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Road Map

• The rationale
• The philosophy of content analysis
• Ethical concern
• The Procedures of content analysis
• Reporting
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THE RATIONALE OF USING CONTENT ANALYSES

• Identify important aspects of the content of abstracts and titles (A&T)

• Present the categories and sub categories of Master Theses (A&T)

• In support of some argument

• That will persuade the policy makers (the reliability and validity are high)

• Develop the content of Master theses
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THE PHILOSOPHY OF CONTENT ANALYSIS

When using content analysis, the aim is to build a model to describe the phenomenon
(MBA Thiess) in a conceptual form.

• Both inductive and deductive analysis processes are represented as three main

phases: preparation, organizing and reporting.

• The preparation phase is similar in both approaches.

• The concepts are derived from the data in inductive content analysis.

Deductive content analysis is used when the structure of analysis is operationalized
on the basis of previous knowledge.
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ETHICAL CONCERN

• The researchers collected the data from the gate keepers and committed to use it
for research purpose only.

• They also committed to no disclosed the names of students, the name of
supervisors, as well as the name of examiners.

• They also guarantee that the results protect confidentiality and anonymity.
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THE PROCEDURCES OF CONTENT ANALYSIS

• Therefore, content analysis is a method that may be used with either qualitative or
quantitative data

• If there is not enough former knowledge about the phenomenon or if this
knowledge is fragmented, the inductive approach is recommended (Lauri &
Kynga¨s 2005).

• The categories are derived from the data in inductive content analysis.

• We are inductive
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THE PROCEDURCES OF CONTENT ANALYSIS

Elo & Kynga’s 2007

We 
apply 
this
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PROCEDURES OF ELO & KYNGAS 2007

We follow the procedures of Elo & Kyngas 2007 as follows and explained in the Chart:

• Preparation Coding sheet

• Selecting the unit of analysis Grouping

• Making the sense of the data Categorizing

• Organizing The data Reporting

• Opening data

• Abstraction



11

PREPARATION: CHOOSING QUALITATIVE MATERIAL 

We conducted different meetings with the following departments:
• Library officer 

• The dean of research affair 

• The Acceptance and registration dept.

Forming Research Group
• Invitation list was sent to the interested researches 

• 7 Researchers were accepted to involve in the RG

• We set the plan and the time table of the RG 

• We assigned task for each member of the group 
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MAKING THE SENSE OF THE DATA 
The researcher strives to make sense of the data and to learn ‘what is going on’ (Morse 
&Field 1995) and obtain a sense of whole (Tesch 1990,Burnard 1991).

According to Dey (1993), when reading the data the questions are:

• Why 

• When 

• Where

• What is

• Therefore our prime question “ What are the criteria of Master theses conducted in 
Faculty of commerce- IUG from the starting of the program to the 2017? 
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SELECTING THE UNIT OF ANALYSIS : CHOOSING QUALITATIVE 
MATERIAL 

Full draft of 1175 Master theses for the Faculty of Commerce IUG

Our analysis includes all published theses from 2004 to 2017

Total population is 1175 , the available theses are 1161
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ORGNIZING THE DATA
The content of the first page & second page of 1161 Theses for the following items

• The name of university

• The name of department

• The name of faculty

• The degree

• The title

• Gender

• # of supervisors

• The examiners

• The date
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ORGNIZING THE DATA
The content of the Abstract which includes the following items

• The language ( Arabic – English)

• The sector

• The methodology

• The data collection tools

• The population

• The sample

• The Results

• # of pages and Chapters
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1. OPENING  THE DATA

• We sort the data according the pre-defined categories

• Clustering and classifying the data

• Validate the data from different sources

• Fixing the gaps in the collected data

• We prepare the data for excel use
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CODING SHEET 

• We sort the data according the pre-defined categories

• Clustering and classifying the data

• Validate the data from different sources

• Fixing the gaps in the collected data

• We prepare the data for excel use

Code: Gender # Code: Study tools #

Male 1 Questinnaire 1

Female 2 Interview 2

Code: Language # Focus Group 3

Arabic 1 Secondary Data 4

English 2 Experment 5

Other 6

Code: Number of Supervisours # NA 7

Code: Population #

Code: Field # Public 1

HR 1 Private 2

Marketing 2 NGOs 3

Finance 3 Code: Sector #

Strategy 4 Industry 1

Production 5 Agricultur 2

Organisational Behaviour 6 Services 3

MIS 7 Construction 4

Purchase and Inventory 8 Transportation ans Storage 5

Others 9 Telecom & IT 6

Code: Reseearch Methodlogy # Banking and Finacial Inst 7

Qulaitative 1 Tourist 8

Quantitative 2 Education & Research 9

Mixed Methodolgy 3 Code: Department #

Not Available 4 MBA 1

Accounting 2

Econ & Politics 3

Economic Development 4
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ABSTRACTION 
• Abstraction means formulating a general description of the research topic through

generating categories (Robson 1993, Burnard 1996, Polit & Beck 2004).

• Each category is named using content-characteristic words.

• Subcategories with similar events and incidents are grouped together as categories and
categories are grouped as main categories (Dey 1993, Robson 1993, Kynga¨ s &
Vanhanen 1999).
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ABSTRACTION- MARKETING =2
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REPORTING: DESCRIPTIVE ANALYSIS
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البحثيةاملجموعات

صادواالقتاملحاسبة،اإلدارةمجالفيومتكاملةمتنوعةاختصاصاتذوي الباحثينمنمجموعةهي

ضمنحثينوالباالعلياالدراساتطالبدمجعلىوتعملالكليةأولوياتوفقبحثيةمشروعاتفيتعمل

فيلنشر لقابلةعاليةجودةذاتمميزةأبحثانتاجأجلمنمعمقةبحثيةمهاراتيكسبهمبحثيفريق

العاموالقطاعالخاصالقطاعقبلمنواملمولةاملطلوبالبحثةاملشاريعفياملساهمةأو العلميةاملجالت

.والدوليةاملحليةواملنظمات
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البحثيةاملجموعاتأهداف

يالعلمالبحثوتوجيهإدارةفيواالعمالاالقتصادوكلياتالشريكةالجامعاترياديةتفعيل•

البحثيةاملجموعاتإدارةعلىاالكاديميالكادر قدراتتطوير •

البحثيةاملجموعاتتكوينفيوالباحثينالعلياالدراساتطالبقدراتبناء•

.العلميالبحثوأولوياتالعملسوق بحاجاتواملرتبطالفعالاملعرفيالبناءفياملساهمة•

(الخ،بياناتتحليل،باحثمساعد،بياناتقواعد)العلميللبحثداعمةبيئةتطوير •

.العلميةاملجالتفيالعلميالنشر تشجيع•

.واإلقليميةاملحليةالبحثيةاملشاريعفياملشاركة•
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البحثيةاملجموعاتملاذا

البحثيالسؤاليقودالطالبفاناملشروعDNAحسب•

:التاليحسبتحديدهيتمالبحثيالسؤالفاناألوروبيةاملعايير حسب•

الدولةفياملعتمدةالبحثيةاملجالسقبلمناملحددةالعلميالبحثأولويات•

العملسوق بحاجاتواملرتبطةاملعنيةالكليةأولويات•

.أبحاثالىااللوياتترجمةعلىاالقدر هو البحثمشرف•

.متشابهنمطلههو مامنهاالبحثيةاألسئلةمنمجموعةلديهالبحثمشرف•

.مختلفةخصائصذاتالباحثينمنمجموعةتحتاجبحثيةأسئلةهناك•

.الدولةأولوياتهيالبحثيالسؤالاو العلميالبحثيقودالذياذا•



البحثيةاملجموعاتتكوينمعايير 

الوطنيةاألبحاثفيباحث25الىيصلوقدباحثين5-3منالبحثيةاملجموعةأعضاءعدد•

خارجهاأو الجامعةداخلمنيكونواأناملمكنمنالبحثيةاملجموعةأعضاء•

(الكتابة،تحليلها،البياناتجمع،البحثفلسفة)العلميالبحثمهاراتلديهميكون أن•

.لبحثيةااملجموعاتإدارةفيخبرةلديهيكون وأنالدكتوراهلدرجةحاملالبحثيةاملجموعةرئيسيكون •

للمجموعةالبحثيباملوضوعمباشر اهتماملهالبحثيةاملجموعةرئيس•

.البحثيةاملجموعةالىالجامعةخارجمناخرينباحثيناستضافةيمكن•

.العلميالبحثبأولوياتمرتبطالبحثياملوضوعيكون أن•

.العملسوق وحاجةواالعمالاالقتصادكليةبأولوياتمرتبطالبحثياملوضوعيكون أن•

.البحثيةاملجموعاتأعمالعلىالبحثأخالقياتومعايير العلميالبحثمعايير يطبق•
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البحثيةاملجموعاتفريقوصف

(ماجستيررسائلعلىيشرفأو أشرفيكون أن)البحثيةاملجموعةرئيس•

.املشاركون الباحثون •

الباحثمساعدي•

العلياالدراساتطالب•

(مسهل)البحوثوحدةمثلداعمبحثيمركز •
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البحثيةاملجموعاتعملمراحل

بحثيةمشاريعالقتراحالعالقةذوي مععملورشةتنظيم•

البحثيةاملشاريعمصفوفةتجهيز •

.البحثيةاملجموعةرئيساهتماماتحسبالبحثيةاملجموعاترؤساءترشيح•

.البحثيةللمجموعةعملخطةبتطوير البحثيةاملجموعةرئيسيقوم•

.التجاريةوالدراساتالبحوثلوحدةالعملخطةمننسخةتزويد•

.حثيةالباملواضيععلىالباحثينأو العلياالدراساتطالببتوزيعالبحثيةاملجموعةرئيسيقوم•

البحثيةاملجموعاتفيباالشتراكالعلياالدراساتلطالبأولويةهناك•

.البحثيةللمواضيعالباحثينمهاراتمالءمةيراعى•

BERCمشروععناملنبثقةاملتابعةلجنةخاللمنالبحثيـــةاملجموعةعملمتابعـــةيتـــم•

.البحثيةاملجموعاتعملعنشهري تقرير اعداديتم•

العلميةاملجالتفيالبحثبنشر البحثيالفريقرئيسيسعى•
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املساعدينالباحثين

.العلميالبحثمهاراتعلىمباشر كتدريبالعلياالدراساتطالبأحدالدور هذايأخذأنيفضل•

باحثمساعدمنأكثر هناكيكون أناملمكنمن•

.البحثيةاملجموعةأعمالبتنسيقيقومالباحثمساعد•

BERCمشروعوإدارةالرئيسبينبالتنسيقيقومالباحثمساعد•

املشروعادراةمعبالتعاون البحثيةاملجموعةلعملكمسهلالباحثمساعديعمل•

.البحثيةاملجموعةاجتماعمحاضر بكتابةالباحثمساعديعمل•
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البحثيةاملجموعاتمستشاري 

البحثيةللمجموعاتاملستشارينمنهيئةتشكيليتم•

الهيئةفيأعضاءالبحثيةاملجموعاترؤساء•

البحثيةللمجموعاترئيسايعتبر االعتباريةبصفتهالتجارةكليةعميد•

.البحثيةاملجموعاتملستشاري دورياجتماعتنظيم•

الخ،النشر ،البياناتجمع،املنهجيةمثلالبحتةالبحثيةباملشاكلبالنظر املستشارينمهامتنضوي •
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البحثيةاملجموعاتتمويل

البحثيةاملجموعاتتمويلبدائل•

للدولةالعلميالبحثموازنة•

الخاصالقطاعمؤسساتفيوالتطوير البحثموازنة•

للجامعةالعلميالبحثموازنة•

العلميةاألبحاثملراكز خاصةموازنة•

خارجيةمنحمثلاألموالتجنيدخاللمن•

والكويتيةالقطريةواملشاريعاألوروبياالتحادمشاريعمثلمشتركةمشاريع•
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البحثيةاملجموعاتاستدامة

االبحاثمراكز استدامةخاللمنالبحثيةاملجموعاتاستدامة•

البحثيةاملجموعاتإدارةفيالبحثيةاملراكز قدراتتطوير •

الدولةاولويةحسبأبحاثلتنفيذاستراتيجيةشراكاتتوقيع•

.تخصهموقضايامشاكلفيالبحثخاللمنالخاصالقطاعمعاستراتيجيةشراكاتتوقيع•

والخارجيةالداخليةالبحثيةواملراكز املؤسساتمعالتشبيك•

الباحثيناليهايلجأبحيثمحدثةبحثيةومستودعاتبياناتقواعدتطوير •

.والدوليةاملحليةاملشاريععلىاملستمرةاملنافسة•

البحثيةللمجموعاتالتحتيةالبنيةتوفير •

البحثيةاملجموعاتوتطوير إلدارةاستراتيجيةخطةتطوير •
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 لحسن االستماع 
ً
شكرا
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مسودة ورقة سياسات 
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الطريقخريطة

السياساتورقةمنالهدف•
السابقةالدراسات•
البحثيةالفجوة•
الورقةاعدادمنهجية•
املضمون تحليلإجراءات•
األخالقيةاملعايير •
االقتصادفيالخاصالقطاعمساهمة•
واالحتضانللريادةالبيئيالنظام•
الحاضناتخصائص•
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الورقةمنالهدف

والريادةاتالحاضنعملبيئةبينالعالقةتطوير أجلمنتدخلسياساتتطوير الىالورقةهذهتهدف
.الخاصالقطاعممثليوبين
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السابقةالدراسات

لحةملصالتجاريةالفرصفياالستثمار و الحر العملفييترددون الغزيينأنوجدو 2002والفراعاشور •
نسبةارتفاعالىالترددهذايعزو والذي2017الفرادراسةمعالدراسةهذهنتائجوتوافقتالوظيفيالعمل
.الريادةقطاعتنميةعوائقأهمهو التمويلأن2017الفرا.الرياديةاملشاريعفيالفشل

وتكنولوجياوالتجارةالهندسةكلياتطالبمن%24أنوجدت2013والدهليزمقداددراسةأيضا•
.رياديةميول لديهماملعلومات

ربيةالغالضفةفيالحاضناتأنووجدالصغيرةاملشاريعدعمفيالحاضناتدور اختبر 2010القواسمة•
لخبرةامستوى انخفاضالىذلكويعزى الصغيرةاملشاريعدعمعلىقدرتهامنتقللمشاكلمنتعاني

.واملاديةاملاليةاإلمكاناتومستوى والخدمات

جاماحهناكأنالىالدراسةوتوصلتاملحلياالقتصادتنميةفيالحاضناتدور اختبر 2012الشكري •
.ضناتالحابهتقوماليللدور فهمهمعدمالىباإلضافةواالبداعيالرياديالعملعنالخريجيالشباب
.الحاضناتعملمعوقاتأهمهيوالتمويلاالستدامةأنوجد2012الشكري 



مليتكاعملالىبحاجةوأنهبدايتهفيزالماغزةقطاعفيالحاضناتعملبأنلخصت(2012)النخالة•
.العالقةذوي معشراكاتوعقد

غزةقطاعفيالصغيرةاملشاريعنجاحفياالعمالحاضناتاثر اختبرت(2018)واخرونبخيتدراسة•
حجمفيتواضعهناكاناال ،وفاعلةناجحةتعتبر غزةقطاعفياالحتضانمنظومةأنالدراسةووجدت
.الجامعيةاألبحاثعنالناتجةاملعلوماتفيضعفوكذلكلالحتضاناملقدمالتمويل

Baraldiدراسة• & Havenvid )هيللحاضناتمهمةاستراتيجيةمحركاتاو مكونات7علىاعتمدت2016
توخلص(والنتائج،الخدماتأو العمليات،السيطرةأو الحوكمة،املوارد،املصادر ،الوقت،املكان

.العملياتيالبعدمنأهمهو للمكوناتاالستراتيجيالبعدفياالهتمامأنالدراسة
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بيئةلمناسباستثمار هو التكنولوجيحاضناتقطاعفياالستثمار أنوجدت2015برهومو مقداددراسة•
الىوتحتاجمتوسطةالتكنولوجيةحاضناتقبلمناملقدمةالخدماتانوجدتالدراسة.غزةقطاع
ملقدمةاالخدماتوجودةبحجممرتبطةاملحتضنةاملشاريعنجاحانالىالىالدراسةخلصتكما.تطوير

القطاععممشتركةالحاضناتملكيةتكون أناألفضلمنأنهالىالدراسةأشارتكما.الحاضناتقبلمن
الخاصلقطاعاوبيناملحتضنةاملشاريعبينتشابكيةعالقةتوفير فيالحاضناتفشلتبينما.الخاص
.الدوليواالستثمار املحليالتمويلبرامجمعاالربطفيفشلتكما.والعام

ينبالتكامليةالعالقاتأساسعلىمبنيفلسطينفيEcosystemاالعماللريادةنموذجاقدم2018الفرا•
فلسطينيةالالهيئة.املدنياملجتمعومنظماتاملاليةواملؤسساتاالعمالوحاضناتوالعامالخاصالقطاع
والتطوير البحثوخدماتوالتمويلاالستشارةتشملخدماتتقدم2018الفرامناملقترحةPEAللريادة
.هرةواملالفنيينمنالخريجينوغير للخريجينوذلكاالعمالحاضناتودعمالبياناتقواعدوتوفير 
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البحثيةالفجوة

العالقةأنتبين2015وبرهوممقدادودراسة2018واخرونبخيتودراسة2018الفرادراسةمنانطالقا
فيرياديةالاملشاريعاندماجفرصمنيقللوهذاضعيفةزالتماالخاصوالقطاعالحاضناتبينالتشابكية

.العملسوق 

Baraldiدراسة & Havenvid العمالوالرقابةالحوكمةأهميةعلىركزتالخامساملكون خاللومن2016
لقطاعامععالقتهاهو وماالربحيةغير أو الربحيةالقطاعاتتتبعهيهلالحاضنةهويةوأهميةاالحتضان

التز ماالدراساتهذهسياقفي.بينهمااملزيجأمالعامامالخاصالقطاعخاللمنمدعومةهيوهل.الخاص
.طفولتهافيوالتكنولوجيااالعمالحاضناتو الخاصالقطاعبينالعالقةعناإلجابة

تدامةاس،الحاضناتهويةأو الحوكمةعلىالتركيز خاللمنالفجوةهذهلتغطيجاءتالدراسةهذهوبذلك
والقطاعناتالحاضبينواالستشماريةاملاليةالعالقة،للحاضناتالبيئيالنظام،الخاصالقطاعمعالعالقة
.الخاص
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البحثيةالفجوة

خاللمنلتدخالتنموذجاقتراحعلىيساعدسوفالخاصوالقطاعالحاضناتبينالعالقةفيالفجوةتحديد
.بينهماالفجوةتجسر سياسات
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الورقةمنهجية

بينلعالقةالضعفتفسيراتتوفر لمالسابقةالدراساتأناعتبار علىالنوعياملنهجعلىالدراسةاعتمدت

.الخاصوالقطاعالحاضنات

هذايلبييالنوعاملنهجفانالخاصالقطاعمعالعالقةلتطوير تدخلنموذجاقتراحالىتهدفالدراسةأنوبما

.الطموح

ontologyملفهومواتباعا and Epistemologyالظاهرةمعاملتفاعلينبتفسيراتمرتبطةاملعرفةأنطاملافانه(

خاللمنفر تتو الكاملةالحقيقةفان(املحتضنةاملشاريعوأصحاب،الخاصالقطاعممثلي،الحاضناتإدارة

.للظاهرةوتفسيراتهمخبرتهم

توضيحهميتسوفكمامجموعةلكلأسئلةدليلتجهيز وتمالسابقةالفئاتتضمبؤريةمجموعات4تنظيمتم

الحقا
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الدراسةمجتمع-البؤريةاملجموعات

BTI،PICTI،Gaza)التاليةالحاضناتمنوفنييناداريين9ضمت:األولىاملجموعة• Sky Geeks،

UCAS،مهارات)

،BTI،PICTI)التاليةالحاضناتخاللمنمشاريعهماحتضانتمريادي12ضمت:الثانيةاملجموعة•

Gaza Sky Geeks،UCAS،مهارات).

،االعمالرجالجمعية،بيتا،فلسطينبنك)وهمالخاصللقطاعممثلين6ضمت:الثالثةاملجموعة•

.(التجاريةوالغرفة،للصناعاتالعاماالتحاد

الغرفة،،BTI،Paltrade)أعمالوحاضناتالخاصللقطاعممثلين12ضمت:الرابعةاملجموعة•

(االعمالرجالجمعية،واملطاعمالسياحةهيئة،بيتا،التجارية
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البؤريةاملجموعةتحليل

Thematicاألنماطتحليلمنهجيةاستخدامتم Analysisوهيوالطارئةاألساسيةالنمطيةاملجموعاتتحديدخاللمن

:كالتالي

للعالقةالداعمEcosystemالبيئيالنظام•

والحاضناتالخاصالقطاعبينالعالقةاستدامة•

والحاضناتالخاصالقطاعبينوالتجاريةاالستثماريةالعالقة•

الطرفينبينوالحوكمةوالتنظيمالتنسيقمستوى •

والحاضناتالخاصالقطاعبينالعالقةمستقبل•

والحاضناتالخاصالقطاعبينالعالقةقيود•

التدخلسياساتمصفوفة•
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للدراسةاألخالقياملعيار 

ممثليميعوجالحاضناتوجميعالدراسةمستشار يشملتطوعيتشاركيملنهجتطبيقهياملقترحةالسياساتورقة•

.التوجههذاعلىBTIشكراللتدخل،موحدةرؤيةلضمانوذلكالخاصالقطاع

وذلكؤريةالباملجموعاتتحليلفيوخاصةالخبراءمنمجموعةعلىعرضهاتمالنتائجوثباتمصداقيةعلىللتأكيد•

.األخرى دون مجموعةملصلحةالباحثتحيز منخوفا

ال وحتىةجهكللخصوصيةاحتراماوذلكالخاصالقطاعأو للحاضناتبالنسبةسواءالغائبالضمير صيغةاتباعتم•

.كانتجهةأيالىالدراسةلنتائجإيذاءهناكيكون 

جميعليعنيالحاضناتمصطلحاستخدامتمفانهالخاصالقطاعممثليأو الحاضناتملقارنةتهدفال الدراسةأنوطاملا•

.الخاصللقطاعبالنسبةاالمر وكذااملبحوثةالحاضنات

.متوازنةنتائجعلىنحصلحتىالدراسةفيوالذكور االناثمشاركةعلىالتأكيدتم•

الحريةيتواعطومناسبمريحمكانفيواستضافتهممنهاوالهدفاألسئلةقائمةوتحديدللمبحوثيندعواتارسالتم•

.األسئلةعلىاإلجابةبعدمأو باإلجابةللمشاركين
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15

الخاصنتائج تحليل العالقة بين الحاضنات والقطاع 



والريادةالنظام البيئي الداعم لالحتضان 

:ول التاليالعديد من مؤسسات تلعب دور مهم في توفير نظام بيئي للريادة واالحتضان وهي ملخصة في الجد
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واالحتضانللريادةالقانونياإلطار 

والتميزلإلبداعاألعلىاملجلسنظامبشأنم2013لسنة(13)رقمقرار •

والتميزاالبداعدعمصندوق بشأن2016(1)رقممرسوم•

2020-2017الفلسطينيةللحاضناتالوطنيةاالستراتيجية•
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والتميزلإلبداعاألعلىاملجلسنظامبشأنم2013لسنة(13)رقمقرار 

:التاليةاألهدافضمنيعمل

 الفلسطيني،الشعبأوساطفيواإلبداعالتميز ثقافةوتجذير نشر 
 
منوذلكاب،الشبصفوففيوخصوصا

:خالل

.والتميزاإلبداععلىواملحفزةالّدالةواملعايير والتوجهاتالقيمتتضمنمدونةوضع. أ

.أشكالهبمختلفلهموالدعمالرعايةوتوفير املبدعيناحتضان. ب

 خصوالتميز،لإلبداعوداعمةمحفزةوبرامجولوائحسياساتوضععلىاملختصةالوزاراتمعالعمل.ج 
 
علىوصا

.العاليوالتعليماألساس يالتعليممستوى 

:خاللمنوذلكاملختلفة،القطاعاتفياإلبداعمنظومةبنيةتعزيز .2

وتضافر يقتنسعلىوتحفيزهااملؤسسيةقدراتهاوتعزيز والتميز،اإلبداعمجالفيالعاملةاملؤسساتدعم. أ
 أدوارها،وتكاملجهودها

 
 الجمعي،أثرهاتعظيمعلىحرصا

 
.الجهودوتشتتلالزدواجيةوحدا
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والتميزلإلبداعاألعلىاملجلسنظامبشأنم2013لسنة(13)رقمقرار 
:التاليةاألهدافضمنيعمل والذي

إقامةحفيز وتواالبتكار،اإلبداعمجالفياستثمارهزيادةعلىوالشتاتالوطنفيالخاصالقطاعتشجيع.ب
.األطرافمتعددةشراكات

فيالعاملةواملؤسساتلألفرادالداعمةاملعلوماتيةالخدماتوتوفير املعرفيةواملوارداملعلوماتنظمبناء. ج
.اإلبداعمجال

.واالبتكارلإلبداعوداعمةمحفزةقانونيةبيئةتوفير . د

.والتميزباإلبداعاملتعلقةالتشريعاتمشروعاتإعدادفيالعالقةذاتالجهاتمعالتعاون . ه

.والدوليةاإلقليميةواالبتكار اإلبداعمنظوماتضمنلفلسطينوالفاعلالالئقالتمثيل.3

تيسر كرةمبتوبرامجطرائقواستحداثالشتات،فيالفلسطينيةالكفاءاتمعفعالةتواصلقنواتبناء.4
.واإلبداعالتميز مجاالتفياملختلفةمواردهممناالستفادةوتحفز 

واالبتكاراإلبداعمجالفيالوطنيةاألولوياتلتحديدالعالقةذاتاملؤسساتمعالعمل.5
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والتميزاالبداعدعمصندوق بشأن2016(1)رقممرسوم
:اآلتيةاألهدافلتحقيقالصندوق يسعى

فيستثمار واال اإلبداعثقافةوتعميقوغرساألعمال،روادمنجيلوخلقفلسطينفياملبدعينوتحفيز دعم•
.الشبابأوساط

الستشاراتوااملاديةالدعموسائلوتوفير ريادية،تنمويةوشركاتمشاريعتأسيستشجيعفياملساهمة•
.لتطويرهاالفنية

.اإلنتاجيةوقدراتهمكفاءاتهممستوى يعزز بمااملبدعينقدراتبناءفياملساهمة•
.ومواهبهمممهاراتهوتنميةالشباب،لدىوالتميز اإلبداعطاقاتتحفز التيالبرامجوتوفير األنشطةدعم•
.والتطويرواالبتكار البحثبرامجدعمخاللمناألعمالريادةتحفيز•
.واإلرشادوالتدريبالتمويلخدماتخاللمناملشاريعنجاحفرصزيادة•
.الخالقةاألفكار ودعمتنمية•
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2020-2017الفلسطينيةللحاضناتالوطنيةاالستراتيجية

املال،رأسيفاملساهمين)املختلفةالتمويلمصادر إلىالحاضناتمناملستفيدةالرياديةاملشاريعوصول تسهيل•
Venture)املخاطرةصناديق capital)،،والدوليةالوطنيةواملؤسساتاملتخصصة،التمويلصناديقاملصارف)،...

دخلمصادر بذلكةموفر املشاريعهذهملكيةفياملشاركةنفسهاللحاضناتويمكناملشاريعهذهفياالستثمار تسهيل•
.فيهاتشاركالتياملنشآتلنمو كنتيجةمستقبلية

اإلداري اجاملنهتحديدخاللمناإلقليميةو املحليةوالصناعةالسوق و األكاديميةاملؤسساتبينالعالقةتوثيق•
 سيصبحالذيوالتقني

 
نهمالجامعاتلخريجيأساسيا

ّ
مجالفيوليوالداإلقليمياملستوى علىالتنافسمنويمك

.اختصاصهم

.توفير البيئة املناسبة لتفجير الطاقات اإلبداعية و تحويلها ملنتجات تخدم املجتمع•

.املساهمة في تحسين الفرص املتاحة أمام الشباب واملبادرين بمساعدتهم على تشكيل أعمالهم الخاصة•

.بناء وتنمية العالقات مع مختلف املؤسسات التطويرية للوصول إلى مبادرة تطوير اقتصادية مشتركة•

.خلق استراتيجيات دعاية وتسويق للمشاريع الجديدة تركز على األسواق اإلقليمية والدولية•

ية املوجودة فلسفة الحاضنات تقوم على التكامل والتعاون بين مخرجات البحث العلمي واإلمكانيات واملوارد املركز •
واإلبداعية وذلك من أجل خلق بيئة تكنولوجية وإنتاجية تسمح بإيجاد  Innovation Clusters))واملراكز االبتكارية 

.شراكة قوية مع القطاع الخاص
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غزةفيالحاضناتبيئةخصائص

:قوةنقاط

الفنيو اإلداري املستوى علىتراكميةخبراتالحاضناتلدىتتوفر •

.الرياديالعمللتشجيعمالئمةبيئةالحاضناتتوفر •

.الحاضناتبعضلدىومنظمةواضحةاستراتيجياتيوجد•

.الخاصالقطاعمعالتشبيكمجالفيالحاضناتقدرةفيتفاوتهناك•

النظامبينالربطيتمخاللهامناملحيطةالبيئةمعللعالقةرياديةنماذجالحاضناتبعضلدىيوجد•
.السوق ونظامالتعليمونظاماالكاديمي

.الخاصالقطاعمعوتجاريةاستثماريةنماذجالحاضناتبعضلدىيوجد•

.متنوعةخدماتتقدمحاضناتوجودمعالتكنولوجيامجالفياملتخصصةالحاضناتسيطرة•

االحتضانبعدماعديدةشركاتانشاءوتمللحاضناتالنجاحقصصمنالعديديوجد•
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غزةفيالحاضناتبيئةخصائص

:قوةنقاط

.منهايستفيدو أناملمكنمنالتيالبرامجوتحديداملانحينمعالتواصلمهاراتالحاضناتإدارةلدى•

.واالحتضانالريادةمجالفيواالناثالذكور بينفروقيوجدال •

.الخاصالقطاعوممثليالحاضناتإدارةبيناستراتيجيةعالقةبذور •

والتميزلالبداعالعالياملجلسانشاء•
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غزةفيالحاضناتبيئةخصائص

:ضعفنقاط

املانحينقبلمنممول القطاعهذازالما•

االحتضاننحو املوجهةالحكوميةاملوازنةومحدوديةضعف•

االحتضاننحو املوجهةالجامعاتموازنةومحدوديةضعف•

الحاضناتإلنجازاتاإلعالميةالتغطيةمحدودية•

الحاضناتأداءعناملاليةالدوريةالتقارير انتظامعدم•

.للحاضناتاالستشاريةأو اإلداريةاملجلسفيممثليهأو الخاصالقطاعاشراكمحدودية•

.منهااملاليةوخاصةوالقانونيةالتنظيميةالقيودأمامللحاضناتالحمايةمحدودية•
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غزةفيالحاضناتبيئةخصائص

:ضعفنقاط

.الخ...والضرائبالشركاتتسجيلمجالفيوخاصةالحاضناتعملعلىتؤثر القانونيةالقيودزالتما•

اناالحتضفرصمنيقللمماواالبداعيةالرياديةاألفكار سيولةمنيقللالجامعيالتعليمنظام•

.الخاصالقطاعوخاصةالعملسوق احتياجاتمعكفؤ بشكلمرتبطغير الجامعيالتعليمنظام•

وقيودوميةحكقانونيةقيودبسبباملاليةالتحويالتعلىقيودمناالحتضانبعدالشركاتمعظمتعاني•
.خاصةبنكية
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الحاضناتهويةأو الحاضناتحوكمة

:غزةقطاعفيالحاضناتملكيةتتنوع•

.(UCAS)و(BTI)مثلاالكاديميةاملؤسساتتتبعماالحاضناتهذهمن•

Gazaاملدنياملجتمعمنظماتيتبعماالحاضناتهذهومن• Sky GeeksوPicti.

.للصناعاتالعاماالتحاد–مهاراتمثلالخاصالقطاعتتبعماالحاضناتهذهمن•

الخاصالقطاعتمثيلوغيابواضحةغير للحاضناتاإلداريةواملجالسالتنظيميةالهياكل•

لخاصاالقطاعفهمعدمعلىيؤثر وهذاالحاضناتأداءعنواإلداريةاملاليةالدوريةالتقارير انتظامعدم•
.الحاضناتلدور 

احتضانخدماتتقدمال ولكنكحاضناتمعهاالتعامليتمالجمعياتبعضهناك•
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الحاضناتهويةأو الحاضناتحوكمة

.والتكنولوجيااالعماللحاضناتالعامالقطاعملكيةغياب•

:المثالحاضنةحوكمةلطبيعةيعزى وذلكالخاصوالقطاعالحاضناتبينالعالقةفيتفاوتهناك•

االجتماعيةمسؤوليةبتمويلتحظىالخاصالقطاعملمثليالتابعةالحاضنات•

معمنتظمر غيولكندوليةمؤسساتخاللمنبرامجيبتمويلتحظىاالكاديميللقطاعالتابعةالحاضنات•
.والحكومةالشركاتقبلمنأقلاهتمام
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للحاضناتالخاصالقطاعحوافز 

:التاليةالنتائجسجلتالتحليلخاللمن

االحتضانبعدومااالحتضاناثناءاملشاريعمنالعديدخاصالقطاعشركاتبعضتبنت•

املحتضنةللمشاريعاختباريةبيئةالخاصالقطاعيوفر •

لتطبيقلومكانوتدريباستشاراتمنمتميزةفنيةخدماتلهميقدمالخاصالقطاعبأناملشاركون أشار •
.للمشاريعمهممكانالخاصالقطاعيعتبر 

ماركاتالشتسجيلفيتسهيالتتقديمعلىاالقتصادوزارةمعالحاضناتوبعضالخاصالقطاعتعاقد•
االحتضانبعد

.وغيرمنظممستقرغير وهو االجتماعيةاملسؤوليةخاللمنتمويلهياملقدمةالحوافز طبيعة•
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الخاصتحليل الفجوة بين الحاضنات والقطاع 

29



املعلوماتفيفجوة

عملعنةواضحرؤيةلديهميتوفر ال بأنهالخاصالقطاعممثليمنالعديدوأظهر حديثمجالالحاضناتعمليعتبر •
.الحاضنات

.الحاضناتنحو الخاصللقطاعواضحفهمتوفر ال (ارقام،بيانات)الحاضناتلعملاإلعالميةالتغطية•

.النجاحونسبالحاضناتفياالستثمار علىالعائدعنواضحةغير املعلومات•

.االحتضانفيالخاصةواإلداريةاملاليةالتقارير انتظامعدم•

منهايدتستفأناملمكنمنوالتيوالضعفالقوةونقاطالفرصمثلالخاصبالقطاعمرتبطةمعلوماتتوفر عدم•
.الحاضنات

عنوماتمعليملكانال الطرفينحيثمحدودزالماوالحاضناتالخاصالقطاعبينالخبرةوتبادلاملعلوماتتدفق•
.البعضبعضهما

ربتجامنالخاصالقطاعلدىماتعرفال الحاضناتأنكماتجاربمنالحاضناتلدىمايعرفال الخاصالقطاع•
.الفاشلةأو الناجحةسواء
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التمويلفيفجوة

لشركاتلبالنسبةوخاصةفقطاالجتماعيةاملسؤوليةطريقعنالحاضناتبعضبتمويلالخاصالقطاعيساهم•
.التكنولوجيافيالعاملة

الخاصللقطاعاالجتماعيةاملسؤوليةطريقعنالتمويلمأسسةضعف•

Ventureمثلالرياديةالصناديقدور ضعف• Capital

.واالحتضانالريادةلتنميةالشركاتفيوالتطوير البحثمخصصاتتوجيهعدم•

.الخ...التأجير،الحسنالقرض،املساهمة،االقتراضمثلالتمويليةالبدائلنماذجضعف•

.املاليةالتحويالتمجالفيوخاصةاالحتضانبعدماواملشاريعالحاضناتعلىبنكيةقيود•

واالحتضانالريادةلتنميةالشركاتفيوالتطوير البحثمخصصاتتوجيهعدم•
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والحوكمةوالتنسيقالتنظيمفيفجوة

.الخاصالقطاعممثليمشاركةمحدوديةأظهرتللحاضناتالتنظيميةالهياكلمراجعة•

البعدعليهاويسيطر محدودةزالتمااالحتضانEventsوأحداثفعالياتفيالخاصالقطاعمشاركة•
.الشخص ي

منتجاتأو قطاعاتتطوير برامجوخاصةالخاصوالقطاعالحاضناتبيناملشتركةالبرامجضعف•
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االستدامةفيفجوة

.املشاريعبتوفر وارتباطهاالخاصالقطاعمعالتعاقديةالعالقاتضعف•

.الحكومةقبلمنلهاموازناتتوفير وعدمالعامالقطاعمعالتعاقديةالعالقاتضعف•

أوالخاصالقطاعأو الجامعاتمنسواءاملالكينمنمنتظمةبموازناتتحظىال الحاضناتزالتما•
NGOs

.ضاناالحتمقابلرمزيةمبالغعلىيحصلون حيثايرادمركز وليسنفقاتمركز هيالحاضناتزالتما•

.واالستثماريةالتجاريةالعالقةوليسالعالقةفيالحاكمهياالجتماعيةاملسؤولية•

.الفنيواملستوى اإلداري املستوى علىالطرفينادماجعلىتعملوالتيواالستراتيجيةاملشتركةالبرامجغياب•

.واضحةوطنيةاستراتيجيةبخطةمرتبطغير الحاضناتعمل•
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الثقافةفيفجوة

.الحاضناتوبينبينهمثقافيةفجوةهناكأنالخاصالقطاعممثليمنالعديديعتقد•

.االستراتيجيةو الفنيةملشاكلهمحلول توفير فيالتكنولوجيادور الخاصالقطاعممثليمنالعديديدركال •

بالسوق اتالحاضنعالقةعلىاثرتالعملوسوق االكاديميالتعليممخرجاتبينللفجوةالثقافياملوروث•

.ماري استثتجاري ربحيكطابعالعملسوق وبينانسانيكطابعNGOsقبلمناملدارةالحاضناتبينفجوة•

رفتهامععدممنبرغمالخاصالقطاععنبعيداالسوق تطور أناملمكنمنأنهاتعتقدالحاضناتزالتما•
.االقتصاديةالقطاعاتفيالقيمةسلسةبمشاكل

بعضيوف(القيمةسلسلة)واالستراتيجيةالفنيةللمشاكلالخاصالقطاعقبلمناملشاركةلضعف•
.حلول لديهميوجدال الحاالت

يثحالدمجفرصةمنيقللوهذاالخاصللقطاعاالجتماعياالقتصاديللنظامالحاضناتفهمضعف•
.العائليالبعدعلىاألخير يعتمد

.الخارجيةاألسواقمحالفيالخاصوالقطاعللحاضناتالدوليةالخبرةضعف•
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مصفوفة التدخل والسياسات 

35



36



الحوكمةمستوى على

.لحاضناتافيلالستثمار الخاصالقطاعيشجعمماومنتظمدوريبشكلواإلداريةاملاليةالتقارير نشر•

.اإلداريةاملجالسفيالخاصالقطاعلدمجالتنظيميةالهياكلالحاضناتتعدل•

.فيهامهمدور NGOsوالخاصالقطاعمنكليلعبأمناءمجالسأو استشاريةمجالستشكيل•

.الحاضناتعملوتنظيمضبطمعايير وضع•

.الدوليللتمويلاألمثلاالستغاللأجلمنالجهودوتنسيقاالحتضانأولوياتتحديد•

.الحاضناتأداءلتقييمقياسيةنماذجتطوير •
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التمويلمستوى على

NGOsوالخاصالقطاعفيهيساهمالرياديوالعملالحاضناتدعمصندوق انشاء•

Finتطويرمثلمحددةتوجهاتلتطوير مشتركةماليةنماذجتطوير • Techعنالبنوكبهاتساهموالتي
Ventureطريق Capital

الدوليةالنماذجتحاكياحتضاننماذجتطوير نحو املانحينقبلمناإليجابيالتمويل•

منح،الخاصالقطاع،الحكومة:التاليةاملساهماتخاللمنويكون والتميز االبداعدعمصندوق تفعيل•
االبداعيةاملشاريعمناالستثمار علىالعائد،ودوليةعربية

ومستقرةمنتظمةالحاضناتلدعمحكوميةموازناتتخصيص•

للحاضناتخاصةالجامعاتقبلمنموازناتتخصص•
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واألبحاثاملعلوماتمستوى على

.الحاضناتوعملالخاصالقطاعاحتياجاتبينتربطبياناتوقواعدبحثيةمستودعاتتطوير •

الخاصوالقطاعالحاضناتبينالتفاهمتسهلوسيطةأبحاثمراكز معالخاصوالقطاعالحاضناتربط•

.فيهاالخاصالقطاعدور وتفعيلالسوق باحتياجاتالعاليالتعليممخرجاتربط•

الخاصوالقطاعوالحاضناتالجامعاتبينمشتركةبأبحاثالقيام•
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والتنظيمالتنسيقمستوى على

والتشبيكالستراتيجياملجالفيالحاضناتإداراتقدراتتطوير •

Technologyالتكنولوجيةالحدائقنموذجخاللمنالحاضناتعملتطوير • Parkلصهر ناجحنموذجوهي
.والحكومةالخاصوالقطاعالحاضناتبينالعالقة

.الخاصوالقطاعالحاضناتبينمستمرةومشاوراتلقاءاتعقد•

الحاضناتعملوتنظيملضبطNGOSوالخاصالقطاعمعبالتعاون دائمةوطنيةلجنةأو هيئةتشكيل•
.ناظمإطار وضعفيواملساهمة.توافقيبشكل

تعزيز أجلمنوخارجيا،داخلياالعالقة،ذاتاملؤسساتومعالخاصالقطاعمعللشراكةآلياتوضع•
.االحتضانعملية
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القدراتوبناءالثقافةمستوى على

.الخاصالقطاعممثليمععالقاتبناءعلىالحاضناتتدريببرامجاشتمال•

املعلوماتتكنولوجياأقسامعلىاقتصارهاوعدمالكلياتلجميعالحاضناتعملاشتمال•

.للحاضناتودوليةمحليةالخبراتتبادلبرامج•

.أهميتهاعلىاملجتمعواطالعوانجازاتهاالحاضناتلبرامجاإلعالميةالتغطيةتفعيل•

الدوليةواألسواقاملؤسساتمعالتشبيكعلىالحاضناتقدراتبناء•

.واملحليينالدولييناملستثمرينمعالتعاقداتاجراءعلىالحاضناتقدراتبناء•
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االستدامةمستوى على

.التقنيةوشركاتالبنوكوخاصةالخاصالقطاعشركاتمعالتعاقديةالعالقاتتشجيع•

.االحتضانوبعدأثناءمشاريعبتبنيالخاصالقطاعفيالشركاتبعضقيام•

الخارجيالتمويلعلىاالعتماديةلتخفيفللحاضناتااليراديةاملراكزتعزيز •

.للحاضناتداعمةاستراتيجيةاطار فياالجتماعيةللمسؤوليةمبالغمأسسة•

الحاضناتانجاز بمستوى االجتماعيةاملسؤوليةمبالغربط•

واالستثمارالتجارةعلىمبنيةالخاصالقطاعمعاستراتيجيةعالقةبناء•

.الفنيتوى واملساإلداري املستوى علىالطرفينادماجعلىتعملوالتيواالستراتيجيةاملشتركةالبرامج•

.مكانيةوتسهيالتمختبراتمنللحاضناتالتحتيةالبنيةتطوير برامج•
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الداعمةوالبيئةواألنظمةالقوانين

للحاضناتالوطنيةاالستراتيجيةفياقتراحهتمهمبماتطبيق•

لريادينلواملرور الحركةحريةلتسهيلالدوليةواملؤسساتواملانحينالحكومةقبلمنومناصرةضغط•
.االعمالوأصحابالحاضناتوإدارة

.كلفتهاوتخفيضمستمر بشكلالطاقةمصادر تطوير •

.االحتضانبعدنجحتالتيالشركاتوخاصةاألموالتحويلإجراءاتتسهيل•

والتميزلإلبداعاألعلىاملجلستجربةتدعيم•

.تضاناالحوبعداالحتضانأثناءاملشاريعوحوافز وامتيازاتحقوق عنيدافعجسمأو قانونياطار إيجاد•

األسواقىالباإلضافةالغربيةالضفةفياملحليةاألسواقمعالتواصلأجلمنوذلكواملرور الحركةحرية•
.الدولية
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Abstract
• The establishment of Business and economic research centers to act as a hub

promoting the contribution of Palestinian researchers in the international
knowledge is very crucial. However ensuring financial sustainability of these
research centers very crucial.

• The aim of this presentation is to highlight the challenges that face the functioning
of the business and economic research centers and proposing financial
sustainability actions to be inherited in the strategic plan of these centers. The
presentation will tackle the case of the Business and Economic research centers
created/developed as part of Erasmus+ CBHE project "BERC" at five Palestinian
Universities in Gaza strip and in the westbank.

• The finding revealed that the sustainability of these centers was ensures by the
demand –driven design of the project. However the functioning of these centers
faces several challenges namely political challenges that affected all other aspects
of the external environment of the centers.
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Background

The technology transfer process helps a manufacturing company more effectively use its

human, physical, and capital resources by providing knowledge, information, or assistance,

which leads to improvements in its facility, equipment, manufacturing methods, management

methods, or marketing methods.
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Background
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Background

Invention Product
Time

1980, time= 1.5 years

1990, time< 1 year

Now, time < 6 months
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Technology Transfer

• - One important problem is how to make better use of publicly funded R&D.

• - The importance of knowledge transfer in boosting competitiveness and contributing to the

effectiveness of public research is increasingly recognized.
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Technology Transfer

The cooperation for Knowledge transfer exists in:

• Research centers and academia

• Research centers and companies

• Research centers and government
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Technology Transfer Benefit

1. Increasing of Competitive Advantage

2. Improvement in Quality

3. Cost Savings

4. More Flexibility

5. Better Service to Customers

6. Reduction in lead times

7. Companies with strong investments in innovation tend to achieve better cash flows and
earnings performances

8. R&D correlates with long term growth



Research centers and academia

why Universities?

They can often help small and big companies with R&D.

The University often offers much cheaper rates than a private research company.

They are also have:

1. Access to new technology

2. Keep attached to new developments

3. Access consultancy skills

4. Professors are possible technical board members, so benefits both.



Research centers and academia

Incentives for University

• Follow-on technology development

• Institutional recognition

• Additional sponsored research

• Royalty income, and License issue fees

• Recover patent costs

• Employment for graduates

• Local economic development

• Political support: local, regional, national



Research centers and academia

Incentives for Inventors

• Invention becomes product

• Opportunity to consult

• Equity position in start-up

• Inventor wants company to succeed

• Royalty income

• Inventor wants product to succeed



Research centers and companies

Incentives for Companies

• Source of new technology

• Lower cost product development

• Patent position – exclusivity

• Easier to raise investment capital

• Shorter time-to-market

• Low-cost access to technical expert



Research centers and government

Incentives for Government

• Seek to double level of collaboration between Universities, public sector, research
institutions and business

• Increase international collaboration

• Improve Enterprises

• Connect services to individual firms

• Promote proven models for linking public funded and non profit researchers with industry



Profit and Revenues

Intellectual Property-IP plays a vital role in technology transfer.

The IP is protected by:

• Patents

• Trade-Secrets

• Trademarks

• Copyrights

• Confidential Information

The Importance of IP cannot be overemphasized
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