الدراسة بموضوع  عالقة  ذات  جماالت  ف  خمتصني  أهم    ، مع  إليها  ومن  توصلت  التي  النتائج 

أن جتربة اليابان ف جمال حاضنة األعامل اجلامعية بدأت ف الوصول إىل مرحلة النضوج  بالدراسة  

الناشئة من   الرشكات  مبادرة )هريانوما( لدعم  منذ إطالق  الزمن  يقارب عقد من  ما  مرور  بعد 

 م.   2001اجلامعات ف العام  

 الدراسات األجنبية 

دور  Menaka, B., & Parkavi, C."  (2020   "دراسة   -1 معرفة  إىل  الدراسة  هذه  (،هدفت 

احلاضنات ف تطوير ريادة األعامل وخلق مشاريع جتارية جديدة ، كام هتدف أيضا إيل حتديد ودراسة  

أمهية حاضنات األعامل ف اجلامعات ودورها ف توفري فرص العمل واالستثامر لشباب الباحثني،  

مل الباحثني  لشباب  الدراسة عىل االستبانة  أمهية حاضنات األعامل واختيار  واعتمدت  عرفة مدى 
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احلاضنات املناسبة هلم، وأمهية احلاضنات ف إعداد الدورات التدريبية ، واملقابالت مع املستثمرين  

 واخلرباء من رجال األعامل. 

(.هدفت هذه الدراسة إىل دراسة أمهية  2019)"  .Redondo, M., & Camarero, C"دراسة   -2

املال االجتامعي ف   الدراسة من خالل مسح  رأس  البحثية باجلامعات ورصدت هذه  احلاضنات 

عن   الدراسات  مجيع  ف  االجتامعي  املال  رأس  موضوع  تناولت  التي  السابق  الفكري  اإلنتاج 

حاضنات األعامل البحثية ف اجلامعات ، كام هدفت هذه الدراسة إىل معرفة كيف يستفيد مديرو  

تأثري من  باجلامعات  البحثية  البحثية  احلاضنات  احلاضنات  نجاح  عىل  االجتامعي  املال  رأس   

باجلامعات، واعتمدت الدراسة عىل املنهج التجريبي وتم مجع البيانات من احلاضنات البحثية من  

هولندا وأسبانيا ، وقد توصلت الدراسة إىل أمهية العالقات اخلارجية االجتامعية مع املجتمع من  

 توفري فرص العمل وتسويق املخرجات البحثية. رجال أعامل ومستثمرين ودورمها ف  

تأثري  Kolympiris, C., & Klein, P. G.(2017 "دراسة -3 حتليل  إىل  الدراسة  هذه  (.هدفت 

احلاضنات البحثية ف اجلامعات عىل جودة االبتكارات والتميز ف األبحاث التي يتم إعدادها ف  

ا عينة من  بتناول  الدراسة  األمريكية، وقامت  األمريكية ووضعت فرضيات  اجلامعات  جلامعات 

أمهية   إىل  الدراسة  وتوصلت   ، اجلامعات  ف  البحثية  احلاضنات  وجود  أمهية  منها:  للدراسة 

احلاضنات البحثية ف ترمجة البحوث العلمية إىل منتجات وابتكارات مفيدة ورشكات ناشئة ذات  

حتويل بعض األبحاث العلمية  قيمة مضافة وهناك نموذج لذلك ف جامعة جورجيا للتكنولوجيا ف  

 إىل مرشوعات ناشئة تسهم ف االبتكار ودعم االقتصاد املحيل.

(، هتدف هذه الدراسة إىل  2008)  "  .Stefanović, M., Devedžić, G., & Eric, M  "دراسة   -4

الرشكات   فرص  زيادة  وف  النامية  الدول  ف  اجلامعات  ف  األعامل  ودور حاضنات  أمهية  معرفة 

من خالل تقديم املساعدة واحلصول عل التمويل والعقود منخفضة التكاليف واخلدمات  الناشئة ،  

املكتبية املختلفة ، وتم حرص العديد من احلاضنات البحثية ف الدول النامية، وتوصلت إىل: هناك 

االقتصاد   ودعم  البلدان  تطوير  ف  األعامل  وحاضنات  واجلامعات،  االبتكار  بني  قوية  عالقة 

 الوطني. 

 عقيب عا الدراسات السابقة: ت 

 تم عرضه من دراسات سابقة يمكن استخالص التايل:   ف ضوء ما 
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هذه  ، كام أكدت بعض  احلاضنات البحثية اجلامعيةأمجعت مجيع الدراسات والبحوث السابقة عىل أمهية   -1

الرشاكة مع املجتمع  الدراسات عىل أمهية رأس املال االجتامعي ف احلاضنات البحثية وذلك ألمهيتها ف  

 . ورجال األعامل واملستثمرين

جانب   -2 من  أكثر  من  املوضوع  تناولت  بأهنا  السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة   ختتلف 

البحثية   احلاضنات  أمهية  وأيضا  واملعلومات،  املكتبات  ختصص  ف  البحثية  احلاضنات  ماهية  منها: 

 حث العلمي وخلق فرص عمل لشباب الباحثني. اجلامعية ودورها ف التمييز واالبتكار ف الب

  تتناول  -الباحث  علم  حد  عىل   – أهنا تعترب أول دراسة بختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة    -3

 . ف ختصص املكتبات واملعلومات املوضوع  هذا

السابقة   -4 الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  تناولت بختتلف  ف    أهنا  البحثية  للحاضنات  استرشافية  رؤية 

، وما تسعي هذه الرؤية إىل حتقيقه وفقًا ملتطلبات  2030ختصص املكتبات واملعلومات ف ضوء رؤية مرص  

 التنمية املستدامة. 
 

 ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة

 ية وماهيتها تعريف الحاضنات البحث -1

يمكن تعرف احلاضنات لغويا بأهنا: هي التي تقوم مقام األم ف تربية األبناء بعد وفاهتا، وهي صيغة املؤنث  

التي تراعي األطفال وتعلمهم ف حدائق األطفال،   لفاعل حضن، واجلمع حاضنات وحضون أو هي املعلمة 

 (. 2020/ 11/2تاريخ اإلتاحة ،  )قاموس املعاين،  Incubatorواملقابل ف اللغة اإلنجليزية 

 وهناك من يعرف احلاضنات البحثية اصطالحا بأهنا: 

 ( بعض تعاريف الحاضنات البحثية من منظور عدد من الباحثين 1جدول )

 التعريف  الباحث 

Rice (2002,p163) 
هي مركز أو منظمة تساعد الباحثني والرشكات الصغرية عىل التطور بطريقة رسيعة من  

توفريها ملجموعة من اخلدمات مثل الدعم املادي، والتدريب، واخلدمات خالل 
 املختلفة، وتسهيل عملية التسويق. 

Pitark (2007,p61) 
وحدة أو مركز يوفر خدمات الدعم والتوجيه، وتشجيع االبتكارات وإجياد املعرفة 

 وإدارهتا ، وتساعد أصحاب املشاريع يف االستفادة من االبتكارات العلمية. 

 ( 227، ص 2013عيداروس )
بيئة أو إطار متكامل من املكان والتجهيزات واخلدمات والتسهيالت وآليات املساندة 
واالستشارة والتنظيم خمصصة ملساعدة رواد األعامل يف إدارة وتنمية املنشآت اجلديدة ، 

 . ويوفر هلذه املنشآت فرصاً أكرب للنجاح ، وذلك من خالل كيان قانوين هلذا الغرض

 ( 35، ص2017الدياسطي )
وحدات ذات طابع خاص ، هتدف إىل رعاية أفكار وابتكارات البحث العلمي يف  
اجلامعات وحتويلها إىل مرشوعات ميدانية وذلك من خالل تقديم الدعم املادي 



فية للحاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية 64  ...ودورها ف التميز واالبتكار رؤية استرشا

 

 

 التعريف  الباحث 

واإلداري واملايل والتكنولوجي والفني هلا بام يدعم العالقة بني املؤسسات االنتاجية  
 املجتمعية واجلامعات. 

 ( 378ص،  2018عبد احلي )
منظومة جامعية ذات طابع خاص ، هتدف إىل استثامر وتوظيف إمكانات اجلامعة 
واملجتمع يف دعم ورعاية املرشوعات البحثية الريادية وتنفيذها يف صورة برامج  

 ومرشوعات خدمية وإنتاجية.

 ( 13، ص2019الباشا )
رشوعات املتميزة ،  املراكز أو اهليئات التابعة للجامعة وهتتم بالدراسات واألفكار وامل

التي يمكن أن تتحول إىل منتج ذي ربح جتاري ، عن طريق توفري كافة أنواع الدعم 
 املتوفر يف اجلامعة وتدار عرب أنظمة تسمح باستمرارية االحتضان ملشاريع أخرى جديدة. 

Nicholls-Nixon(2020,p1) 
ي يدعم أنشطة تنظيم  احلضانات البحثية هي جزء مهم من النظام البيئي واجلامعي والذ

 املشاريع والتنمية االقتصادية للمجتمع املحيل.  

 

 تاريخ الحاضنات الجامعية البحثية  -2

ف   ظهورها  وبداية  وأوربا،  املتحدة  الواليات  ف  العرشين  القرن  منتصف  إىل  احلاضنات  تاريخ  يرجع 

عام   نيويورك  ف  كانت  األمريكية  املتحدة  جوزيف 1957الواليات  بواسطة  صناعات    م  مركز  ف  مانكوسو 

عام  Wang,2013:p3باتافيا) أوربا  ف  حاضنة  أول  أقامت  والتي  األوريب  االحتاد  دول  ذلك  بعد  وتبعها   ،)

تبادل اخلربات وإقامة العالقات والنشاطات العديدة بني  272م)عيداروس، مرجع سابق، ص1986 (، وتم 

التدريبي والدورات  العمل،  ورش  مثل:  البحثية  أالف  احلاضنات  السبعة  قرابة  عددها  ووصل  واملؤمترات،  ة 

امليادين)الفيحان؛ حمسن التنمية ف خمتلف  (.  82ص:2012حاضنة، ولعبت دورا مهام وأساسيا ف دفع عجلة 

وترتبط نسبة كبرية من هذه احلاضنات باجلامعات وتقدم خدمات متنوعة، وتعود جذور احلاضنات إيل حماولة  

  :2001األعامل واالهتامم املتزايد بتشجيع االبتكار ونقل التكنولوجيا )احلناوي؛ وآخرون، تطوير نشاط مراكز  

 (. 27ص

  ، صناعية  جتمعات  شكل  ف  احلاضنات  فكرة  هبا  بدأت  السبعينيات  فرتة  أن  التايل  الشكل  من  نالحظ 

ت األعامل ف شكل  وجتمعات الرشكات ، وجتمعات األعامل ، بينام جاءت فرتة الثامنينيات وكانت فكرة حاضنا 

األعامل   التسعينيات ظهرت حاضنات  بداية  التطور ف  ومع  املخصصة،  األعامل  ، وجتمعات  العلمية  احلدائق 

واحلاضنات    ، النوعية  واحلاضنات   ، جدران  بال  واحلاضنات  التكنولوجية،  احلاضنات  ومنها  املتخصصة 

م    2011إىل تزايد عدد احلاضنات ف عام    االفرتاضية، واحلاضنات االقتصادية، وقد أشارت بعض املؤرشات 

يقرب من   ما  :  2016حاضنة مرتبطة باجلامعات )رمضان،  3500% منها  33حاضنة بمعدل نمو    7500إىل 

برنامج حلاضنات األعامل ، وف اململكة املتحدة أكثر    1800(.وكام تشري اإلحصائيات أن هناك أكثر من 32ص

احلاضن  300من   أكثر من  حاضنة بحثية وتدعم هذه  توفري    12,000ات  رشكة وهذه احلاضنات سامهت ف 

وظيفة، وبالتايل فإن احلاضنات التي يتم إنشاؤها داخل اجلامعات هلا مسميات عدة منها: احلاضنات    50,000
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التكنولوجية)الدياسطي،   واحلاضنات  اإلبداع  حاضنات   ، اجلامعية  األعامل  وحاضنات  ،  2017البحثية، 

رب اجلامعات كجهات مؤثرة رئيسية ف االبتكار والتميز ف البحث العلمي بوجه عام وف  (، وبالتايل تعت 34ص

ختصص املكتبات واملعلومات بخاصة، وذلك من خالل خلق املعرفة اجلديدة ، وتوفري رأس املال ، مع حتسني  

يتم هنا استخدام    ، وسوف) DeBernardi & Azucar,2020:p27التحديات احلالية التي هتدد املوارد الطبيعية )

 مصطلح احلاضنات البحثية اجلامعية نظرا لطبيعة البحث وارتباطه باجلامعة. 

 

 ( Caiazza,2014,p3تاريخ الحاضنات البحثية. المصدر )( 1شكل رقم )

وتقسيامهتا:  احلاضنات  سابق  yuan,1995,p15)  أنواع  مرجع  رمضان،  دياب   26- 24ص   :؛  ؛ 

 (Scaramuzzi,2002:p7؛ ؛ 840ص :2013وكامل،

 ويتضح لنا من خالل الشكل أن احلاضنات ختتلف وفقا لتمويل احلاضنات فمنها: 



فية للحاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية 66  ...ودورها ف التميز واالبتكار رؤية استرشا

 

 

حاضنات حكومية: ويتم متويلها من قبل احلكومة وهي غري ربحية، وتسعي إىل تنمية االقتصاد  .1

 وتنمية املجتمعات املحلية.  

 هي التابعة لقطاعات إنتاجية وصناعية كبرية وهتدف إىل الربح.حاضنات القطاع اخلاص: و .2

 حاضنات خمتلطة: تتم بالرشاكة بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.  .3

حاضنات افرتاضية متويلية: وهي حتتضن مرشوعات معينة بغض النظر عن احلدود اجلغرافية أو   .4

 املكانية.

داخل   .5 إنشاؤها  ويتم  باجلامعات:  مرتبطة  ومايل  حاضنات  قانوين  كيان  هلا  ويكون  اجلامعات 

 وإداري. 

 كام ختتلف احلاضنات وفقا ألماكن تواجدها فمنها: 

البرشية   .1 املنطقة  هذه  موارد  الستثامر  حمددة  جغرافية  منطقة  ف  تقام  وهي  إقليمية:  حاضنات 

 والطبيعية، واستثامر الشباب العاطل ف هذه املناطق.

قة صناعية بعد حتديد احتياجاهتا الصناعية للربط بني  حاضنات صناعية: وهي تقام داخل منط .2

 أكثر من نوع من الصناعات املرتبطة ببعضها البعض مع الرتكيز عىل املعرفة والدعم الوطني.

حاضنات تقدم خدماهتا ف كل وقت دون قيود مثل مراكز تنمية املرشوعات الصغرية بالغرف   .3

 التجارية. 

احلاضنات  .4 هذه  وتكون  بحثية:  تقديم    حاضنات  ف  اجلامعة  وتساعدها  اجلامعة،  داخل حدود 

 الدعم املايل واإلداري والقانوين. 

 حاضنات دولية: تركز عىل تأهيل الرشكات عىل التعاون الدويل مع الرشكات األجنبية.  .5

 كام ختتلف احلاضنات وفقا لألعامل املستهدفة فمنها: 

ذات   .1 حاضنات  وهي  التكنولوجية:  غري  املرشوعات  مجيع  حاضنات  ف  خمتلفة  ختصصات 

 املجاالت اإلنتاجية واخلدمية. 

وذلك   .2 البحوث  ومراكز  اجلامعات  تتبع  الغالب  ف  وهي  التكنولوجية:  املرشوعات  حاضنات 

 لتحويل االبتكارات والبحث العلمي إىل منتجات تسويقية. 

 حاضنات اجتامعية: ملواجهة مشكالت حمددة ف املجتمع والعمل عىل حل هذه املشكالت.  .3
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 الهدف من الحاضنات البحثية بالجامعات -3

يسعي هذا النوع من احلاضنات إىل تبني املبدعني واملبتكرين من الباحثني وحتويل أفكارهم إيل مرشوعات  

خالل   من  وذلك  السوق،  اقتصاد  ف  مضافة  قيمة  ذلك  يكون  حتي  املحيل،  املجتمع  ختدم  استثامرية 

 (: 7:ص 2006)تركامين، 

 األفكار املبدعة واملبتكرة لشباب الباحثني. احتضان  .1

 االرتقاء املستمر بمستوي التقنية والتأهيل املستمر ف تكنولوجيا املعلومات.  .2

 االستفادة الفعالة من املوارد البرشية.  .3

 املسامهة ف صنع املجتمع املعرف املعلومايت.  .4

 تسويق املنتجات العلمية والتقنية املبتكرة.  .5

 
 اع الحاضنات وتقسيماتها )من إعداد الباحث(( أنو2شكل رقم )



فية للحاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية 68  ...ودورها ف التميز واالبتكار رؤية استرشا

 

 

 تجارب عالمية وعربية للحاضنات الجامعية -4

 أوالً احلاضنات اجلامعية األجنبية: 

 حاضنات اجلامعات اليابانية:  - 1

م، بعد اتفاقية مع وزارة الصناعة اليابانية ف طوكيو، واسيدا  2001بدأت حاضنات اجلامعات اليابانية عام  

البنية التحتية لتقنية املعلومات ، وتم  ، كيوتو ، وذ لك من خالل توفري املساحات للتأجري للرشكات ، وجتهيز 

خمتلفة   مساحات  فقد خصصت  واسيدا  جامعة  عدا  فيام   ، معينة  لفرتة  الناشئة  للرشكات  مساحات  ختصيص 

يوجولينا  رشكة  مثل  وتوسعها،  نشاطها  حسب  الناشئة  ورشكةEuglina Corporationللرشكات  تريد    ، 

 (. 168: ص  2018)جاد اهلل ، GLM، ورشكة جرين لورد موتورزTrade Sciencesساينس

 احلاضنات ف الواليات املتحدة األمريكية:  - 2

حاضنة   ومنها  األمريكية  اجلامعات  ف  البحثية  للحاضنات  النامذج  من  العديد   Massachusettsهناك 

Institute of Technology    ويستفيد منها الطالب وشباب الباحثني ف مجيع الكليات والتخصصات، وتقدم

ضنة بتصنيف الباحثني  وتقوم هذه احلا   Babson Collegeالدعم القانوين واملايل واإلداري، وحاضنات جامعة  

 عىل أساس التخصصات، وتقدم الدعم للطالب وشباب الباحثني. 

 ثانيا: احلاضنات اجلامعية العربية: 

ظهرت فكرة احلاضنات عيل الصعيد العريب خالل الفرتة التي مرت هبا الدول العربية بظروف اقتصادية  

نشاء حاضنات األعامل بمساعدة االحتاد  صعبة ف سنوات التسعينيات من القرن املايض، فظهرت مبادرات إل

جتربة   وبدأت  أوربا،  ودول  الثالث  العامل  دول  ملساعدة  املخصصة  الربامج  ضمن  الدويل  والبنك  األوريب، 

م ، وهو تاريخ إقامة اجلمعية املرصية لريادة األعامل، والتي  1997احلاضنات ف مجهورية مرص العربية منذ عام  

إلقامة عدد من احلاضنات والتجمعات ف عدد من املحافظات من خالل خطة  وضعت أسس خطة إسرتاتيجية 

أمني،   ( وهناك حوايل  7:ص2012زمنية حمددة  السعودية حتت مظلة    35(،  العربية  اململكة  أعامل ف  حاضنة 

مال   املميزة )صحيفة  واألفكار  الباحثني  املشاريع وشباب  باحتضان  وتقوم   ، الربحية  غري  واملراكز  اجلامعات 

 (. 2/2020/ 15االقتصادية ، تاريخ اإلتاحة  

 حاضنات أكاديمية البحث العلمي بمرص:  - 1

بدأت أكاديمية البحث العلمي ف مرص بإطالق برنامج يسمي )انطالق( بالرشاكة مع اجلامعات املرصية  

وطالب  وهيدف إىل استكشاف األفكار اجلديدة واحتضان أصحاهبا من املخرتعني واملبتكرين ورواد األعامل  
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السنة النهائية ف اجلامعات املرصية، وتوفري اخلدمات والدعم املايل هلذه األفكار إىل منتجات تسويقية ذات قدرة  

 (.164تنافسية لالقتصاد املعرف )جاد اهلل، املرجع السابق ،ص 

 حاضنة اجلامعة اإلسالمية بغزة: - 2

بدعم من البنك الدويل من خالل برنامج    م   2006حاضنة اجلامعة اإلسالمية بغزة تم إنشاؤها ف عام  

التطوير)  أجل  من  اإلبداعية  .Ifni Devاملعلومات  الطاقات  لتفجري  املناسبة  البيئة  توفري  خالل  من  وذلك  (؛ 

وحتويلها إىل منتجات ختدم املجتمع، واملسامهة ف حتسني الوضع االجتامعي للباحثني، وخلق مبادرات وعالقات  

امل والسوق  اجلامعة  واالتصاالت  بني  املعلومات  تكنولوجيا  إدخال  عىل  األخرى  القطاعات  ومساعدة  حيل، 

 (. 27ص :2017  بجودة عالية، مع العمل إقليميا ودوليا مع مستثمرين ومؤسسات مالية )املدهون  والنخالة،

 نموذج احلاضنات بجامعة سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية:  - 3

وتكون خدماهتا لرواد األعامل وكل من حيتاج مساعدة   "بادر"عبد العزيز حاضنة  تقدم جامعة سطام بن  

ودعم من شباب الباحثني وتقديم الدعم لرواد األعامل احلاليني واملحتملني للتغلب عىل التحديات واملشاكل  

رات ، وورش  التي تواجههم وبخاصة عند تسويق منتجاهتم وأبحاثهم وابتكاراهتم حمليا وعامليا، وتقديم الدو

فيها   املستوى األول  احلاضنة إىل ثالث مستويات: يشمل  ، وتنقسم  القانونية واإلدارية  العمل واالستشارات 

برنامج الوعي بريادة األعامل والفرص املتاحة، واملستوى الثاين وهي مرحلة ما قبل االحتضان، واملستوى الثالث  

ىل خطط العمل ومعرفة األسواق ، ومرحلة االنطالق الفعيل  وتشمل مرحلة  الشهور الستة األويل من الرتكيز ع

 (. 167: ص 2018،  جاداهللللمرشوعات، والربط بني قنوات التمويل املختلفة )

 حاضنة جامعة البرتاء باململكة األردنية اهلاشمية:  - 4

فر احلاضنة  م ف كلية العلوم اإلدارية واملالية حيث تو2016تأسست حاضنة األعامل بجامعة البرتاء عام  

اإلبداعي   التفكري  عىل  للتشجيع  للطلبة  حمفزة  بيئة  يوفر  مما  الناشئة  والرشكات  األعامل  لرواد  عديدة  خدمات 

الباحثني،   شباب  بني  االتصال  وقنوات  القانونية،  واخلدمات  املكتبية،  واخلدمات  التدريب،  مثل:  والريادي، 

 وأعضاء هيئة التدريس ورجال األعامل. 

 جامعة شقراء باململكة العربية السعودية:   حاضنة أعامل - 5

م ،  2020تأسست حاضنة أعامل جامعة شقراء ف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة شقراء عام  

تأهيل الطلبة الرياديني واملبدعني، وإنضاج أفكارهم ورعايتها  وهتدف إىل    "سحابة الوشم  "وأطلق عليها اسم:  

ملنافسة ف السوق، وبام يمكنهم التحّول من فئة الباحثني عن الوظيفة إىل فئة مالكي  وتأهيلها لتصبح قادرة عىل ا



فية للحاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية 70  ...ودورها ف التميز واالبتكار رؤية استرشا

 

 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة، مع التأكيد عىل قيم املشاركة والشفافية واملسؤولية االجتامعية، وبام يسهم ف  

مراكز التميز واإلبداع، وبناء  مد جسور التعاون والتواصل مع  ، وحتقيق رؤيا اجلامعة ورسالتها وقيمها وغاياهتا 

الرشاكات من أجل االطالع عىل جتارب ريادّية أخرى، واالستفادة منها ف تقديم اخلدمات واخلربات للرياديني  

احلاضنة من  املنتفعني  شقراء    واملبدعني  جامعة  األعامل،  حاضنة  والدراسات    –)تقرير  العلوم  كلية 

 ؛ غري منشور(.2020اإلنسانية،

 هجية وإجراءات الدراسةثالثًا: من
 سوف يتبع البحث ف عرضه ملنهجية الدراسة وإجراءاهتا من خالل جمموعة من املراحل واخلطوات هي: 

 منهجية الدراسة  -1

 اتساقا مع أهداف الدراسة احلالية فإهنا اعتمدت عىل منهجية مركبة من شقني مها: 

وا . أ املختلفة  بأبعاده  الواقع  ملعرفة  الوصفي وذلك  األبعاد املنهج  كفاية هذه  لتعرف عىل مستوى 

 املرتبطة بطبيعة الظاهرة املدروسة.  

املنهج االسترشاف القائم عىل استخدام أسلوب دلفاي، وهو منهج قائم عىل وضع تصور وتنبؤ   .ب 

للمستقبل، ويسهم ف استكشاف نوعية وحجم التغريات األساسية الواجب حدوثها ف القضية  

يت حتي  املدروس  املوضع  املنطقي أو  باملستقبل  ويعرف  املنشود،  بالشكل  مستقبلها    شكل 

 (. 12:ص 2007)توفيق،

 مجتمع الدراسة  -2

، أو  ا يقصد به كل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواًء أكان جمموعة أفراد، أو كتب"جمتمع الدراسة  

وهناك    ،(91  : ص2006العساف،)  "؛ وذلك طبقا للمجال املوضوعي ملشكلة البحث.... إلخمباين مدرسية  

(  286ص  :2006، )القحطاين وآخرون  "الوحدات التي تم اختيار العينة منها بالفعل  جمموع "ه بأنه:  يعرفمن  

من  احلالية  للدراسة  األصيل  املجتمع  املكتبات    ويتكون  ختصص  املرصية  باجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء 

رباهتم ف البحث العلمي من اإلرشاف عىل الرسائل اجلامعية،  أستاذ ( فقط وذلك خل  – واملعلومات )أستاذ مساعد

واملناقشات العلمية، وإجراء البحوث، واملشاركة ف وضع اخلطط البحثية لألقسام العلمية ، من خالل معرفة  

تطبيق   املكتبات واملعلومات، ومعوقات  املرصية ف ختصص  اجلامعات  البحثية ف  تطبيق احلاضنات  متطلبات 

إيل رؤية    احلاضنات التوصل  أجل  واملعلومات، وذلك من  املكتبات  املرصية ف ختصص  اجلامعات  البحثية ف 
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استرشافية للحاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات واملعلومات، وما تسعي إيل حتقيقه من  

 . 2030أهداف التنمية املستدامة ف ضوء رؤية مرص 

 عينة الدراسة  -3

مرجع    اسة هي املمثلة ملجتمع الدراسة، وتكون انعكاسا شامال لصفاته وخصائصه )العساف، عينة الدر

بأهنا 93:ص2006  سابق ُتعرف  كام  بأساليب خمتلفة، ":  (.  الباحث  األصيل، خيتارها  البحث  من جمتمع    جزء 

من   ،وتكونت عينة الدراسة(132:ص 2005،)عدس وآخرون  "وتضم عددا من األفراد من املجتمع األصيل  

أستاذ (   –ف أقسام املكتبات واملعلومات )أستاذ مساعد  -خرباء ف التخصص -نخبة من أعضاء هيئة التدريس  

أستاذ ( ف أقسام املكتبات    –فقط ف اجلامعات املرصية ، وتم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس )أستاذ مساعد

فاي، وتبني أن عدد اخلرباء الذين أبدوا موافقة  واملعلومات للوقوف عىل عدد اخلرباء املستهدفني ف أسلوب دل 

( خبريا ف التخصص، واستقر العدد ف أسلوب دلفاي ف املرحلة  18من أجل تطبيق أسلوب دلفاي بلغ عددهم ) 

 ( خبريا متخصصا.16األخرية عىل )  

  ( 18)ســـــــــــة  وبناًء عىل ما سبق اتباعه من إجراءات فقد بلغ جمموع أفراد العينة املمثلة ملجتمع الدرا

 أستاذ( ف أقسام املكتبات واملعلومات ف املرحلة األويل كام ييل:  – أعضاء هيئة التدريس )أستاذ مساعدمن 

 ( عينة الدراسة 2جدول رقم) 

 العدد  الفئة  اجلامعة م

 1 أستاذ جامعة اإلسكندرية 1

 2 أستاذ مساعد جامعة املنوفية  2

 1 أستاذ مساعد جامعة بنها 3

 4 أستاذ مساعد جامعة بني سويف  4

 1 أستاذ جامعة املنيا  5

 2 أستاذ مساعد جامعة سوهاج  6

 3 أستاذ مساعد جامعة أسيوط  7

 جامعة عني شمس  8
 1 أستاذ

 1 أستاذ مساعد

 2 أستاذ مساعد جامعة األزهر  9
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 أداة الدراسة -4

إلنشاء احلاضنات البحثية واملعوقات التي تقف  لغرض حتقيق أهداف الدراسة ومعرفة املتطلبات الالزمة 

حائال دون إنشاء احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات، تم االعتامد عيل أسلوب دلفاي بوصفه  

 أحد أساليب الدراسات املستقبلية وذلك من خالل تصميم استبانة من خالل اخلطوات التالية: 

 اجلولة األوف: 

ري واألديبات اخلاصة بموضوع احلاضنات البحثية ف اجلامعات ودورها مراجعة اإلنتاج الفك  .1

 وأمهيتها. 

والتعرف عىل حماورها وبخاصة املحور اخلاص بالتعليم والبحث    2030االطالع عىل رؤية مرص   .2

 العلمي.  

  وتم من خالل ما سبق ببناء اجلولة األويل وتتضمن بناء استبيان اجلولة األويل من جوالت دلفاي وذلك 

من خالل حتديد حمورين رئيسني لتقديم الرؤية االسترشافية للحاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات  

 ومها:

األول  - املكتبات  املحور  ف ختصص  املرصية  اجلامعات  ف  البحثية  احلاضنات  تطبيق  متطلبات   :

 .2030واملعلومات ف ضوء رؤية 

الثاين - الاملحور  احلاضنات  تطبيق  معوقات  املكتبات  :  ختصص  ف  املرصية  اجلامعات  ف  بحثية 

 واملعلومات. 
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 ( خريطة تدفق أسلوب دلفاي وفقًا لخطوات الدراسة )من إعداد الباحث( 3شكل رقم )

وتم إعداد خطاب افتتاحي يوضح للخرباء موضوع الدراسة، واهلدف من هذه املرحلة، واملطلوب منهم  

جتاه هذه املحاور مع الرتكيز عيل ما يرونه من إضافة معايري أخري ووضع املالحظات، واعتمدت هذه املرحلة  

وطلب منهم ف اجلولة األويل ألسلوب  عىل األسئلة املغلقة واألسئلة املفتوحة، وأرسلت اجلولة األويل للخرباء ،  

دلفاي تسجيل التوقعات املستقبلية واملحتملة احلدوث ملتطلبات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية  
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، وكذلك معرفة آراء اخلرباء ملعوقات تطبيق احلاضنات  2030ف ختصص املكتبات واملعلومات ف ضوء رؤية  

 ف ختصص املكتبات واملعلومات.   البحثية ف اجلامعات املرصية 

 حتليل بيانات اجلولة األويل:   

بعد جتميع االستجابات من اخلرباء، تم فحص كل املتطلبات املحتملة من وجهة نظر اخلرباء، وذلك للتأكد  

البحثية، وتم   باحلاضنات  املتكررة اخلاصة  املتطلبات  للمحور اخلاص هبا، وتم حذف  تنتمي  استجابة  من كل 

ض املتطلبات املتشاهبة وإعادة صياغة بعض املتطلبات، ونقل بعض الفقرات من أحد املحاور الفرعية  حذف بع

إىل حمور آخر، وتم ترتيب املتطلبات، ومراجعتها لغويا، وأصبحت جاهزة للتوزيع ف االستبيان وفقا ألسلوب  

 دلفاي. 

 اجلولة الثانية: 

الثانية اجلولة  بناء  تم  أسابيع،  ثالثة  مرور  تم  بعد  التي  املتطلبات  تقدير  هو  اجلولة  هذه  من  واهلدف   ،

استخالصها من اجلولة األويل، وتم الطلب من اخلرباء تأكيد إجابتهم ف اجلولة األويل، وذلك للتأكد من مدى  

توافق وتوقعات إجابات اخلرباء، وطلب منهم إعادة النظر ف آرائهم ف ضوء آراء األغلبية التي عارضت رأيه،  

دد من اخلرباء قد استجاب لرآي األغلبية  باعتبار خربة اآلخرين ومعرفتهم قد تكون أقرب إىل الصواب  وكان ع

ف اإلجابة ، بينام أرص بعض اخلرباء عىل آرائهم باعتبارهم أكثر خربة ومعرفة باملوضوع ، وتم االستقرار عىل  

متطلبات    -3املتطلبات التشغيلية،   - 2ية،  املتطلبات األول - 1( عبارة موزعة عىل أربعة عنارص فرعية هي:  35)

( عبارة من  12املتطلبات التنفيذية، وأيضا تم االستقرار عىل املحور الثاين عدد)  - 4التمييز واالبتكار البحثي،  

 معوقات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات واملعلومات. 

( اخلاميس، وتصف درجة املوافقة عىل  Likertقًا ملقياس ليكرت ) وتم وضع مخسة بدائل أمام كل فقرة وف

متطلبات احلاضنات البحثية والبدائل هي ) كبرية جدا، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جدًا(حيث تم إعطاء وزنا  

(  2( درجات عىل متوسطة، ) 3( درجات عىل كبرية، و)4( درجات عىل كبرية جدا، و) 5للبدائل وتم إعطاء ) 

ليلة، ودرجة واحدة عىل قليلة جدا، وتم تصنيف هذه اإلجابات إىل مخس مستويات متساوية املدى من  عىل ق

لنحصل    0,80=  5( /1-5أقل قيمة ( /عدد بدائل األداة = )   – خالل املعادلة التالية: طول الفئة= )أكرب قيمة  

 عىل التصنيف التايل: 
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 المستخدم في أداة البحث( توزيع للفئات وفق التدرج  3جدول رقم ) 

 مدى املتوسطات  الوصف 

 5,00-4,21 كبرية جداً 

 4,20-3,41 كبرية

 3,40-2,61 متوسطة

 2,60-1,81 قليلة 

 1,80-1,00 قليلة جداً 

 

 وتم التحقق من االستبانة من خالل: 

 اخلصائص السيكومرتية لألداة )االستبانة( ف املرحلة الثانية:  -

 )االستبانة(: صدق األداة  -

شمول االستامرة لكل العنارص التي جيب أن تدخل ف التحليل من ناحية, ووضوح  ": املراد بصدق األداة هو

)عبيدات,    "فقراهتا ومفردهتا من ناحية ثانية, بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها بنفس األسلوب الواحد.

 (.  183ص : 2014

 ني : ت طريقخالل ة( من  وقد تم التوصل إىل صدق األداة )االستبان

 صدق املحكمي:   -أ 

للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة ُعرضت ف صورهتا املبدئية عىل جمموعة من املحكمني واخلرباء من  

ه إليهم، إبداء رأهيم ف حموري وعبارات االستبانة من حيث  وقد طُ   ،أعضاء هيئة التدريس  لب ف خطاب وجِّ

من عدمها،   إليهاملالءمة  تنتمي  الذي  للمحور  عبارة  كل  وانتامء  مناسبة  ومدى  من عدمه،  الوضوح    ،وكذلك 

 إضافة إىل اقرتاح ما يرونه مناسبا من حذف وإضافة أو إعادة صياغة للعبارات, وإبداء رأهيم ف مقياس التقدير . 

علي  واعتبار املقرتحة  التعديالت  إجراء  بعد  االستبانة  عىل صالحية  املحكمني  الصدق  موافقة  بمثابة  ها 

 الظاهري، أو ما يسمى صدق املحكمني. 

 صدق االتساق الداخيل:  - ب 

الداخيل  االتساق  إجراء صدق  تم  االستبانة  من صدق  التأكد  ارتباط    ،لتعزيز  معامل  تم حساب  حيث 

تضح  بريسون حلساب معامالت االرتباط بني كل عبارة من عباراهتا والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه, وا

مما يشري إىل االتساق الداخيل بني عبارات كل    ، (0,01بأن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )

   . (5، ورقم )(4كام يتضح من اجلدول رقم )، حمور ومجيع العبارات التي تنتمي لذلك املحور 
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 معامالت ارتباط بيرسون المرحلة الثانية لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور الموجه للخبراء (4جدول رقم ) 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0,633 ** 14 0,737 ** 27 0,410 ** 

2 0,539 ** 15 0,591 ** 28 0,608 ** 

3 0,485 ** 16 0,800 ** 29 0,705 ** 

4 0,562 ** 17 0,736 ** 30 0,610 ** 

5 0,350 ** 18 0,812 ** 31 0,752 ** 

6 0,600 ** 19 0,490 ** 32 0,712 ** 

7 0,485 ** 20 0,608 ** 33 0,586 ** 

10 0,830 ** 23 0,652 **   

11 0,620 ** 24 0,519 **   

12 0,684 ** 25 0,649 **   

13 0,926 ** 26 0,787 **   

 0,01دالة عند مستوي  **

 معامالت ارتباط بيرسون المرحلة الثانية لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور الموجه للخبراء (5جدول رقم ) 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0,734 ** 2 0,654 ** 

3 0,882 ** 4 0,432 ** 

5 0,759 ** 6 0,666 ** 

7 0,606 ** 8 0,598 ** 

9 0,673 ** 10 0,812 ** 

11 0,641 ** 12 0,640 ** 

 0,01دالة عند مستوي   ** 

 ثبات االستبانة :   - 

جري  أإعطاء النتائج نفسها باستمرار إذا ما تكرر تطبيق املقياس عىل نفس املجموعة التي  "الثبات هو:   

 ( .  210ص  : 1980  ،) عمر  "عليها البحث, وحتت الظروف نفسها.

 Alphaاستخدام حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ )  تموللتحقق من ثبات األداة )االستبانة(  

Cronbach's)  ( 6فكانت النتائج عىل النحو التايل املوضح ف اجلدول رقم)  . 
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 معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا ( 6جدول رقم ) 

 املحور 
عدد 

 الفقرات 

 معامل ألفا كرونباخ

املحور األول: متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية يف اجلامعات املرصية يف ختصص املكتبات 
 2030واملعلومات يف ضوء رؤية 

33 0,79 

املحور الثاين: معوقات تطبيق احلاضنات البحثية يف اجلامعات املرصية يف ختصص املكتبات 
 واملعلومات 

12 0,88 

 0,85 45 جمموع فقرات االستبانة ككل

 ( بلغ  ألفا كرونباخ  معادلة  الداخيل حسب  االتساق  السابق أن معامل  لنا من اجلدول  ( ف  0,79يتضح 

املحور األول: متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات واملعلومات ف ضوء  

) 2030رؤية   بلغ  بينام  احلاضنات0,88،  تطبيق  معوقات  الثاين:  املحور  ف  ف    (  املرصية  اجلامعات  ف  البحثية 

(  وهذا يدل عىل  0,85ختصص املكتبات واملعلومات، بينام جاء معامل الثبات العام للفقرات ككل حيث بلغ ) 

 إن االستبانة تتمتع بدرجة مناسبة يمكن االعتامد عليها ف التطبيق عىل اخلرباء. 

 اجلولة الثالثة: 

 الثالثة، وإرساهلا للخرباء ، ثم مرحلة التحليل. وشملت هذه املرحلة بناء اجلولة 

 بناء اجلولة الثالثة: 

هتدف اجلولة الثالثة إيل تقدير التأثري املتوقع للتوقعات التي استخلصت من اجلولة الثانية ، وتم ف هذه  

 آرائهم ،وتم وضع  اجلولة الطلب من اخلرباء تقدير التأثري املتوقع إلجاباهتم ف اجلولة الثانية ، وذلك للتعرف عىل 

( ليكرت  ملقياس  وفقًا  فقرة  كل  أمام  بدائل  متطلبات  Likertمخسة  عىل  املوافقة  درجة  وتصف  اخلاميس،    )

( درجات لـ  5احلاضنات البحثية والبدائل هي ) كبرية جدا، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جدا( حيث أعطت ) 

توسطة ، )درجتني( لـ قليلة، ) درجة واحدة ( لـ قليلة  ( درجات لـ م3( درجات لـ كبرية، و) 4كبرية جدا ، و) 

 جدا ، وتم التحقق من االستبانة من خالل: 

 اخلصائص السيكومرتية لألداة )االستبانة( ف املرحلة الثالثة:  -

 صدق األداة )االستبانة(:  -

 ني: ت طريقخالل من  ف املرحلة الثالثة وقد تم التوصل إىل صدق األداة ) االستبانة ( 

 أ. صدق املحكمني: 
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 واالعتامد عيل صدق املحكمني ف اجلولة الثانية بمثابة الصدق الظاهري، أو ما يسمي بصدق املحكمني. 

 صدق االتساق الداخيل: أ. 

حيث تم حساب    ، تم إجراء صدق االتساق الداخيل ف اجلولة الثالثة،  لتعزيز التأكد من صدق االستبانة  

ارتباط بريسون حلساب معام الذي  معامل  الكلية للمحور  الت االرتباط بني كل عبارة من عباراهتا والدرجة 

إليه )   ،تنتمي  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  االرتباط  معامالت  مجيع  بأن  االتساق    ،( 0,01واتضح  إىل  يشري  مما 

رقم  ، و( 7كام يتضح من اجلدول رقم ) ، الداخيل بني عبارات كل حمور ومجيع العبارات التي تنتمي لذلك املحور

(8) . 

 معامالت ارتباط بيرسون للمرحلة الثالثة لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور الموجه للخبراء (7جدول رقم ) 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0,425 ** 14 0,436 ** 27 0,734 ** 

2 0,688 ** 15 0,926 ** 28 0,882 ** 

3 0,578 ** 16 0,689 ** 29 0,754 ** 

4 0,688 ** 17 0,867 ** 30 0,809 ** 

5 0,669 ** 18 0,924 ** 31 0,619 ** 

6 0,551 ** 19 0,835 ** 32 0,718 ** 

7 0,504 ** 20 0,832 ** 33 0,585 ** 

10 0,582 ** 23 0,635 **   

11 0,432 ** 24 0,769 **   

12 0,855 ** 25 0,811 **   

13 0,756 ** 26 0,800 **   

 0,01دالة عند مستوي   ** 

 معامالت ارتباط بيرسون للمرحلة الثالثة لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور الموجه للخبراء (8جدول رقم ) 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0,760 ** 2 0,655 ** 

3 0,539 ** 4 0,449 ** 

5 0,701 ** 6 0,703 ** 

7 0,665 ** 8 0,599 ** 

9 0,689 ** 10 0,823 ** 

11 0,654 ** 12 0,650 ** 
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 0,01دالة عند مستوي   ** 

 ثبات االستبانة:   -

استخدام حساب الثبات عن طريق معامل ألفا    ف املرحلة الثالثة، تم وللتحقق من ثبات األداة )االستبانة(  

 . ( 9اجلدول رقم ) فكانت النتائج عىل النحو التايل املوضح ف  (Alpha Cronbach'sكرونباخ )

 ألفا كرونباخ معامل االتساق الداخلي ( 9جدول رقم ) 

 املحور 
عدد 

 الفقرات 

معامل ألفا 
 كرونباخ

املحور األول: متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية يف اجلامعات املرصية يف ختصص املكتبات 
 2030واملعلومات يف ضوء رؤية 

33 0,85 

 0,92 12 املحور الثاين: معوقات تطبيق احلاضنات البحثية يف اجلامعات املرصية يف ختصص املكتبات واملعلومات 

 0,91 45 جمموع فقرات االستبانة ككل

 ( بلغ  ألفا كرونباخ  معادلة  الداخيل حسب  االتساق  السابق أن معامل  لنا من اجلدول  ( ف  0,85يتضح 

املحور األول: متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات واملعلومات ف ضوء  

) 2030رؤية   بلغ  بينام  احل0,92،  تطبيق  معوقات  الثاين:  املحور  ف  ف  (  املرصية  اجلامعات  ف  البحثية  اضنات 

(  وهذا يدل  0,91ختصص املكتبات واملعلومات، بينام جاء معامل الثبات العام للفقرات ككل عاٍل حيث بلغ ) 

 عىل إن االستبانة تتمتع بدرجة مرتفعة يمكن االعتامد عليها ف التطبيق عىل اخلرباء. 

 الوسائل اإلحصائية املستخدمة:  - 1

داف الدراسة وحتليل البيانات التي تم جتميعها، وللكشف عن التوقعات املستقبلية ملتطلبات  لتحقيق أه

احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات ف اجلامعات املرصية فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية  

 عرش هي:( اإلصدار اخلامس SPSSاملناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية ) 

 التكرارات والنسب املئوية.  .1

 املتوسطات احلسابية.  .2

 االنحرافات املعيارية.  .3

 لفقرات االستبانة. صدق االتساق الداخيل معامل ارتباط بريسون حلساب  .4

 .(Alpha Cronbach'sحساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ ) .5
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 رابعًا: نتائج الدراسة ومناقشتها 
املكتبات   ختصص  ف  املرصية  اجلامعات  ف  البحثية  احلاضنات  وإنشاء  تطبيق  متطلبات   السترشاف 

رؤية   ف ضوء  عينة  2030واملعلومات  عيل  دلفاي  وفقا ألسلوب  باالستبيان  اخلاصة  االستامرات  توزيع  تم   ،

)أستاذ واملعلومات  املكتبات  التدريس ختصص  هيئة  أعضاء  من  ف  - الدراسة  مساعد(  اجلامعات  أستاذ  ف  قط 

املرصية، وليتم التمكن من رسم الصورة بشكل كامل تم تقسيم هذه الرؤية االسترشافية إيل حمورين مها: املحور  

ضوء   ف  واملعلومات  املكتبات  ف ختصص  املرصية  اجلامعات  ف  البحثية  احلاضنات  تطبيق  متطلبات  األول: 

اء املحور الثاين بعنوان: معوقات تطبيق احلاضنات البحثية  ، وتضمن هذا املحور أربعة عنارص، بينام ج2030رؤية

ف اجلامعات املرصية ف ختصص املكتبات واملعلومات وذلك لتكتمل الصورة االسترشافية للحاضنات البحثية  

من وجهة نظر اخلرباء، ولإلجابة عىل السؤال الرابع: ما متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية  

؟ تم توزيع االستبيان عىل اخلرباء وفقا ألسلوب دلفاي  2030ختصص املكتبات واملعلومات ف ضوء رؤية    ف

هلذه   التقدير  عىل  ركزت  الثانية  اجلولة  بينام  اخلرباء،  من  املحتملة  التوقعات  لتحديد  األويل  اجلولة  وجاءت 

هذه التوقعات ومدى تأثريها عىل متطلبات  التوقعات من قبل اخلرباء ف التخصص، وجاءت اجلولة الثالثة لتأكيد  

،  2030تطبيق وإنشاء احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات ف اجلامعات املرصية وفقًا للرؤية مرص  

 ( نتائج اجلوالت الثالثة ألسلوب دلفاي. 10ويوضح اجلدول التايل رقم ) 

 األول متطلبات تطبيق الحاضنات البحثية  ( جوالت أسلوب دلفاي آلراء الخبراء للمحور10جدول رقم ) 

 2030في الجامعات المصرية في تخصص المكتبات والمعلومات في ضوء رؤية

 

 اجلولة األويل  م

 توقعات اخلرباء 

 )متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية( 

نسبة 
االتفاق 

يف 
اجلولة  
 األويل 

 التأثري املتوقعاجلولة الثالثة تقدير  اجلولة الثانية تقدير التوقعات 

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

   أوالً: املتطلبات األولية

التعريف باحلاضنات البحثية يف أقسام   1
املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية، 

 ونرش ثقافتها وأهدافها يف املجتمع األكاديمي.  
95 % 1 4,89 0,686 1 4,73 0,513 

تقديم االستشارات البحثية للباحثني من قبل  2
 متخصصني يف املجال.  

88 % 3 4,57 0,615 3 4,65 0,625 

وضع السياسات البحثية عىل مستوى كل قسم  3
من أقسام املكتبات واملعلومات والتي تتناسب 
مع نشاط البحث العلمي واحتياجات التنمية  

 املستدامة.

85 % 2 4,62 0,608 2 4,71 0,618 

استقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين  4
بحثياً يف جمال معني ومتخصص بدقة من 

 الكليات املامثلة واملؤسسات البحثية.
74 % 5 4,20 0,855 6 4,42 0,645 
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 اجلولة األويل  م

 توقعات اخلرباء 

 )متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية( 

نسبة 
االتفاق 

يف 
اجلولة  
 األويل 

 التأثري املتوقعاجلولة الثالثة تقدير  اجلولة الثانية تقدير التوقعات 

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

توجه مؤسسات املجتمع نحو تشجيع   5
االستثامر التجاري يف التخصص بالنسبة  
 لألبحاث يف جمال املكتبات واملعلومات.

70 % 4 4,43 0,744 5 4,51 0,684 

معرفة وحتليل الواقع الفعيل باملجتمع املحيل يف  6
جمال املكتبات من خالل جمموعة من اخلرباء يف 

 التخصص بام خيدم املجتمع املحيل . 
50 % 6 4,19 0,821 4 4,60 0,703 

   ثانياً: املتطلبات التشغيلية: 

واالخرتاع  مساعدة الباحثني عىل االبداع  1
واالبتكار وامتالك املعلومات واالعتامد عليه يف 

 العملية االنتاجية والتوزيعية.
90 % 4 4,38 0,724 3 4,19 0,712 

حتديد الوضع القانوين للحاضنات البحثية من   2
حيث ارتباطها بأقسام املكتبات واملعلومات يف 

 الكلية أو ارتباطها للجامعة نفسها. 
88 % 3 4,49 0,718 4 4,16 0,718 

وضع الرؤية والرسالة واألهداف للحاضنات  3
 البحثية يف ختصص املكتبات واملعلومات. 

83 % 1 4,54 0,675 1 4,49 0,692 

توفري اهلياكل التنظيمية واالدارية واإلجراءات  4
 املالئمة للبحوث يف ختصص املكتبات. 

80 % 2 4,51 0,711 2 4,32 0,699 

االعتامد والتقويم االكاديمي للخطط  5
 واملشاريع البحثية بام يتوافق مع برامج اجلودة. 

75 % 6 4,06 0,830 6 4,01 0,745 

عمل توأمة ورشاكة مع الكليات واألقسام يف   6
ختصص املكتبات واملعلومات ، وتطوير 

 اخلطط البحثية بانتظام.
65 % 5 4,23 0,812 5 4,12 0,722 

        متطلبات التميز واالبتكار البحثيثالثاً : 

العمل عيل التميز يف النشاط البحثي للباحثني   1
 يف ختصص املكتبات واملعلومات. 

98 % 1 4,70 0,569 1 4,69 0,696 

التوازن والتكامل بني البحوث التطبيقية   2
 والبحوث األساسية يف التخصص.

96 % 2 4,69 0,588 2 4,62 0,608 

مستقبلية لبحث القضايا  وضع خطط  3
واإلشكاليات العلمية املثارة واملرتبطة  

 باحتياجات املجتمع. 
95 % 3 4,68 0,622 3 4,60 0,656 

توفر املنح البحثية املتميزة من مؤسسات  4
 املجتمع

94 % 4 4,52 0,718 4 4,57 0,615 

تواكب األبحاث العلمية واملعارف احلديثة   5
 والتطورات العلمية

92 % 5 4,48 0,704 5 4,55 0,692 

زيادة اللقاءات العلمية بني أعضاء هيئة  6
التدريس والباحثني يف ختصص املكتبات 

 واملعلومات. 
90 % 7 4,42 0,669 7 4,43 0,744 

توفري بيئة تعليمية إبداعية للباحثني ودعم  7
 التواصل مع خرجيي اجلامعة

89 % 6 4,44 0,612 6 4,53 0,625 

الباحثني عىل النرش يف املجالت مساعدة  8
 الدولية واملتخصصة ذات معامل التأثري الكبري 

85 % 8 4,21 0,984 8 4,30 0,821 

العمل عىل بناء قاعدة علمية وبحثية متميزة   9
 متثل نواة بحثي متخصص عىل مستوى متقدم

80 % 9 4,08 0,702 9 4,21 0,0771 
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 اجلولة األويل  م

 توقعات اخلرباء 

 )متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية( 

نسبة 
االتفاق 

يف 
اجلولة  
 األويل 

 التأثري املتوقعاجلولة الثالثة تقدير  اجلولة الثانية تقدير التوقعات 

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

 0,816 4,10 12 7,33 4,01 10 % 78 تنافسية عاملية كتابة املشارع البحثية بقدرة  10

إقامة الندوات واملؤمترات يف اقسام املكتبات  11
واملعلومات يف اجلامعات املرصية للتعريف 

باحلاضنات البحثية للباحثني من داخل 
 الكليات وخارجها. 

76 % 11 3,92 1,056 11 4,13 0,789 

 0,756 4,18 10 0,918 3,77 12 % 65 اجراء البحوث البعد عن النزعة الفردية يف  12

   رابعاً: املتطلبات التنفيذية

تسويق خمرجات األبحاث لتطبيقها يف املجتمع   1
 املحيل ونرش ثقافة ريادة األعامل. 

98 % 1 4,95 0,610 1 4,90 0,609 

وضع خطة لألبحاث خالل فرتات زمنية معينة   2
 تضعها احلاضنات البحثية .

95 % 2 4,89 0,623 4 4,01 0.732 

تبادل اخلربات واملعلومات والتعاون مع  3
املكتبات واجلهات املحلية وتقديم الدعم 

 للبحث العلمي. 
85 % 3 4,74 0,634 2 4,88 0,602 

إجراء التقييم املستمر للمرشوعات البحثية   4
 واخلطط البحثية املقدمة لألقسام بشفافية.

62 % 4 4,08 0.711 3 4,02 0,730 

   خامساً: متطلبات التقويم 

قياس مدي كفاءة املوارد التكنولوجية واملوارد  1
البرشية من اخلرباء واملتخصصني يف احلاضنات  

 البحثية.
99 % 1 4.98 0,601 1 4,95 0,611 

حتديد جودة األبحاث واملوضوعات ونتائج   2
 املخرجات البحثية . 

87 % 2 4,86 0,614 2 4,87 0,625 

وضع اخلطط املستقبلية  للباحثني وأعضاء   3
 هيئة التدريس كل فرتة زمنية حمددة. 

80 % 4 4,23 0,645 3 4,73 0,627 

حتسني األداء من خالل التقييم املستمر   4
 لألبحاث العلمية 

77 % 5 4,12 0,713 4 4,69 0,642 

تقييم أداء احلاضنة البحثية مقارنة باحلاضنات  5
البحثية يف جمال املكتبات واملعلومات عىل 
 املستوى الوطني او اإلقليمي أو الدويل. 

75 % 3 4,51 0,636 5 4,60 0,650 

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن اخلرباء توقعوا ف اجلولة األويل بأن سيناريو ومشهد املتطلبات  

األولية من متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية ترتكز عىل ست عبارات كام تظهر ف اجلدول السابق، وتم ترتيب  

بين األويل،  اجلولة  ف  االتفاق  نسبة  لتكرار  وفقا  العبارات  التوقعات  هذه  تقدير  وهي  الثانية  للجولة  بالنسبة  ام 

( بني  ما  تراوحت  األولية  املتطلبات  عىل  املوافقة  متوسطات  أن  تبني  للخرباء  وهي  4,19- 4,89بالنسبة   )

  - متوسطات تقع ف الفئتني الرابعة واخلامسة من فئات املقياس اخلاميس واللتان تشريان إىل موافقة )كبرية جدا

( التعريف باحلاضنات البحثية ف أقسام املكتبات واملعلومات  1لدراسة، وجاءت عبارة رقم )كبرية(عىل أداة ا

باجلامعات املرصية، ونرش ثقافتها وأهدافها ف املجتمع األكاديمي ف املرتبة األويل من حيث موافقة اخلرباء عليها  
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( موافق 4,62الثانية بمتوسط قدره )  ( ف املرتبة 3( موافق جدا، كام جاءت العبارة رقم ) 4,89بمتوسط قدره ) 

(موافقة كبرية جدا، كام جاءت العبارة  4,57( ف املرتبة الثالثة بمتوسط قدره ) 2جدا، بينام جاءت العبارة رقم) 

( ف املرتبة اخلامسة بمتوسط  4( وف املرتبة الرابعة كبرية جدا، بينام العبارة رقم ) 4,43( بمتوسط قدره )5رقم ) 

( ف املرتبة السادسة باقل هذه املتوسطات بمتوسط قدره  6وافقة كبرية ، وجاءت العبارة رقم ) ( م4,20قدره ) 

( موافقة كبرية. وقد تم بعد ذلك إعادة إرسال االستبيان للمرحلة الثالثة وذلك لتقدير التوقعات للخرباء  4,19)

املتطل عىل  املوافقة  متوسطات  أن  تبني  للخرباء،  املتوقع  التأثري  ) ومعرفة  بني  ما  تراوحت  األولية  - 4,73بات 

( وهي متوسطات تقع ف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلاميس والتي تشري إىل موافقة )كبرية جدا( عىل  4,42

( وهي نفس تقدير اخلرباء ف  4,73( وبمتوسط قدره )1أداة الدراسة، وجاءت ف املرتبة األويل العبارة رقم ) 

باحث هذا اإلمجاع من اخلرباء إىل أمهية التعريف باحلاضنات البحثية وذلك جلدة املوضوع  اجلولة الثانية، ويعزي ال

ولعدم املعرفة الكاملة باحلاضنات البحثية من قبل الباحثني ومنسويب أقسام املكتبات واملعلومات، وهذا التعريف  

البحثية، كام جاء  ( بمتوسط  3ت العبارتان رقم) يساعد ف معرفة ماهية وأهداف احلاضنات البحثية وخدماهتا 

( أيضا ف املرتبة الثانية والثالثة لتوقع اخلرباء باإلمجاع مثل تقدير  4,65( بمتوسط قدره )2( ، ورقم ) 4,71قدره )

التوقعات للخرباء ف املرحلة الثانية ويعزي ذلك االهتامم من قبل اخلرباء بالسياسات البحثية والتي تتناسب مع  

التنمية املستدامة تعترب من األمور املهمة ألنه ليس هناك عمل دون قواعد  نشاط البحث العلمي   واحتياجات 

وقوانني مكتوبة وحمددة مسبقا وواضحة ومتكاملة ، كام يري اخلرباء أن االهتامم باالستشارات البحثية للباحثني  

ا يساعد عىل وصول الباحث  من قبل اخلرباء من األمور املهمة من أجل تقييم وضبط مستوي األعامل البحثية مم

(  4,60( ف املرتبة الرابعة بمتوسط قدره ) 6إىل مستوى االحرتافية والتمييز واالبتكار، وجاءت العبارة رقم )

واختلفت هنا آراء اخلرباء عن املرحلة الثانية ف تقدير التوقعات للخرباء،ويعزو البحث ذلك نتيجة الصلة الوثيقة  

املح اجلامعة واملجتمع  األفراد  بني  الصلة بحياة  أن يكون وثيق  اجلامعي  املجتمع  العالقة تفرض عىل  يل وهذه 

ومشكالهتم وآماهلم بحيث يصبح اهلدف األول من التعليم وتنمية املجتمع املحيل والنهوض به، وجاءت العبارة  

للخرباء عن أمهية    ( ويعزى ذلك لعدم وجود املعلومات الكافية4,51( ف املرتبة اخلامسة بمتوسط قدره ) 5رقم ) 

األخرية من   املرتبة  ،وجاء ف  التخصص  التجاري ف  االستثامر  تشجيع  نحو  والتوجه  التخصص  االستثامر ف 

رقم) العبارة  الثالثة  )4املرحلة  قدره  بمتوسط  السادسة  املرتبة  ف  سياسة  4,42(  وجود  لعدم  ذلك  ويرجع   ،)

املامثلة واملؤسسات البحثية وتوجد فقط ف حالة تدريس  استقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين من الكليات 

 الطالب ف مرحلة الليسانس ف حالة عدم وجود أساتذة ف التخصص املطلوب. 
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  اخلاص الثاين  الفرعي  بالعنرص  اخلاصة  بالعبارات  اخلاص  للسيناريو  التشغيلية بالنسبة  ف    باملتطلبات 

حظ تقارب املتوسطات ف هذا العنرص املتطلبات التشغيلية بالنسبة  اجلولة الثانية )تقدير التوقعات للخرباء(، لو

ما بني )  املتوسطات  تراوحت  فئة موافق )كبرية  4,06- 4,54لرآي اخلرباء فقد  ( وهي متوسطات تقع ضمن 

 ( العبارة رقم  املكتبات  "(  3جدا(،وجاءت  البحثية ف ختصص  للحاضنات  الرؤية والرسالة واألهداف  وضع 

( ف املرتبة الثانية بمتوسط قدره  4(، وجاءت العبارة رقم ) 4,54املرتبة األويل بمتوسط قدره )  ف   "واملعلومات

العبارة رقم )4,51) ) 2(، كام جاءت  الثالثة بمتوسط  املرتبة  العبارة رقم )4,49( ف  املرتبة  1(، وجاءت  ( ف 

(  5(، بينام جاءت العبارة رقم ) 4,23( ف املرتبة اخلامسة بمتوسط )6(، والعبارة رقم ) 4,38الرابعة بمتوسط)

( قدره  االستبيان  4,06بمتوسط  إرسال  إعادة  تم  ذلك  املتوقع  (،وبعد  التأثري  لتقدير  وذلك  الثالثة  للمرحلة 

( وهي  4,01- 4,49، وتبني أن متوسطات املوافقة عىل املتطلبات التشغيلية للخرباء تراوحت ما بني ) للخرباء 

ة واخلامسة من فئات املقياس اخلاميس والتي تشري إىل موافقة )كبرية جدا، وكبرية(  متوسطات تقع ف الفئتني الرابع 

عىل أداة الدراسة، ولوحظ اتفاق اخلرباء عيل أربع عبارات من املرحلة الثانية ومل حيدث فيها تغيري فجاءت العبارة  

بمتوسط  3رقم) األويل  املرتبة  ف   ))4,49 ( رقم  والعبارة  الثا 4(،  املرتبة  ف   )( بمتوسط  والعبارة  4,32نية   ،)

) 6رقم) بمتوسط  اخلامسة  املرتبة  ف  رقم) 4,12(  العبارة  بينام  بمتوسط  5(،  السادس  املركز  ف  جاءت   )

(، ويعزى ذلك إىل آراء اخلرباء التي اهتمت بأمهية وضوح الرؤية والرسالة واألهداف للحاضنات  4,01قدره)

ية ، وعمل توأمة ورشاكة مع الكليات واألقسام ف ختصص املكتبات  البحثية، وتوفري اهلياكل التنظيمية واإلدار

واملعلومات ، واالعتامد والتقويم األكاديمي للخطط واملشاريع البحثية مما حيقق التمييز واالبتكار للباحثني، أما  

متالك املعلومات  مساعدة الباحثني عىل اإلبداع واالخرتاع واالبتكار وا  "(  1االختالف هنا فكان ف العبارة رقم ) 

( وكانت ف  4,19والتي جاءت ف املرتبة الثالثة بمتوسط قدره)  "واالعتامد عليه ف العملية اإلنتاجية والتوزيعية

املرحلة الثانية ف املرتبة الرابعة وتغري آراء اخلرباء يرجع إىل أمهية املساعدة للباحثني ف اإلبداع واالبتكار وف خلق  

( والتي جاءت هنا ف  2ل األفكار النظرية إىل واقع عميل يمكن حتقيقه، وف العبارة رقم)األفكار اجلديدة ونق

حتديد الوضع القانوين للحاضنات البحثية من حيث ارتباطها بأقسام املكتبات واملعلومات    "املرتبة الرابعة عبارة

رباء ف املرحلة الثانية ف املرتبة  ( وكانت ف توقعات اخل 4,16بمتوسط)   "ف الكلية أو ارتباطها باجلامعة نفسها 

البحثية ف   للحاضنات  القانونية  بأمهية حتديد األوضاع  للخرباء  الكافية  املعرفة  إىل عدم  الثالثة، ويعزى  ذلك 

 اجلامعة وتغريت آراؤهم لعبارات من وجهة نظرهم أكثر أمهية وارتباطًا باحلاضنات البحثية.

بالعبارات اخلاص  للسيناريو  بـ:    بالنسبة  اخلاص  الثالث  الفرعي  بالعنرص  التمييز  اخلاصة  متطلبات 

، نجد هنا أن آراء اخلرباء وتوقعاهتم تراوحت بني  واالبتكار البحثي يف اجلولة الثانية )تقدير التوقعات للخرباء( 
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التالية ) الفئتني موافقة)كبرية جدا، وكبرية(، وجاءت  3,77- 4,70املتوسطات  تقع ضمن  ( وهي متوسطات 

العمل عيل تسويق النشاط البحثي للباحثني ف ختصص املكتبات واملعلومات للمستفيدين من    "(  1بارة رقم ) الع

)"بحوثهم بمتوسط  األويل  املرتبة  تطوير  4,70ف  أمهية  عىل  للحث  العبارة  هذه  اخلرباء عىل  اتفاق  وتفسري   ،)

شب جانب  من  منتجات  إىل  األفكار  وحتويل  األعامل  ريادة  فكر  رقم  وتنمية   العبارة  وجاءت  الباحثني،  اب 

التخصص"(2) ف  األساسية  والبحوث  التطبيقية  البحوث  بني  والتكامل  بمتوسط    "التوازن  الثانية  املرتبة  ف 

( ، وترجع تلك النتيجة ألن اخلرباء يرون أنه جيب التكامل بني البحوث التطبيقية واألساسية ف ختصص  4,69)

( رقم  العبارة  وجاءت   ، املثارة  "(  3املكتبات  العلمية  واإلشكاليات  القضايا  لبحث  مستقبلية  خطط  وضع 

املجتمع  باحتياجات  )  "واملرتبطة  خطط  4,68بمتوسط  وجود  أمهية  عىل  اخلرباء  ويتفق  الثالثة،  املرتبة  ف   )

مستقبلية لألبحاث العلمية ف ختصص املكتبات ، وما يطرأ عىل الساحة العلمية من موضوعات جديدة بام هيدف  

( رقم  العبارة  وجاءت  املجتمع،  احتياجات  تلبية  املجتمع  "(  4إىل  مؤسسات  من  املتميزة  البحثية  املنح  توفر 

( ف املرتبة الرابعة، وقد اتفقت آراء اخلرباء هنا حول أمهية توفري املنح لألبحاث املتميزة  4,52بمتوسط )   "املختلفة

م املايل الكاف لألبحاث العلمية، وجاءت العبارات أرقام  بالرشاكة مع مؤسسات املجتمع املختلفة مما يوفر الدع

( ف نفس ترتيب اجلولة األويل لتقدير التوقعات ويعود هنا اتفاق اخلرباء حول  10،11،12،  9،  8،  7،    6،  5)

  عدم تغري هذه العبارات ف املرحلة الثانية )تقدير التوقعات( ألمهية هذه العبارات ف مواكبة األبحاث للتطورات 

وإقامة   املرتفع،  التأثري  معامل  ذات  العاملية  الدوريات  ف  والنرش  املتخصصني،  بني  اللقاءات  وزيادة   ، احلديثة 

نحو حتقيق هدف ومصلحة عامة وليس مصالح  هذا الفريق  ويعمل  الندوات واملحارضات ف األقسام العلمية،  

فردية شخصية  للمرحوأهداف  االستبيان  إرسال  إعادة  ذلك  بعد  وتم  املتوقع  ،  التأثري  لتقدير  وذلك  الثالثة  لة 

( وهي  4,10- 4,69للخرباء، وتبني أن متوسطات املوافقة عىل املتطلبات التشغيلية للخرباء تراوحت ما بني ) 

متوسطات تقع ف الفئتني الرابعة واخلامسة من فئات املقياس اخلاميس والتي تشري إىل درجة موافقة )كبرية جدا،  

الدراسة، وجاء اتفاق اخلرباء حول مجيع العبارات ف املرحلتني الثالثة والثالثة ولكن اختلفت  وكبرية( عىل أداة  

فكانت   "كتابة املشارع البحثية بقدرة تنافسية عاملية  "(  10 آراء بعض اخلرباء ف املرحلة الثالثة ف العبارات رقم )

الثا  الثانية ف املرتبة العارشة ولكن ف املرحلة  الثانية عرش، و هناك  ف املرحلة  لثة تغريت آراء اخلرباء إىل املرتبة 

بعض اخلرباء يرون أن هذه املرحلة تأيت بعد مرحلة اإلنشاء ومع اخلربات البحثية املتكررة للحاضنات البحثية ،  

ة وذلك  ( ف املرحلة الثالثة ف مستوى متقدم حيث اتفق اخلرباء  بأهنا ف املرتبة العارش12وجاءت العبارة رقم ) 

الفريق   العمل اجلامعي بروح  إىل  الدعوة  ف  teamworkألمهية  العلمية  املتقدمة نجد ف  ف األبحاث  الدول  في 

وفق نظام وقواعد،  هناك عاملا متميزا يرأس جمموعة بحثية  وأيضا احلاضنات البحثية  اجلامعات واملراكز البحثية  
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الباحثني،   فريق من  املجموعة  ويقود  أو جزئية بحثية صغرية،    بموضوع وهتتم هذه  موضوعات  و بحثي معني 

 . وجديدة ف فكرهتا وأمهيتها للمجتمعومبتكرة  وأفكار بحثية متميزة 

  اخلاص الرابع  الفرعي  بالعنرص  اخلاصة  بالعبارات  اخلاص  للسيناريو  التنفيذيةبالنسبة  ف    باملتطلبات 

التالية:   املتوسطات  بني  تراوحت  وتوقعاهتم  اخلرباء  آراء  أن  نجد  للخرباء(،  التوقعات  )تقدير  الثانية  اجلولة 

( وهي متوسطات تقع ضمن الفئتني موافق بدرجة )كبرية جدا، وكبرية(، وجاءت العبارة رقم  4,07- 4,95)

( ويأيت  4,95بمتوسط )   "تبات واملعلوماتالعمل عيل التميز ف النشاط البحثي للباحثني ف ختصص املك"(  1)

اتفاق اخلرباء عىل أمهية التميز لألبحاث واملخرجات من احلاضنات البحثية لتطبيقها ف املجتمع املحيل مما يساعد  

(  2عىل نرش ثقافة ريادة األعامل لدي الباحثني واملسامهة ف إجياد فرص العمل ف التخصص، وجاءت عبارة رقم) 

(  4,89ف املرتبة الثانية بمتوسط ) "بحاث خالل فرتات زمنية معينة تضعها احلاضنات البحثيةوضع خطة لأل "

اخلريطة   وجود  البحثية ألمهية  احلاضنات  ف  لألبحاث  الزمنية  اخلطط  أمهية  باتفاق حول  اخلرباء  آراء  وتظهر 

تبادل اخلربات واملعلومات    "(  3الزمنية للموضوعات وتنفيذها خالل فرتة زمنية حمددة، وجاءت العبارة رقم) 

(، عىل  4,74ف املرتبة الثالثة بمتوسط )  "والتعاون مع املكتبات واجلهات املحلية وتقديم الدعم للبحث العلمي  

إجراء التقييم املستمر للمرشوعات    "(  4الرغم من حصوهلا عىل املرتبة األخرية جاءت ف فئة موافق العبارة رقم ) 

ا البحثية  واخلطط  بشفافيةالبحثية  لألقسام  )   "ملقدمة  املستمر  4,07وبمتوسط  التقييم  هنا عىل  اخلرباء  ويتفق   )

إرسال   إعادة  ذلك  بعد  ،وتم  اخلاصة  واملصلحة  األهواء  تدخل  وعدم  بشفافية  لألقسام  البحثية  للمرشوعات 

وتبني أن متوسطات    وذلك لتقدير التوقعات للخرباء ومعرفة التأثري املتوقع للخرباء،  للمرحلة الثالثةاالستبيان  

( وهي متوسطات تقع ف الفئتني اخلامسة والرابعة  4,01-4,90املوافقة عىل املتطلبات األولية تراوحت ما بني ) 

من فئات املقياس اخلاميس والتي تشري إىل موافق بدرجة )كبرية جدا، وكبرية( عىل أداة الدراسة، ولوحظ  اختالف  

(  ف املرتبة  3(، بينام جاءت العبارة)4,01( وجاءت ف املرتبة الرابعة بمتوسط )2آراء اخلرباء كان ف العبارة رقم )

( قام بعض اخلرباء بتغيري آرائهم  ف تبادل اخلربات واملعلومات والتعاون مع املكتبات  4,88الثانية بمتوسط ) 

ف تبقي  أن  جيب  التي  املهمة  األمور  من  العلمي  للبحث  الدعم  وتقديم  املحلية  عنرص    واجلهات  ف  املقدمة 

 املتطلبات التنفيذية. 

  اخلامس اخلاص الفرعي  بالعنرص  اخلاصة  بالعبارات  للسيناريو اخلاص  التقويم يف  بالنسبة  بمتطلبات 

للخرباء( التوقعات  )تقدير  الثانية  التالية:  اجلولة  املتوسطات  بني  تراوحت  وتوقعاهتم  اخلرباء  آراء  أن  نجد   ،

ضمن الفئتني موافق بدرجة )كبرية جدا، وكبرية(، وجاءت العبارة رقم    ( وهي متوسطات تقع 4,12- 4,98)

  "قياس مدي كفاءة املوارد التكنولوجية واملوارد البرشية من اخلرباء واملتخصصني ف احلاضنات البحثية"(1)
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البحثية 4,98بمتوسط قدره ) لكي    ( ويعود ذلك ألن اخلرباء يرون أمهية وجود بنية حتتية كافية ف احلاضنات 

( رقم  العبارة  بينام جاءت  منها،  املرجوة  األهداف  وجه وحتقق  أكمل  عىل  عملها  اخلامسة  4تؤدى  املرتبة  ف   )

 . "حتسني األداء من خالل التقييم املستمر لألبحاث العلمية  "( 4,12واألخرية بمتوسط  قدره ) 

 تطبيق الحاضنات البحثية ( جوالت أسلوب دلفاي آلراء الخبراء للمحور الثاني معوقات 11جدول رقم ) 

 في الجامعات المصرية في تخصص المكتبات والمعلومات 

 

 اجلولة األويل  م

 توقعات اخلرباء 

 )متطلبات تطبيق احلاضنات البحثية( 

نسبة 
االتفاق 

يف 
اجلولة  
 األويل 

 اجلولة الثالثة تقدير التأثري املتوقع اجلولة الثانية تقدير التوقعات 

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

 الرتتيب 
املتوسط  
 احلسايب 

االنحراف 
 املعياري

نقص املخصصات املالية الالزمة لتمويل  1
 البحث. 

 

97 % 
1 4,43 0,860 1 4,33 0,709 

غلبة الطابع الفردي عىل البحوث يف جمال  2
 املكتبات واملعلومات. 

 

96 % 
3 4,19 0,874 3 4,28 0,717 

غياب الرؤية املستقبلية والشاملة عىل املستوى  3
القومي ، ومستوى املؤسسات البحثية.) 

 اخلريطة القومية البحثية(

 

96 % 
2 4,22 0,865 2 4,30 0,713 

االنفصال بني مؤسسات البحث يف جمال  4
املكتبات واملعلومات واملؤسسات املستفيدة 

 منه 

 

93 % 
4 3,99 0,883 4 4,21 0,724 

 0,737 3,97 5 0,889 3,95 5 % 90 ارتباط البحوث بمشكالت املجتمعضعف  5

صعوبة احلصول عىل البيانات اإلحصائية   6
 واملعلومات. 

 

91 % 
7 3,88 0,912 11 3,64 0,780 

نقص املراجع العلمية املتخصصة وقواعد  7
 املعلومات. 

88 % 8 3,82 0,924 7 3,79 0,755 

املكتبات والعلوم ضعف التكامل بني علم  8
 األخرى. 

81 % 6 3,90 0,901 8 3,72 0,760 

ضعف التأصيل يف بحوث علم املكتبات  9
 واملعلومات. 

77 % 9 3,80 0,926 9 3,70 0,766 

ضعف االتصال بني العلامء وغياب التجمعات   10
 العلمية والسيمنارات العلمية يف االقسام. 

 

76 % 
10 3,77 0,931 110 3,68 0,777 

البحث العلمي أصبح قارص عيل الرتقي وليس  11
 التجديد واإلبداع واالبتكار. 

74 % 11 3,61 0,943 6 3,87 0,748 

املكتبات وجيب ضعف اعداد الباحث يف جمال  12
النظر يف املواد  اللوائح وخاصة لوائح 

 الدراسات العليا
71 % 12 3,50 0,955 12 3,63 0,782 

التأثري   للخرباء ومعرفة  التوقعات  لتقدير  الثالثة وذلك  للمرحلة  االستبيان  إرسال  إعادة  ذلك  بعد  وتم 

التقويم   متطلبات  عىل  املوافقة  متوسطات  أن  تبني  للخرباء،  )املتوقع  بني  ما  وهي  4,60-4,95تراوحت   )

متوسطات تقع ف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلاميس والتي تشريإىل موافق بدرجة )كبرية جدا( عىل أداة  

( ف املقدمة ف املرتبة األويل مثل املرحلة الثانية، وجاء التغري هنا ف العبارة رقم  1الدراسة، فجاءت العبارة رقم )
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( وف  4,73بمتوسط )  "املستقبلية  للباحثني وأعضاء هيئة التدريس كل فرتة زمنية حمددة.  وضع اخلطط"(  3)

قبل   من  األبحاث  تقييم  أمهية  إيل  ذلك  ويعزى   الثانية  املرتبة  ف  كانت  الثانية  املرحلة  ف  بينام  الثالثة  املرتبة 

كل   لألبحاث  والتقييمية  الرقابية  اللجان  وأمهية وجود  أنفسهم  وأيضا جاءت  املتخصصني  زمنية حمددة،  فرتة 

(  4,69ف املرتبة الرابعة بمتوسط )    "حتسني األداء من خالل التقييم املستمر لألبحاث العلمية "(4العبارة رقم)

 ( املرتبة  ف  كانت  الثانية  املرحلة  ف  داخل  5بينام  املهمة  العمليات  من  األداء  حتسني  أن  اخلرباء  يري  حيث   )

م  وذلك  البحثية  هلذه  احلاضنات  واالقتصادي  العلمي  واملردود  العكسية  التغذية  عىل  الوقوف  خالل  ن 

 احلاضنات.  

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن معوقات تطبيق احلاضنات البحثية ف اجلامعات املرصية ف  

، بينام بالنسبة  ختصص املكتبات واملعلومات،تم ترتيب هذه العبارات وفقا لتكرار نسبة االتفاق ف اجلولة األويل

للجولة الثانية وهي تقدير التوقعات بالنسبة للخرباء تبني أن متوسطات املوافقة عىل معوقات تطبيق احلاضنات  

 ( ما بني  تراوحت  املقياس  3,50- 4,43البحثية  فئات  الرابعة واخلامسة من  الفئتني  تقع ف  متوسطات  ( وهي 

جدا   )كبرية  درجة  إىل  تشريان  واللتان  )   -اخلاميس  أرقام  العبارات  الدراسة،وجاءت  أداة  عىل  ،  4،  1كبرية( 

( كام هي ف الرتتيب وفقًا لتكرار نسبة االتفاق بالنسبة للخرباء ، ويعزى ذلك ألن  12، 11،  10،  9،  8، 5،6،7

جاءت بأعىل متوسط بالنسبة آلراء اخلرباء    "نقص املخصصات املالية الالزمة لتمويل البحث"  1العبارة رقم  

( وذلك لقلة املوارد املادية ونقصها وبالتايل جيب االعتامد عىل موارد خارجية بالرشاكة مع املجتمع  4,43قدره ) 

ضعف أعداد الباحثني ف جمال املكتبات وجيب النظر ف  "12املحيل ، وجاءت آخر هذه العبارات العبارة رقم  

( ويري اخلرباء أن العديد من  3,50ره) وجاءت بمتوسط قد  "املواد  اللوائح وبخاصة لوائح الدراسات العليا 

املكتبات   ختصص  مع  للتكامل  موضوعات  من  يستجد  ما  مع  يتوافق  بام  لوائحها  بتحديث  قامت  األقسام 

واملعلومات ، وبام أفرزته التكنولوجيا احلديثة من مواد دراسية جديدة، وظهر االختالف هنا ف اجلولة الثانية ف  

  "غلبة الطابع الفردي عىل البحوث ف جمال املكتبات واملعلومات"2بارة رقم  ( فجاءت الع2،3العبارات رقم )

غياب الرؤية املستقبلية والشاملة عىل املستوى    "  3( ، بينام جاءت العبارة رقم  4,19ف الرتتيب الثالث بمتوسط )

 القومي ، ومستوى املؤسسات البحثية. 

ف الرتتيب الثاين ويرجع اختالف آراء اخلرباء هنا قد جاء نتيجة أمهية الرؤية    ") اخلريطة القومية البحثية( 

املستقبلية ووجود خطة قومية للبحث العلمي بوجه عام وختصص املكتبات  بوجه خاص، وتم بعد ذلك إعادة  

االستبيان   الثالثةإرسال  للخرباء    للمرحلة  التوقعات  لتقدير  أن  وذلك  وتبني  للخرباء،  املتوقع  التأثري  ومعرفة 

 ( بني  ما  تراوحت  املعوقات  عىل  املوافقة  اخلامسة  3,63- 4,33متوسطات  الفئتني  ف  تقع  متوسطات  وهي   )

والرابعة من فئات املقياس اخلاميس واللتان تشريان إىل موافق بدرجة )كبرية جدا، وكبرية( عىل أداة الدراسة،  
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ل املوافقة  أرقام ) وجاءت درجات  العبارات  الثانية فيام عدا  (  11،  6لمعوقات متشاهبة بدرجة كبرية للمرحلة 

، بينام جاءت    11ف الرتتيب رقم    "صعوبة احلصول عىل البيانات اإلحصائية واملعلومات  "6فجاءت عبارة رقم  

ف الرتتيب    "كارالبحث العلمي أصبح قارصا عيل الرتقي وليس التجديد واإلبداع واالبت  "(  11العبارة رقم ) 

ويعزى ذلك ألن اخلرباء يرون أن البحث العلمي جيب أن يكون هبدف االبتكار والتجديد وليس عمال    6رقم 

 روتينيا اهلدف منه الرتقيات فقط، مما يضفي عليه التقليد والتكرار. 

 نتائج الدراسة 
 تتلخص نتائج الدراسة ف: 

متطلبات   .1 عىل  اخلرباء  عينة  وكانت اتفاق  واملعلومات  املكتبات  البحثية ف ختصص  احلاضنات 

النتيجة حصول عبارة التعريف باحلاضنات البحثية ف أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات  

املرصية، ونرش ثقافتها وأهدافها ف املجتمع األكاديمي من املتطلبات األولية عىل أعيل متوسط   

 وضع الرؤية والرسالة واألهداف للحاضنات البحثية ف  (، كام اتفقت العينة عىل 4,73قدره ) 

( ضمن املتطلبات التشغيلية، كام اتفقت عىل 4,34ختصص املكتبات واملعلومات بمتوسط قدره) 

البحثي للباحثني ف ختصص املكتبات واملعلومات للمستفيدين من   العمل عيل تسويق النشاط 

بحثي، والعبارة تسويق خمرجات األبحاث  ( كمتطلب للتميز ال4.69بحوثهم بمتوسط قدره ) 

قدره) بمتوسط  األعامل  ريادة  ثقافة  ونرش  املحيل  املجتمع  ف  املتطلبات  4,90لتطبيقها  من   )

اخلرباء   من  البرشية  واملوارد  التكنولوجية  املوارد  كفاءة  مدي  قياس  عبارة  وجاءت  التنفيذية، 

 متطلبات التقويم.  ( من4.95واملتخصصني ف احلاضنات البحثية بمتوسط قدره)

ف   .2 املرصية  اجلامعات  ف  البحثية  احلاضنات  تطبيق  معوقات  أهم  من  بأن  اخلرباء   عينة  اتفاق 

ختصص املكتبات واملعلومات عبارة نقص املخصصات املالية الالزمة لتمويل البحث بمتوسط  

جيب النظر  (، وأقل هذه العبارات عبارة ضعف أعداد الباحثني ف جمال املكتبات و4,33قدره )

 (. 3,63ف املواد  واللوائح وبخاصة لوائح الدراسات العليا بمتوسط قدره ) 

 

 الرؤية االستشرافية المقترحة للدراسة: 

ما   ضوء  ف  واملعلومات،  املكتبات  جمال  ف  البحثية  للحاضنات  االسترشافية  الرؤية  هنا  البحث  تناول 

تم االستفادة من دراسات وخربات وجتارب بعض الدول  أسفرت عنه الدراسة النظرية وامليدانية وف ضوء ما  

 ف موضع احلاضنات البحثية، ومن خالل ما سبق فقد اشتملت الرؤية االسترشافية عىل سبعة عنارص هي: 
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فية للحاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات:   أوالً: فلسفة الرؤية االسترشا

احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات انطالقا    تنطلق فلسفة هذا التصور من اإليامن بأمهية 

من حماوالت االرتقاء بمستوى البحث العلمي ف ختصص املكتبات بخاصة وبالنسبة للبحث العلمي بوجه عام،  

البحثية ف اجلامعات األفكار اإلبداعية للشباب والتي يتم إتاحتها وتعزيزها بآليات   وبالتايل تدعم احلاضنات 

املستدامة  متكام التنمية  مسرية  دعم  أجل  من  الوطنية  والتقنية  العلمية  القدرات  حشد  خالل  من  وذلك   ، لة 

للوصول إىل جمتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا وحتويل املعرفة واالبتكار    2030ولتحقيق رؤية  

 ات التنموية للدولة. والبحث العلمي إىل منتج ذي قيمة يمكن قياسها ويلبي هذا املنتج االحتياج

 ثانيا: رسالة احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات: 

لنشأة   مالئمة  بيئة جامعية  تأمني  ف  واملعلومات  املكتبات  البحثية ف ختصص  احلاضنات  رسالة  تنطوي 

وامل املبدعني  ودعم  العلمي  للبحث  دائمة  بيئة  وتوفري  والتميز  واالبتكارية  البحثية  ورفع  املرشوعات  بتكرين 

رؤية   ضوء  ف  املحيل  واملجتمع  اجلامعة  بني  الصلة  وتعزيز  املرصي،  الوطني  لالقتصاد  التنموية  العجلة 

 . 2030مرص 

 ثالثا: رؤية احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات: 

ال يمتلك  املقرتحة مركزا جامعيا  املكتبات واملعلومات  البحثية ف ختصص  رؤي ف  أن تكون احلاضنات 

احتضان األبحاث، وتقديم االستشارات، ودعم الباحثني وتنمية مهاراهتم وتوفري بيئة خصبة ومتميزة وتدعم  

البحث العلمي ف ختصص املكتبات واملعلومات، وأن تضع مرص عىل اخلريطة البحثية اإلقليمية والعاملية، وبلوغ  

 . 2030مكانة متميزة بني التخصصات املختلفة ف ضوء رؤية 

 رابعا: أهدال احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات: 

من املقرتح أن تسعي الرؤية االسترشافية للحاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات إىل حتقيق  

 األهداف التالية: 

واملعلومات،   .1 املكتبات  ختصص  ف  املرصية  اجلامعات  ف  العلمي  البحث  ثقافة  وتدعيم  نرش 

 ف املستقبل ف احلاضنات البحثية املقرتحة. واسترشا

املتغريات   .2 املكتبات واملعلومات وبخاصة ف ظل  العلمية ف ختصص  البحوث  أولويات  حتديد 

 العاملية احلديثة. 

احتضان اجلامعة وتشجيع األفكار اإلبداعية لشباب الباحثني ف ختصص املكتبات واملعلومات   .3

ا وتسهيل   ، وخارجها  اجلامعة  داخل  وقابلة من  مبتكرة  نتائج  إىل  للوصول   ، هلم  إلجراءات 
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احلاضنات   داخل  احتضاهنا  يتم  إىل مرشوعات صغرية  وحتويلها   ، املحيل  املجتمع  ف  للتطبيق 

 البحثية باجلامعة. 

ذات   .4 إنتاجية  مرشوعات  لتصبح  واملعلومات  املكتبات  ف ختصص  األعامل  ريادة  فكر  انتشار 

 جدوى اقتصادية. 

باالستشارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطالب واملجتمع املحيل، كمعمل بحثي  القيام   .5

 متطور ف ختصص املكتبات واملعلومات. 

 توفري الدعم املايل واإلداري للبحوث املتميزة واملبتكرة ف التخصص.  .6

 العاملية. توفري الرشاكة البحثية بني اجلامعة ومؤسسات املجتمع املحيل، واملؤسسات اإلقليمية، و .7

 االستفادة من املوارد البرشية املوجودة ف أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعة.  .8

 توفري مصادر املعلومات وقواعد املعلومات املختلفة للباحثني ف ختصص املكتبات واملعلومات.  .9

االبتكار  .10 بني  الروابط  وزيادة  والتميز  لالبتكار  متكامل  وطني  نظام  وتطوير  تفعيل 

 جات التنموية ف ختصص املكتبات واملعلومات. واالحتيا 

 تسويق وتطوير املنتجات البحثية للحاضنات البحثية، مع مراعاة احلقوق الفكرية للباحثني.  .11

 خامسا: اهليكل التنظيمي املقرتح للحاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات: 

التنظيمي املقرتح للحاضنات   البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات أنه يشتمل  يتضح لنا من اهليكل 

 عىل اآليت: 

 رئيس اجلامعة )رئيس احلاضنات البحثية(.  - 1

 نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث ) الرئيس املبارش للحاضنة البحثية داخل اجلامعة(.  - 2

لعيا والبحوث رئيسا، وعدد  جملس اإلدارة ) يتكون من جمموعة من نائب رئيس اجلامعة للدراسات ا  -3

(5 ( ومعلومات  مكتبات  التدريس ختصص  هيئة  أعضاء  )مدرس مساعد  2(  من شباب    –( معاونني   ) معيد 

 ( رجال أعامل من املجتمع املحيل(. 3عدد )–( ختصص حاسب آيل  2) -الباحثني 

ا باجلوانب  واملوافقة  للحاضنة،  اإلسرتاجتية  واخلطط   ، العامة  السياسات  بإقرار  ،  وتقوم  واإلدارية  ملالية 

 وامليزانية. 
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 ( الهيكل التنظيمي المقترح للحاضنات البحثية في تخصص المكتبات والمعلومات)من إعداد الباحث(4شكل رقم)

 اهليئة االستشارية ) تتكون من جمموعة خرباء ف التخصص من اجلامعات ومراكز البحوث(.  - 4

 مدير احلاضنة البحثية ) الرئيس التنفيذي(.  - 5

 نائب الفريق للشؤون العلمية: )مسؤول الوحدات البحثية وهي مخس وحدات فرعية ( مها:  - 7

أ. وحدة الدعم لألبحاث العلمية ) هناك جمموعة من الطرائق يمكن من خالهلا متويل احلاضنة البحثية (  

 هي: 

 ن تطويرها.الطريقة األويل: وفيها يتم التمويل مبارشة من اجلامعة ورعاية احلاضنة ومسؤولة ع

 الطريقة الثانية: الرشاكة مع احلكومة املحلية واملنظامت غري الربحية بإنشاء احلاضنات. 

 الطريقة الثالثة: الرشاكة مع مؤسسات القطاع اخلاص، واجلامعات بإنشاء وتطوير احلاضنات. 

التكنولوجية   اخلطط  وضع  عن  املسؤولة  وهي  املعلومات  وقواعد  تقنية  وحدة  البحثية،  ب.  للحاضنة 

 وتوفري قواعد املعلومات اإللكرتونية للحاضنة البحثية. 

اإلجراءات   وتسهيل   ، العلمية  لألبحاث  الباحثني  متابعة  عن  املسؤولة  هي  البحثي  التميز  وحدة  جـ. 

 للباحثني، ومساعدة الباحثني عىل النرش ف املجالت العلمية ذات معامل التأثري املرتفع. 
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التعاون وحدة  البحثية    د.  احلاضنة  بني  التعاون  عىل  الوحدة  هذه  تساعد  والدويل  واإلقليمي  املحيل 

 واملجتمع املحيل، والتعاون بني احلاضنة البحثية واملجتمع اإلقليمي ، والعالقات الدولية. 

 نائب الفريق للشؤون اإلدارية )مسؤول الوحدات املساندة وهي أربع وحدات فرعية( هي: - 8

املؤمتر احلاضنة  أ. وحدة  التدريبية ألهداف  الدورات  إعداد  املسؤولة عن  والتدريب هي  والندوات  ات 

بمستوى   االرتقاء  أجل  من  واملعلومات،  املكتبات  للباحثني ف ختصص  التدريبية  الدورات  وإعداد   ، البحثية 

 الباحثني ومهاراهتم. 

ويج هلا ف املحافل العلمية ،  ب. وحدة العالقات العامة والتسويق ومهمتها تسويق نتائج البحوث، والرت

 وتسويق نتائج البحوث عىل املجتمع املحيل والرشكات. 

البحثية ، والدعم الالزم للمنح الدراسية   التمويل املايل للمرشوعات  جـ. وحدة الشؤون املالية مهمتها 

 والزيارات العلمية وتنظيم املؤمترات، وإعداد ميزانية احلاضنة البحثية. 

الشؤون أعامل خاصة    د. وحدة  البحثية من  احلاضنة  داخل  اإلدارية  املسؤولة عن األعامل  اإلدارية هي 

 بأعضاء احلاضنة أو العاملني ف احلاضنة والباحثني. 

التنمية   ولتحقيق  واالبتكار  للتميز  واملعلومات  املكتبات  ختصص  ف  البحثية  احلاضنات  إلنشاء  التخطيط  سادسًا: 

 :  2030املستدامة وفق لرؤية مرص  

عىل   واملعلومات  املكتبات  ختصص  ف  البحثية  للحاضنات  االسترشافية  للرؤية  التخطيط  هذ  ويعتمد 

 جمموعة عنارص هي: 

التمويلية والسياسات    . النهوض باملعرفة من1 خالل هتيئة بيئة علمية وبحثية حمفزة تتعلق بالتسهيالت 

 االستثامرية، وتطوير البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات، وتعظيم اإلنتاج املعرف. 

. إنشاء وتطوير نظام وطني متكامل لالبتكار قادر عىل حتويل املعرفة إىل قيمة تنموية، من خالل تطوير  2

 العلمي ف املجال، وزيادة الروابط بني االحتياجات واالبتكار.البحث 

. توفري كافة العوامل الالزمة التي متكن من حتويل املعرفة واالبتكار والبحث العلمي إىل منتج ذي قيمة  3

 قياسية، وتشجيع ثقافة ريادة األعامل بني شباب الباحثني. 

 سابعًا: الفئات املستهدفة من احلاضنات البحثية: 

 أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املرصية. . 1

 من لدهيم أفكار مشاريع متميزة ومبتكرة ويعود نفعها عىل املجتمع املحيل واالقتصاد الوطني. . 2

 خرجيو أقسام املكتبات واملعلومات من شباب الباحثني. . 3

 مؤسسات املجتمع. . 4

 ملعلومات. تصب ف جمال املكتبات وا الناشئة التي أصحاب األفكار. 5

 طالب أقسام املكتبات واملعلومات ف اجلامعات املرصية. . 6
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 ثامنًا:  املستفيدو  من احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات: 

 

 

 

 

 

 

 

 )من إعداد الباحث( المستفيدون من الحاضنات البحثية في تخصص المكتبات والمعلومات( 5شكل رقم )

 قطاعات الدولة:   - 1

  خاص وجه  بتسهم احلاضنات البحثية بوجه عام واحلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات   

قطاعات الدولة املختلفة منها القطاع االقتصادي وما تساهم به احلاضنات البحثية ف النمو االقتصادي وتعزيز  

من خالل خلق األفكار اجلديدة للشباب ف ختصص  وذلك  2030برامج التنمية املستدامة للدولة ف ضوء رؤية  

املكتبات واملعلومات وتسويق هذه األفكار البحثية وتطبيقها ف املجتمع املحيل، وأيضا ف القطاع املعرف والبحثي  

وتساهم  ف خلق بيئة حمفزة لتوطني وإنتاج املعرفة حتى تكون اللبنة  األويل ف بناء نظام وطني متكامل لالبتكار،  

اإل القطاع  ف  البحثية  احلاضنات  املكتبات  هذه  أقسام  خرجيي  من  للشباب  العمل  فرص  توفري  ف  نتاجي 

والندوات   املعارض  إيل  الدعوة  املجتمع عن طريق  التواصل مع  بناء شبكات  ، وذلك من خالل  واملعلومات 

ملختلفة، والدعوة إيل  عامل وتسهيل وصول شباب الباحثني إىل مصادر التمويل اومعارض التوظيف لرجال األ 

 نرش ثقافة ريادة األعامل لدى شباب الباحثني. 

 البحث العلمي:     - 2

تساهم احلاضنات ف زيادة التواصل بني الباحثني واجلامعات ومراكز التدريب والبحث العلمي مما يساعد  

 ف:

فاءهتم وقدراهتم  خلق الفرص لشباب الباحثني ف ختصص املكتبات واملعلومات لالستخدام األمثل لك أ.  

 البحثية وابتكاراهتم. 

 ب. تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للمعلومات. 
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 جـ. ربط خمرجات األبحاث ف ختصص املكتبات واملعلومات بأولويات املجتمع املحيل. 

 د. رفع التصنيف املحيل واإلقليمي والعاملي للجامعات. 

 عاملية. هــ. حتسني جودة التعليم بام يتوافق مع األنظمة ال

  معامل  –و. توفري بنية حتتية قوية للباحثني ف ختصص املكتبات واملعلومات من )مكتبات ورقية أو رقمية  

 (. والتصنيف للفهرسة 

ذ فكري  إنتاج  وجود  ف    ي ز.  املرتفع  التأثري  معامل  ذات  املجالت  ف  نرشه  ويتم  عاملية  مواصفات 

 التخصص. 

ح. توفري املجاالت للرأسامل الفكري عىل املستوى املحيل من علامء وخرباء ف التخصص من خالل حتويل  

مشاريع   إىل  مستوى    أفكارهم  عىل  وتشغيلهم  اإلمكان،  املشاريع  إقدر  ف  والتطوير  البحث  يتم    التي دارة 

 احتضاهنا. 

الصلة بني اجلامعة والواقع اإل التنمية االقتصادية، وأنتاجي مما جيعل اجلامعة  ط. تقوية  حد  أحد أعمدة 

 دعائم التنمية املستدامة ف املجتمع.   

 خدمة املجتمع:   - 3

حلاضنات  تسهم احلاضنات البحثية ف ختصص املكتبات واملعلومات إىل تعزيز العالقة بني اجلامعة ممثلة ف ا

البحثية وقطاعات املجتمع املختلفة ، ومعرفة احتياجات املجتمع املحيل من خالل عقد املحارضات والندوات  

ورسم سياسة تدريبية للقطاعات الثقافية احلكومية  ف املجتمع املحيل، وإجراء الدراسات املجتمعية والتي هتم  

املستقبل، وتقديم املساعدات املهنية والعلمية ف ضوء    املجتمع املحيل وحل املشكالت التي يواجهها واسترشاف 

املتغريات املختلفة ف املجتمع ، باإلضافة إىل تقديم االستشارات اإلدارية واملهنية والتي تلبي احتياجات املجتمع  

 وقطاعاته الثقافية. 

فية، وسبل التغلب عليها:   تاسعًا: الصعوبات التي تواجه الرؤية االسترشا

املكتبات  هناك جمموع البحثية ف ختصص  للحاضنات  الرؤية االسترشافية  تواجه  التي  الصعوبات  ة من 

 واملعلومات ومنها: 

املكتبات   .1 ختصص  ف  البحثية  احلاضنات  عن  الصادرة  اجلامعية  للبحوث  التسويق  ضعف 

 واملعلومات نظرا لقلة اخلربة التسويقية عىل مستوى املجتمع املحيل.

املالية املخصصة للحاضنات البحثية، وعدم وجود اخلربات الكافية لتوزيع املوارد ف  قلة املوارد   .2

 احلاضنات البحثية. 

 ضعف خدمة املجتمع وعدم املعرفة باالحتياجات احلقيقية للمجتمع املحيل.  .3
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مستوى   .4 عىل  البحثية  احلاضنات  بني  واإلجراءات  واملهارات  اخلربات  تبادل  ف  السهولة  عدم 

 اجلامعات. 

وبة وجود املوارد البرشية املدربة عىل كل ما يتعلق باحلاضنات البحثية من نواحي إدارية وفنية  صع .5

 ونواحي علمية. 

 عدم توافر البنية التحتية املعلوماتية للحاضنات البحثية باجلامعات.  .6

 وهناك جمموعة من األساليب التي يمكن اتباعها للتغلب عا العقبات وهي: 

بعض   .1 وإقامة  توفري  والندوات،  واملحارضات  والندوات  واملحارضات  وامللصقات  الكتيبات 

الزيارات مع رجال األعامل ف املجتمع املحيل، واستخدام مواقع التواصل االجتامعي ف التعريف  

 بأمهية وأهداف احلاضنات البحثية. 

 حلاضنات البحثية. استخدام وسائل اإلعالم املحلية والقنوات الرسمية للجامعة إلظهار أمهية ا .2

للتغلب عىل   .3 املحلية؛ وذلك  أو داعمني حمليني من رجال األعامل واملكتبات  البحث عن رعاة 

 مشاكل الدعم املايل والتقليل من الضغط املايل عىل اجلامعات وامليزانيات احلكومية. 

 سبة للباحثني. االهتامم الشديد بالتدريب سواء بالنسبة للقوي البرشية العاملة ف احلاضنة أو بالن .4

   ,NBIAIDISCالتعاون مع اهليئات العاملية املتعلقة بتطوير احلاضنات البحثية واعتامد احلاضنات   .5

 لضامن اجلودة هلذه احلاضنات. 

 قائمة املصادر
 أوال: المصادر العربية:

  التنمية  (. المردود التربوي لحاضنات الأعمال الجامعية على تحقيق2018إبراهيم، خديجة عبدالعزيز علي )  .1
بية: جامعة أسيوط  .استشرافيةالمستدامة في مصر: دراسة  بية، مج -مجلة كلية التر ص   ، ع،34كلية التر

 . 479-365ص
-(. الحاضنات التكنولوجية كمدخل لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع. 2012أمين، مصطفي أحمد) .2

بية ، مج -امعة دمنهور ج  . 45-2،ص ص 4، ع 4مجلة كلية التر
يع حاضنات  الانخراط(. أسباب عزوف الطلبة عن 2019باش، مشاعل بنت عبدالله )ال .3 في مشار

بية السعودية الأعمال  بية: جامعة أسيوط  .بالجامعات في الممل كة العر بية، مج -مجلة كلية التر ,  35كلية التر
 . 414-387ص ص 10ع
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  (. دراسة واقع تطبيق2015) ،لباشيوه، لحسن عبدالله، عيشوني، محمد أحمد، و عبيدات، سفيان طلا .4
بية للجودة والتميز: مركز  .السعودية  .42-21.ص ص3,ع2الوراق للدراسات والأبحاث، مج المجلة العر

 (. تطوير منظومة حاضنات الأعمال فى الجامعات اليابانية: الواقع2014، عصام أمان الل  ه )بخاري  .5
 مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي، -تعليم المجلة السعودية للتعليم العالي: وزارة ال .والتحديات

 . 121-37ص ص ،  11ع
 (.استشراف مستقبل المعرفة.دبي:مؤسسة محمد بن راشدالم كتوم.2019برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) .6
التقاني، (. دور المؤسسات الوسيطة والداعمة، المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير 2006تركماني، أمير) .7

يا ،  . 2006،أيار ، 26-24دمشق ، سور
(. دور التعلم الإل كتروني في بناء مجتمع  2007توفيق، صلاح الدين محمد، و موسى، هاني محمد يونس ) .8

ية: جامعة المنوفية  .استشرافيةالمعرفة العربي: دراسة  بو بية، مج -مجلة البحوث النفسية والتر ع  ، كلية التر
 . 92 -2ص ص  .، 3

يا ة تنمية ثقاف فيالجامعية  البحثية ال عمأ(.دور حاضنات ال2018جادالله، باسم سليمان صالح ) .9 دة ر
بية: جامعة المنوفية بمصر: دراسة ميدانية الأعمال بية، مج،  مجلة كلية التر - 138ص ص ، ,ع33كلية التر

233 
(. تقرير حاضنة الأعمال بكلية العلوم الدراسات  2020جامعة شقراء، كلية العلوم والدراسات الإنسانية ) .10

 غير منشور. ،2020الإنسانية بشقراء، 
الأخرى  بين علوم الم كتبات والمعلومات والعلوم  يةالتكامل الجلاب، محمد فتحي الجلاب؛ شحاتة أحمد ماهر، .11

 الجديدة: دراسة تطبيقية على مناهج أقسام الم كتبات والمعلومات بالوطنودورها في خلق المعارف 
 .122-90ص ص   -.2019الشارقة: جائزة الإبداع الم كتبي، -.العربي

بية السعودية في تنمية الموارد2015لحموري، أميرة محمد )ا .12  (. دور حاضنات الأعمال بجامعات الممل كة العر
ية من وجهة نظر المستفيدين منها بية: جامعة طنطا  .البشر بية، ع -مجلة كلية التر ص  ،   57كلية التر

 . 144-111ص
 . 2001ار الجامعية،القاهرة: الد -(. حاضنات الأعمال.2001الحناوي، محمد ؛ وآخرون) .13
 (. تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في خدمة2013دياب، عبدالباسط محمد، و كمال، حنان البدري )  .14

ً  المجتمع في ضوء الخبرات و التجارب الدولية: ية حاضنات الجامعة نموذجا بو   والنفسية: مجلة العلوم التر
 . 912-815ص ص،   2, ع 6جامعة القصيم، مج 

ية في ضوء بعض الدياسطي، مروة ب .15 كر مختار، التخطيط لإنشاء الحاضنات البحثية بالجامعات المصر
بية ، جامعة  الخبرات المحلية والعالمية: جامعة المنصورة نموذجا، رسالة دكتوراه ، غير منشورة  كلية التر

 . 2017المنصورة، 
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يف أحمد ) .16 يا، محمود شر  في مجال الم كتبات(. مصادر استقاء الأفكار العلمية الإبداعية 2016زكر
الجمعية  المجلة الدولية لعلوم الم كتبات والمعلومات: .والمعلومات: دراسة ميدانية لاتجاهات الباحثين العرب
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The study aims to reveal the role of research incubators in the field of library and 

information science in Egyptian universities. The study also aims to explore the role of 
research incubators in excellence and innovation in scientific research from the experts' 
point of view. Moreover, the study seeks to explore the obstacles of the application of 
research incubators in the field of library and information science in Egyptian universities 
and to develop a future-vision of research incubators in Egyptian universities in the light 
of Egypt's 2030 vision. The study adopted a mixed-methods approach of two parts. The first 
part is a descriptive approach that was utilized in order to explore reality with its various 
dimensions. The second part is based on the use of the Delphi method, which is an approach 
based on developing perception and prediction for the future.  

The number of experts agreed to apply the Delphi method was (18) experts. However, 
the final number was (16) experts (assistant professor - professor) in the departments of 
libraries and information in Egypt. The study concluded several findings, the most 
important of which are that the sample agreed on the requirements of research incubators 
in the specialization of library and information science. The sample also agreed to set the 
vision, mission, and goals of research incubators in the field of library and information 
science with an average of (4.34) within the operational requirements. Additionally, the 
sample agreed that one of the most significant obstacles of the application of research 
incubators in Egyptian universities in the field of library and information science is the 
lack of financial allocations necessary to finance research with an average of 4.33. The 
researcher also developed a future-vision for research incubators in the field of library and 
information science in light of Vision 2030 . 

 
Keywords: Research incubators; Library and information specialization; Egyptian 

universities; A future-vision; Egypt Vision 2030. 
 

  


