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 شكر وعرفان

إليً  أصبَ ها لي حقق أو أشكري ،شػػػيء كػػػؿ ؿقب ؿَالهتفض الهىعن فٍَ ،َأحهدي ػػػػ تعالى ػػػػ اهلل أشكر

فاىي بداية اتقدـ بالشكر القدس،  بجاهعة التحاقي ؿسٍ هو لي ٌيأ بأو ،الهاجستير درجة ؿاستكها في

االثػر الكبيػر فػي  اٍػحً كتكجيٍاتً القيهة التي كاف لعمى ىصائ ٌيجاكم ثهيفكالعرفاف لهشرفي الدكتكر 

لىاتهاـ ٌذا البحث  مػـك التطبيقيػة،علعمػـك اإلداريػة فػي كميػة الالػدائرة هعتصػـ الىتشػة رئػيس ا األسػتاذ ، كا 

لػػػى  لػػػى  كا  يػػػب الشػػػريؼ هػػػاألسػػػتاذ د. عزهػػػي األطػػػرش هػػػدير هعٍػػػد التىهيػػػة الهسػػػتداهة، كا  دير هكتبػػػة ٌك

لى األستاذ عبلء عهػرك هػدير هركػز دراسػات البحػكث االقتصػادية التىهكيػة جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف ، كا 

 في غرفة تجارة كصىاعة الخميؿ.

ها أتقدـ بالشكر كالتقدير الى اعضاء لجىً التحكيـ الذيف قاهكا بتحكيـ اداي الدراسة هها ادل الى ك 

 االرتقاء بهصداقيتٍا .

كها كاتقدـ بالشكر الجزيؿ الى لجىً هىاقشً الدراسة االفاضؿ الذيف شرفكىي بقبكؿ هىاقشً الرسالة 

 سة .كهبلحظاتٍـ التي كاف لٍا الدكر الكبير في اثراء الدرا

كال اىسى اف اشكر كؿ هف سادىي كقدـ لي الىصح كالتكجيً اثىاء هسيرتي الدراسية كالشكر هكصكؿ 

 لزهبلئي الذيف قدهكا الهساعدة فمٍـ هىي كؿ الهحبة كاالحتراـ كالتقدير 
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 مصطمحات الدراسة

عف طريؽ  العهمية التي يىشأ بهكجبٍا الفرد كالهىظهة ابتكارات جديدة ذات قيهة جديدةالريادة: 

 (.2014)القرىة،  استثهارات بهكارد هتفردة

ٌك عهمية ذات هراحؿ هتعددة يىتج عىٍا فكرة أك عهؿ جديد يتهيز بأكبر قدر هف الطبلقة االبداع: 

ا حسب  ذي القدرة اإلبداعية هف الههكف تىهيتٍا كتطكيٌر كالهركىة كاألصالة كالحساسية لمهشكبلت ٌك

 (.2010عات كالهىظهات)خمؼ، قدرات هكاىات كاألفراد كالجها

الكصكؿ إلى فكرة جديدة ترتبط بالتقىية كتؤثر في الهؤسسات الهجتهعية، فاالبتكار جزء  االبتكار:

هرتبط بالفكرة الجديدة، كالهىظهة االبتكارية ٌي التي تقدـ خدهات أك هىتجات جديدة ذات قيهة في 

ر جٍكد العاهميف لمتعبير عف السمكؾ الخدهات كاألفكار كاإلجراءات كالعهميات هف خبلؿ تضاف

 (Weaver ،2002) االبتكارم في إيجاد ٌذي الهىتجات كالخدهات الهتطكرة

ٌي أف يجازؼ الريادم بطرح هىتجات جديدة بغض الىظر عف هخاطر الهىافسة في المخاطرة: 

 (.2008ة، األسكاؽ، فالهخاطرة ها يتـ أخذي بعيف االعتبار هع إهكاىية التعرض لخسارة )السكارى

الهىافسيف  ٌي هجهكعة هف التصرفات التي تؤدم إلى تحقيؽ هيزة هتكاصمة كهستهرة عفالتنافسية: 

  (.2007اآلخريف )هرسي، 

كتعىي عهؿ يهارس هف القاعدة إلى اإلدارة العميا في عهمية التقدـ كاإلبداعات كتكظيؼ االستقاللية: 

خبلؿ  ىتشار هستهر داخؿ الهىظهة كيتـ اىتٍاجً هفذلؾ لىجاح العهؿ هها يتطمب هعرفة جديدة ذات ا

 (2017تأهيف حرية التصرؼ في العهؿ )الشكاٌيف، 
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ي يجب اف يتهتع بٍا الريادم التي تهكىً هف التكجً الريادم تٌي حجـ الثقافة الالثقافة الريادية: 

 (2015أبك قرف، لمقياـ بإىشاء الهشركع الخاص بً لمكصكؿ إلى الىجاح )



 ه

 

 الممخص:

 دراسة الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع

هجتهع  حجـي، كبمغ كصفالهىٍج ال كتـ استخداـ، فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة/التطبيقية الهٍف كمية حالة

( 104ك) ( هكظفان 28)تككىت عيىة الدراسة هف حيث ، ( طالبان كطالبة2484، ك)هدرس( 84)الدراسة 

 %(98) استباىة العاهميف ثباتداة الدراسة كثباتٍا حيث بمغ كتـ التحقؽ هف صدؽ أ، طالبان كطالبة

 في الريادة كأبعاد الريادية الثقافةأف  تكصؿ الباحث إلى الىتائج التالية:ك %(، 91)كاستباىة الطمبة 

 بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في كالطمبة العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات

 الجاهعات في كاالبتكار االبداع هستكلكها أظٍرت الىتائج أف  ،هرتفعةبدرجة  تجاء فمسطيف

جاءت  فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية

 في الهخاطرة هستكلكأظٍرت الىتائج أف  بيىهىا جاءت هرتفعة بالىسبة لمطمبة، ،هتكسطةبدرجة 

 بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميفالطمبة ك  ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات

الطمبة  ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في التىافسية هستكلكأف  ،هتكسطةجاءت بدرجة  فمسطيف

 هستكل كأف ،هرتفعةجاءت بدرجة  فمسطيف بكليتكىؾ عةجاه في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميفك 

 في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميفالطمبة ك  ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في االستقبللية

 الفمسطيىية الجاهعات في الريادم الثقافة هستكلكأف  ،هرتفعةجاءت بدرجة  فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة

 ،هرتفعةجاءت بدرجة  فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف ةكمي في العاهميف ىظر كجٍة هف

 الريادية بيف الثقافة إحصائية داللة ذا تأثيربيىها جاءت هتكسطة لمطمبة، كأظٍرت الىتائج عدـ كجكد 

ال يكجد  ، بيىهافمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هفكاالبداع كاالبتكار 

 في الطمبة ىظر كجٍة هفكالهخاطرة كالتىافسية كاالستقبللية  الريادية بيف الثقافة إحصائية داللة ذار تأثي

 إحصائية داللة ذاتأثير أظٍرت الىتائج أىً ال يكجد . كها فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية
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 التطبيقية الهٍف كمية في لعاهميفا ىظر كجٍة هفكاالبداع كاالبتكار كاالستقبللية  الريادية بيف الثقافة

كالهخاطرة  كالتىافسية  الريادية بيف الثقافة إحصائية داللة ذاتأثير يكجد ، بيىها فمسطيف بكليتكىؾ في

كجكد عدـ كها بيىت الىتائج ، فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف

 عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد تجاباتاسهتكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية في 

 جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

كجكد فركؽ ذات عدـ كها بيىت الىتائج كالهستكل الدراسي،  ،الجىس لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ

 الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات هتكسطاتداللة إحصائية في 

فمسطيف  بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في

ؿ ،الجىس لهتغير تعزل  التي الدائرةبيىها ظٍر ٌىاؾ فركؽ في هتغير  الخبرة، سىكات العمهي، الهٌؤ

 .العمـك اإلدارية كالٍىدسة قسـلصالح  الهدرس بٍا ؿيعه
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The Reality of Pioneering  Culture and its Relationship to the Other 

Pioneering Dimensions in the College of Applied Professions / 

Polytechnic University of Palestine 

Prepared by: Nour Khaled Mahmoud Bahar 

supervision: Dr. Thameen Hijawi 

Abstract: 

The study aimed to Reality of pioneering Culture and its Relationship to the Other 

Pioneering Dimensions in the College of Applied Professions. The case study of the 

College of Applied Professions/Polytechnic University of Palestine. The descriptive 

approach was used. The size of the study population was about 84 employees and 

2484 students. (98%) and students (91%). The researcher found the following 

results: The pioneering culture and the dimensions of leadership in the Palestinian 

universities are from (28%) to (28) employees and (104) male and female students. 

The view of employees and students at the College of Applied Professions at 

Polytechnic University The results showed that the level of creativity and 

innovation in the Palestinian universities from the perspective of the employees of 

the College of Applied Professions at the Polytechnic University of Palestine came 

to a medium level, while it was high for the students. The results showed that the 

level of risk in Palestinian universities from the point of view of students and 

employees In the College of Applied Professions at the Polytechnic University of 

Palestine came at a medium level, and that the level of competitiveness in 

Palestinian universities from the perspective of students and employees of the 

Faculty of Applied Professions at the Polytechnic University of Palestine came to a 

high degree and that the level of independence in the university The level of the 

leading culture in the Palestinian universities from the perspective of the employees 

of the College of Applied Professions at the Polytechnic University of Palestine 

came to a high level, while the average of the students came, and the results showed 

that There is a statistically significant effect between the pioneering culture, 

creativity and innovation from the perspective of students in the College of Applied 

professions in the Polytechnic of Palestine, while there is no statistically significant 

effect between the pioneering culture, risk, competitiveness and independence from 

the perspective of students in the college Applied occupations in Palestine 

Polytechnic. The results showed that there is no statistically significant effect 

between the pioneering culture, creativity, innovation and independence from the 

perspective of the employees of the College of Applied professions in the 

Polytechnic of Palestine, while there is a statistically significant effect between the 

pioneering culture and the risk and competitiveness from the perspective of the 

employees of the Faculty of Applied professions in Polytechnic Palestine , And the 
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results showed that there were no statistically significant differences in the 

responses of the sample members on the effect of pioneering culture on the 

dimensions of leadership in Palestinian universities from the point of view of 

students in the Faculty of Applied Professions at Polytechnic University of 

Palestine The results showed that there were no statistically significant differences 

in the responses of the study sample members on the effect of pioneering culture on 

the dimensions of leadership in Palestinian universities from the perspective of 

students in the Faculty of Applied professions at the Polytechnic University of 

Palestine due to gender variable, Years of experience, while there were differences 

in the variable department in which the teacher works for the Department of 

Administrative Sciences and Engineering. 
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 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طار العام لمدراسةاإل

 المقدمة 1.1

تعتبر الريادة هف الحقكؿ الٍاهة كالكاعدة في اقتصاديات الدكؿ الصىاعية الهتقدهة كالدكؿ الىاهية 

عمى حد سكاء، إذ تساٌـ الهشاريع الريادية هساٌهة فاعمة في تطكر التىهية االقتصادية الشاهمة في 

ي جهيع البمداف،  الهشركع  كيسٍـاألعهاؿ الصغيرة كالكبيرة،  الىكاة األكلى في بىاء هىظهاتٌك

الريادم في تطكير كظائؼ جديدة هف الهىتجات ككذلؾ الخدهات هها يؤدم إلى ظٍكر أسكاؽ جديدة 

كيساٌـ في تقميؿ الفجكات الهكجكدة في اقتصاديات البمداف، هها يجعؿ هثؿ ٌذي الهىظهات قادرة 

 االشخاص عمى لمداللة الحالي الكقت في تستخدـ األعهاؿ ريادةعمى الدخكؿ إلى أسكاؽ العالـ، ك 

 ريادة دالالت تشير عاهة كبصفة الهجاالت، كافة في الريادية االفكار كاصحاب كالهبتكريف الهبدعيف

دارة الحيكية إلى األعهاؿ ا ىجاحٍا يضهف هبتكر بشكؿ الهشركعات كا   بالتاليك  بسرعة، كتطكٌر
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ا لهد كافية أرباحان  تحقؽ بحيث تٍاكخدها هىتجاتٍا استيعاب السكؽ عمى تفرض ثبات جذكٌر  كجكدٌا كا 

 .(2010)الىجار كالعمي،  كالهىافسة الصهكد عمى كقدرتٍا

 كتطكير جديدة اسكاؽ خمؽ هف يهكىٍا الذم ٌك الصغيرة، األعهاؿ بً تتهتع الذم الريادم التكجًف

 أٌهية تظٍر ٌىا، ك بٍا لهحيطةا كالعالهية الهحمية البيئة ظركؼ هع التكيؼ لٍا يحقؽ جديدة هىتجات

 كايضان  التىسيؽ تحسيف خبلؿ هف كذلؾ أفضؿ بصكرة العهؿ عمى الهىظهة هساعدة في اإلبداع

 في الهىظهة عهؿ تسٍيؿ إلى اإلبداعي العهؿ يؤدم بالتالي التىظيهي، كالٍيكؿ الداخمية الرقابة

يجاد العهؿ كهكاصمة االستهرارية  كفاعمية، بكفاءة تكاجٍٍا قد التي لمهشكبلت اإلبداعية الحمكؿ كا 

ذا اإلدارية، عهمياتٍا كفي الهىظهة بىاء في إيجابية تغييرات إحداث إلى كيؤدم  عمى يساعدٌا ٌك

 الى يؤدم كذلؾ إىتاجيتٍا، كتحسيف بالهىظهة، الهحيطة البيئية الهتغيرات هع كالتفاعؿ التكيؼ

يجا فيٍا، العاهميف كأداء أدائٍا بهستكل االرتقاء  كلكائح أىظهة لكضع كأفكار كهقترحات اكتشافات دكا 

جراءات  خارج كخدهات براهج ظٍكر عىً يىتج الذم األهر كخبلقة، هبدعة جديدة عهؿ كأساليب كا 

 .(5102)أبك قرف، الخدهات جكدة كتحسيف الرئيسة، الهىظهة ىشاطات

 فإف لذلؾ، االستثهار درهصا أىجح هف كيعتبر عالية اٌهية ذك ككىز كبيرة، ثركة ٌك الهبدع كالشخص

 الهتطكرة، كالتقىيات األدكات إدخاؿ عمى يقتصر أف يجب ال باإلبداع االٌتهاـ ىحػك الهىظهػات اتجػاي

 الهتغيرات أكثر ككىٍـ العاهميف، كسمككيات تكجٍات في فعمية تغييرات إحداث يشهؿ أف هف البػد بػؿ

 . (2010)خمؼ، الهىظهات كفشؤ  تػسيير فػي أٌهيػة
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 مشكمة الدراسة: 1.2

ف ٌىاؾ هجهكعة هف الهشاريع التي يتـ طرحٍا هف قبؿ الجاهعات الباحث هف خبلؿ دراستً أ الحظ

الفمسطيىية كهف ٌذي الهشاريع ها يككف هبىي عمى أفكار الطمبة في الجاهعات هف خبلؿ الهكاٌب التي 

( 2017كقد ذكرت دراسة السر ) ،يتـ تقديهٍا خبلؿ الفترة الدراسية التي يقضيٍا الطالب في الجاهعة

كبيىت دراسة سمطاف  أف هتطمبات التعميـ الريادم هتكفر بدرجة كبيرة في الجاهعات الفمسطيىية،

( أف  هستكل تكفر خصائص الشخص الريادم جاءت بشكؿ كبير في الجاهعات الفمسطيىية، 2016)

الجاهعات الفمسطيىية جاء ( أف كاقع ريادة األعهاؿ في 2015في حيف أظٍرت دراسة أبك قركف )

 لذا جاءت ٌذي الدراسة لمبحث في السؤاؿ الرئيس التالي:بدرجة هتكسطة، 

 ؟الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة واقعما 

 أىمية الدراسة 3.1

 :تكهف في اآلتيٌذي الدراسة  أٌهية رل الباحث أفي

 التي يسعى لً كؿ هجتهع لمكصكؿ إلى تىهية شاهمة  أف التعميـ هف أٌـ الركائز االساسية

يهكف هف خبللٍا تطكير الهجتهع في شتى هجاالتً، فالجاهعات الفمسطيىية تعهؿ عمى إعداد 

 كادر بشرم هف خبللً يتـ تطكير الهجتهع كبىاءي.

  ك تطرحًتكهف أٌهية ٌذي الدراسة هف أٌهية الهكضكع الذم كها برىاهج ريادة األعهاؿ  ٌك

ضافة هادة عمهية تأثيري عمى ابداع الطمبة كهدل ، كفي اعتهادٌا الهىٍج العمهي لمدراسة كا 

كأٌهيتٍا كالركائز األساسية لٍا الريادة إلى األدب اإلدارم حيث تظٍر ٌذي الدراسة هفٍكـ 
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ا عمى  ، حيث تعتبر ٌذي الدراسة هرجعان يهكف االستفادة هىً في األبحاث ابداع الطمبةكأثٌر

 ستعهؿ عمى إضافة إطار ىظرم ربها يستفيد هىً الهٍتهيف. اكها اىٍالعمهية، 

  الجاهعات الفمسطيىية فيبرىاهج ريادة األعهاؿ عمى ابداع الطمبة  أثرالخركج بىتائج تظٍر ،

اكهحاكلة القضاء عمى هعيقات ٌذي البراهج  تطكير لمتعرؼ عمى سبؿ كها كيهكف ، تطكيٌر

تكصيات كهقترحات هف شاىٍا أف تككف بهثابة الدليؿ االستفادة هف ىتائجٍا لمكصكؿ إلى 

 . الجاهعات الفمسطيىية االبداع لدل الطمبة في العهمي لتحقيؽ

 الدراسة مبررات 4.1

، حيث الجاهعات الفمسطيىية عمى إعداد كادر بشرم هف خبللً يتـ تطكير الهجتهع كبىاءيتعهؿ 

اكبة التطكرات التي تحدث في هجاؿ يعهؿ ٌذا الكادر عمى طرح أفكار ريادية تساعد في هك 

خراجٍا إلى الكاقع لذا جاءت ٌذي الدراسة لمبحث في  ذي األفكار تحتاج إلى تبىي كا   كاقعاألعهاؿ، ٌك

كتـ اختيار جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف  الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة

 ـ.2018ية في الكطف العربي لعاـ لتطبيؽ ٌذي الدراسة لحصكلً أفضؿ جاهعة رياد
 

  الدراسةأىداف  4.1

 الجاهعات في الريادة أبعادك  الريادية الثقافة التعرؼ عمى كاقع لٍذي الدراسة ٌك الٍدؼ الرئيس

 : ، كيتفرع عىً األٌداؼ الفرعية التاليةالفمسطيىية

 لجاهعاتا في االعهاؿ ريادة تطبيؽهستكل االبداع كاالبتكار هف خبلؿ عمى  التعرؼ .1

  الفمسطيىية

 الفمسطيىية الجاهعات في االعهاؿ ريادة تطبيؽهستكل الهخاطر هف خبلؿ التعرؼ عمى  .2
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 الفمسطيىية الجاهعات في االعهاؿ ريادة تطبيؽهستكل التىافسية هف خبلؿ التعرؼ عمى  .3

 الفمسطيىية الجاهعات في االعهاؿ ريادة تطبيؽ هستكل االستقبللية هف خبلؿالتعرؼ عمى  .4

 الدراسة: أسئمة 1.5

، التىافسية، الهخاطرة، كاالبتكار االبداع) الريادة أبعادك  الريادية الثقافة كاقع ها: الرئيسالسؤال 

 في التطبيقية الهٍف كمية في كالطمبة العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في (االستقبللية

 فمسطيف؟  بكليتكىؾ جاهعة

 ة الفرعية اآلتية:كيتفرع عف ٌذا السؤاؿ األسئم

 ؟ الفمسطيىية الجاهعات فيهستكل االبداع كاالبتكار ها  -1

 ؟ الفمسطيىية الجاهعات فيهستكل الهخاطر ها  -2

 ؟ الفمسطيىية الجاهعات فيهستكل التىافسية ها  -3

 ؟ الفمسطيىية الجاهعات فيهستكل االستقبللية ها  -4

 ؟ الفمسطيىية الجاهعات فيهستكل الثقافة الريادم ها  -5

 الفرضيات: 6.1

 األولى الفرضية الرئيسية

استجابات أفراد عيىة في هتكسطات ( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذا أثركجد ي ال

هف كجٍة ىظر الطمبة في كمية  الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعادك  الريادية الثقافة بيف الدراسة

 فمسطيف. ؾالهٍف التطبيقية في بكليتكى
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في ( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذا أثركجد ي الرضية الرئيسية الثانية: الف

 الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعادك  الريادية الثقافة بيفاستجابات أفراد عيىة الدراسة هتكسطات 

 فمسطيف. ؾهف كجٍة ىظر العاهميف في كمية الهٍف التطبيقية في بكليتكى

 يسية الثالثة:الفرضية الرئ

استجابات أفراد في هتكسطات ( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذات فركؽكجد ت ال

هف كجٍة ىظر  الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة ثرأعيىة الدراسة حكؿ 

)الجىس،  إلى الهتغيرات التاليةفمسطيف تعزل  ؾفي كمية الهٍف التطبيقية في بكليتكى كالعاهميف الطمبة

 الهستكل الدراسي(

 حدود الدراسة 7.1

 الحدكد اآلتية: بالدراسة  تحدد

 . في جاهعة بكليتكىؾ فمسطيفكالطبلب العاهميف قتصر الدراسة عمى تسالحدكد البشرية:  -1

  جاهعة بكليتكىؾ فمسطيفالحدكد الهكاىية:  -2

 -2019معاـ األكاديهي ل الثاىيالفصؿ  تـ إجراء ٌذي الدراسة فيسيالحدكد الزهاىية:  -3

 ـ.2018

  الحدكد الهفاٌيهية: تقتصر ٌذي الدراسة عمى الهفاٌيـ كالهصطمحات الكاردة فيٍا -4
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 ىيكمية الدراسة 8.1

 الدراسة هف خهسة فصكؿ ُرِتبت عمى الىحك التالي:تكَكىت 

  :متٍا، اٌهيتٍا، هقدهة لٍذي الدراسة، كهشك : تضهفاإلطار العاـ لمدراسةالفصؿ األكؿ

يكمية الدراسة.  اٌدافٍا، اسئمتٍا، فرضياتٍا، كهصطمحات الدراسة، ٌك

 هحكريفتضهف ٌذا الفصؿ يقسـ إلى : الفصؿ الثاىي: اإلطار الىظرم كالدراسات السابقة 

 .(االستقبللية، التىافسية، الهخاطرة، كاالبتكار االبداع) : الريادة كأبعادٌاهاٌك

 تضهف ٌذا الفصؿ عرضان شاهبلن لهىٍجية الدراسة، : لدراسةالفصؿ الثالث: هىٍجية ا

جراءات جهع  كاألدكات، كالهجتهع كالعيىة، كهدل اختبار صدؽ كثبات أدكات الدراسة، كا 

 كتحميؿ البياىات، كأخيران هتغيرات الدراسة.

 احتكل ٌذا الفصؿ عرضان لىتائج بياىات أدكات الدراسة.: الفصؿ الرابع: ىتائج الدراسة 

 تىاكؿ ٌذا الفصؿ همخصان لىتائج الدراسة : صؿ الخاهس: هىاقشة الىتائج كالتكصياتالف

كهىاقشتٍا، كها اشتهؿ ٌذا الفصؿ عمى التكصيات التي اىبثقت عف الىتائج التي تـ التكصؿ 

 كأخيران ُأضيؼ إلى ٌذي الفصكؿ قائهة بأٌـ الهراجع ذات الصمة. إليٍا.
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 الفصل الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابقةاإلطار النظري والدراسات الس

 اإلطار النظري 1.2

 :ومفيومياالريادة  1.1.2

 هف الكثير كجكد هف كبالرغـ األخيرة، اآلكىة في الريادة كطبيعة بهفٍكـ العبلقة ذات التعاريؼ تعددت

 الريادة (27: 2010عرؼ الىجار كالعمي ) كقد ،كالهحتكل العاـ الهعىى حيث هف بيىٍا فيها التقارب

دارة ىظيـت في كالرغبة القدرة بأىٍا  التعاريؼ بعض شهكؿ إلى باإلضافة. بٍا الصمة ذات األعهاؿ كا 

 .كالتىافسية كاالستقبللية كالهخاطرة كاإلبداع االبتكار: هثؿ جديدة، هفاٌيـ عمى
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 قيهة ذات جديدة ابتكارات كالهىظهة الفرد بهكجبٍا يىشأ التي العهمية ( بأىٍا2014كيعرفٍا القرىة )

التفرد كاالبتكار ( بأىٍا 2015، كها يعرفٍا أبك قرف )هتفردة بهكارد اتاستثهار  طريؽ عف جديدة

كاإلبداع في خمؽ كتقديـ هىتج أك خدهة أك طريقة أك ههارسة أك إجراءات هف خبلؿ فف تحديد 

 كاقتىاص الفرص كاستغبللٍا.

( باىٍا هجهكعة هف اإلجراءات التي يقكـ بٍا شخص أك هجهكعة هف 2017) ـاغى كها عرفٍا

ألشخاص هف أجؿ إيجاد هشركع ريادم جديد بٍدؼ تقديـ شيء ههيز يحقؽ قيهة هضافة كتضاؼ ا

 إلى الخدهة أك الطريقة أك اإلجراءات أك الهىتج. 

ة تجاي بأىً ذلؾ الشخص الذم يتحهؿ الهخاطرة كاهم رائد األعهاؿ (2014عبد اهلل كآخركف ) كيعرؼ

العهؿ الريادم عمى  يشترطأىً ( (David & Lynne,2014كذكر العهؿ التجارم الذم يديري، 

ي الهىظهة الريادية إيجاد أبعاد كاضحة لمعهؿ  : ٌك

إلى الريادم هف كراء ٌذي األبعاد الشخص أبعاد الهغاهرة كهسؾ زهاـ الهبادرة : يٍدؼ  .1

لكصكؿ إلى هركز القيادة كالسيطرة عمى سكؽ جديد أك صىاعة جديدة، تعتبر هف أكثر ا

 األبعاد هخاطرة .

: قد يفٍـ الريادم الذم يتبىى ٌذي األبعاد أٌهية غرةأبعاد الهفاجأة كأخذ اآلخريف عمى حيف  .2

العهؿ الريادم أكثر هف أكلئؾ الذيف أكجدكي أصبلن ، فقد يىتظر الريادم حتى تقـك جٍة ها 

فيً، ثـ يخرج بها يجب أف يككف عميً العهؿ الجديد ليحقؽ  العهؿبإىشاء العهؿ الريادم أك 

 ، أم أىً يقكـ بعهؿ ها يريدي الزبكف .الزبائف رضا
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ر الجدارة : تٍدؼ ٌذي األبعاد إلى هراقبة السكؽ كضبطٍا ، كالكصكؿ  .3 أبعاد التهكف هف جٌك

 .الريادم ٌىا هىاعة ضد الهىافسة إلى هرحمة االحتكار الفعمي في هىطقة صغيرة ، هها يهىح

 أبعاد العمل الريادي 2.1.2

 ( 47: ص 2007لريادة هف خبلؿ التفصيؿ التالي: )الكايد، يهكف أف تظٍر أبعاد ا

تدخؿ اآلخريف لدل  الىزعة إلى االستقبللية في العهؿ دكف أماالستقبللية في العهؿ:  .1

 أصحاب األعهاؿ

ذا يعىي ضركرة االلتزاـ بإىجاز األعهاؿ الهطمكب تىفيذٌا هف قبؿ صاحب العهؿ  .2 الهبادأة: ٌك

 تهيز .بدافعية كحهاس لمحصكؿ عمى ال

الهخاطرة : كتعىي هدل قدرة أصحاب العهؿ عمى تحهؿ الهخاطرة عىد اتخاذٌـ لمقرارات  .3

 الضركرية هع ضركرة االىتباي إلى حجـ ٌذي الهخاطرة ، ككيؼ يهكف إيجاد الحمكؿ لٍا .

ذا يعىي هدل تكفر القدرات اإلبداعية ألصحاب العهؿ كهدل  .4 االبتكار كالقدرات اإلبداعية : ٌك

 درات االبتكارية بإيجاد هىتجات تحقؽ الرضا لدل الزبائف في السكؽ .تكفر الق
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 (.Dess et al, 2007)( األبعاد الرئيسة لمتكجً الريادم هف كجٍة ىطر1الشكؿ )
 حيث يشعر الريادييف االستقبللية في العهؿالثقافة الريادية تعتهد عمى يتضح هف الشكؿ السابؽ أف 

هدل  ، ككذلؾتدخؿ اآلخريف لدل أصحاب األعهاؿ دكفأف لديٍـ الحرية في ابداء اآلراء كاألفكار 

هدل تكفر القدرات ، ك ة عىد اتخاذٌـ لمقرارات الضركريةقدرة أصحاب العهؿ عمى تحهؿ الهخاطر 

 ، تحقيؽ أعمى درجة هف الهىافسة.د هىتجات تحقؽ الرضا لدل الزبائفاإلبداعية بإيجا

 

 الثقافة الريادي

 

 االبداع واالبتكار

 التنافسية

 المخاطر تقبل

 االستقاللية
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 أنواع الريادة:  3.1.2

يمكن ان ينطوي مفيوم الريادة عمى منظور داخمي وآخر خارجي يمثالن أىم انواعو حسب ما ذكر 

 (: 2017كافي )

الريادة الداخمية: يتهثؿ الريادة داخؿ الهىظهة القائهػة كتتعاهػؿ هػع الهػكارد الداخميػة التػي تهتمكٍػا،  -

 م إلى جاىب هؤشرات العائد كالتحكـ كالبقاء. كتشكؿ الريادة الداخمية احد هقاييس األداء الرياد

الريػػػادة الخارجيػػػة : كتهثػػػؿ االبتكػػػار خػػػارج حػػػدكد الهىظهػػػة ضػػػهف شػػػبكات خارجيػػػة كالهخػػػاطرة  -

 الهشتركة، كالهقاكالت الثاىكية، كالتحالفات االستراتيجية .

  أىمية ريادة االعمال: 4.1.2

  لمنافع أىميا:( أن ريادة األعمال تساىم بجممة من ا2017ذكر كافي )

 الثركة خبلؿ تكفير هىتجات )سمع كخدهات( هتفكقة لتمبية حاجات هتقدهة لمزبائف، كهف ثـ  خمؽ

  تكسع كىهك الهىظهات، كتطكير الهىاطؽ التي تتكاجد فيٍا.

 .إيجاد أعهاؿ كأىشطة اقتصادية جديدة، تكفر فرص عهؿ، كتخمؽ أسكاؽ جديدة   

  عف طريؽ هعدؿ ىهك اقتصادم هرتفع.تحسيف الدخؿ الكطىي كحجـ التصدير  

  .تفعيؿ عكاهؿ االىتاج هف خبلؿ استثهار القابميات الريادية في الهجتهع  

  يعتهد هستكل تطكر القتصاد الكطىي عمى هستكل الريادية فيً ككىٍا قادرة عمى الهحافظة عمى

  تىافسيات األعهاؿ هحميان كخارجيان. 

  كالهحافظة عمى أفضؿ الهٍارات.تعزيز بيئة ذات اىجاز هتفكؽ لتحفيز  

 .تحقيؽ رضا ككالء زبكف هتفكؽ باهتبلؾ الهركىة االستراتيجية البلزهة، كتشجيع االبتكار  
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 .تعزيز سهعة االعهاؿ هف خبلؿ االستقاهة كالهسؤكلية  

 .هحرؾ كدافع أساسي لتغيير ثقافة الهجتهع عف طريؽ تغيير ثقافة األعهاؿ  

 مستويات الريادة:  5.1.2

 ( هستكيات الريادة فيها يمي: 2016يف جبلب كآخركف )ب

، كاإلبداع، كتحقيؽ الذات، كااللتزاـ كالرضا لمتفكؽالفرد: حيث تككف الريادة هحفزان قكيان   .1

الكظيفي، كتراكـ الثكرة هف خبلؿ تحسيف دخمً الهتحقؽ هف الىشاط الريادم، كحافزان لتطكير 

 قابمياتً كهٍاراتً. 

تعهؿ عمى زيادة تهاسؾ الفريؽ، كتخمؽ هىاخ هف االبداع كاالبتكار بيف  الفريؽ: فالريادة .2

اعضاءي، كتهثؿ الهحرؾ االساس ىحك زيادة قدرة الفريؽ كقابميات افرادي عمى اىجاز الهٍاـ 

 كالكاجبات الهككمة إليً بالشكؿ الذم يحقؽ أٌداؼ اعضاء الفريؽ كالهىظهة في آف كاحد.

ستثهار قابميات الهىظهة كهكاردٌا، كزيادة قدرتٍا التي تتسـ الهىظهة: تعهؿ الريادة عمى ا .3

بالتغيير الهستهر، ككذلؾ تعهؿ الريادة عمى تحسيف اىشطة كعهميات كأداء الهىظهة، كتحقيؽ 

الرضا كالكالء لمزبكف، كقدرتٍا التىافسية كتككيف الثركة بها يهكىٍا هف تقديـ هىتجات كخدهات 

لحالييف كالجدد في أسكاقٍا الحالية أك الجديدة كضركرة لمبقاء جديدة إلشباع حاجات الزبائف ا

 كالىهك.

الهجتهع: تبرز أٌهية الريادة في ٌذا الهستكل في قدرة الريادة عمى زيادة فرص العهؿ هها يؤدم  .4

إلى اهتصاص البطالة كتخفيض هعدالت الفقر، كتحقيؽ هتطمبات عدالة التىهية االجتهاعية بيف 
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قدرة الريادة عمى تكليد قيـ كثقافة االبداع كاالبتكار، كتحقيؽ اٌداؼ  ذلؾأفراد الهجتهع، كك

 الهسؤكلية االجتهاعية التي تقع عمى عاتؽ الهىظهة. 

ر الريادة ٌك الٍدؼ االقتصادم، حيث تعهؿ عمى الهساٌهة في اجهالي الدخؿ  .5 االقتصاد: جٌك

تصادم في جهيع القطاعات، كاالحتياطي الىقدم القكهي، كالتعجيؿ في هستكيات الىهك االق

رم في تراكـ الثركة كجذب رأس الهاؿ االستثهارم الهحمي كاالجىبي، كتككف الريادة  كالسبب الجٌك

الهادة االساس في التغيير التكىكلكجي الخارطة التىافسية في االسكاؽ، كزيادة االىتعاش 

هىظهات كقدرتٍا عمى االقتصادم، كهع ظٍكر العكلهة فإف الريادة تعهؿ عمى تحسيف أداء ال

 الحصكؿ عمى الهعرفة كاىتقالٍا إلى التىافس العالهي.

 أبعاد العمل الريادي:

 :واالبتكار االبداع 6.1.2

 حاجتٍا في يتهثؿ هشتركان  ك كبيران  تحديان  – كأحجاهٍا أىكاعٍا اختبلؼ عمى – الهىظهات بعض تكاجً

 تبػػػرز ٌىػػػا كهػػػف.  السػػػريع التغييػػػر طمبػػػاتهت هػػػع التػػػأقمـ لمهىظهػػػات يتسػػػىى حتػػػى أدائٍػػػا هسػػػتكل لرفػػػع

 ذات هبدعػة السػتجابات تحقيقػان  الهؤسسي، الىظاـ في كاإلبداع التغيير إدارة بيف التبلـز أٌهية ضركرة

ػػا التػػي لمتحػػديات كفعاليػػة جػػدكل  بحػػر) الحضػػارم كالتطػػكر التىهيػػة هجػػاالت بعػػض فػػي التغييػػر يبرٌز

 (.5101 كالعجمة،

 الهركىػػػة، الصػػػداقة، االىفتػػػاح، الػػػذكاء،:  يمػػػي هػػػا فػػػي الهبػػػدع صالشػػػخ صػػػفات أٌػػػـ تمخػػػيص كيهكػػػف

 القػػدرة الطبلقػة، الهثػابرة، التكاضػع، الػذات، تقػػدير بػػالىفس، الثقػة القػرار، اتخػاذ عمػى القػدرة االسػتقبلؿ،
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 عمػػى القػػدرة الهخػػاطرة، االرادة، قػػكة الػػذاتي، االكتفػػاء الطهػػكح، االىفعػػػاالت، فػػػي الػػتحكـ التفكيػػر، عمػػى

 (.5112 عمكاف،) يطرةالس

 كاكتشػػػاؼ كالتجديػػػد كاإلبػػػداع باالبتكػػػار تػػػرتبط ظػػػاٌرة ىٍػػػابأ  الريػػػادة كضػػػح فقػػػد( 5112) هبػػػارؾ أهػػػا

 الكاضػػػػحة، غيػػػر الظػػػركؼ هػػػع كالتعاهػػػؿ الهخػػػاطرة ك بتبىيٍػػػا كالهبػػػادرة الجديػػػدة كاالبتكػػػارات الفػػػرص

 إضػػافة هثػػؿ الجديػػدة القػػيـ كتبىػػي كالىهػػ إلػػى يقػػكد الػػذم اإلىجػػاز إلػػى كالحاجػػة الفشػػؿ لتقبػػؿ كاالسػػتعداد

 .أخرل هزايا أم أك لمهىتج جديدة تحسيىات أك خدهات

 تحسػػيف شػأىٍا هػػف يكػكف قػد لمعهػػؿ، جديػدي كأفكػػار ككسػائؿ أسػاليب ابتكػػار عمػى القػػدرة يعىػي كاإلبػداع

 تحقيػػؽ الػػى يػػؤدم هكاٌبٍـ،ٌػػذا كزيػػادة كقػػدراتٍـ، العػػاهميف أداء تحفيػػز عمػػى كالعهػػؿ العهػػؿ، ظػػركؼ

 الههيػػز السػػمكؾ عمػػى اإلبػػداعي السػػمكؾ يقتصػػر أف يهكػػف كهػػا األفضػػؿ، كاألدائيػػة اإلىتاجيػػة األٌػػداؼ

 (.5112 كالحىيطي، الخكالدة) العهؿ هكاف في الهجهكعة أك الفرد يهارسً الذم

الهيػػػػػػػػػػػػػؿ ىحػػػػػػػػػػػػػك   ( أف الفرد الهبدع يتهتع في هجهكعة هف الخصاص أٌهٍا :5102كذكر حريـ )

ع كعػدـ الرضػا عػف الكضػع الػراٌف. كااللتػزاـ بٍػدؼ سػاـ كالتفػاىي فػي العهػؿ الفضكؿ كحب االسػتطبل

كالقػػدرة عمػػى تقػػػديـ األفكػػار. كالتمقائيػػػة كالهركىػػة. كتشػػجيع تبػػػادؿ الػػرأم كالىقػػػد الػػذاتي. كاألصػػػالة، أم 

التحرر هف الىزعة التقميدية كالتصكرات الشائعة، كالخركج عف الهػألكؼ فػي التفكيػر كالتعبيػر. كشػفافية 

 ككضكح الرؤية.  ،تجاي الهشكبلت

 بىػػػا الهحيطػػػة فػػػالتطكرات التغييػػػر، عهميػػػة فػػػي األساسػػػية الهقكهػػػات اٌػػػـ أحػػػد اإلدارم اإلبػػػداع يعتبػػػرك 

 حاجػات كتىػكع الشػركات بػيف الهىافسػة حػدة كزيادة التكىكلكجي، كالتطكر الهعمكهات ثكرة عف كالىاجهة
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 األعهػاؿ، هىظهػات حجػـ ككبػر االتصػاالت، فعاليػة ادةكزيػ األفػراد، طهػكح كزيػادة الهػكارد كقمة األفراد،

 الهىظهػات عمػى يجػب لػذلؾ كثيػرة، هشػكبلت أكجدت قد التطكرات ٌذي كؿ كالهبادئ، القيـ في كالتغير

 ٌػػػػذي هػػػػع تتكاكػػػػب التػػػػي كالتعػػػػديبلت التغييػػػػرات بعػػػػض بإحػػػػداث التطػػػػكرات ٌػػػػذي لػػػػبعض تسػػػػتجيب أف

 شػػػػاىٍا هػػػػف التػػػػي الحديثػػػػة كاألسػػػػاليب الجديػػػػدة كػػػػاراألف بكجػػػػكد إال ذلػػػػؾ تحقيػػػػؽ يهكػػػػف كال التطػػػػكرات

 فػػػي اإلبػػػداع ظػػػاٌرة تػػػكافر هػػػف االيجابيػػػات أٌػػػـ إجهػػػاؿ كيهكػػػف الهسػػػتهرة، التغييػػػرات لٍػػػذي االسػػػتجابة

 (:5101 خمؼ،)التالي الىحك عمى الهىظهات

ر، ، ههػا يجعػؿ التىظػيـ فػي كضػع هسػتقبالهىظهػة ت البيئػة الهحيطػةا. القدرة عمػى االسػتجابة لهتغيػر 0

 ت بشكؿ ال يؤثر عمى سير العهميات التىظيهية.ااالستعداد لهكاجٍة ٌذي التغير  حيث يككف لديً

. أف تكافر البيئة اإلبداعية في التىظػيـ يسػاعد عمػى تطػكر كتحسػيف الخػدهات بهػا يعػكد بػالىفع عمػى 5

 د.اكاألفر  التىظيـ

عػف طريػؽ إتاحػة الفرصػة لٍػـ  لهىظهػةات الفكريػة كالعقميػة لمعػاهميف فػي ا. الهساٌهة في تىهية القػدر 2

 ت.ار قدتمؾ ال في اختيار

ت اعف طريؽ استخداـ أساليب عهمية تتكاكب هػع التطػكر الهتاحة . االستغبلؿ األهثؿ لمهكارد الهالية 4

 الحديثة.

 هج اإلىهائية الهختمفة كاإلهكاىيات الهادية كالبشرية الهتاحة.ا. القدرة عمى إحداث التكازف بيف البر 2
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تٍا عف طريؽ إتاحة الفرصة لٍا في احسف استغبلؿ الهكارد البشرية كاالستفادة هف قدر العهؿ عمى . 6

ت افػػػػي هجػػػػاؿ العهػػػػؿ كالتحػػػػديث الهسػػػػتهر ألىظهػػػػة العهػػػػؿ بهػػػػا يتفػػػػؽ هػػػػع التغيػػػػر  البحػػػػث عػػػػف الجديػػػػد

 .الهحيطة

 المخاطر: 2.1.7

 خدهة أك جديد هىتج داعإب عمى أعهالٍـ تستىد الذيف االشخاص ٌـ الريادييف بأف البعض يعتقد

 ريادم رجؿ ٌك فريدان  أك جديدان  عهبلن  يبدأ أف الشجاعة لديً شخص أم أف ىعتقد كلكىىا جديدة،

 الهتىكعة الهخاطرة هف ىكعان  كالعهؿ الهشركع، ٌذا يحهؿ اف يستطيع  حيث ريادية افكار كلديً كهبدع

 فشؿ احتهالية زيادة هع عادة تزدادك  الهخاطرة، ٌذي كتتضخـ تشغيمً، أك الهشركع بدء عىد سكاءن 

 كاالستعداد الهيؿ يزداد الىجاح في الرغبة درجة زادت كمها أىً ىبلحظ اف الطبيعي كهف الهشركع،

 الهخاطرة، ك الشجاعة ٌك كالهبدع الهبادر األعهاؿ رجؿ بً يتهتع أف يجب ها كأٌـ .الهخاطرة ىحك

 الفرص كاىتٍاز الشاؽ، العهؿ عمى الهخاطرة مأ األكلى تقكـ حيث الهغاهرة، غير الهخاطرة كلكف

 العهؿ كهتعة كاإلثارة، التحدم لعبة إىٍا بالتالي كالهصادفة، الحظ، عمى الهغاهرة تقـك بيىها الساىحة،

 (.2016 عهار،) الىجاح أجؿ هف

أف يجازؼ الريادم بطرح هىتجات جديدة بغض الىظر عف هخاطر الهىافسة في  تعىيكالهخاطرة 

 (.2008فالهخاطرة ها يتـ أخذي بعيف االعتبار هع إهكاىية التعرض لخسارة )السكارىة،  األسكاؽ،

( بأىٍا ٌي الرغبة في تكفير هكارد أساسية الستثهار فرصة هع تحهؿ 2013كيعرفٍا عبد الرحيـ )

 الهسؤكلية عف الفشؿ ككمفتً.
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 خبلؿ هف كالزبائف ألعهاؿا احتياجات لتمبية فريدة بأىشطة القياـ بأىٍا( 2013) حسيف كيعرفٍا

ا الفرص اكتشاؼ  .استباقية بعقمية كاستغبللٍا كاستثهاٌر

التكجً ىحك التغيير الهطمكب لمكصكؿ إلى الهىظهة التي ( باىٍا 2011كيعرفٍا ىصير كالعزاكم )

 تمبي الحاجات كاستغبلؿ الفرصة كتحهؿ هسؤكلية الفشؿ.

 لمخسارة التعرض إهكاىية هع االعتبار بعيف أخذي يتـ ها بأىٍا  (2013كيعرفٍا الهرم )

 كافة لهعرفة كهفصؿ كاؼإ  بشكؿ األهر بدراسة الشخص ( بأف يقـك2010كيعرفٍا اسهاعيؿ )

 .الهتكقعة الهخاطرة هف أعمى العائد أف يعمـ بحيث بالشركة كالعكائد الهحيطة الهخاطر

 غير كالظركؼ باألحداث ةالهتهثم الهخاطر هف العديد الهشركعات جهيع تكاجً فأ الطبيعي هفك 

ىا األقؿ، عمى الهشركع أٌداؼ أحد عمى سمبي أك إيجابي تأثير لٍا يككف حدثت إذا التي الهتكقعة  ٌك

 كالتخطيط الهخاطر هكاجٍة في الهساعدة هٍهتٍا تككف حيث االزهات ادارة اك الهخاطرة إدارة تظٍر

 هف كاف فرص ضياع عف الىاجهة أك كعالهشر  تٍدد التي األخطار سكاءن  الهخاطر، لٍذي فعاؿ بشكؿ

 (.  2013 كتعتاع، سهاقية) ذلؾ يتـ كلـ استغبللٍا الههكف

كيعتبر الريادم هخترع أك هطكر فٍك الذم  يىظـ، كيعظـ الفرص، كيستطيع أف يحكؿ الفكرة إلى 

ة في تسكيؽ، كيضيؼ إليٍا قيهة هف خبلؿ الكقت، كالجٍد، كالهٍارات، هتحهبلن الهخاطر هف الهىافس

االسكاؽ لتىفيذ فكرتً كهدركان لمهكافآت هف جٍكدي، غىً يسعى إلى أخذ زهاـ الهبادرة أك الهخاطرة 

 (.23: ص 2018)الغرباكم كآخركف، 
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إف الهخاطرة ٌي السهة األكثر ظٍكران في األعهاؿ كيهكف تعريفٍا بأىٍا عدـ التأكد هف الىتيجة كها 

لضرر كيىتج تأثير عمى األعهاؿ، كها تعرؼ بأىٍا إهكاىية تعرؼ باىٍا احتهاؿ التٍديد الذم يكلد ا

( بأىٍا إهكاىية CICAالخطأ أك التعرض لمهصادفة، كها عرفٍا الهعٍد الكىدم لمهحاسبيف القاىكىييف )

هعاىاة فرد أك أكثر هف هىظهة أك أكثر هف عكاقب هختمفة جراء ظركؼ كأحداث هعيىة، في حيف 

كهف ٌذي التعريفات يهكف أف  ،ىٍا تكافقية احتهاؿ حادثة ها كعكاقبٍا( بأISOعرفتٍا هىظهة اآليزك )

 : (313: ص 2012)ىجـ،  يميىبلحظ ها 

 ال هخاطرة هع التأكد كال أعهاؿ بدكف هخاطرة.  .1

 إف الهخاطرة احتهالية عادة كتقترف بالتٍديد، بالىتائج كالعكاقب غير الهرغكبة. .2

 هها يجعؿ إهكاىية السيطرة عميٍا هستحيمة.  الهخاطرة هتىكعة كعديدةإف هصادر كهجاالت  .3

 إف الهخاطر الخارجية أصبحت أكثر أٌهية هف الهخاطر الداخمية في الهىظهة . .4

 إف التغيرات في البيئة ٌي األكثر خطكرة عمى أعهاؿ الهىظهة الكمية . .5

 المنافسة في التوجو الريادي: 2.1.7

ؿ هكارد البيئة بطريقػة تكسػب الشػركة هيػزة تىافسػية الهىافسة بقدر ها تحهؿ بعدٌا اإليجابي في استغبل

عمػػى هىافسػػيٍا هػػف خػػبلؿ الترشػػيد كالتحسػػيف الهسػػتهر لٍػػذا االسػػتغبلؿ، فػػإف لٍػػا بعػػدٌا السػػمبية كىتػػاج 

لمهبػػادئ كالقػػيـ الرأسػػهالية، فالهىافسػػة يهكػػف أف تكػػكف بسػػٍكلة هىافسػػة عمػػى حسػػاب البيئػػة سػػكاء هػػف 

جتهػػع االسػػتٍبلؾ ٌػػك ىتػػاج رأسػػهالي( أك فػػي تىػػافس كػػؿ فػػرد ككػػؿ خػػبلؿ الهىافسػػة فػػي االسػػتٍبلؾ )كه
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شػػركة بكػػؿ األسػػاليب هػػف أجػػؿ البقػػاء كالرفػػاي الهػػادم بكػػؿ هػػا يعىيػػً ذلػػؾ هػػف إزدكاجيػػة فػػي اسػػتخداـ 

 (.62: ص5112الهكارد الىادرة في إشباع حاجة كاحدة )ىجـ، 

ات تكىكلكجيػا الهعمكهػات التػي التىافسػية لػدل بعػض الهىظهػات جػاء هػف هبػادرات كهعطيػكبمكغ الهيػزة 

بػرزت هػف خػبلؿ هعطيػات ذكػاء األعهػاؿ األساسػػية، كأكؿ ٌػذي الهعطيػات ٌػك تكليػد قػدة الهىظهػة فػػي 

ػا هػف الهىافسػيف، كتسػتطيع الهىظهػات عاهػة هػف القيػاـ  الحفاظ عمػى هػا تتهتػع بػً هػف هيػزة عمػى غيٌر

يجػػاد الػػكالء لٍػػا، كال بػػذلؾ إذا هػػا ٌػػي اسػػتطاعت هػػف بىػػاء السػػهعة  كتكػػكيف الصػػكرة عػػف  هىتجاتٍػػا كا 

يتبمػػكر ذلػػؾ إال هػػف خػػبلؿ االسػػتعاىة بػػذكاء االعهػػاؿ الػػذم يػػدعف الهىظهػػة فػػي االىػػدفاع ىحػػك التهػػايز 

كالحفاظ عمى ىسخة السكؽ التي سبؽ كأف اقتىصتٍا كتسعى االستراتيجية باعتبار أف ردكد فعمٍـ تهتد 

 (.40: ص 5105ىي كآخركف، إلى هحكر ديهكهة كبقاء الهىظهة في السكؽ) العا

 تهكػف إذ الهتطػكرة الحديثػة كالتكىكلكجيػا الشػديدة الهىافسػة ظػؿ فػي كاساسػيان  هٍهان  عاهبلن  الريادة تعتبرك 

 قيهػة أعمى تحقيؽ ك الخدهات أفضؿ إلى لمكصكؿ كافة العهميات بيف التىسيؽ هف الحديثة الهىظهات

 الهتقدهػة الصػىاعية الػدكؿ اقتصػاديات فػي كالكاعػدة الهٍهػة الحقػكؿ هػف كاحػدة الريادة أف إذ ،لؤلعهاؿ

 االقتصادية التىهية تطكر في فاعمة هساٌهة الريادية الهشاريع بعض تسٍـ إذ سكاء، حد عمى كالىاهية

 (.Wheelen&Hunger,2010) البمداف جهيع في الشاهمة

 االستقاللية 2.1.7

ـ يىجزكف كيديركىٍا بطريقة هتهيزة كبػركح هػف يهيؿ الرياديكف إلى االستقبللية في أعهالٍـ، كلٍذا فإىٍ

الهسػػؤكلية العاليػػة، كتىبػػع ٌػػذي الهسػػؤكلية هػػف الػػركح القياديػػة التػػي يتحمػػكف بٍػػا كبقػػدرتٍـ عمػػى هكاجٍػػة 
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ـ في الغالب هتعػاكىكف هػع اآلخػريف كيسػهعكف كيتعمهػكف  الهشاكؿ كالتصدم لٍا ال الٍركب هىٍا،  ٌك

ذا يفسر قػدرتٍـ عمػى تحهػؿ  الهسػؤكلية كااللتػزاـ كالحركػة الٍادفػة الدائهػة، ىظػران لقػدرة الريػادم جيدان، ٌك

عمػػى تحهػػؿ الهسػػؤكلية فإىػػً يىصػػرؼ بكميتػػً لعهمػػً، كيسػػتهتع بػػً كيكبػػر هعػػً إال أىػػً ال يغػػرؽ ىفسػػً 

كيضػػيع كقتػػً بالجزئيػػات الصػػغير بػػؿ يركػػز عمػػى االسػػتراتيجيات كاألساسػػيات، ألىػػً يفػػكض صػػبلحية 

خريف، إىً ال يشعر بالهمؿ كيتقف إدارة الكقت كاستثهاري بأعمى كفايػة ) أحهػد إىجاز األهكر األخرل لآل

ـ،   (.5111كبٌر

ؼ الحصكؿ عمى الهيزة التىافسية الفرصة لتحقيؽ التهيز في اإلىتاج أك الخدهة كبٍداالستقبللية تعتبر 

 كالفرصػػة سػػتقبلليةاال يعطيػػً لمعهػػؿ الريػػادم اهػػتبلؾ، ك ضػػهاف الىهػػك السػػريع كالىكعيػػة الجيػػدةبالتػػالي ك 

 هػػف لػػً خطػػط هػػا ضػػهف ىػاجح هسػػتقبؿ لصػػىع كالتطمػػع الطهػػكح حيػػث هػف لػػً هٍػػـ ٌػػك هػػا كػػؿ لتحقيػؽ

 .(Hitt et al,2009) أٌداؼ

تىبع االستقبلؿ هف ككف راد األعهاؿ هبكران كلً رؤية كرسالة هها يجعمً حران فػي اختيػار الطريػؽ الػذم 

هػػف سػػمككا طريػػؽ الىجػػاح هػػف قبػػؿ، حتػػى يتفػػادل  يسػػمكً بعػػد أف يسػػتهع إلرشػػادات كىصػػائح كخبػػرات

الكثير هف العقبات التي كاجٍتٍـ لذلؾ فاالستقبلؿ ال يعىي الكحدة كلكىً تعىي الحرية في اتخاذ القرار 

 (.5102عىبة، ) 

 الثقافة الريادية: 1.7..1

 أدبيػات يسػي فػـك أساٌػك هفٍػ دمً الريػافالتكجػ  هركزا لىجػاح الريػادة الهؤسسػية الريادمعتبر التكجً ي

دفػػً  دارةاإل ك اىتقػػاء ىحػػ االىػػدفاعى هسػػتكل الهؤسسػػة كهػػا يشػػجع فيٍػػا عمػػ هرغػػكب هخرجػػات تحقيػػؽٌك
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 هػف الهؤسسػة األعمػىالهسػتكل  يديركف فػت إدارية كىشر هعتقػدات كسػمككيات يعبػر عىٍػا الهػتفضيبل

 (.5102)شكاٌيف، 

 كاإلبػػداع الرياديػػة األفكػػار تكليػػد عمػػى يشػػجع أك يسػػاعد الػػذم الهىػػاخ أك األجػػكاء ٌػػيكالثقافػػة الرياديػػة 

ػي الرياديػة بالثقافة الخاصة الهككىات هف عدد كجكد إلى يشير كبالتالي كالتجربة،  التىظػيـ هككىػات ٌك

 (5102 األيكبي،) الهىظهة تطكير عهمية في العاهميف كهشاركة بالهخاطرة كالقياـ بالتجربة لمقياـ

 أك الفػرد قبػؿ هػف الهبذكلػة الجٍػكد إلػى يشػير هػا ٌك لريادما التكجً بأف( Dess et al, 2011كبيف )

ػػػػي. الهىاسػػػػبة الحمػػػػكؿ أك الجديػػػػدة الفػػػػرص إليجػػػػاد الهىظهػػػػة أك الفريػػػػؽ  الػػػػىهط فػػػػي االبتكػػػػار درجػػػػة ٌك

 كيعػالجكف القػرارات يتخذكف اساسٍا كعمى الهعمكهات األفراد بٍا يعالج التي الطريقة أم لمفرد الهعرفي

 كالتغييػػر الجديػػدة األفكػػار عمػػى اىفتاحػػً يحػػدد كالػػذم لمفػػرد الهعرفػػي فػػالىهط .تحػػدث قػػد التػػي الهشػػاكؿ

 .اآلخريف آراء عف هستقؿ بشكؿ الهبتكرة القرارات اتخاذ ىحك هيمً ككذلؾ

هػف خػبلؿ بيئػة االعهػاؿ السػائدة فػي الهجتهػع  -جزئيػان  –كهف ىاحية أخرل، فػإف الثقافػة الرياديػة تىهػك 

أكثر اتساعان كذلؾ الف ٌذا الهفٍكـ يحػدد الخبػرات التاريخيػة، كهعتقػدات،   إال أىٍا تعتبر أيضان هفٍكهان 

كاتجاٌات كقيـ الهجتهع الحاضػف لٍػذا الهفٍػكـ، بىػاءن عمػى هػا تقػدـ، يهكػف حصػر اٌػـ االٌػداؼ التػي 

 (: 5112تسعى براهج التعميـ كالتدريب الريادم إلى تحقيقٍا في االٌداؼ التالية )زيداف، 

 الهتعمقة بريادة األعهاؿ.تكفير الهعارؼ  .0

 تكفير الهٍارات البلزهة الستخداـ أدكات كأساليب لتحميؿ الهكاقؼ التي تهر بٍا الهشركعات. .5
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ثارة الدكافع كالهكاٌب كالهٍارات الريادية.  .2  تحديد كا 

 العهؿ عمى تغيير االتجاٌات. .4

ا ىت الهشركعات الريادية. .2  التشجيع عمى إقاهة الهشركعات الجديدة كغايٌر

 الميارات المطموبة لمريادة  11.1.7

 ( أف ثبلثة أىكاع رئيسية هف الهٍارات الهطمكبة لمريادة تهثمت في:5102أكضح الغرباكم كآخركف )

ي الهٍارات الهرتبطة باستخداـ تكىكلكجيا الهعمكهات كاالىترىت ككؿ  .0 الهٍارات التكىكلكجية: ٌك

 بطة بهجاؿ عهؿ أك صىاعة هعيىة. ها ٌك هرتبط بتقىية الهعرفة ككذلؾ التقىيات الهرت

ي هٍارات اتخػاذ القػرار، كالتسػكيؽ، كاإلدارة، كالتهكيػؿ، كالهحاسػبة،  .5 هٍارات إدارة األعهاؿ: ٌك

 كالرقابة، كالتفاكض، كتىظيـ الىهك. 

ػي هٍػارات االلتػزاـ كالرقابػة الذاتيػة، كتقبػؿ الهخػاطرة .2 ، كاإلبػداع، هٍارات الريػادة الشخصػية: ٌك

ة، كالقيػػادة، كالقػػدرة عمػػى التغييػػر، كيهكػػف اكتسػػاب بعػػض ٌػػذي الهٍػػارات هػػف كالضػػبط، كالرؤيػػ

 خبلؿ عهميات التدريب، كالتعمـ.

 خصائص الريادي 17.1.7

 ( ان سمات الشخصية لمريادي يمكن تمخيصيا في ستة سمات وىي كما يمي: 7.12أوضح كافي )



24 

 

ــداخمي .0 ــذاتي ) ال فػػرد الريػػادم أف يكػػكف لديػػً (: إف هٍهػػة بػػدء عهػػؿ جديػػد تتطمػػب هػػف الالــتحكم ال

ػذي سػهة  إيهاف بالهستقبؿ كأىً قػادر عمػى الضػبط كالسػيطرة عمػى العكاهػؿ الخارجيػة الهػؤثرة بػً، ٌك

عكػػػس سػػػهة الػػػتحكـ الخػػػارجي التػػػي تجعػػػؿ هػػػف صػػػاحبٍا هتػػػأثران بالعكاهػػػؿ الخارجيػػػة إلػػػى درجػػػة 

 سيطرتٍا عميً في قراراتً. 

بالعهػؿ الريػادم جٍػكدان عظيهػة هػف العهػؿ الشػاؽ : تتطمػب هٍهػة البػدء مستوى مرتفع من الطاقة .5

سػاعة أسػبكعيان ال يقػدر عميػً  21كلهضىي، فاإلصػرار عمػى العهػؿ سػاعات طكيمػة قػد تصػؿ إلػى 

 إال هف تكافرت لديً سهة الهستكل الهرتفع هف الطاقة. 

ىػً الريػادم شػخص لديػً الدافعيػة إلشػباع الحاجػة لئلىجػاز بدرجػة عاليػة أل  :الحاجة إلـى اإلنجـاز .2

بػػارع كهتفػػكؽ يختػػار الظػػركؼ التػػي تػػكفر لػػً الىجػػاح فػػي عهمػػً الػػذم يتصػػؼ بالتحػػدم كاألٌػػداؼ 

 الصعبة ليحقؽ بٍا درجات عالية هف الرضا.

ـــل الضمـــو  .4 الريػػػادم يتهتػػػع بخصػػػائص ىفسػػػية تهكىػػػً هػػػف أف يكػػػكف شخصػػػان غيػػػر هتػػػأثر  :تحم

ذي السهة هٍهة لمريادم ألف الظركؼ غير  الهتأكػدة كالغاهضػة كالهعقػدة بالفكضى كعدـ التأكد، ٌك

 ٌي هيزة األعهاؿ الريادية، فالريادم يتحهؿ الهخاطرة الهحسكبة . 

الريادم شخص غير صبكر يتهتع بإحساس باالسػتعجاؿ، فٍػك يريػد إىجػاز  :الوعي بمرور الوقت .2

 المحظة هف الكقت لككىٍا لٍا هىى عىدي. االعهاؿ اليكـ ككأف غدان لف يأتي ، فٍك يىتٍز 
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الريادم ٌك الشخص الذم يبدأ العهؿ الحر بحيث يككف هدفكعان بحهاس إلىجازي،   :بالنفس الثقة .6

داهػػة  لديػػً الثقػػة بػػالىفس التػػي تقػػكدي إلػػى كسػػب الهزيػػد هػػف الزبػػائف كالتعاهػػؿ هػػع التفاصػػيؿ الفىيػػة كا 

 حركة العهؿ.
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 المعوقات والمشاكل التي تواجو رائد األعمال:  1.7..1

دارة التػدفقات الهاليػة كالعبلقػات هػع  أواًل: مشـاكل تمويميـة: تتعمػؽ بكيفيػة الحصػكؿ عمػى رأس الهػاؿ كا 

ا.   الهقرضيف كغيٌر

ثاىيان: هشاكؿ إدارية: هثؿ إدارة الكقت ككضع األٌداؼ كقياس األداء كالحصكؿ عمى الهعمكهات التػي 

مة.   يحتاجٍا الهشركع كتكفير العهالة الهٌؤ

ـ القػػػدرة عمػػػى التػػػركيج بفاعميػػػة كقيػػػاس األداء كتكمفػػػة هىاسػػػبة ثالثػػػان: هشػػػاكؿ تسػػػكيقية: تتهثػػػؿ فػػػي عػػػد

كتطػػػػكير خطػػػػة تسػػػػكيقية فعالػػػػة كالتعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػرص كتحديػػػػدٌا كالهىافسػػػػة كتىفيػػػػذ االسػػػػتراتيجيات 

 التسكيقية كفٍـ العهبلء كتطكير الهىتجات كالخدهات.

ىشاء ىظـ هعمكهات رابعان:  هشاكؿ تكىكلكجية: تتعمؽ باختيار أفضؿ الكسائؿ/ األساليب التكى كلكجية كا 

 (.5102جيدة ) عىبة، 

 في الجامعات التعميم الريادي 1.7..1

يرغػب  هجهكعػة هػف أسػاليب التعمػيـ الىظػاهي الذم يقكـ عمى إعبلـ كتدريب كتعميـ أم فردعبارة عف 

 يػػادمالػػكعي الر  بالهشػػاركة فػػي التىهيػػة االقتصػػادية االجتهاعيػػػة هػػف خػػبلؿ هشػػركع يٍػػدؼ إلػػى تعزيػػز

ىػاؾ هػف يػرل، هشػػاريع األعهػاؿ الصػغيرة كتأسػيس هشػاريع األعػػهاؿ أك تطػػكير كالكعي الثقػافي أف  ٌك

ػػي هٍػػارة حػػؿ الهشػػكبلت هػػف خػػبلؿ  التعمػػيـ الريػػادم يسػػاعد الفػػرد عمػػى اتقػػاف هٍػػارة تتطمبٍػػا الريػػادة ٌك

التػي تٍػدؼ إلػى تهكػيف  الىشاطات الههارسة، فعّرؼ ٌايىز التعميـ الريادم بأىً: العهمية أك سمسمة هف
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دراؾ ف الفػػػػرد اكتسػػػػاب أف تمػػػػؾ العهميػػػػة  ليسػػػػتكعب كيػػػػدرؾ كيطػػػػكر الفػػػػرد هعرفتػػػػً كهٍاراتػػػػً كقيهػػػػً، كا 

ببساطة ال تتعمؽ بحقؿ أك ىشاط هعرفي هعيف، كلكىٍػا تهػؾم هٍػارة تحميػؿ الهشػكبلت بأسػمكب إبػداعي 

يجػادتعري كالتػي يجػب عميػً هػف خػبلؿ التعػرض لتشػكيمة كاسػعة هػف الهشػكبلت الحمػكؿ  فٍػا كتحميمٍػا كا 

 (.5112)هبارؾ،  الهىاسبة لٍا

كتعػػرؼ بػػراهج التعمػػيـ الريػػادم باىٍػػا تمػػؾ البػػراهج التػػي يهكػػف هػػف خبللٍػػا تػػدريس بػػراهج تعمػػيـ الريػػادة 

كهادة هىفصمة، كقد يتـ دهجٍا عمى ىطاؽ أكس في الهىاٌج الدراسية، كقد تشهؿ أيضان إىساء هشاريع 

 (.5105)الحشكة،  صغيرة

كيهثػػؿ التعمػػيـ هحػػكران أساسػػيان فػػي تىهيػػة ريػػادة األعهػػاؿ كتطػػكير الهٍػػارات كالسػػهات العاهػػة لٍػػا، كهػػف 

حسف الحظ أىً يهكف استثهار دكر التعميـ في تىهية ريادة األعهاؿ هػف خػبلؿ التركيػز عمػى الهقػررات 

ػػػا هػػػف الهٍػػػارات الٍا هػػػة، كهػػػا اف لمتعمػػػيـ التػػػي تشػػػجع كتىهػػػي االسػػػتقبللية كاالبتكػػػار كالهخػػػاطرة كغيٌر

الريادم دكر في بىاء الهعرفة الخاصة بريادة األعهاؿ كتدريس الهفاٌيـ العمهية التي تبىى عميٍا ريػادة 

 (5106األعهاؿ هثؿ استخداـ التعميـ التطبيقي في التدريس )كافي، 

كر ( أف الجاهعػػات حػػكؿ العػػػالـ بػػدأت بشػػكؿ هتزايػػػد بػػالتحكؿ هػػف الػػػد5106كيعتقػػد جػػبلب كآخػػػركف )

التقميدم إلى الدكر الريادم التي تىٍض بالهعرفة كالهشاركة الفاعمة في تطكير الهىظهات الخاصة في 

االقتصػػاد الهحمػػي كاإلقميهػػي، كيىظػػر إلػػى الريػػادة بأىٍػػا الهكػػكف األسػػاس ألدكار الجاهعػػات فػػي الكقػػت 

جتهػػػػػاعي لمبمػػػػػداف، الػػػػػراٌف كأف الجاهعػػػػػات الرياديػػػػػة تمعػػػػػب دكران رئيسػػػػػيان فػػػػػي التطػػػػػكر االقتصػػػػػادم كاال

فالجاهعػػػات الرياديػػػة عبػػػر اىشػػػطتٍا تهٍػػػد الطريػػػؽ لبلقتصػػػاد العػػػالهي القػػػائـ عمػػػى الهعرفػػػة، كهػػػا أف 
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الجاهعات الريادية تشجع عمى االبتكار كاالعتهاد عمى طرائػؽ التفكيػر الحكػيـ، كهػا تسػاٌـ فػي تحديػد 

 داهة.تكصياغة كحؿ الهشكبلت تهٍيدان لمتىهية الهس

ا الهٍػػـ فػػيتط كترجػػع أٌهيػػة عهميػػة التىهيػػة االجتهاعيػػة كاالقتصػػادية  بيػػؽ هشػػركع التعمػػيـ لمريػػادة لػػدكٌر

 : (5102)العتيبي، هف خبلؿ ها يمي

 اإلىتاجية في جهيع األعهاؿ كاألىشطة يرفع هستكل أف تطبيؽ الهشركع. 

  ا في خمؽ فرصُيسٍـ  .عهؿ جديدة في هجاؿ الصىاعة كالخدهات كغيٌر

  أك  ج كذلػػؾ لتبػػايف هجػػاالت إبػػداع الريػػادييف فػػي التكىكلكجيػػا أك الصػػىاعةفػػي تىكيػػع اإلىتػػاُيسػػٍـ

 .الخدهات

  زيادة القدرة عمى الهىافسة هف خبلؿ هعرفة البيئػة الهحميػة كالخارجيػة كتطػكير أسػاليب العهػؿ هػف

 .خبللٍا

 دةقؿ التكىكلكجيا هف الدكؿ الهتقدهة إلى الدكؿ الىاهية أك القياـ بابتكارات تكىكلكجية جديى. 

 ريادية لتككف أكثر احداث تغييرات في الهشاريع االقتصادية القائهة. 

 باسػػػتغبلؿ  ايجػػاد أسػػػكاؽ جديػػدة هػػػف خػػػبلؿ كجػػكد أفػػػراد لػػديٍـ الرغبػػػة كالقػػػدرة إلشػػباع احتياجػػػاتٍـ

 .في السكؽ كايجاد عهبلء جدد الفرص
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 لتكفير الفمسطيىية تالجاهعا قدرات تعزيزالفمسطيىية األفكار الريادية هف خبلؿ  الجاهعات كتشجع

 الخطة في الريادة هكضكع تىاكلتحيث  ىاشئة، هشاريع إلى الريادية األفكار لتحكيؿ هىاسبة بيئة

 في األكاديهية الٍيئة أعضاء هف عددان  الكرشة كاستٍدفت الجاهعة داخؿ التدريس كآليات الدراسية

 (.5102)السر،  كالكميات التخصصات هختمؼ هف الجاهعة

 كالرياضيات كالٍىدسة كالتكىكلكجيا العمـك في كاإلبداع الريادة تعزيز هؤتهرأكيد هف خبلؿ كقد تـ الت

 هبدعيف أفرادنا ليككىكا الطمبة أهاـ اآلفاؽ فتح شأىً هف ها كؿ دعـ عف تتكاىى ال بيرزيت جاهعة فأ

ميف كليككىكا بيئاتٍـ، في ا يككف أف عمى بيرزيت جاهعة كتركز. العهؿ لسكؽ هٌؤ  هف خريجٌك

 أصحاب ليككىكا بؿ كحسب، هؤسساتٍـ في بارعيف هكظفيف ليككىكا ال تخصصاتٍـ، في الهبدعيف

 .هجتهعٍـ كعمى عميٍـ بالىفع تعكد التي الخاصة، كهشاريعٍـ ألعهالٍـ بٍا يؤسسكف خبلقة هبادرات

كعة هف بهجه الفمسطيىية الجاهعات في الريادة دهجهؤتهر جاهعة الىجاح الذم يحهؿ عىكاف اختتهت 

، لتخطي التحديات الهستقبميةالتكصيات الختاهية لدهج الريادة في الجاهعات الفمسطيىية كاآلليات 

كسيستكهؿ الهشركع هراحمً بدهج الشباب كتكعيتٍـ بأٌهية هكضكع الريادة كتغيير الصكرة الىهطية 

 الخاصة. كالثقافة السائدة لديٍـ عف الهكضكع، كهف ثـ تطكير قدراتٍـ إلىشاء هشاريعٍـ

 الخريجيف هف ريادم جيؿ بإىشاء االٌتهاـ عمى القائهة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة رؤية الى استىاداك 

 كالتعمـ التعميـ في التهيز هركز لجٍكد كىتيجة هبتكرة، ابداعية بطريقة العهؿ سكؽ دخكؿ عمى قادر

 هساؽ كطرح اىشاء تـ فقد الجاهعي، التدريس هساقات كادارة اىشاء في كالخبرة الهعرفة كفرت التي

ىدسة الهعمكهات تكىكلكجيا كمية في" كاالبداع الريادة" بعىكاف  اختيارم هساؽ شكؿ عمى الحاسكب ٌك
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 كتكىكلكجيا الحاسكب عمـ تخصصات في الكمية طمبة هف اقباال الهساؽ ٌذا لقي كقد كمية،

ىدسة الهعمكهات  كاختيار الذاتي لتكظيؼبا الكعي هستكل رفع الى الهساؽ ٌدؼ كقد الحاسكب، ٌك

 التجارية بالهشاريع لبلىطبلؽ كتجارية فىية هٍارات كتكفير الذاتي التطكير كسائؿ كتركيج هٍىي

 الهجتهع هع التفاعؿ عمى القائهة الفعاليات هف العديد عمى الهساؽ احتكل كها كادارتٍا، كتركيجٍا

 العهؿ، خطط كعرض كبىاء كالتقديـ كالقيادة كالتشبيؾ كالتكاصؿ كاالبداع االبتكار في كالسكؽ

 الهطمكبة االكاديهية الهعايير عمى الهحافظة هع لمهساؽ كابداعية هبتكرة تقييـ كسائؿ كاعتهدت

 .لمجاهعة
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 الدراسات السابقة: 2.2

 :العربيةالدراسات   1.2.2

طينية ( بعنوان: درجة توافر متطمبات التعميم الريادي في الجامعات الفمس2017دراسة السر )

 بمحافظات غزة وسبل التطور

 الفمسطيىية الجاهعات في الريادم التعميـ هتطمبات تكافر درجةالتعرؼ إلى  ٌدفت الدراسة إلى

ا، كاعتهدت الباحثة عمى الهىٍج الكصفي  غزة بهحافظات كالتكصؿ إلى أبرز الهقترحات لتعزيٌز

فردان، كتكصمت الدراسة إلى  166ت التحميمي هف خبلؿ استباىة كهجهكعة هف الهقاببلت التي تضهى

هعات الفمسطيىية تتكافر بدرجة كبيرة، كاف ٌىاؾ فركؽ بيف اأف هتطمبات التعميـ الريادم في الج

الفمسطيىية  الجاهعات في الريادم التعميـ هتطمبات هتكسط درجات تقدير أفراد العيىة لدرجة  تكافر

 5ية، كهتغير سىكات الخدهة لصالح األقؿ هف تعزل إلى هتغير الجاهعة كلصالح الجاهعة اإلسبله

 سىكات كلـ تكف ٌىاؾ فركؽ تعزل إلى هتغير الهسهى الكظيفي كهتغير الدرجة العمهية.

( بعنوان: دور حاضنات األعمال في استدامة المشاريع الريادية في الضفة 2017دراسة نصر )

 .(الضربية )دراسة حالة: مشاريع حاضنة اعمال مؤسسة النيزك

دفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر حاضىات األعهاؿ في استداهة الهشاريع الريادية في الضفة ٌ

هف حيث دكر ، دراسة حالة هشاريع حاضىة اعهاؿ هؤسسة الىيزؾكذلؾ هف خبلؿ  الغربية 

ا، كهدل تحقيقٍا لبلستداهة لتمؾ الهشاريع، كلتحقيؽ  الحاضىات في دعـ الهشاريع الريادية كتطكيٌر

لٍدؼ تـ دراسة تأثير الخدهات الهشتركة كالتسٍيبلت )إدارية كهكارد بشرية، استشارية، لكجستية ٌذا ا
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كفىية، تسكيقية( الهقدهة هف قبؿ الحاضىة، باإلضافة إلى دراسة تأثير السياسات اإلدارية )الحككهة، 

قبؿ الحاضىة في هعايير الدخكؿ كهعايير الخركج، التكجيً كالتشبيؾ، التهكيؿ كالدعـ( الهتبعة هف 

استداهة الهشاريع الريادية في فترة االحتضاف كالتخرج، كقدرتٍا عمى الىجاح كالبقاء، كالىهك كخمؽ 

كاعتهدت الدراسة عمى األسمكب االستكشافي كالكصفي هف خبلؿ أداتيف لجهع البيىات فرص العهؿ، 

كجكد عبلقة بيف دكر حاضىة  ٌها: االستباىة كالهقابمة بطريقة الهسح الشاهؿ، كخمصت الدراسة إلى

أعهاؿ هؤسسة الىيزؾ كاستداهة الهشاريع الريادية في الضفة الغربية بدرجة عالية، إضافة لكجكد 

تأثير لعكاهؿ الخدهات الهشتركة كالتسٍيبلت)إدارية كهكارد بشرية، استشارية، لكجستية كفىية، 

إلى كجكد تأثير لعكاهؿ السياسات  تسكيقية( في استداهة الهشاريع الريادية، كها خمصت الدراسة

اإلدارية )الحككهة، هعايير الدخكؿ كهعايير الخركج، التكجيً كالتشبيؾ، التهكيؿ كالدعـ( الهتبعة هف 

قبؿ الحاضىة في استداهة الهشاريع الريادية، كاظٍرت الىتائج أف جهيع عىاصر برىاهج تطكير 

عمى جهيع أبعاد استداهة الهشاريع الريادية  األعهاؿ الهقدـ هف قبؿ الحاضىة تؤثر بدرجة عالية

 كبدرجة عالية.

( بعنوان: المشاريع الريادية الصضيرة الممولة من قبل البنك اإلسالمي 2017دراسة القاضي )

 والوكالة السويدية لمتنمية )أسباب تعثرىا ومقترحات حميا(.

 كالككالة اإلسبلهي البىؾ قبؿ هف ةالههكل الصغيرة الريادية الهشاريعٌدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى 

ا أسبابهف حيث  لمتىهية السكيدية كالتي ىفذت في هحافظتي الخميؿ كبيت ، حمٍا كهقترحات تعثٌر

، كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي يشقيً الكهي 2016 -2013لحـ خبلؿ الفترة الههتدة هف 

ستباىة كالهقابمة كالهبلحظة كأدكات هستخدهان االكالكيفي هف خبلؿ رصد كتحميؿ كاقع هشكمة الدراسة 
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هستفيدان هف برىاهج التهكيف االقتصادم، كأخذت  250تككف هجتهع الدراسة هف لجهع البياىات، 

الدراسة إلى هجهكعة هف  كتكصمت ٌذي( هستفيد كهستفيدة، 80عيىة عشكائية بسيطة بمغ حجهٍا )

الريادية الصغيرة كجاء في هقدهتٍا التخطيط  الهعكقات هىٍا اإلدارية كالتي تحكؿ دكف تقديـ الهشاريع

لفكرة الهشركع هىذ البداية، كاالفتقار لمهٍارات اإلدارية الهتعمقة بإدارة الهشركع الصغير، كضعؼ 

ٌهاؿ التركيج لدل الهستفيديف، كسكء اختيار هكاف كهكقع تىفيذ فكرة الهشركع،  الهٍارات التسكيقية كا 

اب كجكد ذهة هالية خاصة بالهشركع حيث ُتستغؿ عائداتً ألهكر كسكء اإلدارة الهالية كخاصة غي

 شخصية.

 في الكسور حسابات مشكمة حل في الريادي التعميم استخدام ( بعنوان: دور2016دراسة زاىدة )

 "االقتصاد مبادئ"مساق 

ٌدؼ إجراء ٌذا البحث إلى التعرؼ عمى دكر استخداـ اسمكب التعميـ الريادم في حؿ هشكمة 

ت الكسكر في هساؽ هبادئ االقتصاد، حيث تـ تطبيؽ ٌذا البحث عمى عدد هف طمبة جاهعة حسابا

بكليتكىؾ فمسطيف في كمية الهٍف التطبيقية، هف دائرتي العمكـ االدارية كالعمكـ الهالية كالهصرفية؛ 

-2015الذيف سجمكا هساؽ هبادئ االقتصاد في الفصؿ الدراسي الثاىي هف العاـ االكاديهي 

ـ. كاىت عيىة  الدراسة لٍذا البحث شعبتيف هف هساؽ هبادئ االقتصاد حيث سجؿ في ٌذا 2016

هف تخصصات هختمفة.  تـ عهؿ اهتحاف قبمي لمشعبتيف ثـ حصؿ الباحث عمى هتكسط  67الهساؽ 

% لمشعبة الثاىية كعهؿ هىاقمة هف أجؿ الكصكؿ 68.50% لمشعبة األكلى، ك 68.20حسابي قيهتً 

 هختمفيف اسمكبيف بتطبيؽ الباحث قاـ بي هتقارب لضهاف تساكم قدرات الهجهكعتيف.الى هتكسط حسا

 برىاهج استخداـ طريؽ عف اآلخر األسمكب أها تقميدية، هحاضرات اعطاء األكؿ كاف التدريس، في
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 الطمبة ىتائج لهعرفة هقارىة عهؿ تـ األسمكبيف، استخداـ كبعد .الكمية هختبرات احدل في حاسكبي

 األسمكب في بيىها التقميدم، االسمكب في% 70.07 إلى 68.20 هف الشعبة هعدؿ فعارت حيث

 العهميات في األخطاء ىسبة اىخفضت%. 73.48 الى 68.50 هف الشعبة هعدؿ ارتفع الريادم

%. 2 بهقدار تحسف ٌىاؾ كاف أم% 42 إلى% 44 هف التقميدية الشعبة في الكسكر عمى الرياضية

 أم ،%36 إلى% 48 هف اإلبداعية لمشعبة الرياضية العهميات عمى خطاءاأل ىسبة اىخفضت بيىها

 %.  12 بهقدار تحسف ٌىاؾ كاف

مستوى توفر الخصائص الريادية وعالقتو ببع  المتضيرات  ( بعنوان:2016دراسة سمطان )

الشخصية: دراسة تطبيقية عمى طمبة البكالوريوس تخصص "إدارة األعمال" في جامعات جنوب 

 لضربيةالضفة ا

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى هستكل تكفر خصائص الريادة لدل طمبة البكالكريكس، 

"تخصص إدارة األعهاؿ" في جاهعات جىكب الضفة الغربية، كالبحث في إهكاىية كجكد عبلقة بيف 

هستكل تكفر ٌذي الخصائص كهجهكعة هف الهتغيرات الشخصية لمهبحكثيف، كها تسعى ٌذي الدراسة 

ى هعرفة االحتياجات البلزهة لدل الطمبة لمتكجً لمعهؿ الريادم. كلغايات تحقيؽ ٌذي األٌداؼ تبىت إل

الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت باالستباىة كأداة لجهع البياىات األكلية، كها تهت 

اسة إلى أف هستكل االستعاىة بالكتب كالدراسات السابقة لغايات جهع البياىات الثاىكية. كتكصمت الدر 

: -حسب الترتيب التالي-تكفر خصائص الشخص الريادم عىد أفراد العيىة جاء بشكؿ كبير 

التخطيط، ثـ التحكـ الذاتي، ثـ الثقة بالىفس، يميٍا هستكل عاؿإ هف الطاقة كالهثابرة كااللتزاـ، ثـ 

الحاجة إلى اإلىجاز. كأف التكاصؿ هع اآلخريف، بعدٌا االستقبللية، يميٍا تحهؿ الهخاطر، كأخيرا 
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جاءت عمى الىحك التالي: رأس  -هف األكثر إلى األقؿ إلحاحا-هتطمبات العهؿ الريادم لمطمبة 

الهاؿ، الفكرة الريادية، الدكرات التدريبية، بيئة قاىكىية داعهة، هعرفة بالتكىكلكجيا، البىية التحتية، 

دـ كجكد فركؽ في درجة تكفر خصائص الريادة كأخيرا ثقافة اجتهاعية داعهة، كها أثبتت الدراسة ع

لدل الطمبة الهبحكثيف تعزل إلى هتغير الجىس، كالهعدؿ الجاهعي، كشٍادة الثاىكية العاهة، كااللتحاؽ 

 ببراهج الريادة الشبابية، بيىها ٌىاؾ فركؽ تعزل إلى هتغير الجاهعة. 

عمال بجامعة حائل وآليات تفعيميا ( بعنوان: واقع ثقافة ريادة األ2016دراسة الحمالي والعربي )

 من وجية نظر الييئة التدريسية

 كجٍة هف تفعيمٍا كآليات حائؿ بجاهعة األعهاؿ ريادة ثقافة كاقعٌدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى 

كاعتهدت الدراسة عمى الهىٍج الكصفي كأدكاتً حيث تـ بىاء استباىة تـ ، التدريسية الٍيئة ىظر

اعضاء ٌيئة التدريس بجاهعة حائؿ بطريقة طبقية عشكائية بمغ عددٌـ  تطبيقٍا عمى عيىة هف

( فردان كتكصمت الدراسة إلى ضركرة كضع سياسات كأٌداؼ هحددة كخطط تىفيذية فيها يخص 234)

عهاؿ في الجاهعة، كحاجة كحدة ريادة األعهاؿ في الجاهعة لهزيد هف الجٍد كالعهؿ فيها ريادة األ

كعي ببراهجٍا كخططٍا باستهرار كالتركيج كالدعاية كاإلعبلف ألىشطتٍا، يخص تفعيؿ أىشطتٍا كال

عهاؿ ككذلؾ حاجة خطط ريادة األعهاؿ في الجاهعة إلى هيزاىيات هرصكدة في هجاؿ ريادة األ

 لتقديهٍا لهىسكبيٍا هف الطمبة ضهف براهج كمياتٍا الهختمفة.
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 ي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة( بعنوان: واقع ريادة األعمال ف2015دراسة أبو قرن )

هف خبلؿ  غزة بقطاع الفمسطيىية الجاهعات في األعهاؿ ريادة كاقعٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

دراسة هقارىة بيف عهادة خدهة الهجتهع كالتعميـ الهستهر بالجاهعة اإلسبلهية كهركز التعميـ الهستهر 

ر، استخدهت االستباىة كأداة لجه ع الهعمكهات كقد تككىت عيىة الدراسة هف طمبة التعميـ بجاهعة األٌز

ر كالبالغ عددٌـ الهستهر بالجاهعة اإلسبلهية كجاهعة األ كقد اظٍرت ىتائج طالب كطالبة،  160ٌز

الدراسة كجكد دكر هتكسط لئلبداع كاالبتكار كالهخاطرة الهحسكبة كاالستقبللية كالتىافسية كالثقافة 

ادم في التعميـ الهستهر في الجاهعة اإلسبلهية، في حيف تبيف كجكد دكر الريادية عمى التكجً الري

ر.  قميؿ لمهجاالت الهذككرة أعبلي عمى التكجيً الريادم في التعميـ الهستهر في جاهعة األٌز

( بعنوان: أثر أبعاد الريادة في أداء األعمال الصناعية الصضيرة العاممة في 2010عيسى )دراسة 

 العاصمة عمان

الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أبعاد الريادة )اإلبداع، االبتكار، كالتفرد، كالهخاطرة، كالهبادأة(  ٌدفت

في أداء األعهاؿ الصىاعية الصغيرة العاهمة في العاصهة عهاف، كتككف هجتهع الدراسة هف جهيع 

شركع حيث ( ه1400هشركعات األعهاؿ الصىاعية الصغيرة العاهمة في هديىة عهاف كالبالغ عددٌا )

%( هف هجهؿ الهشاريع الصىاعية في األردف، كتـ اختيار عيىة عشكائية طبقية 70شكمت حكالي )

( هشركعان 311ىسبية هف العهاؿ الصىاعية الصغيرة في العاصهة عهاف حيث بمغ أفراد العيىة )

إلى أىً يكجد  صغيران كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة فقد تـ تصهيـ استباىة لجهع البياىات، كتكصمت الدراسة

أثر ألبعاد الريادة هجتهعة في أداء األعهاؿ الصىاعية الصغيرة العاهمة في العاصهة عهاف، كتكجد 

فركؽ ألثر أبعاد الريادة في أداء االعهاؿ الصىاعية الصغيرة تعزل إلى الجىس كالعهر كالخبرة 
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ؿ الصىاعية الصغيرة تعزل إلى الكظيفية في عهاف، كال يكجد فركؽ ألثر أبعاد الريادة في أداء االعها

ؿ العمهي، لذلؾ يكصي الباحث بتشجيع أصحاب العهؿ العاهميف عمى تىهية أبعاد الريادة  الهٌؤ

 .العهاؿ الصىاعية الصغيرةلتحسيف أداء 

( بعنوان: أبعاد التوجو الريادي لممديرين وأثرىا عمى فاعمية القرارات 2008دراسة المناصرة )

 . كات المساىمة العامة األردنيةاإلستراتيجية في الشر 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تحميؿ أثر أبعاد الريادة لمهديريف عمى فاعمية القرارات اإلستراتيجية في 

الشركات الهساٌهة العاهة األردىية . كصهـ ىهكذجان لتحقيؽ ٌذا الٍدؼ ، تضهف التكجً الريادم 

هخاطرة ، كالبعد االستباقي ، كالبعد العدائي في الهتجسد بأبعادي : البعد اإلبداعي ، كالبعد ىحك ال

التىافس كالبعد االستقبللي ، عمى هتغير فاعمية القرارات اإلستراتيجية الهتهثؿ بأبعاد الهشاركة ، 

كتحقيؽ األٌداؼ ، ككاقعية القرارات كتكقيتٍا . كقد جهعت البياىات هف عيىة عشكائية تتككف هف 

( استباىً عمى هديرم اإلدارة العميا 330( . كزعت )2007عاـ ) ( شركة اعتهادان عمى تقارير66)

%( . كباستخداـ األساليب اإلحصائية الهتكفرة في رزهة 69بالشركة ، كبمغت ىسبة االستجابة )

(SPSS تـ تحميؿ األثر لمهتغيرات الهستقمة عمى الهتغير التابع لمدراسة ، كخمصت الدراسة إلى )

 الىتائج اآلتية :

ذم داللة لبعد اإلبداعي لمهديريف عمى فاعمية القرارات اإلستراتيجية في الشركات  كجكد أثر .1

 الهساٌهة العاهة األردىية .

كجكد أثر ذم داللة إحصائية لبعد االستباقي لمهديريف عمى فاعمية القرارات اإلستراتيجية في  .2

 الشركات الهساٌهة العاهة األردىية .
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العدائي في التىافس لمهديريف عمى فاعمية القرارات كجكد أثر ذم داللة إحصائية لبعد  .3

 اإلستراتيجية في الشركات الهساٌهة العاهة األردىية .

كجكد أثر ذم داللة إحصائية لبعد العدائي في التىافس لمهديريف عمى فاعمية القرارات  .4

 اإلستراتيجية في الشركات الهساٌهة العاهة األردىية .

بعد ىحك الهخاطرة لمهديريف عمى فاعمية القرارات اإلستراتيجية في كجكد أثر ذم داللة إحصائية ل .5

 الشركات الهساٌهة العاهة األردىية .

كجكد أثر ذم داللة إحصائية لمبعد االستقبللي في التىافس لمهديريف عمى فاعمية القرارات  .6

 اإلستراتيجية في الشركات الهساٌهة العاهة األردىية.

 :األجنبيةالدراسات   2.2.2

 التي تؤثر عمى الجامعات الريادية والحاالتالقضايا ( بعنوان: Reyes, 2016دراسة)

التي تؤثر عمى الجاهعات الريادية عبر تحميؿ  كالحاالتٌدفت ٌذي الدراسة إلى استكشاؼ القضايا 

في جاهعة سىغافكرة الكطىية كجاهعة ريادية هف  األعضاءكتحديد كيفية تأطير الهؤسسات  األطر

( هقابمة عصكان هؤسسان قس 18) الرئيسية حكؿ كيفية تجمي ذلؾ. تـ إجراء كاألفكارديـ الرؤل تق خبلؿ

الجاهعات الريادية كحالة غاهضة.  سة إلى أىً يىظر إلىاكقد تكصمت الدر جاهعة سىغافكرة الكطىية، 

ف الكثير كأ لمجاهعاتأكضح دكر الجٍات الفاعمة في تحقيؽ الريادة  الهقاببلتأضافة إلى أف تأطير 

التفسيرية  االختبلفاتهف القضايا الهطركحة حكؿ الجاهعات الريادية تعتبر قضايا هستعصية بسبب 

 .كدكافع كهصالح كؿ هؤسسة األعضاءلمجاهعات الريادية ها بيف الهؤسسات 
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 تطوير مفيوم لمبراعة في سياق الجامعات الريادية ( بعنوان:Change et al, 2016دراسة )

الدراسة هف  راسة إلى تطكير هفٍكـ لمبراعة في سياؽ الجاهعات الريادية. تككىت عيىةٌدفت ٌذي الد

كلتحقيؽ أٌداؼ  .دائرة 99عضك ٌيئة تدريس ك  634جاهعات. اها عيىة الدراسة فقد شهمت  6

. كقد اإلحصائية األساليب استخداـ العديد هف خبلؿالدراسة تـ اتباع الهىٍج الكصفي التحميمي هف 

ا كجكد تكصمت ا إيجابية هتعددة الهستكيات الهركىة  عبلقاتلدراسة إلى العديد هف الىتائج ابرٌز

 .التىظيهية كالبراعة عمى الهستكل الهىظهي كالفردم

 ( بعنوان: تأثير الكفاءات الريادية عمى أداء الشركات الصضيرةSanchez,2012دراسة )

داء الشركات الصغيرة هف خبلؿ بىاء ىهكذج ٌدؼ البحث إلى هعرفة تأثير الكفاءات الريادية عمى أ

سببي باستخداـ بياىات تـ الحصكؿ عميٍا هف ركاد أعهاؿ اسباىييف، حيث تـ في ٌذا الىهكذج تكضيح 

تأثير كفاءات الركاد عمى أداء الشركات الصغيرة، كالهدل التىافسي كالقدرات التىظيهية بشكؿ هباشر 

كالن حسب ها أكردت عهميات التحميؿ، حيث أشارت الىتائج أك غير هباشر، كالقت هعظـ الفرضيات قب

ي  أف الكفاءات الريادية تمعب دكران هؤثران في القدرات التىظيهية يؤثر إيجابيان عمى أداء الشركة ٌك

هتغير كسيط في العبلقة بيف الكفاءة الريادية كأداء الشركة، كبالرغـ هف أف الهدل التىافسي ال يرتبط 

بىهك العهؿ، إال اىً يعد هؤشران قكيان لمتىبؤ بأبعاد األداء األخرل هثؿ الكفاءة كاألداء  ةاألٌهيهف حيث 

الىسبي ذات العبلقة، بيىها تعد الكفاءة التىظيهية هؤشران قكيان لمتىبؤ بالهدل التىافسي، كقدـ البحث في 

 استٍا.ىٍايتً اآلثار الهترتبة عمى بعض التكجيٍات البحثية الهستقبمية التي يهكف در 
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 تطوير مقياس لمتوجو الريادي لمجامعات( بعنوان: Todorovic etal, 2011دراسة )

 ألعضاءكهجهكعات تركيز  هقاببلتٌدفت إلى تطكير هقياس لمتكجً الريادم لمجاهعات. كتـ إجراء 

 بعد كالعمكـ الصحية كالٍىدسة العاهميف في الجاهعات الكىدية الحاسكبٌيئة تدريس هف قسـ عمك ـ 

 األقساـهف رؤساء ( 208) كتكزيعٍا عمى األكليالدراسة بشكمٍا  استباىةتـ صياغة  األبعادتحديد 

 خبلؿالهىٍج الكصفي التحميمي هف  العاهميف في الجاهعات الكىدية. كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة تـ اتباع

ا التحميؿ اإلحصائية األساليباستخداـ العديد هف  تحميؿ العاهمي كال االستكشافيالعاهمي  أبرٌز

ي التحشيد  التككيدم. كقد تكصمت الدراسة إلى تحديد اربعة ابعاد أساسية لمتكجً الريادم لمجاهعات ٌك

التعاكف هع الهؤسسات الصىاعية كالخدهية كالسياسات  االعتياديةالتهيز كالحالة غير  البحثي

 .الجاهعية
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 الدراسات السابقة:التعقيب عمى  3.2

لة الدراسة التي يقكـ بٍا بدافع الشعكر بالهسؤكلية كأٌهية هكضكعٍا كعاهؿ حرص الباحث عمى أصا

هٍـ في تحقيؽ تىهية األفكار الريادية، قدـ الباحث عدد هف الدراسات السابقة الهحمية كالعربية 

كاألجىبية التي تتعمؽ بهكضكع الدراسة الحالية حيث لـ تتىاكؿ الدراسات السابقة هكضكع الدراسة 

ذا يعكس أٌهية اختيار الباحث لٍذي الدراسة.الحالية   بشكؿ هباشر، ٌك

 أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 ( كدراسة2016كدراسة الحهالي كالعربي )( 2017دراسة السر ) في هجتهعٍا هع اتفقت ٌذي الدراسة

(Reyes, 2016( كدراسة )Change et al, 2016( كدراسة )Todorovic etal, 2011 ) دراسة ك

حيث ( 2016، ككذلؾ هع دراسة زاٌدة )حيث طبقت عمى العاهميف في الجاهعات( 2015أبك قرف )

( في عىكاىٍا 2015أبك قرف )كتشابٍت ٌذي الدراسة هع دراسة ، طبقت عمى الطمبة في الجاهعات

ك كاقع ريادة  .األعهاؿ في الجاهعات الفمسطيىية ٌك

 الحالية والدراسات السابقة: بين الدراسة االختالفأوجو 

، بيىها ركزت هجهكعة تركز الدراسة الحالية عمى الثقافة الريادية كأثر ذلؾ عمى أبعاد الريادية .1

لريادية كريادية األعهاؿ هف حيث اعمى التعميـ الريادم كالهشاريع  السابقة هف الدراسات

 .كاقعٍا

بيىها بعض  يف في جاهعة البكليتكىؾطبقت ٌذي الدراسة عمى عيىة هككىة هف الطمبة كالعاهم .2

 .طبقت عمى العاهميف كالبعض االخر طبؽ عمى الطمبة السابقة الدراسات
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، بيىها شهمت ٌذي الدراسة عيىة هف الطمبة في جاهعة البكليتكىؾ يدرسكف ريادة األعهاؿ .3

 .عمى هجتهع جاهعات فمسطيىية كدكلية أخرل السابقةالدراسات  شهمت

 ة:ما يميز ىذه الدراس

 أىٍا أكؿ دراسة ركزت عمى الثقافة الريادية في جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف. .1

 أىٍا استخدهت اسمكب تحميؿ الهجتهعيف "الطمبة كالعاهميف". .2

 ركزت عمى هكضكع حديث في الجاهعات الفمسطيىية. .3

لعاـ  طبقت ٌذي الدراسة عمى جاهعة حاصمة عمى أفضؿ جاهعة ريادية في الكطف العربي .4

 .ـ2018
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 الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 بتحديػد بداية الدراسة، في اتباعٍا تـ التي الفصؿ كصفان كاهبلن لمطريقة كاإلجراءات ٌذا تىاكؿ

 اسػتخداهٍا، تػـ التي األدكات إلى باإلضافة الدراسة، هجتهع كتعريؼ ككصؼ اتباعً، تـ الذم الهىٍج

 .الدراسة أسئمة عف ةلئلجاب استخدهت التي اإلحصائية الهعالجات يتضهف كها
 منيج الدراسة 1.3

بجهػع البياىػات  يٍػتـ أىً حيث الدراسة، ألغراض لهبلءهتً ىظران  الكصفي، الهىٍج استخداـ تـ

 فػػػي ةالريػػػاد أبعػػػاد عمػػػى ةالرياديػػػ ةالثقافػػػ ثػػػرأ حػػػكؿ البياىػػػات جهػػػع تػػػـّ  كقػػػد ،ككصػػػفٍا كهػػػا ٌػػػي بػػػالكاقع

اهميف في كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة بكليتكىؾ استباىة لمععف طريؽ تكزيع ة الفمسطيىي الجاهعات

كاسػػػتباىة أخػػػرل عمػػػى طمبػػػة قسػػػـ الريػػػادة فػػػي كميػػػة الهٍػػػف التطبيقيػػػة فػػػي جاهعػػػة بكليتكىػػػؾ  ،فمسػػػطيف

ـّ تحميؿ البياىات فمسطيف  .الهىاسبة اإلحصائية بالطرؽ كت
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 مجتمع الدراسة 2.3

، فمسػػطيف بكليتكىػػؾ جاهعػػة فػػي يقيػػةالتطب الهٍػػف كميػػةالعػػاهميف فػػي ف هجتهػػع الدراسػػة هػػف تكػكّ 

( طالبػػان 2484( هكظفػػان، أهػػا الطمبػػة فقػػد بمػػغ عػػددٌـ )84حيػػث بمػػغ عػػدد العػػاهميف فػػي تمػػؾ األقسػػاـ )

  ( طالب كطالبة.104، كتـ اختيار طبلب ريادة األعهاؿ كالبالغ عددٌـ )كطالبة

 دراسةعينة ال 3.3
، كقػد تػـ اختيػار فمسػطيف بكليتكىػؾ جاهعػة فػي قيةالتطبي الهٍف كميةالعاهميف في تككىت عيىة الدراسة 

الػذيف يدّرسػكف  أم شهمت الدراسػة جهيػع العػاهميف فػي كميػة الهٍػف التطبيقيػة ،القصديةبالطريقة العيىة 

ـ 104) الطمبػػة بمغػػتعيىػػة  أهػػا ( هكظفػػان،28ٌـ )كبمػػغ عػػدد هسػػاقات الريػػادة ( فػػردان، كقػػد تػػـ اختيػػاٌر

ة الدراسػػة جهيػػع الطمبػػة الػػذيف يدرسػػكف هسػػاقات الريػػادة خػػػبلؿ حيػػث شػػهمت عيىػػ، القصػػديةبالطريقػػة 

يكضػػػػػح خصػػػػػائص العيىػػػػػة  (2.3( ك)1.3)كالجػػػػػدكؿ  ،فػػػػػي كميػػػػػة الهٍػػػػػف التطبيقيػػػػػة الفصػػػػػؿ الحػػػػػالي

 الديهكغرافية.

 العاممينلعينة : الخصائص الديموغرافية (1.3)جدول 
 النسبة % العدد مستويات المتضير المتضير

 الجنس
 67.86 19 ذكر
 32.14 9 ىثىأ

 100.0 28 المجموع

 المؤىل العممي

 32.14 9 بكالكريكس
 67.86 19 هاجستير
 0 0 دكتكراي
 100.0 28 المجموع

 سنوات الخبرة
 14.29 4 سىكات 4أقؿ هف 

 57.14 16 ( سىكات9-4هف )
 28.57 8 سىكات 9أكثر هف 
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 100.0 28 المجموع

 الدائرة التي يعمل بيا المدرس

 67.86 19 عمـك اإلداريةال
 17.85 5 الحاسكب
 14.29 4 ٌىدسة
 100.0 28 المجموع

 الطمبةلعينة : الخصائص الديموغرافية (2.3)جدول 
 النسبة % العدد مستويات المتضير المتضير

 الجنس
 57.69 60 ذكر
 42.31 44 أىثى

 100.0 104 المجموع

 المستوى الدراسي
 50.96 53 سىة أكلى

 49.04 51 ىة ثاىيةس
 100.0 104 المجموع

 دوات الدراسةأ 4.3
 الجاهعػػات فػػي ةالريػػاد أبعػػاد عمػػى ةالرياديػػ ةالثقافػػ ثػػرأاسػػتباىتيف لقيػػاس بتطػػكير  قػػاـ الباحػػث

األكلػػػى طبقػػػت عمػػػى العػػػاهميف فػػػي كميػػػة الهٍػػػف التطبيقيػػػة فػػػي جاهعػػػة بكليتكىػػػؾ فمسػػػطيف ، ةالفمسػػػطيىي

 بعػد كذلػؾدة فػي كميػة الهٍػف التطبيقيػة فػي جاهعػة بكليتكىػؾ فمسػطيف، عمػى طمبػة الريػا تكالثاىية طبقػ

  .الدراسة هكضكع تىاكلت التي كالدراسات عدد هف األبحاث هراجعة

التــي  الفمســطينية الجامعــات فــي الريــادة أبعــاد عمــى الرياديــة الثقافــة أثــراســتبانة   1.4.3

  فمسطين تكنكبولي جامعة في التطبيقية المين كميةطبقت عمى العاممين 

 االستبانةوصف 

 ةالفمسػطيىي الجاهعػات في ةالرياد أبعاد عمى ةالريادي ةالثقاف تأثيرطّكر الباحث استباىة لقياس 

 االبػداعاالستباىة الهحػاكر اآلتيػة: )، كخصصت السابقةباالعتهاد عمى الهقاييس الكاردة في الدراسات 
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( فقػػػػػرة 45الىٍائيػػػػػة ) ابصػػػػػكرتٍ االسػػػػػتباىة تضػػػػػّهىكت( االسػػػػػتقبللية، التىافسػػػػػية، الهخػػػػػاطر، كاالبتكػػػػػار

عمى سّمـ االستجابة الذم  العاهميفعف طريؽ اختيار  االستباىة(، كيتـ اإلجابة عمى فقرات 1)الهمحؽ 

ػػػي كػػػاآلتي: الخهاسػػػييتبػػػع الفقػػػرة كفػػػؽ تػػػدريج ليكػػػرت  ( 3) هحايػػػد (4)هكافػػػؽ  (،5)بشػػػدة  هكافػػػؽ، ٌك

 (.1)بشدة  هعارض(، 2) هعارض

 :تبانةاالس صدق

عمػػى بصػػكرتً األكليػػة   االسػػتباىةالباحػػث بعػػرض  ؽ هػػف الصػػدؽ الظػػاٌرم لمهقيػػاس قػػاـلمتحقػػ

)الهمحؽ  في الجاهعات الفمسطيىية هف ذكم االختصاص كالخبرة األساتذة العاهميف هفهحكهيف ( 10)

ؿ تعػػدي كبعػػد األخػػذ بػػآراء الهحكهػػيف تػػـ ،اسيػػ، كذلػػؾ هػػف أجػػؿ التكصػػؿ إلػػى الصػػدؽ الظػػاٌرم لمهق(3

عادة صياغة بعض الفقرات حتى ظٍرت   (.1همحؽ )ال ( فقرة45الىٍائية ) ابصكرتٍكا 

  صدق االتساق الداخمي 

( Pearson correlationتـ التحقؽ هف صدؽ الهقيػاس بحسػاب هعاهػؿ االرتبػاط بيرسػكف )

 .(3.3) ، كذلؾ كها ٌك كاضح في الجدكؿلبلستباىةهع الدرجة الكمية  االستباىةلفقرات 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )(3.3)جدول 
 لالستبانةمع الدرجة الكمية  االستبانة

معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 0.000 **0.595 23 اراالبداع واالبتكمجال 
1.  0.718** 0.000 24 0.838** 0.000 
2.  0.651** 0.000 25 0.828** 0.000 
3.  0.700** 0.000 26 0.885** 0.000 
4.  0.720** 0.000 27 0.716** 0.000 
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معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) معامل ارتباط  الرقم

 بيرسون )ر(
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 
5.  0.871** 0.000 28 0.635** 0.000 
6.  0.764** 0.000 39 0.637** 0.000 
7.  0.894** 0.000 30 0.812** 0.000 
8.  0.888** 0.000 31 0.864** 0.000 
 مجال االستقاللية 0.000 **0.731  .9

10.  0.616** 0.000 32 0.850** 0.000 
11.  0.877** 0.000 33 0.803** 0.000 
12.  0.837** 0.000 34 0.828** 0.000 
13.  0.902** 0.000 35 0.872** 0.000 

 0.000 **0.861 36 المخاطرةمجال 
14.  0.808** 0.000 37 0.867** 0.000 
 مجال الثقافة الريادي 0.000 *0.723  .15
16.  0.691** 0.000 38 0.704** 0.000 
17.  0.842** 0.000 39 0.738** 0.000 
18.  0.856** 0.000 40 0.833** 0.000 
19.  0.854** 0.000 41 0.914** 0.000 
20.  0.940** 0.000 42 0.774 0.000 
21.  0.929** 0.000 43 0.721 0.000 

 0.000 0.840 44 مجال التنافسية
22.  0.834* 0.000 45 0.820 0.743 

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

 االسػتباىةإلػى أف جهيػع قػيـ هصػفكفة ارتبػاط فقػرات  (3) تشير الهعطيات الػكاردة فػي الجػدكؿ

 .االستباىةقرات فبيف داخمي  اتساؽ كجكدهع الدرجة الكمية لمهقياس دالة إحصائيان، هها يشير إلى 

  :االستبانة ثبات

 .(4.3)، كها ٌك هكضح في الجدكؿ كركىباخ ألفاالثبات  هؿهعاهف خبلؿ حساب الثبات  تـّ 
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 الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استبانةلثبات  كرونباخ ألفا: نتائج معامل (4.3)جدول 
 من وجية نظر العاممينالفمسطينية 

  يمة ألفاق لمقياسا
 0.955 االبداع واالبتكارمجال 
 0.958 المخاطرةمجال 

 0.945 مجال التنافسية
 0.975 مجال االستقاللية

 0.923 مجال الثقافة الريادي
 0.986 الدرجة الكمية

 

 الثقافػة أثػرال كركىبػاخ ألفػاأف قيهػة هعاهػؿ ثبػات  (4.3)تشير الهعطيػات الػكاردة فػي الجػدكؿ 

كركىبػاخ ، حيػث بمغػت قيهػة هعاهػؿ هىاسػبةكاىت  الفمسطيىية الجاهعات في الريادة بعادأ عمى الريادية

 .تحقيؽ أٌداؼ الدراسةك (، هها يشير إلى أف الهقياس يتهتع بدرجة يصمح لمتطبيؽ 0.986) ألفا

التـي الفمسـطينية  الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثراستبانة   2.4.3

 فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية ةطمبطبقت عمى 

 وصف المقياس . أ

 ةالفمسػػػػطيىي الجاهعػػػػات فػػػػي ةالريػػػػاد أبعػػػػاد عمػػػػى ةالرياديػػػػ ةالثقافػػػػ ثػػػػرأ اسػػػػتباىة الباحػػػػث طػػػػّكر

 عمػػى ةالرياديػػ ةالثقافػػ ثػػرأالهتعمقػػة بهكضػػكع  عػػدد هػػف الدراسػػات فػػي الػػكاردة الهقػػاييس عمػػى باالعتهػػاد

 الهمحؽ) فقرة( 40) الىٍائية ابصكرتٍ االستباىة تحيث تضّهى ،ةالفمسطيىي اتالجاهع في ةالرياد أبعاد

 يتبػع الػذم االسػتجابة سػّمـ عمػى الهشػتركيف اختيػار طريؽ عف االستباىة فقرات عمى اإلجابة كيتـ ،(2

ػي الخهاسػي، ليكػرت تدريج كفؽ الفقرة  ( هعػارض3) هحايػد (4)هكافػؽ  (،5)بشػدة  هكافػؽ: كػاآلتي ٌك

 .(1)بشدة  رضهعا(، 2)
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 صدق االستبانة:

 عمى( 2الهمحؽ)األكلية  بصكرتً االستباىة بعرض الباحث قاـ لبلستباىة الظاٌرم الصدؽ هف لمتحقؽ

 الهمحػػؽ) كالخبػػرة االختصػػاص ذكم الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي العػػاهميف األسػػاتذة هػػف هحكهػػيف( 10)

 تعػػديؿ تػػـ الهحكهػػيف بػػآراء األخػػذ كبعػػد لمهقيػػاس، الظػػاٌرم الصػػدؽ إلػػى التكصػػؿ أجػػؿ هػػف كذلػػؾ ،(3

عادة  (.2الهمحؽ) فقرة( 40) الىٍائية ابصكرتٍ االستباىة تكتضّهى الفقرات، بعض صياغة كا 

  صدق االتساق الداخمي 
( لفقػرات Pearson correlationتػـ التحقػؽ هػف صػدؽ الهقيػاس بحسػاب هعاهػؿ االرتبػاط بيرسػكف )

 .(5.3)لؾ كها ٌك كاضح في الجدكؿ ، كذلبلستباىةهع الدرجة الكمية  االستباىة

 لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات (Pearson correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )(5.3)جدول 

 لالستبانة الكمية الدرجة مع االستبانة

 الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) الرقم 

معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

الحتمالية القيمة ا
(Sig.) 

 0.006 **0.595 21 االبداع واالبتكارمجال 
1.  0.794** 0.000 22 0.491** 0.028 
2.  0.661** 0.000 23 0.434** 0.046 
3.  0.723** 0.000 24 0.738** 0.000 
 مجال االستقاللية 0.003 **0.630  .4
5.  0.715** 0.000 25 0.519* 0.019 
6.  0.676** 0.001 26 0.717** 0.000 
7.  0.660** 0.002 27 0.449* 0.047 
8.  0.679** 0.001 28 0.609** 0.004 
9.  0.594** 0.006 29 0.602* 0.005 

 0.000 *0.883 30 المخاطرةمجال 
10.  0.640** 0.002 31 0.489** 0.029 
 مجال الثقافة الريادي 0.019 *0.520  .11
12.  0.772** 0.000 32 0.797** 0.000 
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معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) معامل ارتباط  الرقم

 بيرسون )ر(
الحتمالية القيمة ا
(Sig.) 

13.  0.807** 0.000 33 0.538* 0.014 
14.  0.760** 0.000 34 0.868** 0.000 
15.  0.725** 0.000 35 0.836** 0.000 
16.  0.692** 0.001 36 0.523* 0.018 

 0.000 **0.867 37 مجال التنافسية
17.  0.598* 0.005 38 0.778** 0.000 
18.  0.614** 0.004 39 0.740** 0.000 
19.  0.469* 0.037 40 0.720** 0.000 
20.  0.399* 0.011    

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01دالة إحصائيًا عند )**  

 فقػػػػرات ارتبػػػػاط هصػػػػفكفة قػػػػيـ جهيػػػػع أف إلػػػػى (5.3) الجػػػػدكؿ فػػػػي الػػػػكاردة الهعطيػػػػاتتشػػػػير 

 فقػػرات بػػيف داخمػػي اتسػػاؽ كجػػكد إلػػى يشػػير ههػػا إحصػػائيان، دالػػة لبلسػػتباىة الكميػػة الدرجػػة هػػع االسػػتباىة

 .الهقياس

  االستبانة: ثبات

 .(6.3)، كها ٌك هكضح في الجدكؿألفا كركىباخالثبات  هؿهعاهف خبلؿ ب الثبات حسا تـّ 

 الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استبانةلثبات  ألفا كرونباخ: نتائج معامل (6.3)جدول 
 الفمسطينية

  قيمة ألفا لمقياسا
 0.852 االبداع واالبتكارمجال 
 0.823 المخاطرةمجال 

 0.840 مجال التنافسية
 0.713 مجال االستقاللية

 0.856 مجال الثقافة الريادي
 0.910 الدرجة الكمية
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 ثػرأ سػتباىةال ألفػا كركىبػاخأف قيهػة هعاهػؿ ثبػات  (6.3)تشير الهعطيات الكاردة فػي الجػدكؿ 

غػػت قيهػػة هعاهػػؿ كاىػػت هرتفعػػة، حيػػث بم ةالفمسػػطيىي الجاهعػػات فػػي ةالريػػاد أبعػػاد عمػػى ةالرياديػػ ةالثقافػػ

يصػمح لمتطبيػؽ ك يتهتػع بدرجػة هرتفعػة هػف الثبػات،  االسػتباىةهها يشير إلى أف  (0.91) ألفا كركىباخ

 .تحقيؽ أٌداؼ الدراسةك 

 إجراءات الدراسة 5.3

ي كاآلتي: لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاـ الباحث   بإجراء الدراسة كفؽ عدد هف الهراحؿ، ٌك

  األدكات التػػي كردت فػػي الدراسػػات د االطػػبلع عمػػى عػػدد هػػف الدراسػػة، كذلػػؾ بعػػ اسػػتباىةإعػػداد

 .السابقة

  هكافقة أفراد العيىة هف أجؿ تطبيؽ الدراسة.الحصكؿ عمى 

  ّـ ـّ تكزيعٍػا، كبالتػالي تػ جهع البياىات، حيث حرص الباحث عمى اسػترجاع جهيػع الىسػل التػي تػ

ة فػػي جاهعػػة بكليتكىػػؾ كميػػة الهٍػػف التطبيقيػػ ( هػػف الطمبػػة فػػي104هػػف العػػاهميف ك)( 28جهػػع )

 .فمسطيف

 .ـّ إجراء الهعالجة اإلحصائية البلزهة لتحميؿ الىتائج  ت

 األساليب اإلحصائية 6.3

ـّ استخداـ ةدراسالتحميؿ بياىات ل  : حزهة البراهج االحصائية لمعمكـ االجتهاعية ت

)22, Version (Statistical Package for the Social Sciences :SPSS
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 اإلحصائية التالية: ساليباألتخداـ اس تـّ حيث 

  كالىسب الهئكية لهعرفة خصائص الهجتهع الديهكغرافية.التكرارات 

 كالكزف الىسبي االىحرافات الهعياريةك  الهتكسطات الحسابية. 

  االستباىةألفا لهعرفة ثبات فقرات كركىباخ اختبار. 

  االستباىةهعاهؿ االرتباط بيرسكف لهعرفة صدؽ فقرات. 

  ت( )اختبار(Independent samples: T-Test لهعرفة الفركؽ بيف هتكسطات ) الهتغيرات

 .الهستقمة بهستكييف

 ( اختبار تحميؿ التبايف األحادمOne Way Anova ) الهتغيػرات لهعرفة الفركؽ بيف هتكسطات

 .الهستقمة بثبلث هستكيات فأكثر

 ( اختبػػػارLSD لمهقارىػػػات الثىائيػػػة البعديػػػة إليجػػػاد هصػػػدر الفػػػر ) ريػػػادة كاقػػػعكؽ فػػػي هتكسػػػطات 

 .ةهستقم ثبلث عيىاتلهعرفة الفركؽ بيف هتكسطات  الفمسطيىية الجاهعات في االعهاؿ

 أبعػاد عمػى الرياديػة الثقافػة أثػر هتكسػطات لهقياسػي هفتاح التصحيح لقراءة الهتكسػطات الحسػابية 

 (4كها في همحؽ رقـ ) الفمسطيىية الجاهعات في الريادة
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 اسةنموذج الدر  7.3
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 لمطمبة: )الجنس، المستوى الدراسي( الضابطةالمتضيرات 

 لمعاممين: )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، الدائرة التي يعمل بيا المدرس(. الضابطةالمتضيرات 
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 الفصل الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة

ـّ التكصؿ لٍا بعد إجراءيتضهف ٌذا الفصؿ  ي حصػائؿ اإلتحميال عرضان لىتائج الدراسة التي ت

 الدراسة. لبياىات

 نتائج اسئمة الدراسةتحميل  1.4

 نظــر وجيــة مــن الفمســطينية الجامعــات فــي الريــادة وأبعــاد الرياديــة الثقافــة واقــع مــا: األولالســؤال 

 ؟فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في والطمبة العاممين

 كالػكزف الىسػبيكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعياريػة استخراج الهت السؤاؿ تـّ مى لئلجابة ع

هػف كجٍػة ىظػر العػاهميف كالطمبػة  الفمسػطيىية الجاهعػات فػي الريػادة كأبعػاد الرياديػة الثقافػة كاقػع لقيػاس

 .(1.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجدكؿ فمسطيف ؾفي كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة بكليتكى
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 وأبعاد الريادية الثقافة واقع لقياس النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات ابيةالحس المتوسطات: (1.4)جدول 
 بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في والطمبة العاممين نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة

 فمسطين

 المجال الرقم
 الطمبة العاممين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
المتوسط  الدرجة النسبي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

 مرتفعة 79.6 0.43 3.98 متوسطة 7117 0.71 3.56 كاالبتكار هجاؿ االبداع 1

 متوسطة 72.8 0.53 3.64 متوسطة 7117 0.81 3.55 هجاؿ الهخاطرة 7

 رتفعةم 77.0 0.44 3.85 مرتفعة 7617 0.59 3.81 هجاؿ التىافسية 3

 مرتفعة 76.0 0.48 3.80 مرتفعة 7517 0.69 3.75 هجاؿ االستقبللية 4

 مرتفعة 77.8 0.47 3.89 مرتفعة 7614 0.58 3.82 هجاؿ الثقافة الريادم 5

 مرتفعة 76.8 0.37 3.84 مرتفعة 73.6 0.64 3.68 الدرجة الكمية

هػف  الفمسػطيىية الجاهعػات فػي االعهػاؿ ريػادةأف  (1.4)تشير الهعطيػات الػكاردة فػي الجػدكؿ 

بدرجػػة  تجػػاء فمسػػطيف ؾكجٍػػة ىظػػر العػػاهميف كالطمبػػة فػػي كميػػة الهٍػػف التطبيقيػػة فػػي جاهعػػة بكليتكىػػ

 كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي االعهػػاؿ ريػػادةللمدرجػػة الكميػػة  الػػكزف الىسػػبي، حيػػث بمػػغ هرتفعػػة

 الػكزف الىسػبي %(، أهػا73.6) طيففمسػ بكليتكىػؾ جاهعػة فػي التطبيقيػة الهٍػف كميػة في العاهميف ىظر

 الهٍػػػف كميػػػة فػػػي الطمبػػػة ىظػػػر كجٍػػػة هػػػف الفمسػػػطيىية الجاهعػػػات فػػػي االعهػػػاؿ ريػػػادةللمدرجػػػة الكميػػػة 

 %(.76.8) فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية

يرل الباحث أف العاهميف كالطمبة في جاهعة البكليتكىؾ يسعكف إلى التهيز كهكاكبة األحدث كالتطكر 

جاؿ العمهي كها أف ٌىاؾ خطط استراتيجية لكمية الهٍف التطبيقية تعهؿ جاهعة البكليتكىؾ في اله

عمى تىفيذٌا هف اجؿ الكصكؿ إلى أعمى درجة هف التهيز كهىافسة الجاهعات األخرل هف خبلؿ 

حاجة ريادة األعهاؿ في  (2016) كالعربي الحهاليتحقيؽ درجة عالية هف التهيز، كقد أكدت دراسة 
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هعة إلى هيزاىيات هرصكدة في هجاؿ ريادة األعهاؿ لتقديهٍا لهىسكبيٍا هف الطمبة ضهف براهج الجا

 كمياتٍا الهختمفة.

 وتفّرع عن السؤال الرئيس لمدراسة عدد من األسئمة ىي:

ــار مــا: ولاأل الفرعــي الســؤال  ــداع واالبتك  نظــر وجيــة مــن الفمســطينية الجامعــات فــي مســتوى االب

 ؟ فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في والطمبة العاممين

 كالػكزف الىسػبياستخراج الهتكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعياريػة  السؤاؿ تـّ مى لئلجابة ع

 كميػة فػي كالطمبػة العػاهميف ىظػر كجٍػة هػف الفمسػطيىية الجاهعػات فػي كاالبتكػار االبداعهستكل لقياس 

 .(2.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجدكؿ فمسطيف ىؾبكليتك جاهعة في التطبيقية الهٍف

 أواًل: العاممين

 في واالبتكار االبداع مستوىل والوزن النسبي: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (2.4)جدول 
مرتبة حسب  فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من الفمسطينية الجامعات

 األىمية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

1.  
تشجعىي إدارة الجاهعة عمى استخداـ أساليب جديدة 

 في العهؿ.
4.28 0.97 85.6 

 هرتفعة

2.  
تساٌـ إدارة الجاهعة في عقد اجتهاعات هع ريادييف 

 ىاجحيف لبلستفادة هف تجاربٍـ.
3.89 0.68 77.8 

 هرتفعة

3.  
تٍدؼ إدارة الجاهعة إلى تىهية ركح اإلبداع 

 كاالبتكار 
3.85 0.65 77 

 هرتفعة

4.  

تحرص إدارة الجاهعة عمى إجراء التغيرات الهستهرة 
في البراهج التدريب الريادية كفؽ هتطمبات السكؽ 

 الهحمي كالتغيرات البيئية
3.82 0.94 76.4 

 هرتفعة

بد  .5  هرتفعة 76.4 0.61 3.82اء األفكار تهىح الجاهعة الحرية الكافية لطرح كا 
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

 الريادية الجديدة

6.  
تشجع إدارة الجاهعة األفكار الهبتكػرة كالهشػاريع 

 الطهكحة
3.78 0.78 75.6 

 هرتفعة

7.  
تساٌـ إدارة الجاهعة في دعـ هشاريع البحث 

 كالتطكير لدعـ االبداع كاالبتكار
 هرتفعة 75 0.88 3.75

8.  
كار بشأف إهكاىية تتيح إدارة الجاهعة إهكاىية الح

 تبىي هشاريع جديدة 
3.61 0.78 72.2 

 هتكسطة

9.  
تهىح الجاهعة الحرية الكافية في تىفيذ األفكار 

 الريادية الجديدة
3.53 0.92 70.6 

 هتكسطة

 هتكسطة 68.4 0.99 3.42 تدعـ إدارة الجاهعة هعىكيان األفكار الجديدة الهقدهة.  .10

11.  
الجاهعة تساعد الهصادر كالهكارد الهتاحة في 

 بالرقي بهستكل االبتكار كاإلبداع
 هتكسطة 68.4 1.11 3.42

 هتكسطة 52.2 0.91 2.61 تدعـ إدارة الجاهعة هاليان األفكار الجديدة الهقدهة.  .12

13.  
تهىحىي إدارة الجاهعة هكافآت لؤلفكار الجديدة 

 الهقدهة.
 هتكسطة 50.6 1.07 2.53

ـــي ـــار ف ـــداع واالبتك ـــة لمســـتوى االب ـــات  الدرجـــة الكمي الجامع
 الفمسطينية من وجية نظر العاممين

 متوسطة 71.2 0.71 3.56

 الجاهعػػػػات فػػػػي كاالبتكػػػػار االبػػػداع هسػػػػتكلأف  (2.4)تشػػػير الهعطيػػػػات الػػػػكاردة فػػػي الجػػػػدكؿ 

جػػاءت  فمسػػطيف بكليتكىػػؾ جاهعػػة فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي العػػاهميف ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية

 %(.71.2) كاالبتكار االبداع هستكلللمدرجة الكمية  الىسبيالكزف ، حيث بمغ هتكسطةبدرجة 

يػػرل الباحػػث أف الطمبػػة فػػي كميػػة الهٍػػف الطبيػػة يعهػػؿ عمػػى تحقيػػؽ أعمػػى درجػػة هػػف التهيػػز 

كاالبداع في هجػاؿ ريػادة األعهػاؿ فٍػـ يسػعكف إلػى الكصػكؿ إلػى درجػة هرتفعػة هػف التهيػز هػف خػبلؿ 

عصػػرية فػػي هجػػاؿ األعهػػاؿ كلكػػف العػػاهميف يػػأهمكف هػػف ابتكػػار طػػرؽ كأسػػاليب عهػػؿ تكاكػػب التطػػكر ال

الطمبػػة درجػػة أعمػػى ههػػا حققػػً الطمبػػة هػػف خػػبلؿ تػػكجيٍٍـ إلػػى طػػرؽ العهػػؿ كاألسػػاليب الحديثػػة فػػي 
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العهؿ، لذا ىجد أف الطمبة يبذلكف أقصى درجػة هػف الطاقػة لػذا ظٍػر هسػتكل االبػداع كاالبتكػار بدرجػة 

ة هسػػػتكل أعمػػػى هػػػف ذلػػػؾ لػػػذا ظٍػػػرت رأم العػػػاهميف بدرجػػػة عاليػػػة بيىهػػػا العػػػاهميف يػػػأهمكف هػػػف الطمبػػػ

التي أظٍرت هستكل هتكسط هف اإلبػداع  (2015) قرف أبك دراسةهتكسطة، كتختمؼ ٌذي الىتيجة هع 

 كاالبتكار لدل الطمبة. 

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (2.4)يتضح هف الجدكؿ ك 

 هؿالع في جديدة أساليب استخداـ عمى الجاهعة إدارة تشجعىي. 

 تجاربٍـ هف لبلستفادة ىاجحيف ريادييف هع اجتهاعات عقد في الجاهعة إدارة تساٌـ. 

 كاالبتكار اإلبداع ركح تىهية إلى الجاهعة إدارة تٍدؼ  

العاهميف في كمية الهٍف التطبيقية يعهمكف عمى تبىي األفكار الجديدة كتشجيعٍا هف أجؿ  يرل الباحث

حٍػػا الطمبػػة هػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى أعمػػى درجػػة هػػف التهيػػز بػػيف إظٍػػار األفكػػار االبداعيػػة التػػي يطر 

الطمبػػػة ككػػػذلؾ يػػػتـ عقػػػد اجتهاعػػػات هػػػف أجػػػؿ طػػػرح ٌػػػذي األفكػػػار لتىهيػػػة ركح اإلبػػػداع كاالبتكػػػار بػػػيف 

  الطمبة.

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (2.4)يتضح هف الجدكؿ 

 دة الهقدهةيفكار الجدؤلهكافآت ل الجاهعةإدارة  يتهىحى. 

 الهقدهة الجديدة األفكار هاليان  الجاهعة ةإدار  تدعـ. 

 كاإلبداع االبتكار بهستكل بالرقي الجاهعة في الهتاحة كالهكارد الهصادر تساعد 
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ـ كخاصػة هػف  يرل الباحث أف كمية الهٍف التطبيقيػة ال تعهػؿ عمػى هػىح الهكافػآت لمطمبػة عمػى أفكػاٌر

هػف أجػؿ تبىيٍػا هػف قبػؿ أحػد الههػكليف  الجاىب الهادية كلكػف يهكػف أف تعهػؿ عمػى طػرح ٌػذي األفكػار

 لٍذي األفكار كال تعهؿ عمى تكفير الهصادر كخاصة الهالية لدعـ األفكار االبداعية

 الطمبة: ثانياً 

 في واالبتكار االبداع مستوىل والوزن النسبي: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (3.4)جدول 
مرتبة حسب  فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في طمبةال نظر وجية من الفمسطينية الجامعات

 األىمية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الدرجة

 هرتفعة 83.8 0.72 4.19 تتيح لمطمبة ربط الهفاٌيـ الىظرية بالتطبيؽ العهمي  .1
 هرتفعة 83.4 0.67 4.17 هشػاريع الطهكحةتشجع إدارة الجاهعة األفكار الهبتكػرة كال  .2

3.  
تحرص الجاهعة عمى اكتشاؼ الطمبة الهبدعيف كالهبتكريف 

 .كدعهٍـ
 هرتفعة 81 0.83 4.05

4.  
تىظـ إدارة الجاهعة دكرات تدريبية لتىهية الهٍارات 

 االبتكارية كالبحثية لمطمبة
 هرتفعة 81 0.79 4.05

5.  
 تكجد حاضىات لؤلعهاؿ داخؿ الجاهعة خصصت

 الستقباؿ األفكار  الهبدعة هف الطمبة.
 هرتفعة 80.2 0.89 4.01

6.  
تٍدؼ إدارة الجاهعة إلى تىهية ركح اإلبداع كاالبتكاربيف 

 الطمبة 
 هرتفعة 79.8 0.75 3.99

7.  
تحدد الئحة تفصيمية ألىشطة ريادة األعهاؿ داخؿ 

 .الجاهعة
 هرتفعة 77.6 0.67 3.88

8.  
في الرقي بهستكل  تساعد الهصادر كالهكارد الهتاحة

 االبتكار كاإلبداع
 هرتفعة 75.2 0.79 3.76

9.  

تحرص إدارة الجاهعة عمى إجراء التغيرات الهستهرة في 
البراهج التدريب الريادية كفؽ هتطمبات السكؽ الهحمي 

 كالتغيرات البيئية
 هرتفعة 74.6 0.81 3.73

طينية الدرجة الكمية لمستوى االبـداع واالبتكـار فـي الجامعـات الفمسـ
 مرتفعة 79.6 0.43 3.98 من وجية نظر الطمبة
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 الجاهعػػػػات فػػػػي كاالبتكػػػػار االبػػػداع هسػػػػتكلأف  (3.4)تشػػػير الهعطيػػػػات الػػػػكاردة فػػػي الجػػػػدكؿ 

جػػاءت  فمسػػطيف بكليتكىػػؾ جاهعػػة فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي الطمبػػة ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية

 %(.79.6) كاالبتكار االبداع هستكللة لمدرجة الكمي الكزف الىسبي، حيث بمغ هرتفعةبدرجة 

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (3.4)يتضح هف الجدكؿ 

 العهمي بالتطبيؽ الىظرية الهفاٌيـ ربط لمطمبة تتيح 

 الطهكحة كالهشػاريع الهبتكػرة األفكار الجاهعة إدارة تشجع 

 كدعهٍـ كالهبتكريف الهبدعيف الطمبة اكتشاؼ عمى الجاهعة تحرص. 

ث أف كميػة الهٍػف التطبيقيػة هػف خػبلؿ البػراهج األكػاديهي تعهػؿ عمػى ربػط الجاىػب الىظػرم يرل الباحػ

بالعهمي هف خبلؿ هساقات تطبيقية كيعهؿ العاهميف عمى تشجيع األفكار التي يطرحا الطمبة هف أجؿ 

 اكتشاؼ الطمبة الهبدعيف كالهتهيزيف.

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (3.4)يتضح هف الجدكؿ 

 الرياديػػػة التػػػدريب البػػػراهج فػػػي الهسػػػتهرة التغيػػػرات إجػػػراء عمػػػى الجاهعػػػة ارةإد تحػػػرص 

 البيئية كالتغيرات الهحمي السكؽ هتطمبات كفؽ

 كاإلبداع االبتكار بهستكل الرقي في الهتاحة كالهكارد الهصادر تساعد 

 الجاهعة داخؿ األعهاؿ ريادة ألىشطة تفصيمية الئحة تحدد. 

لتطبيقيػػة تعهػػؿ عمػػى هكاكبػػة التطػػكرات التػػي تحػػدث فػػي هجػػاؿ األعهػػاؿ كميػػة الهٍػػف اأف  يػػرل الباحػػث

كلكف االهكاىيات ال تسهح ببىاء براهج تدريبية ريادية تكاكب تمؾ التطكرات، كها أف ٌىاؾ صعكبة في 

 تكفير هصادر الدعـ هف أجؿ تىفيذ األىشطة الريادية داخؿ الجاهعة.
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 العــاممين نظــر وجيــة مــن الفمســطينية الجامعــات فــي المخــاطرةمســتوى  مــا: الثــانيالفرعــي الســؤال 

 ؟ فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في والطمبة

 كالػكزف الىسػبياستخراج الهتكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعياريػة  السؤاؿ تـّ مى لئلجابة ع

 الهٍػػف كميػػة فػػي مبػػةكالط العػػاهميف ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي هسػػتكل الهخػػاطرةلقيػػاس 

 .(4.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجدكؿ فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية

 أواًل: العاممين
 الجامعات في المخاطرة مستوىل والوزن النسبي: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (4.4)جدول 

 مرتبة حسب األىمية فمسطين بوليتكنك جامعة يف التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من الفمسطينية

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الدرجة

 هتكسطة 73.4 0.86 3.67 تقـك الجاهعة بعهؿ دراسة جدكل لجهيع الهشاريع الريادية  .1

2.  
تبادر إدارة الجاهعة بتبىي األفكار كاألساليب الجديدة 

 هتكسطة 72.8 0.82 3.64 لمهشكبلت كالبحث عف حمكؿ

3.  
تتبىي إدارة الجاهعة دراسة أكلية قبؿ فتح البراهج التدريبية 

 هتكسطة 72.8 0.86 3.64 كالهتعمقة بالهشاريع الريادية

4.  
تتحهؿ الهشركعات الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ 

 هتكسطة 71.4 0.92 3.57 الدخكؿ إلى السكؽ.

 هتكسطة 71.4 0.95 3.57 عة الهجازفة في ريادة األعهاؿتشجع ثقافة الجاه  .5

6.  
تدعـ الجاهعة الطبلب في الهشاريع عمى الرغـ هف كجكد 

 هتكسطة 70.2 1.11 3.51 احتهالية الفشؿ لبعضٍا

7.  
تتحهؿ إدارة الجاهعة تكاليؼ دخكؿ الهشركعات الريادية 

 هتكسطة 70.2 1.03 3.51 لمسكؽ

8.  
لتي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ تتحهؿ الهشركعات الريادية ا

 هتكسطة 66.4 0.77 3.32 استخداـ أحدث التقىيات التكىكلكجية

فــي الجامعــات الفمســطينية مــن  المخــاطرةالدرجــة الكميــة لمســتوى 
 وجية نظر العاممين

 متوسطة 7..0 0.81 3.55
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 ىيةالفمسػػطي الجاهعػػات فػػي الهخػػاطرة هسػػتكلأف  (4.4)تشػػير الهعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ 

جػػػاءت بدرجػػػة  فمسػػػطيف بكليتكىػػػؾ جاهعػػػة فػػػي التطبيقيػػػة الهٍػػػف كميػػػة فػػػي العػػػاهميف ىظػػػر كجٍػػػة هػػػف

 %(.71.0) الهخاطرة هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبي، حيث بمغ هتكسطة

الهخػاطرة تحتػاج إلػى كثيػر هػف الجٍػد كالكقػت كخصكصػان أف ٌىػاؾ احتهاليػة ف الباحث أيرل 

اف كثيػػػػر هػػػف الطمبػػػة العػػػاهميف ال يخكضػػػػكف فػػػي هشػػػاريع كأعهػػػاؿ غيػػػػر لمىجػػػاح أك الفشػػػؿ لػػػذا ىجػػػد 

ػػذا ال يتػػكفر فػػي جهيػػع  هضػػهكىة الىتػػائج لػػذا ىجػػد أف الهخػػاطرة تحتػػاج إلػػى كثيػػر هػػف الجٍػػد كالكقػػت ٌك

التػػي أظٍػػرت هسػػتكل هتكسػػط هػػف  (2015) قػػرف أبػػك دراسػػةكتتفػػؽ ٌػػذي الىتيجػػة هػػع  العػػاهميف كالطمبػػة

 .الهخاطرة لدل الطمبة

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف (4.4)ح هف الجدكؿ يتضك 

 الريادية الهشاريع لجهيع جدكل دراسة بعهؿ الجاهعة تقكـ 

 لمهشكبلت حمكؿ عف كالبحث الجديدة كاألساليب األفكار بتبىي الجاهعة إدارة تبادر 

 بالهشػػػػاريع كالهتعمقػػػػة التدريبيػػػػة البػػػػراهج فػػػػتح قبػػػػؿ أكليػػػػة دراسػػػػة الجاهعػػػػة إدارة تتبىػػػػي 

 ياديةالر 

يػػرل الباحػػث أف الجاهعػػة تعهػػؿ عمػػى دراسػػة الهشػػاريع الهقدهػػة كالجػػدكل االقتصػػادية لٍػػا هػػف 

أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى اهكاىيػػة تطبيقٍػػا هػػدل تػػكفر السػػيكلة الهاديػػة التػػي يهكػػف هػػف خبللٍػػا تبىػػي األفكػػار 

هكاىيػػة تػػدريب الطمبػػة عمػػى تطبيػػؽ ٌػػذي األفكػػار  عمػػى كهسػػتكل الهخػػاطرة فػػي تطبيػػؽ ٌػػذي األفكػػار كا 

 هستكل الجاهعة.

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (4.4)تضح هف الجدكؿ ك 
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  تتحهػػؿ الهشػػركعات الرياديػػة التػػي تتبىاٌػػا الجاهعػػة تكػػاليؼ اسػػتخداـ أحػػدث التقىيػػات

 التكىكلكجية

 تتحهؿ إدارة الجاهعة تكاليؼ دخكؿ الهشركعات الريادية لمسكؽ 

 كد احتهالية الفشؿ لبعضٍاتدعـ الجاهعة الطبلب في الهشاريع عمى الرغـ هف كج 

يرل الباحث أف هعظـ الهشاريع الرياديػة ذات تكمفػة عاليػة كأف هصػادر الػدعـ لٍػذي الهشػاريع هحػدكدة 

 فبل يهكف الهخاطرة في تجريب ٌذي الهشاريع هع احتهالية كجكد فشؿ لبعض ٌذي الهشاريع.

 الطمبة: ثانياً 

 الجامعات في المخاطرة لمستوى والوزن النسبيعيارية : المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم(5.4)جدول 
 فمسطين مرتبة حسب األىمية بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في الطمبة نظر وجية من الفمسطينية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الدرجة

1.  
اليب الجديدة كالبحث تبادر إدارة الجاهعة بتبىي األفكار كاألس

 هرتفعة 79.2 0.77 3.96 عف حمكؿ لمهشكبلت

2.  
الريادية بأقؿ قدر هف تسعى الجاهعة إلى أىجاز األعهاؿ 

 هرتفعة 78.4 0.78 3.92 الهخاطر

3.  
تتبىي إدارة الجاهعة دراسة أكلية قبؿ فتح البراهج التدريبية 

 هرتفعة 77.8 0.79 3.89 كالهتعمقة بالهشاريع الريادية

4.  
تتحهؿ الهشركعات الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ 

 هتكسطة 70.2 0.91 3.51 استخداـ أحدث التقىيات التكىكلكجية

5.  
تستطيع إدارة الجاهعة تحهؿ تكاليؼ دخكؿ الهشركعات الريادية 

 69 0.89 3.45 لمسكؽ
 هتكسطة

6.  
تدعـ الجاهعة الطبلب في الهشاريع عمى الرغـ هف كجكد 

 68.2 0.99 3.41 لفشؿ لبعضٍااحتهالية ا
 هتكسطة

7.  
تتحهؿ الهشركعات الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ 

 66.8 0.85 3.34 الدخكؿ إلى السكؽ.
 هتكسطة

فــي الجامعــات الفمســطينية مــن وجيــة  المخــاطرةالدرجــة الكميــة لمســتوى 
 نظر الطمبة

 متوسطة 72.8 0.53 3.64



64 

 

 الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي الهخػػاطرة هسػػتكلأف  (5.4) تشػػير الهعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ

، هتكسػطةجاءت بدرجة  فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف

 %(.72.8) الهخاطرة هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبيحيث بمغ 

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (5.4)يتضح هف الجدكؿ

 لمهشكبلت حمكؿ عف كالبحث الجديدة كاألساليب األفكار بتبىي اهعةالج إدارة تبادر 

 الهخاطر هف قدر بأقؿ الريادية األعهاؿ ىجازإ إلى الجاهعة تسعى 

 بالهشػػػػاريع كالهتعمقػػػػة التدريبيػػػػة البػػػػراهج فػػػػتح قبػػػػؿ أكليػػػػة دراسػػػػة الجاهعػػػػة إدارة تتبىػػػػي 

 الريادية

األفكار الريادية لكف ضهف حدكد هعيىة  يرل الباحث أف كمية الهٍف التطبيقية تبادر في تبىي

بحيث تككف تكػاليؼ ٌػذي الهشػاريع ليسػت باٌظػة كىسػبة الهخػاطرة فػي ٌػذي الهشػاريع قميمػة هػف خػبلؿ 

 دراسة أكلية لٍذي الهشاريع.

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (5.4)يتضح هف الجدكؿ 

 السكؽ إلى الدخكؿ تكاليؼ الجاهعة تتبىاٌا التي الريادية الهشركعات تتحهؿ. 

 لبعضٍا الفشؿ احتهالية كجكد هف الرغـ عمى الهشاريع في الطبلب الجاهعة تدعـ 

 لمسكؽ الريادية الهشركعات دخكؿ تكاليؼ تحهؿ الجاهعة إدارة تستطيع 

ا أف تتبىي تكػاليؼ أم هشػركع لدخكلػً إلػى السػكؽ  يرل الباحث أف كمية الهٍف التطبيقية ليس بهقدكٌر

 هعة الطمبة في البحث عف ههكؿ لتمؾ الهشاريعكلكف ٌىاؾ تساعد الجا
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 العـاممين نظـر وجيـة مـن الفمسـطينية الجامعـات فـي  مسـتوى التنافسـية مـا: الثالثالفرعي السؤال 

 ؟ فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في والطمبة

 كالػكزف الىسػبييػة استخراج الهتكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعيار  السؤاؿ تـّ مى لئلجابة ع

 الهٍػف كميػة فػي كالطمبػة العػاهميف ىظػر كجٍػة هػف الفمسػطيىية الجاهعػات فػي  التىافسػيةهسػتكل لقياس 

 .(6.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجدكؿ فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية

 أواًل: العاممين

 الجامعات في  التنافسية مستوىل بيوالوزن النس: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6.4)جدول 
 مرتبة حسب األىمية فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من الفمسطينية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

1.  
تستطيع الهشركعات الريادية الدخكؿ إلى األسكاؽ 

 80.2 0.54 4.01 لكفاءة الهشركعات التي تقدهٍاالجديدة 
 هرتفعة

2.  
تكاجً الهشركعات الريادية في الجاهعة هىافسة 

 78.4 0.61 3.92 شديدة هف قبؿ الجاهعات األخرل في سكؽ العهؿ.
 هرتفعة

3.  
تستطيع الهشركعات الريادية هىافسة الهشركعات 

 الكبيرة هف خبلؿ هيزات ريادية
3.92 0.61 78.4 

 هرتفعة

4.  
تقـك إدارة الجاهعة بدراسة اكضاع الهىافسة في 
 السكؽ لتحسيف الخدهة لمهشركعات الريادية 

3.85 0.59 77 
 هرتفعة

5.  
تتبع إدارة الجاهعة آلية التغيرات في حاجات 

 76.4 0.72 3.82 كرغبات الزبائف
 هرتفعة

6.  
تشجع إدارة الجاهعة التىافس بيف العاهميف هف أجؿ 

 75.6 0.73 3.78 لهبدعيف.اكتشاؼ الريادييف كا
 هرتفعة

7.  
تقدـ األفكار الريادية الهتبىاة هىتجات كخدهات ذات 

 جكدة عالية
3.78 0.83 75.6 

 هرتفعة

8.  
تٍتـ إدارة الجاهعة بدراسة كتحميؿ الحصة السكقية 

 75 0.64 3.75 لمهشاريع الريادية
 هرتفعة

 هرتفعة 74.2 0.81 3.71تستطيع الهشركعات الريادية تحهؿ تكاليؼ دخكؿ   .9
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

خبلؿ الىجاح الذم تقدهً تمؾ السكؽ هف 
 الهشركعات

10.  
هعظـ الهشركعات الريادية التي يتـ تقديهٍا تكمؿ 

 70.6 1.03 3.53 بالىجاح في سكؽ العهؿ. 
 هتكسطة

فـي الجامعـات الفمسـطينية  التنافسـيةالدرجة الكمية لمسـتوى 
 من وجية نظر العاممين

 مرتفعة 7..0 0.59 3.81

 الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي  التىافسػػية هسػػتكلأف  (6.4)الهعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ تشػػير 

، هرتفعةجاءت بدرجة  فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف

 %(.76.2)  التىافسية هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبيحيث بمغ 

تىافس بػيف الطمبػة هػف أجػؿ تطػكير كعهػؿ هشػاريع هتهيػزة، يرل الباحث أف ٌىاؾ درجة هف ال

كها اف كؿ طالب في كمية الهٍف التطبيقية يقكـ بعهؿ هجهكعة هف الهشػاريع، كيسػعى كػؿ طالػب أف 

يككف هشرعً ههيز كهتهيز عف زهبلءي ككذلؾ يسعى كػؿ هشػرؼ أف يكػكف طالبػً هتهيػز لػذا ىجػد اف 

 مبػػة أىفسػػٍـ كبػػيف العػػاهميف كهشػػرفيف عمػػى ٌػػذي الهشػػاريعدرجػػة التىافسػػية ذات هسػػتكل عػػاؿإ بػػيف الط

التػػي أظٍػػرت هسػػتكل هتكسػػط هػػف التىافسػػية لػػدل  (2015) قػػرف أبػػك دراسػػةكتختمػػؼ ٌػػذي الىتيجػػة هػػع 

 .الطمبة

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (6.4)يتضح هف الجدكؿ ك 

 التػػػي اتالهشػػػركع لكفػػػاءة الجديػػػدة األسػػػكاؽ إلػػػى الػػػدخكؿ الرياديػػػة الهشػػػركعات تسػػػتطيع 

 تقدهٍا

 ًفػػي األخػرل الجاهعػات قبػؿ هػػف شػديدة هىافسػة الجاهعػة فػػي الرياديػة الهشػركعات تكاجػ 

 .العهؿ سكؽ
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 ريادية هيزات خبلؿ هف الكبيرة الهشركعات هىافسة الريادية الهشركعات تستطيع 

كػػؿ يػػرل الباحػػث أف الهشػػاريع الرياديػػة التػػي تحتػػؿ درجػػة هػػف التىػػافس تسػػتطيع الػػدخكؿ إلػػى السػػكؽ ب

كفػػاءة كخصكصػػان أف ٌىػػاؾ درجػػة عاليػػة هػػف التىػػافس فػػي السػػكؽ الهحمػػي فالهشػػاريع الرياديػػة الىاجحػػة 

 تفرض ىفسٍا هف خبلؿ الههيزات الريادية التي تتهتع بٍا.

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (6.4)يتضح هف الجدكؿ 

 .هعظـ الهشركعات الريادية التي يتـ تقديهٍا تكمؿ بالىجاح في سكؽ العهؿ  

  ًتستطيع الهشركعات الريادية تحهؿ تكاليؼ دخكؿ السكؽ هف خبلؿ الىجاح الذم تقدهػ

 تمؾ الهشركعات

 تٍتـ إدارة الجاهعة بدراسة كتحميؿ الحصة السكقية لمهشاريع الريادية 

أف تحتػػػاج إلػػػى دعػػػـ هسػػػاىدة هػػػف قبػػػؿ الههػػػكليف ىجػػػد أف ٌىػػػاؾ احتهاليػػػة لمفشػػػؿ لٍػػػذي يػػػرل الباحػػػث 

جػػد البيئػػة الهىاسػػبة لتىفيػػذٌا كأف ٌػػذي الهشػػاريع فػػي بػػداياتٍا تحتػػاج إلػػى دعػػـ هػػادم الهشػػاريع إذا لػػـ ت

كدراسػػػات هتهيػػػزة هػػػف أجػػػؿ هعرفػػػة درجػػػة الحصػػػة السػػػكقية لٍػػػا، كلكػػػف الكضػػػع االقتصػػػادم الهتغيػػػر 

 كالهىافسات الشديدة تجعؿ ٌذي الهشاريع تتكمؿ بدرجة هف الفشؿ إذا لـ تستغؿ بالطريقة الهىاسبة.
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 الطمبة: ثانياً 

 الجامعات في  التنافسية مستوىل والوزن النسبي: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7.4)جدول 
 مرتبة حسب األىمية فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في الطمبة نظر وجية من الفمسطينية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة نسبي %ال

1.  
تشجع إدارة الجاهعة التىافس بيف الطمبة هف أجؿ 

 82.8 0.78 4.14 اكتشاؼ الريادييف كالهبدعيف.

 هرتفعة

2.  
تقيـ الجاهعة الهشاريع الريادية بها يتىاسب هع هعايير 

 81.6 0.68 4.08 كأسس كاضحة

 هرتفعة

3.  
تقدـ األفكار الريادية الهتبىاة هىتجات كخدهات ذات 

 77.4 0.67 3.87 ليةجكدة عا

 هرتفعة

4.  
تستطيع الهشركعات الريادية هىافسة الهشركعات 

 77.4 0.66 3.87 الكبيرة هف خبلؿ هيزات هعيىة

 هرتفعة

 هرتفعة 77.2 0.78 3.86 تكاجً الهشركعات الريادية في الجاهعة هىافسة شديدة  .5

6.  
تعهؿ الهشركعات الريادية التي يقدهٍا الطمبة عمى 

 75.8 0.75 3.79 عات الهطركحة في السكؽهىافسة الهشرك 

 هرتفعة

7.  
تستطيع الهشركعات الريادية الدخكؿ إلى األسكاؽ 

 73.8 0.77 3.69 الجديدة بسٍكلة

 هرتفعة

8.  
تستطيع الهشركعات الريادية تحهؿ تكاليؼ دخكؿ 

 70.2 0.85 3.51 السكؽ

 هتكسطة

مــن  فــي الجامعــات الفمســطينية  التنافســيةالدرجــة الكميــة لمســتوى 
 وجية نظر الطمبة

 مرتفعة 77.0 0.44 3.85

 الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي  التىافسػػية هسػػتكلأف  (7.4)تشػػير الهعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ 

، هرتفعػةجػاءت بدرجػة  فمسػطيف بكليتكىػؾ جاهعػة فػي التطبيقيػة الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف

 %(.77.0) ىافسيةالت هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبيحيث بمغ 

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (7.4)يتضح هف الجدكؿ 
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 كالهبدعيف الريادييف اكتشاؼ أجؿ هف الطمبة بيف التىافس الجاهعة إدارة تشجع. 

 كاضحة كأسس هعايير هع يتىاسب بها الريادية الهشاريع الجاهعة تقيـ 

 يةعال جكدة ذات كخدهات هىتجات الهتبىاة الريادية األفكار تقدـ 

يػػرل الباحػػث أف الجاهعػػة تعهػػؿ عمػػى تشػػجيع الطمبػػة عمػػى طػػرح األفكػػار الرياديػػة هػػف أجػػؿ اكتشػػاؼ 

الهبدعيف كالريادييف هف خبلؿ هعايير يتـ تدريب الطمبة عميٍا، حيث يتـ تبىي الهشػاريع الرياديػة ذات 

 الجكدة العالية.

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (7.4)يتضح هف الجدكؿ 

 ات الريادية تحهؿ تكاليؼ دخكؿ السكؽتستطيع الهشركع 

 تستطيع الهشركعات الريادية الدخكؿ إلى األسكاؽ الجديدة بسٍكلة 

  تعهػػؿ الهشػػركعات الرياديػػة التػػي يقػػدهٍا الطمبػػة عمػػى هىافسػػة الهشػػركعات الهطركحػػة

 في السكؽ

ػذا ي يرل الباحث أف حتػاج إلػى الهشاريع الريادية تحتاج إلػى تكػاليؼ عبليػة هػف أجػؿ دخػكؿ السػكؽ ٌك

 كقت كجٍد كخصكصان أف ٌىاؾ درجة عالية هف الهىافسة في السكؽ الهحمية.

 العـاممين نظـر وجيـة مـن الفمسـطينية الجامعـات فـي مسـتوى االسـتقاللية ما: الرابعالفرعي السؤال 

 ؟ فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في والطمبة

 كالػكزف الىسػبيكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعياريػة استخراج الهت السؤاؿ تـّ مى لئلجابة ع

 الهٍػف كميػة فػي كالطمبػة العػاهميف ىظػر كجٍػة هػف الفمسطيىية الجاهعات في االستقبلليةهستكل لقياس 

 .(8.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجدكؿ فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية
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 أواًل: العاممين

 الجامعات في االستقاللية مستوىل والوزن النسبية واالنحرافات المعيارية : المتوسطات الحسابي(8.4)جدول 
 مرتبة حسب األىمية فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من الفمسطينية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

1.  
ة عمى االستقبللية الفكرية تشجع ثقافة الجاهع
 77 0.59 3.85 في براهجٍا الريادية

 هرتفعة

2.  
تهىحي إدارة الجاهعة الحرية الكافية لطرح 

بداء األفكار الريادية الجديدة  75.6 0.62 3.78 كا 

 هرتفعة

3.  
تشجع ثقافة الجاهعة عمى االستقبللية الهادية 

 75 0.79 3.75 في براهجٍا الريادية

 هرتفعة

4.  
ارة الجاهعة إهكاىية الحكار بشأف إهكاىية تتيح إد

 75 0.71 3.75 تبىي هشاريع جديدة دكف تحفظ

 هرتفعة

5.  

تشارؾ إدارة الجاهعة أصحاب األفكار الريادية 
باألرباح كالعكائد الهالية هف الهشاريع كاألفكار 

 74.2 0.85 3.71 الريادية. 

 هرتفعة

6.  
ذ تهىحي إدارة الجاهعة الحرية الكاهمة في تىفي

 73.4 0.81 3.67 الهشركعات الريادية

 هرتفعة

ــــــة لمســــــتوى  ــــــي الجامعــــــات  االســــــتقالليةالدرجــــــة الكمي ف
 الفمسطينية من وجية نظر العاممين

 مرتفعة 7..0 0.69 3.75

 الفمسػطيىية الجاهعػات فػي االسػتقبللية هسػتكلأف  (8.4)تشير الهعطيات الكاردة فػي الجػدكؿ 

، هرتفعةجاءت بدرجة  فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية لهٍفا كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف

 %(.75.0) االستقبللية هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبيحيث بمغ 

يػػػرل الباحػػػث أف كػػػؿ طالػػػب فػػػي كميػػػة العمػػػـك التطبيقيػػػة يقػػػدـ هشػػػركعً بىفسػػػً فالطالػػػب الهتهيػػػز يقػػػدـ 

إبداء دكر الهشرؼ في الهشركع الذم يتـ  ىهشرعً كيعرضً كتظٍر استقبلليتً في ذلؾ كها يعهؿ عم

ذا يعزز االسػتقبللية كهػا أىػً يحػؽ لكػؿ طالػب أف يىشػر هشػرعً باسػهً كاسػـ الهشػرؼ عمػى  تقديهً ٌك
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ذلؾ الهشركع فىجد اف كمية الهٍف التطبيقية تعزز هستكل االستقبللية بػيف الطمبػة كالعػاهميف، كتختمػؼ 

  تي أظٍرت هستكل هتكسط هف االستقبللية لدل الطمبة.ال (2015) قرف أبك دراسةٌذي الىتيجة هع 

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (8.4)يتضح هف الجدكؿ 

 الريادية براهجٍا في الفكرية االستقبللية عمى الجاهعة ثقافة تشجع 

 بداء لطرح الكافية الحرية الجاهعة إدارة تهىحي  الجديدة الريادية األفكار كا 

 الريادية براهجٍا في الهادية ستقبلليةاال عمى الجاهعة ثقافة تشجع 

ٌىػػاؾ ثقافػػة سػػائدة داخػػؿ الجاهعػػة هػػف خبللٍػػا يػػتـ تشػػجيع الطمبػػة عمػػى طػػرح األفكػػار  يػػرل الباحػػث أف

بػداء آراء الطمبػة فػي تمػؾ الهشػاريع كهػا أف  ـ كا  الريادية هف خػبلؿ هػىح الحريػة لمطمبػة فػي طػرح أفكػاٌر

 ههكليف لٍذي األفكار.الجاهعة تهىح الحرية لمطمبة في البحث عف 

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (8.4)يتضح هف الجدكؿ 

 الريادية الهشركعات تىفيذ في الكاهمة الحرية الجاهعة إدارة تهىحي 

  تشارؾ إدارة الجاهعة أصحاب األفكار الريادية باألرباح كالعكائد الهاليػة هػف الهشػاريع

 كاألفكار الريادية.

 الحكار بشأف إهكاىية تبىي هشاريع جديدة دكف تحفظ تتيح إدارة الجاهعة إهكاىية 

يرل الباحػث أف اهكاىيػات الجاهعػة هحػدكدة لػذلؾ ىجػد أف ٌىػاؾ هحدكديػة فػي تىفيػذ الهشػاريع الرياديػة 
لذلؾ هف الصعب تىفيذ الهشاريع الريادية في الجاهعة إال هف خبلؿ الههكليف فىجد الجاهعة ال تشػارؾ 

 الههكليف يىظركف إلى االستفادة الهادية لٍـ بالدرجة األكلى. الطمبة في األرباح كخاصة أف
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 الطمبة: ثانياً 
 الجامعات في االستقاللية مستوىل والوزن النسبي: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (9.4)جدول 

 ة حسب األىميةمرتب فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في الطمبة نظر وجية من الفمسطينية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

 هرتفعة 79 0.78 3.95 تهىح الجاهعة الحرية الكافية في تىفيذ األفكار الريادية الجديدة  .1

2.  
بداء األفكار الريادية  تهىح الجاهعة الحرية الكافية لطرح كا 

 الجديدة
 هرتفعة 78.8 0.77 3.94

3.  
هف أىشطة ضالعهؿ الريادم  تسعى الجاهعة إلى تضهيف

 .بةمهجالس الط
 هرتفعة 78.2 0.81 3.91

4.  
تشجع ثقافة الجاهعة عمى االستقبللية الفكرية في براهجٍا 

 الريادية
 هرتفعة 77 0.78 3.85

5.  
تسعى الجاهعة إلى تىكيع هصادر التهكيؿ هف أجؿ الهحافظة 

 ديةعمى استقبللية دعـ األفكار الريا
 هرتفعة 75.6 0.82 3.78

6.  
تشجع ثقافة الجاهعة عمى االستقبللية الهادية في براهجٍا 

 الريادية
 هتكسطة 73.2 0.71 3.66

7.  
تشارؾ إدارة الجاهعة أصحاب األفكار الريادية باألرباح 

 كالعكائد الهالية هف الهشاريع كاألفكار الريادية. 
 هتكسطة 70.8 0.96 3.54

فــي الجامعــات الفمســطينية مــن وجيــة  االســتقالليةتوى الدرجــة الكميــة لمســ
 نظر الطمبة

 مرتفعة 76.0 0.48 3.80

 الفمسػطيىية الجاهعػات فػي االسػتقبللية هسػتكلأف  (9.4)تشير الهعطيات الكاردة فػي الجػدكؿ 

، هرتفعػةجػاءت بدرجػة  فمسػطيف بكليتكىػؾ جاهعػة فػي التطبيقيػة الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف

 %(.76.0) االستقبللية هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبيغ حيث بم

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (9.4)يتضح هف الجدكؿ 

 الجديدة الريادية األفكار تىفيذ في الكافية الحرية الجاهعة تهىح 

 بداء لطرح الكافية الحرية الجاهعة تهىح  الجديدة الريادية األفكار كا 
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 الطمبة هجالس أىشطة ضهف الريادم عهؿال تضهيف إلى الجاهعة تسعى. 

هحدكدية اهكاىيات الجاهعة عمى تبىي الهشاريع الريادية فٍي تتيح لمطمبػة الحريػة فػي  يرل الباحث أف

تىفيذ ٌذي األفكػار كلكػف يعهػؿ العػاهميف عمػى تكجيػً الطمبػة هػف أجػؿ ىجػاح ٌػذي األفكػار كتعهػؿ عمػى 

 طرح ٌذي الهشاريع ضهف أىشطة الطمبة.

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (9.4)هف الجدكؿيتضح 

  تشارؾ إدارة الجاهعة أصحاب األفكار الريادية باألرباح كالعكائد الهاليػة هػف الهشػاريع

 كاألفكار الريادية. 

 تشجع ثقافة الجاهعة عمى االستقبللية الهادية في براهجٍا الريادية 

 عمػى اسػػتقبللية دعػػـ  تسػعى الجاهعػػة إلػػى تىكيػع هصػػادر التهكيػػؿ هػف أجػػؿ الهحافظػػة

 األفكار الريادية

ال تعهؿ الجاهعة عمى هشاركة الطمبة في أرباح كعكائد ٌذي الهشاريع كخصكصان أىٍا يرل الباحث أف 

لـ تعهؿ عمى تىفيذٌا هف الهيزاىيات الخاصة بالجاهعة، فتهػىح الحريػة لمطمبػة فػي تىفيػذ ٌػذي الهشػاريع 

  كالبحث عف هصار لتهكيؿ تمؾ الهشاريع.

 نظــر وجيــة مــن الفمســطينية الجامعــات فــي مســتوى الثقافــة الريــادي مــا: الخــامسالفرعــي الســؤال 

 ؟ فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في والطمبة العاممين

 كالػكزف الىسػبياستخراج الهتكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعياريػة  السؤاؿ تـّ مى لئلجابة ع

 كميػػة فػػي كالطمبػػة العػػاهميف ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي الريػػادم الثقافػػةهسػػتكل لقيػػاس 

 .(10.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجدكؿ فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف
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 أواًل: العاممين

 في الريادي الثقافة مستوىل والوزن النسبي: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (10.4)جدول 
مرتبة حسب  فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من الفمسطينية لجامعاتا

 األىمية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي %

 هرتفعة 79.2 0.63 3.96 الريادية األعهاؿتشجع ثقافة الجاهعة   .1

2.  
ة الثقافة الريادية كتعهؿ عمى تتبىى إدارة الجاهع
 77.8 0.56 3.89 دعهٍا كتىهيتٍا

 هرتفعة

3.  
تعطي إدارة الجاهعة أٌهية كبيرة لبىاء ثقافة 

 77.8 0.49 3.89 التفكير الريادم

 هرتفعة

4.  
تعهؿ إدارة الجاهعة عمى زيادة الكعي بأٌهية 

 77.8 0.68 3.89 ريادة األعهاؿ.

 هرتفعة

5.  
ثقافية ريادية تربكية تكفر إدارة الجاهعة بيئة 

 76.4 0.61 3.82 تدعـ التهيز

 هرتفعة

6.  
تتهتع إدارة الجاهعة بثقافة ريادية تساعد عمى 
 75 0.79 3.75 تأهيف الفرص لمتهيز كطرح األفكار الريادية

 هرتفعة

7.  
تدعـ إدارة الجاهعة الىجاحات الفردية الهبىية 

 75 0.75 3.75 عمى الجٍكد الشخصية الهبذكلة

 هرتفعة

8.  
إدارة الجاهعة االكتفاء الذاتي هف الهبادرات  لدل

 72.2 1.06 3.61 الريادية

 هتكسطة

فــــي الجامعــــات  الريــــادي الثقافــــةالدرجــــة الكميــــة لمســــتوى 
 الفمسطينية من وجية نظر العاممين

 مرتفعة 7..0 0.58 3.82

 عػػػػاتالجاه فػػػػي الريػػػػادم الثقافػػػػة هسػػػػتكلأف  (10.4)تشػػػػير الهعطيػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي الجػػػػدكؿ

جػػاءت  فمسػػطيف بكليتكىػػؾ جاهعػػة فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي العػػاهميف ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية

 %(.76.4) الريادم الثقافة هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبي، حيث بمغ هرتفعةبدرجة 
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ف يرل الباحث كمية الهٍف التطبيقية تعهؿ عمى تعزيز ثقافة الريادم بيف الطمبة كالعاهميف كلكػ

لككف العاهميف لديٍـ خمفية عمهية اكثر هف الطمبة حكؿ العهؿ الريادم لذا ىجد أف درجة الثقافة لػديٍـ 

أعمى هف الطمبة، كها أف العاهميف يعهمكف عمى بث الثقافة الريادية بيف الطمبة فجػد أف ٌىػاؾ هسػتكل 

 قػرف أبػك دراسػةالىتيجػة هػع كتتفػؽ ٌػذي هختمفة هف ٌذي الثقافة بيف الطمبة لذا كاىت الدرجة هتكسػطة، 

 . التي أظٍرت هستكل هتكسط هف ثقافة الريادم لدل الطمبة (2015)

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (10.4)يتضح هف الجدكؿ 

 الريادية األعهاؿ الجاهعة ثقافة تشجع 

 كتىهيتٍا دعهٍا عمى كتعهؿ الريادية الثقافة الجاهعة إدارة تتبىى 

 الريادم التفكير ثقافة لبىاء كبيرة أٌهية الجاهعة إدارة تعطي 

كميػػػة الهٍػػػف التطبيقيػػػة تعهػػػؿ عمػػػى تشػػػجيع الطمبػػػة لطػػػرح األعهػػػاؿ الرياديػػػة ضػػػهف  يػػػرل الباحػػػث أف

  السياسات التعمهية التي يتـ هف خبللٍا تىهية الفكر الريادم. 

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف (10.4)يتضح هف الجدكؿ

 الريادية الهبادرات هف الذاتي االكتفاء الجاهعة إدارة لدل 

 تدعـ إدارة الجاهعة الىجاحات الفردية الهبىية عمى الجٍكد الشخصية الهبذكلة 

 تتهتع إدارة الجاهعة بثقافة ريادية تساعد عمى تأهيف الفرص لمتهيز كطرح األفكار الريادية 

د أف الجاهعػة يرل الباحث أف الهبادرات الريادية تحتػاج إلػى كقػت كجٍػد كبيػريف هػف أجػؿ تىفيػذٌا فىجػ

تعهػػؿ عمػػى إعػػداد الطمبػػة كتتػػركٍـ لبىػػاء ىجاحػػاتٍـ الفرديػػة حسػػب اهكاىيػػات كػػؿ طالػػب، كتسػػعى فػػي 
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بعض األحياف إلى إيجاد فرصص لمتهيز بيف الطمبة هف خبلؿ تكجيػً الطمبػة إلػى الطريقػة الصػحيحة 

 في تىفيذ هشاريعٍـ. 

 الطمبة: ثانياً 

 في الريادي الثقافة مستوىل والوزن النسبيرافات المعيارية : المتوسطات الحسابية واالنح(11.4)جدول 
مرتبة حسب  فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في الطمبة نظر وجية من الفمسطينية الجامعات

 األىمية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الدرجة

1.  
ية الطمبة كتزكيدٌـ بهفاٌيـ تٍتـ إدارة الجاهعة بتكع

 82.2 0.81 4.11 كثقافة ريادة األعهاؿ بالجاهعة

 هرتفعة

2.  
تعهؿ إدارة الجاهعة عمى زيادة الكعي بأٌهية ريادة 

 80.4 0.61 4.02 األعهاؿ.

 هرتفعة

3.  
تعقد الجاهعة برتكككالت تعاكف هع قطاعات الهجتهع 

 79.4 0.67 3.97 الهختمفة لتدريب الطبلب عمى األىشطة الريادية

 هرتفعة

4.  
تدعـ إدارة الجاهعة الىجاحات الفردية الهبىية عمى 

 78.2 0.81 3.91 الجٍكد الشخصية الهبذكلة

 هرتفعة

5.  
تكفر إدارة الجاهعة بيئة ثقافية ريادية تربكية تدعـ 

 77.8 0.74 3.89 التهيز

 هرتفعة

6.  
 عصىدكقان لدعـ كتهكيؿ الهشاريالجاهعة  تخصص
 77.4 0.93 3.87 لمطمبةالريادية 

 هرتفعة

 هرتفعة 77.2 0.85 3.86 يكجد هركزان لريادة األعهاؿ في الجاهعة   .7

 هرتفعة 74.8 0.83 3.74 تشجع ثقافة الجاهعة الهجازفة في ريادة األعهاؿ  .8

9.  
تؤكد إدارة الجاهعة عمى االكتفاء الذاتي هف الهبادرات 

 73 0.82 3.65 الريادية

 هتكسطة

فــي الجامعــات الفمســطينية  الريــادي الثقافــةوى الدرجــة الكميــة لمســت
 من وجية نظر الطمبة

 مرتفعة 77.8 0.47 3.89
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 الجاهعػػػػات فػػػػي الريػػػػادم الثقافػػػػة هسػػػػتكلأف  (11.4)تشػػػػير الهعطيػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي الجػػػػدكؿ

جػػاءت  فمسػػطيف بكليتكىػػؾ جاهعػػة فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي الطمبػػة ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية

 %(.72.8) الريادم الثقافة هستكلللمدرجة الكمية  الكزف الىسبيحيث بمغ  ،هتكسطةبدرجة 

 :أكثر الفقرات أٌهية ٌيأف  (11.4)يتضح هف الجدكؿ

 بالجاهعة األعهاؿ ريادة كثقافة بهفاٌيـ كتزكيدٌـ الطمبة بتكعية الجاهعة إدارة تٍتـ 

 األعهاؿ ريادة بأٌهية الكعي زيادة عمى الجاهعة إدارة تعهؿ. 

 عمػى الطػبلب لتدريب الهختمفة الهجتهع قطاعات هع تعاكف برتكككالت الجاهعة تعقد 

 الريادية األىشطة

الجاهعة تىهػي ركح الهىافسػة بػيف الطمبػة هػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى أعمػى درجػة يرل الباحث أف 

هػػف التهيػػز كذلػػؾ هػػػف أجػػؿ تىهيػػة هٍػػاراتٍـ العمهيػػػة كطػػرح الهشػػاريع التػػي تكاكػػػب التطػػكر فػػي الفكػػػر 

 ارم هف خبلؿ زيادة كعي الطمبة في البراهج الريادية التي تكاكب أحداث الفكر اإلدارم الحديث.اإلد

 أقؿ الفقرات أٌهية ٌي:أف  (11.4)يتضح هف الجدكؿ 

 تؤكد إدارة الجاهعة عمى االكتفاء الذاتي هف الهبادرات الريادية 

 تشجع ثقافة الجاهعة الهجازفة في ريادة األعهاؿ 

 ادة األعهاؿ في الجاهعة يكجد هركزان لري 

ٌىػػػاؾ خػػريجيف كثػػػر هػػػف كميػػة الهٍػػػف التطبيقيػػػة حيػػث يعهػػػؿ كػػػؿ طالػػب عمػػػى تىفيػػػذ يػػرل الباحػػػث أف 

هشػػرعً الخػػاص عمػػى عاتقػػً الشخصػػي فىجػػد أف الهبػػادرات الرياديػػة تكػػكف خاصػػة لكػػؿ طالػػب كلػػيس 



78 

 

ٌىػاؾ هركػز هتخصػص لمجاهعة كال تعهؿ الجاهعػة عمػى تهكيػؿ ٌػذي الهشػاريع الرياديػة لػذا ال ىجػد أف 

  في الجاهعة لٍذي الهشاريع.

 الدراسة فرضياتتحميل نتائج  2.4

في ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية داللة ذا أثروجد ت ال: الفرضية الرئيسية األولى

 الجامعات في الريادة وأبعاد الريادية استجابات أفراد عينة الدراسة بين الثقافةمتوسطات 

 فمسطين. كن وجية نظر الطمبة في كمية المين التطبيقية في بوليتكنالفمسطينية م

عمى  الريادية الثقافةكلفحص الفرضية، تـ حساب هعاهؿ االىحدار الستجابة أفراد عيىة الدراسة لتأثير 

 بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

 ( يكضح ذلؾ:12.4كالجدكؿ )، فمسطيف

 كمية في الطمبة نظر وجية من الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة ( جدول معادلة االنحدار لتأثير12.4جدول رقم )
 فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين

 الداللة اإلحصائية ت الخطأ المعياري B R المتضيرات

 الريادية الثقافة

 1.151 5.222 1.002 1.215 1.521 مجال االبداع واالبتكار

 1.542 0.060 1.014 1.426 1.050 مجال المخاطرة

 1.210 0.141 1.045 1.422 1.042 مجال التنافسية

 1.515 0.524 1.056 1.216 1.060 مجال االستقاللية

 ≥ αعىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذا عبلقةأىً يكجد ( 12.4يبلحظ هف الجدكؿ )     

 كجٍة هفكاالبداع كاالبتكار  الريادية استجابات أفراد عيىة الدراسة بيف الثقافةفي هتكسطات ( 0.05

هعاهؿ االرتباط لمدرجة الكمية ، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر

ي قيهة دالة إحصائيان، أم أف0.020هستكل الداللة اإلحصائية )، كبمغ (0.502) ٌىاؾ تأثير  ( ٌك
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 في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هفكاالبداع كاالبتكار  الريادية الثقافةهتكسط بيف 

 فمسطيف بكليتكىؾ

( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذاأىً ال يكجد أثر ( 12.4يبلحظ هف الجدكؿ )   

 في الطمبة ىظر كجٍة هفكالهخاطرة  الريادية فةاستجابات أفراد عيىة الدراسة بيف الثقافي هتكسطات 

، كبمغ (0.456)هعاهؿ االرتباط لمدرجة الكمية ، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية

ي قيهة 0.248هستكل الداللة اإلحصائية )  .دالة إحصائيان غير ( ٌك

( α ≤ 0.05كل الداللة )عىد هست إحصائية داللة ذاأىً ال يكجد أثر ( 12.4يبلحظ هف الجدكؿ ) 

 في الطمبة ىظر كجٍة هفالتىافسية ك  الريادية استجابات أفراد عيىة الدراسة بيف الثقافةفي هتكسطات 

، كبمغ (0.487)هعاهؿ االرتباط لمدرجة الكمية ، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية

ي قيهة 0.301هستكل الداللة اإلحصائية )  .ائيان دالة إحصغير ( ٌك

( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذاأىً ال يكجد أثر ( 12.4يبلحظ هف الجدكؿ )

 الطمبة ىظر كجٍة هفكاالستقبللية  الريادية استجابات أفراد عيىة الدراسة بيف الثقافةفي هتكسطات 

، كبمغ (0.506)كمية هعاهؿ االرتباط لمدرجة ال، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في

ي قيهة 0.202هستكل الداللة اإلحصائية )  .دالة إحصائيان غير ( ٌك

يرل الباحث أف الطمبة يسعكف إلى التهيز كاالبداع في الهشاريع التي يعهمكف عمى إعدادٌا حيث 

شاريع تمعب ثقافة الريادم دكران ٌاهان في عهمية اإلبداع كاالبتكار لدل الطمبة ألف الطمبة يصههكف اله

بٍدؼ التهيز كالحصكؿ عمى أعمى درجة هف التهيز، كلكف كالهخاطرة كالتىافسية كاالستقبللية تتبع 
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عهمية االبداع كاالبتكار لذا ىجد أف الطالب يسعى إلى التهيز كال يفكر في كالهخاطرة كالتىافسية 

رفيف كالعاهميف كاالستقبللية بؿ يسعى إلى الكصكؿ إلى هشركع هف خبللً يحصؿ عمى تقدير الهش

 كاالبتكار لئلبداع قميؿ دكر كجكد( 2015) قرف أبك دراسةفي كمية الهٍف التطبيقية، كأكدت 

 الهستهر التعميـ في الريادم التكجً عمى الريادية كالثقافة كالتىافسية كاالستقبللية الهحسكبة كالهخاطرة

ر جاهعة في  .األٌز

في ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية داللة ذا أثروجد ت ال: الفرضية الرئيسية الثانية

 الجامعات في الريادة وأبعاد الريادية استجابات أفراد عينة الدراسة بين الثقافةمتوسطات 

 فمسطين. كفي كمية المين التطبيقية في بوليتكن العاممينالفمسطينية من وجية نظر 

عمى  الريادية الثقافةاد عيىة الدراسة لتأثير كلفحص الفرضية، تـ حساب هعاهؿ االىحدار الستجابة أفر 

 بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

 ( يكضح ذلؾ:13.4، كالجدكؿ )فمسطيف

 نظر ةوجي من الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة ( جدول معادلة االنحدار لتأثير13.4جدول رقم )
 فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في ينمالعام

 الداللة اإلحصائية ت الخطأ المعياري B R المتضيرات

 الريادية الثقافة

 1.642 1.460 1.012 1.024 1.121 مجال االبداع واالبتكار

 1.102 5.220 1.122 1.222 1.541 مجال المخاطرة

 1.110 2.666 1.505 1.222 1.222 مجال التنافسية

 1.520 0.052 1.042 1.422 1.062 مجال االستقاللية
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( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذاأىً ال يكجد أثر ( 13.4يبلحظ هف الجدكؿ )   

 ىظر كجٍة هف كاالبداع كاالبتكار الريادية استجابات أفراد عيىة الدراسة بيف الثقافةفي هتكسطات 

هعاهؿ االرتباط لمدرجة الكمية ، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف

ي قيهة 0.649هستكل الداللة اإلحصائية )، كبمغ (0.134)  .دالة إحصائيان غير ( ٌك

في ( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذاأىً يكجد أثر ( 13.4يبلحظ هف الجدكؿ ) 

 في العاهميف ىظر كجٍة هف كالهخاطرة الريادية عيىة الدراسة بيف الثقافة استجابات أفرادهتكسطات 

، كبمغ (0.885)هعاهؿ االرتباط لمدرجة الكمية ، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية

ي قيهة دالة إحصائيان، أم أف 0.019هستكل الداللة اإلحصائية )  الثقافةبيف  هرتفعٌىاؾ تأثير ( ٌك

 .فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف كالهخاطرة الريادية

( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذاأىً يكجد أثر ( 13.4يبلحظ هف الجدكؿ )كها 

 العاهميف ىظر كجٍة هفكالتىافسية  الريادية استجابات أفراد عيىة الدراسة بيف الثقافةفي هتكسطات 

، كبمغ (0.939)هعاهؿ االرتباط لمدرجة الكمية ، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في

ي قيهة دالة إحصائيان، أم أف 0.001هستكل الداللة اإلحصائية ) بيف  ةهرتفع عبلقةٌىاؾ ( ٌك

 .فمسطيف ؾبكليتكى في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هفكالتىافسية  الريادية الثقافة

( α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) إحصائية داللة ذاأىً ال يكجد أثر ( 13.4يبلحظ هف الجدكؿ )ك 

 العاهميف ىظر كجٍة هفكاالستقبللية  الريادية استجابات أفراد عيىة الدراسة بيف الثقافةفي هتكسطات 

، كبمغ (0.458)رجة الكمية هعاهؿ االرتباط لمد، حيث فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في

ي قيهة 0.271هستكل الداللة اإلحصائية )  .دالة إحصائيان غير ( ٌك
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 لئلبداع دكرحيث كاىت فرضيتً تبحث في ) (2015) قرف أبك دراسةاىسجهت ٌذي الفرضية هع 

 التعميـ يف الريادم التكجً عمى الريادية كالثقافة كالتىافسية كاالستقبللية الهحسكبة كالهخاطرة كاالبتكار

ر جاهعة في الهستهر  الهحسكبة كالهخاطرة كاالبتكار لئلبداع قميؿ دكر كجكد( حيث أظٍرت األٌز

ر جاهعة في الهستهر التعميـ في الريادم التكجً عمى الريادية كالثقافة كالتىافسية كاالستقبللية  .األٌز

لتىافس بيىٍـ ككذلؾ يرل الباحث أف العاهميف يعهمكف عمى تشجيع الطمبة هف خبلؿ بث ركح ا

تشجيعٍـ عمى الهخاطرة هف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ هشركع يهكف الحصكؿ عميً، لذلؾ ىجد أف 

ذا يككف  العالهيف يعهمكف عمى بث ركح الهغاهرة كالتىافس بيف الطمبة لمكصكؿ إلى هشركع ريادم ٌك

 عمى حساب أبعاد الريادة األخرل.

( α ≤ 0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فرو: الفرضية الرئيسية الثالثة

في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر الثقافة الريادية عمى أبعاد الريادة في 

الجامعات الفمسطينية من وجية نظر الطمبة في كمية المين التطبيقية في بوليتكنك فمسطين تعزى 

 وى الدراسي()الجنس، المست إلى المتضيرات التالية

 ، قاـ الباحث بتحكيمً لمفرضيات اآلتية:الفرضية الرئيسية الثالثةهف أجؿ اإلجابة عف 

 في متوسطات(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال . 1

نية أثر الثقافة الريادية عمى أبعاد الريادة في الجامعات الفمسطي استجابات أفراد عينة الدراسة حول

 .الجنستعزى لمتضير من وجية نظر الطمبة في كمية المين التطبيقية في بوليتكنك فمسطين 
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-Independent Sample Tـ اختبػػار )ت( )ااسػػتخدتػػـ ّ  ة،السػػابق يةلمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػك 

Test عمػػى الرياديػػة الثقافػػة أثػػر حػػكؿ الدراسػػة عيىػػة أفػػراد اسػػتجاباتهتكسػػطات فػػي ( إليجػػاد الفػػركؽ 

 بكليتكىػؾ فػي التطبيقيػة الهٍػف كميػة فػي الطمبػة ىظػر كجٍػة هػف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

 .الجىس لهتغير تعزل فمسطيف

ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعرّ Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(14.4)جدول 
 نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حول الدراسة عينة أفراد استجابات

 الجنس لمتضير تعزى فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في الطمبة

المتوسط  العدد الجنس المتضير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

االبداع 
 واالبتكار

 0.43 3.94 60 ذكر
ير غ 0.278 -1.091

 0.42 4.03 44 أىثى دالة

 0.50 3.62 60 ذكر المخاطر
0.318- 0.751 

غير 
 0.57 3.66 44 أىثى دالة

 0.45 3.82 60 ذكر التنافسية
0.919- 0.360 

غير 
 0.42 3.90 44 أىثى دالة

 0.49 3.76 60 ذكر االستقاللية
1.065- 0.290 

غير 
 0.46 3.86 44 أىثى دالة

 فةالثقا
 الريادي

 0.47 3.79 60 ذكر
 دالة 0.011 -2.603

 0.44 4.03 44 أىثى

 الدرجة الكمية
 0.37 3.79 60 ذكر

1.539- 0.127 
غير 
 0.36 3.91 44 أىثى دالة

 (0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05اللة )قيمة )ت( الجدولية عند مستوى د
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هتكسػطات كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عدـ إلى  (14.4)تشير الىتائج في الجدكؿ 

 هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات

كذلػؾ لكػكف ، الجػىس لهتغيػر تعػزل فمسػطيف بكليتكىػؾ في التطبيقية الهٍف كمية في ةالطمب ىظر كجٍة

كالدرجػة  الفمسطيىية الجاهعات في االعهاؿ ريادة( في جهيع هجاالت 0.05هستكل الداللة أكبر هف )

الكمية ها عدا ثقافة الريادم فقد ظٍر كجكد فركؽ لصالح اإلىػاث كذلػؾ لكػكف الهتكسػط الحسػابي لػدل 

 اث أعمى هف الذككر.اإلى

هتكسػػػطات إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي  (14.4)تشػػػير الىتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ 

 الطمبػػة ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػطيىية الجاهعػػات فػػي الريػػادم الثقافػػة حػكؿ الدراسػػة عيىػػة أفػػراد اسػتجابات

تكل الداللػة أقػؿ كذلػؾ لكػكف هسػ، الجىس لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في

( فػػي هحػػكر ثقافػػة الريػػادم فقػػد ظٍػػر كجػػكد فػػركؽ لصػػالح اإلىػػاث كذلػػؾ لكػػكف الهتكسػػط 0.05هػػف )

 الحسابي لدل اإلىاث أعمى هف الذككر.

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي ( التػػي ىصػػت عمػػى )2016تىسػػجـ ٌػػذي الفرضػػية هػػع دراسػػة سػػمطاف )

( كتكصػمت الدراسػة إلػى هتغيػر الجػىس درجة تكفر خصائص الريادة لدل الطمبة الهبحكثيف تعػزل إلػى

 .عدـ كجكد فركؽ في درجة تكفر خصائص الريادة لدل الطمبة تعزل إلى هتغير الجىس

 في متوسطات(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال . 2

 الفمسطينية لجامعاتا في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استجابات أفراد عينة الدراسة حول

المستوى تعزى لمتضير  فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في الطمبة نظر وجية من

 .الدراسي
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 Independent Sampleـ اختبػار )ت( )ااستخدتـ ّ  ة،السابق يةلمتحقؽ هف صحة الفرضك 

T-Test عمػى الرياديػة ثقافػةال أثػر حػكؿ الدراسة عيىة أفراد استجاباتهتكسطات في ( إليجاد الفركؽ 

 بكليتكىػؾ فػي التطبيقيػة الهٍػف كميػة فػي الطمبػة ىظػر كجٍػة هػف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

 .الدراسي الهستكل لهتغير تعزل فمسطيف

ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعرّ Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(15.4)جدول 
 نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حول لدراسةا عينة أفراد استجابات

 الدراسي المستوى لمتضير تعزى فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في الطمبة

 العدد الدراسي المستوى المتضير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 ائيةالداللة اإلحص المحسوبة

االبداع 
 واالبتكار

 0.41 3.93 53 سىة أكلى
غير  0.240 -1.181

 0.44 4.03 51 سىة ثاىية دالة

 المخاطر
 0.53 3.67 53 سىة أكلى

0.707 0.481 
غير 
 0.53 3.60 51 سىة ثاىية دالة

 التنافسية
 0.46 3.87 53 سىة أكلى

غير  0.594 0.535
 0.41 3.83 51 سىة ثاىية دالة

 االستقاللية
 0.48 3.82 53 سىة أكلى

0.422 0.674 
غير 
 0.48 3.78 51 سىة ثاىية دالة

 الثقافة
 الريادي

 0.45 3.86 53 سىة أكلى
غير  0.521 -0.670

 0.49 3.92 51 سىة ثاىية دالة

 الدرجة الكمية
 0.38 3.84 53 سىة أكلى

0.089- 0.929 
غير 
 0.37 3.85 51 سىة ثاىية دالة

 (0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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سػطات هتك كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عدـ إلى  (15.4)تشير الىتائج في الجدكؿ 

 هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات

، الدراسػػي الهسػػتكل لهتغيػػر تعػػزل فمسػػطيف بكليتكىػػؾ فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي الطمبػػة ىظػػر كجٍػة

 الجاهعػػػات فػػػي ؿاالعهػػػا ريػػػادة( فػػػي جهيػػػع هجػػػاالت 0.05كذلػػػؾ لكػػػكف هسػػػتكل الداللػػػة أكبػػػر هػػػف )

 كالدرجة الكمية. الفمسطيىية

يػػرل الباحػػث أف الطمبػػة عمػػى اخػػتبلؼ جىسػػٍـ فٍػػـ يتمقػػكف هسػػتكل هػػف الهعػػارؼ حػػكؿ ريػػادة 

األعهاؿ كها أف الطمبػة يعيشػكف فػي ىفػس الظػركؼ األكاديهيػة كيػتـ تطبيػؽ ىفػس البػراهج التعمهيػة لػذا 

ة أكثػػر هػػف الػػذككر لكػػكف اإلىػػاث لػػديٍف قػػدرة ظٍػػرت ٌػػذي الىتيجػػة، كهػػا أف اإلىػػاث لػػديٍف ثقافػػة رياديػػ

عمى تثقيؼ أىفسػٍف حػكؿ أم هجػاؿ هػف الهجػاالت فػي حيػث يهيػؿ الػذككر إلػى الجاىػب العهمػي أكثػر 

 هف اإلىاث، لذا ىجد الثقافة الريادية لدل الطالبات أعمى هف الذككر. 

( α ≤ 0.05) الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجد الالفرضية الرئيسية الثالثة: 

 فــي الريــادة أبعــاد عمــى الرياديــة الثقافــة أثــر حــول الدراســة عينــة أفــراد اســتجابات متوســطات فــي

 فمســطين بوليتكنــك فـي التطبيقيــة الميــن كميـة فــي العـاممين نظــر وجيــة مـن الفمســطينية الجامعـات

 بيــا يعمــل التــي ئرةالــدا الخبــرة، ســنوات العممــي، المؤىــل الجــنس،) التاليــة المتضيــرات إلــى تعــزى

 (.المدرس

 هف أجؿ اإلجابة عف الفرضية الرئيسية الثالثة، قاـ الباحث بتحكيمً لمفرضيات اآلتية:
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 في متوسطات(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال . 1

 الفمسطينية لجامعاتا في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استجابات أفراد عينة الدراسة حول

 .الجنستعزى لمتضير  فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من

 Independent Sampleـ اختبػار )ت( )ااستخدتـ ّ  ة،السابق يةلمتحقؽ هف صحة الفرضك 

T-Test عمػى رياديػةال الثقافػة أثػر حػكؿ الدراسة عيىة أفراد استجاباتهتكسطات في ( إليجاد الفركؽ 

 بكليتكىػؾ فػي التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

 .الجىس لهتغير تعزل فمسطيف

ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعرّ Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(16.4)جدول 
 نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية لثقافةا أثر حول الدراسة عينة أفراد استجابات

 الجنس لمتضير تعزى فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في العاممين

 العدد الجنس المتضير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

االبداع 
 واالبتكار

 0.58 3.80 19 ذكر
 دالة 0.006 2.983

 0.71 3.05 9 أىثى

 المخاطر
 0.67 3.76 19 ذكر

 دالة 0.045 2.103
 0.94 3.11 9 أىثى

 التنافسية
 0.61 3.89 19 ذكر

1.090 0.286 
غير 
 0.55 3.63 9 أىثى دالة

 االستقاللية
 0.70 3.79 19 ذكر

0.460 0.649 
غير 
 0.70 3.66 9 أىثى دالة

 الثقافة
 الريادي

 0.52 3.93 19 ذكر
1.530 0.138 

غير 
 0.64 3.58 9 أىثى دالة

 الدرجة الكمية
 0.59 3.84 19 ذكر

1.911 0.067 
غير 
 0.64 3.36 9 أىثى دالة

 (0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05توى داللة )قيمة )ت( الجدولية عند مس
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هتكسػطات كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عدـ إلى  (16.4)تشير الىتائج في الجدكؿ 

 هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات

كذلؾ لككف ، الجىس لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة

  الفمسػػػطيىية الجاهعػػػات فػػػي االعهػػػاؿ ريػػػادةل(  عىػػػد الدرجػػػة الكميػػػة 0.05هسػػػتكل الداللػػػة أكبػػػر هػػػف )

فػػي فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ككػػذلؾ فػػي الهجػػاؿ التىافسػػية كاالسػػتقبللية كثقافػػة الريػػادم بيىهػػا تكجػػد 

 الجاهعػػات فػػي الريػػادة أبعػػاد عمػػى الرياديػػة الثقافػػة أثػػر حػػكؿ الدراسػػة عيىػػة أفػػراد اسػػتجاباتهتكسػػطات 

 لهتغيػػر تعػػزل فمسػػطيف بكليتكىػػؾ فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي العػػاهميف ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية

 في الهجاؿ االبداع كاالبتكار كالهخاطرة لصالح الذككر هقابؿ اإلىاث. الجىس

ىاثان يعهمكف في بيئة هتشابٍة ىكعػان يرل  الباحث أف العاهميف في كمية الهٍف التطبيقية ذككران كا 

هع هف حيث بيئػة العهػؿ كاألهػاكف التػي يػدرس فيٍػا الطمبػة، كاف الطمبػة ىفسػٍـ يخضػعكف إلػى دراسػة 

عهمػي هكاد يػدرس فيٍػا ذكػكر كهػكاد أخػرل يػدرس فيٍػا إىػاث، كلكػف درجػة إبػداع الػذككر فػي الجاىػب ال

أكثػػر هػػف اإلىػػاث لكػػكف طبيعػػة الػػذككر يهيمػػكف إلػػى الجاىػػب العهمػػي أكثػػر هػػف الىظػػرم ىجػػد أف ٌىػػاؾ 

ػػذا يظٍػػر درجػػة هػػف اإلبػػداع كاالبتكػػار، كأف  هحاكػػاة لمكاقػػع هػػف خػػبلؿ الهشػػاريع التػػي يػػتـ تصػػهيهٍا ٌك

طرة لػػدل ٌػػذي الهشػػاريع حتػػى تكػػكف هتهيػػزة تحتػػاج عمػػى درجػػة هػػف الهخػػاطرة لػػذا ىجػػد أف درجػػة الهخػػا

أف الذككر لديٍـ الحرية فػي التعاهػؿ هػع األفكػار الرياديػة أكثػر هػف اإلىػاث الذككر أعمى هف اإلىاث، ك 

كخصكصػػػان فػػػي البحػػػث عػػػف الههػػػكليف لٍػػػذي األفكػػػار ذا ىجػػػد أف االبػػػداع كاالبتكػػػار هقتػػػرف بالهخػػػاطرة 

يؽ ٌذي األفكار أكثػر بدرجة كبيرة كبهكف لمذككر هف البحث في السكؽ الهحمي عف درجة اهكاىية تطب

 هف اإلىاث. 
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ال ( حيػػػث كاىػػػت فرضػػػيتً تػػػىص عمػػػى )2010تىسػػػجـ ٌػػػذي الفرضػػػية هػػػع دراسػػػة عيسػػػى )ال ك 

أىػً ( كأظٍػرت تكجد فركؽ ألثػر أبعػاد الريػادة فػي أداء االعهػاؿ الصػىاعية الصػغيرة تعػزل إلػى الجػىس

 .زل إلى الجىستكجد فركؽ ألثر أبعاد الريادة في أداء االعهاؿ الصىاعية الصغيرة تع

 في متوسطات(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال . 2

 الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استجابات أفراد عينة الدراسة حول

المؤىل ر تعزى لمتضي فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من

 .العممي

 Independent Sampleـ اختبػار )ت( )ااستخدتـ ّ  ة،السابق يةلمتحقؽ هف صحة الفرضك 

T-Test عمػى الرياديػة الثقافػة أثػر حػكؿ الدراسة عيىة أفراد استجاباتهتكسطات في ( إليجاد الفركؽ 

 بكليتكىػؾ فػي تطبيقيةال الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

ؿ لهتغير تعزل فمسطيف  .العمهي الهٌؤ

ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعرّ Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(17.4)جدول 
 نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حول الدراسة عينة أفراد استجابات

 العممي المؤىل لمتضير تعزى فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في العاممين

المتوسط  العدد العممي المؤىل المتضير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

االبداع 
 واالبتكار

 0.71 3.03 9 بكالكريكس
 دالة 0.004 -3.118

 0.57 3.81 19 هاجستير

 اطرالمخ
 0.88 3.02 9 بكالكريكس

 دالة 0.015 -2.592
 0.66 3.80 19 هاجستير

 التنافسية
 0.54 3.54 9 بكالكريكس

1.685- 0.104 
غير 
 0.58 3.93 19 هاجستير دالة
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المتوسط  العدد العممي المؤىل المتضير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 االستقاللية
 0.71 3.57 9 بكالكريكس

0.950- 0.351 
غير 
 0.69 3.84 19 هاجستير دالة

 الثقافة
 الريادي

 0.63 3.55 9 ريكسبكالك 
1.727- 0.096 

غير 
 0.52 3.94 19 هاجستير دالة

 الدرجة الكمية
 0.62 3.31 9 بكالكريكس

 دالة 0.029 -2.313
 0.58 3.86 19 هاجستير

 (0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05اللة )قيمة )ت( الجدولية عند مستوى د

هتكسػػػطات إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي  (17.4)تشػػػير الىتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ 

 هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات

ػػؿ لهتغيػػر تعػػزل فمسػػطيف بكليتكىػػؾ فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي العػػاهميف ىظػػر كجٍػػة ، العمهػػي الهٌؤ

( عىػػػد الدرجػػػة الكميػػػة كفػػػي الهجػػػاؿ االبػػػداع كاالبتكػػػار 0.05كذلػػػؾ لكػػػكف هسػػػتكل الداللػػػة أقػػػؿ هػػػف )

كالهخػػاطرة ككاىػػت الفػػركؽ لصػػالح حهمػػة درجػػة الهاجسػػتير هقابػػؿ حهمػػة درجػػة البكػػالكريكس، بيىهػػا ال 

 الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجاباتهتكسطات داللة إحصائية في فركؽ ذات تكجد 

 فػػي التطبيقيػػة الهٍػػف كميػػة فػػي العػػاهميف ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي الريػػادة أبعػػاد عمػػى

ؿ العمهي لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ  .في الهجاؿ التىافسية كاالستقبللية كثقافة الريادم الهٌؤ

يرل الباحػث أف حهمػة درجػة الهاجسػتير لػديٍـ درجػة هػف الهعػارؼ أكثػر هػف البكػالكريكس لػذا 

ىجػػد أف الفػػركؽ لصػػالح حهمػػة درجػػة الهاجسػػتير كخصكصػػان أف ٌػػذي الفئػػة هػػف العػػاهميف يشػػرفكف عمػػى 

ادم الهشاريع التي يقكـ الطمبة بتقديهٍا كهتطمب لمتخرج فىجد اف لديٍـ ىظػرة هختمفػة حػكؿ الكاقػع الريػ

، أها بالىسبة لمتىافسية كاالستقبللية كثقافة الريادم فٍذا ؾفي كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة البكليتكى
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ػػؿ العمهػػي لػػدل العػػاهميف،  هػػرتبط فػػي هػػدل تهيػػز الهشػػركع الػػذم يػػتـ تقديهػػً بغػػض الىظػػر عػػف الهٌؤ

الريػػادة تعػػزل إلػػى التػػي لػػـ تظٍػػر فركقػػان فػػي أبعػػاد  (2010) عيسػػىكتختمػػؼ ٌػػذي الىتيجػػة هػػع دراسػػة 

ؿ العمهي.   الهٌؤ

ال ( حيػػػث كاىػػػت فرضػػػيتً تػػػىص عمػػػى )2010كال تىسػػػجـ ٌػػػذي الفرضػػػية هػػػع دراسػػػة عيسػػػى )

ػػػؿ العمهػػػيتكجػػػد فػػػركؽ ألثػػػر أبعػػػاد الريػػػادة فػػػي أداء االعهػػػاؿ الصػػػىاعية الصػػػغيرة تعػػػزل إلػػػى  ( الهٌؤ

ؿ ية الصغيرة تعزل إلى تكجد فركؽ ألثر أبعاد الريادة في أداء االعهاؿ الصىاعأىً ال  كأظٍرت  الهٌؤ

 .العمهي

 في متوسطات(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال . 3

 الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استجابات أفراد عينة الدراسة حول

سنوات تعزى لمتضير  فمسطين كنكبوليت في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من

 .الخبرة

ـّ استخداـ  ةالسابق يةلمتحقؽ هف صحة الفرضك   One Wayاختبار تحميؿ التبايف األحادم )ت

Anova عمػى الرياديػة الثقافػة أثػر حػكؿ الدراسػة عيىػة أفػراد استجاباتهتكسطات ( لهعرفة الفركؽ في 

 بكليتكىػؾ فػي التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

 (18.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجداكؿ الخبرة سىكات لهتغير تعزل فمسطيف
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متوسطات ف عمى الفروق في ( لمتعرّ One Way Anovaنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ): (18.4)جدول 
 نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى ديةالريا الثقافة أثر حول الدراسة عينة أفراد استجابات

 الخبرة سنوات لمتضير تعزى فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في العاممين

مجموع  مصدر التباين المتضير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 االبداع واالبتكار
 0.279 2 0.558 بين المجموعات

غير  0.597 0.527
 0.529 25 13.220 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 13.778 المجموع

 المخاطر
 0.201 2 0.401 بين المجموعات

0.287 0.753 
غير 
 0.698 25 17.456 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 17.857 المجموع

 التنافسية
 0.125 2 0.251 جموعاتبين الم

0.337 0.717 
غير 
 0.372 25 9.296 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 9.547 المجموع

 االستقاللية
 0.097 2 0.193 بين المجموعات

0.188 0.830 
غير 
 0.516 25 12.889 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 13.082 المجموع

 الريادي الثقافة
 0.087 2 0.175 جموعاتبين الم

0.244 0.785 
غير 
 0.357 25 8.933 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 9.107 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.124 2 0.248 بين المجموعات

0.286 0.754 
غير 
 0.434 25 10.847 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 11.095 المجموع
 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01مستوى داللة )** دالة إحصائيًا عند 

 اسػتجاباتهتكسطات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في عدـ  (18.4)يتضح هف الجداكؿ 

 كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي الريػػادة أبعػػاد عمػػى الرياديػػة الثقافػػة أثػػر حػػكؿ الدراسػػة عيىػػة أفػػراد

، حيػػث الخبػػرة سػػىكات لهتغيػػر تعػػزل فمسػػطيف بكليتكىػػؾ فػػي لتطبيقيػػةا الهٍػػف كميػػة فػػي العػػاهميف ىظػػر

ي 0.05هف ) أكبركاىت الداللة اإلحصائية   فػي االعهػاؿ ريػادةلجهيػع أبعػاد  دالة إحصائيان غير (، ٌك
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 . كالدرجة الكمية العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات

ؿ العػػػػاهميف عمػػػى تػػػدريس الطمبػػػػة يػػػرل الباحػػػث أف العػػػػاهميف فػػػي كميػػػة الهٍػػػػف التطبيقيػػػة يعهػػػ

كاإلشراؼ عميٍـ ككذلؾ هساعدتٍـ في تىفيذ هشاريٍـ كدعـ الطمبة ىحك التهيػز كاإلبػداع لمكصػكؿ إلػى 

درجة هرتفعة هف الريادة في العهؿ داخػؿ الكميػة، كأف العػاهميف يػدعهكف العهػؿ الريػادم عمػى اخػتبلؼ 

 سىكات الخبرة لديٍـ.

 

ٌىػػاؾ حيػػث كاىػػت فرضػػيتً تػػىص عمػػى )( 2017السػػر )اسػػة كال تىسػػجـ ٌػػذي الفرضػػية هػػع در 

 الجاهعػػات فػػي الريػػادم التعمػػيـ هتطمبػػات فػػركؽ بػػيف هتكسػػط درجػػات تقػػدير أفػػراد العيىػػة لدرجػػة تػػكافر

 .سىكات 5كأظٍرت فركقان لصالح ذكم الخبرة أقؿ هف  (إلى هتغير سىكات الخبرة الفمسطيىية تعزل

 في متوسطات(  ≥ 0.05) الداللة عند مستوىوجد فروق ذات داللة إحصائية تال . 4 

 الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استجابات أفراد عينة الدراسة حول

الدائرة التي تعزى لمتضير  فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من

 .يعمل بيا المدرس

ـّ استخداـ  ةالسابق يةلفرضلمتحقؽ هف صحة اك   One Wayاختبار تحميؿ التبايف األحادم )ت

Anova عمػى الرياديػة الثقافػة أثػر حػكؿ الدراسػة عيىػة أفػراد استجاباتهتكسطات ( لهعرفة الفركؽ في 

 بكليتكىػؾ فػي التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد

 (19.4)، كذلؾ كها ٌك هكضح في الجداكؿالهدرس بٍا يعهؿ التي الدائرة لهتغير عزلت فمسطيف
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متوسطات ف عمى الفروق في ( لمتعرّ One Way Anovaنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ): (19.4)جدول 
 نظر وجية من سطينيةالفم الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حول الدراسة عينة أفراد استجابات

 المدرس بيا يعمل التي الدائرة لمتضير تعزى فمسطين بوليتكنك في التطبيقية المين كمية في العاممين

مجموع  مصدر التباين المتضير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 االبداع واالبتكار
 1.682 2 3.363 بين المجموعات

 0.417 25 10.415 داخل المجموعات دالة 0.030 4.036
 ----- 27 13.778 المجموع

 المخاطر
 1.647 2 3.294 بين المجموعات

2.827 0.078 
غير 
 0.583 25 14.563 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 17.857 المجموع

 التنافسية
 1.296 2 2.592 بين المجموعات

4.659 0.019 
 دالة

 0.278 25 6.955 داخل المجموعات
 ----- 27 9.547 المجموع

 االستقاللية
 1.609 2 3.217 بين المجموعات

4.076 0.029 
 دالة

 0.395 25 9.865 داخل المجموعات
 ----- 27 13.082 المجموع

 الريادي الثقافة
 0.887 2 1.774 بين المجموعات

3.023 0.067 
ر غي
 0.293 25 7.333 داخل المجموعات دالة

 ----- 27 9.107 المجموع

 الدرجة الكمية
 1.416 2 2.833 بين المجموعات

4.286 0.025 
 دالة

 0.330 25 8.262 داخل المجموعات
 ----- 27 11.095 المجموع
 (0.05مستوى داللة ) * دالة إحصائيًا عند  (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 أفػراد استجاباتهتكسطات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (19.4)يتضح هف الجداكؿ 

 ىظػػر كجٍػػة هػػف الفمسػػطيىية الجاهعػػات فػػي الريػػادة أبعػػاد عمػػى الرياديػػة الثقافػػة أثػػر حػػكؿ الدراسػػة عيىػػة

، الهػدرس بٍػا يعهػؿ التي ئرةالدا لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف

عىػػد الدرجػػة الكميػػة كفػػي الهجػػاؿ االبػػداع كاالبتكػػار (، 0.05هػػف ) أقػػؿحيػػث كاىػػت الداللػػة اإلحصػػائية 
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 عيىػة أفػراد اسػتجاباتهتكسػطات فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي كالتىافسية كاالستقبللية بيىها ال تكجد 

 العػاهميف ىظػر كجٍػة هف الفمسطيىية الجاهعات في ةالرياد أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة

فػػػي  الهػػػدرس بٍػػا يعهػػػؿ التػػي الػػػدائرة لهتغيػػر تعػػػزل فمسػػطيف بكليتكىػػػؾ فػػي التطبيقيػػػة الهٍػػف كميػػػة فػػي

 .الهجاؿ الهخاطرة كثقافة الريادم

( لمكشؼ عف هصدر الفركؽ في استجابة أفراد LSDكلهعرفة هصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار )

 العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثرؿ العيىة حك 

كها ٌك  الهدرس بٍا يعهؿ التي الدائرة لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في

 .(20.4هكضح في الجدكؿ )

 الريادية الثقافة أثرلعينة حول ( لمفروق في استجابة أفراد اLSD(: نتائج اختبار )20.4جدول )
 في التطبيقية المين كمية في العاممين نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى

 المدرس بيا يعمل التي الدائرة لمتضير تعزى فمسطين بوليتكنك
 ٌىدسة الحاسكب العمـك اإلدارية المدرس بيا يعمل التي الدائرة المتضير
  0.719838  العمـك اإلدارية بتكاراالبداع واال

    الحاسكب
  1.188462  ٌىدسة

  0.653684  العمـك اإلدارية التنافسية
    الحاسكب
  1.030000  ٌىدسة

  0.724561  العمـك اإلدارية االستقاللية
    الحاسكب
  1.150000  ٌىدسة

  0.653801  العمـك اإلدارية الدرجة الكمية
    سكبالحا

  0.653801  ٌىدسة
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هميف في قسـ الحاسكب االع( أف الفركؽ كاىت بيف 20.4تشير الهعطيات الكاردة في الجدكؿ )

العمكـ اإلدارية كالٍىدسة هقابؿ  العاهميف في قسـ، لصالح  كالعاهميف في قسـ العمكـ اإلدارية كالٍىدسة

 .كالذم كاف الهتكسط الحسابي عىدٌـ أعمى الحاسكب 

الباحػػث أف العػػاهميف فػػي كميػػة الهٍػػف التطبيقيػػة يسػػتخدهكف الحاسػػكب فػػي العهػػؿ بغػػض  يػػرل

الىظػػر عػػف الػػدائرة التػػي يعهػػؿ بٍػػا العػػاهميف، كلكػػف اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي دكائػػر األخػػرل هثػػؿ العمػػـك 

ىدسػػية إلػػى جاىػػب  اإلداريػػة كالٍىدسػػية يفػػتح اآلفػػاؽ أهػػا العػػاهميف إلػػى التفػػكؽ كدراسػػة جكاىػػب إداريػػك ٌك

راسة الحاسكب لذا ىجد أف ٌىاؾ تفكؽ في دائرتي العمـك اإلدارية كالٍىدسية عمى دائرة الحاسكب فػي د

 هجاؿ العهؿ الريادم.
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 الخامسالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوصيات واالستنتاجات مناقشة النتائج

 تمييد  1.5

ك ا الىتائج الدراسة، التي تكصؿ إليٍ هىاقشةتضهف ٌذا الفصؿ         لباحث عف هكضكع الدراسة ٌك

 والطمبة العاممين نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة ثرأ

التكصيات التي يهكف االستىتاجات ك ككذلؾ  ،فمسطين بوليتكنك جامعة في التطبيقية المين كمية في

 أف يتـ استخبلصٍا هف ٌذي الىتائج.
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  االستنتاجات  2.5

في حدكد عيىة الدراسة كأدكات جهع البياىات كالتحميؿ اإلحصائي كأٌداؼ الدراسة يستىتج الباحث ها 

 يمي:

، الريادة كأبعاد الريادية الثقافةب كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة البكليتكىؾ تعهؿ عمى االٌتهاـ .1

تي يتـ طرحٍا هف قبؿ كظٍر ذلؾ هف خبلؿ البراهج الريادية التي يتـ تبىيٍا في الهشركعات ال

 ، كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ الىقاط اآلتية:الطمبة في تمؾ الكمية

  تحرص إدارة كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف عمى إجراء التغيرات

الهستهرة في برىاهج كهساقات ريادة األعهاؿ كفؽ هتطمبات السكؽ الهحمي كالتغيرات البيئية 

 هستكل هف التكجً الريادم لدل الطمبة كالعاهميف.كذلؾ لمحصكؿ عمى أفضؿ 

  تسعى إدارة كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف عمى تكفير الدعـ الهالي

 كالههكليف لمهشاريع الريادية التي يتـ تقديهٍا هف قبؿ الطمبة كالعاهميف.

ذي تعهؿ كمية الهٍف التطبيقية عمى تكميؼ كؿ هجهكعة هف الطمبة بهشر  .2 كع هف أجؿ التخرج ٌك

 االبداعيسعى الهشرفيف عميٍا لتكفير أكبر قدر هف ك الهشركعات التي يتـ تكميؼ الطمبة بٍا 

 كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ الىقاط اآلتية: في تمؾ الهشاريع. كاالبتكار

  تحرص إدارة كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف عمى تىهية ركح االبداع لدل

 كالعاهميف هف خبلؿ االٌتهاـ في تجديد كتطكير البراهج التعميهية لديٍا.الطمبة 



99 

 

  الهالي تسعى إدارة كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف عمى تكفير الدعـ

 .كالهعىكم لؤلفكار الجديدة الهقدهة

درجة يسعى كؿ طالب في كمية الهٍف التطبيقية إلى االٌتهاـ بهشركعً كحصكلً عمى أفضؿ  .3

في ذلؾ الهشركع كلككف الطمبة ليس لديٍـ خبرة في عهؿ الهشاريع لذا تككف درجة الهخاطرة 

 كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ: ليس بالدرجة الهطمكبة.

  تساٌـ إدارة كمية الهٍف التطبيقية في جاهعة بكليتكىؾ فمسطيف بشكؿ هتهيز في دعـ هشاريع

 يـ كؿ ها ٌك جديد في عالـ األعهاؿ.البحث كالتطكير كاالبداع كاالبتكار هف خبلؿ تقد

هف خبلؿ الهشركعات التي يتـ تقديهٍا بيف الطمبة يظٍر أف ٌىاؾ درجة هف الهىافسة لمكصكؿ  .4

كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ الىقاط  إلى أعمى درجة هف االتقاف كظٍكر الهشركع بأفضؿ صكرة.

 اآلتية:

 بلت فىية كعمهية تسٍـ في تشجع إدارة كمية الهٍف التطبيقية العاهميف لمحصكؿ عمى هٌؤ

 تطكير أساليب تقديـ الخدهات التعميهية.

 .تشجع إدارة كمية الهٍف التطبيقية التىافس بيف الطمبة هف أجؿ اكتشاؼ الريادييف كالهبدعيف 

يتهتع الطمبة بدرجة هف االستقبللية في اختيار الهشاريع الريادية التي يتـ العهؿ عميٍا، ككذلؾ  .5

الهشاريع الطمبة درجة هف االستقبللية هف أجؿ استغبلؿ أكبر قدر ههكف يهىح الهشرفيف عمى 

 كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ الىقاط اآلتية: هف طاقات الطمبة.



111 

 

  تهىح كمية الهٍف التطبيقية الحرية الكافية لمطبلب لطرح األفكار الريادية الجديدة ككذلؾ

 الحرية الكاهمة في تىفيذ تمؾ الهشاريع.

 طبيقية االستقبللية الهادية كالفكرية في براهجٍا الريادية هف خبلؿ حرية تشجع كمية الهٍف الت

 التصرؼ الذم يتـ هىحً لصحاب الفكرة أك الهشركع الريادم.

يعهؿ الهدرسيف في كمية الهٍف التطبيقية عمى بث الثقافة الريادية بيف الطمبة هف أجؿ الكصكؿ  .6

 كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ: إلى عمى هستكل هف الريادة.

 تبىى إدارة كمية الهٍف التطبيقية براهج تدريبية هتعمقة بالهشاريع الريادية، كتعهؿ عمى تقييـ ت

 ىتائجٍا بشكؿ دكرم.

شراؼ الهشرفيف  .7 العهؿ اإلبداعي الذم يتـ الحصكؿ عميً هف الطمبة يككف هف جٍد الطمبة كا 

كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ عمى تمؾ الهشاريع فىجد أف الثقافة الريادية ليس لٍا أثر كاضح في ذلؾ. 

 الىقاط اآلتية:

  تشجيع ثقافة التعميـ في كمية الهٍف التطبيقية اإلبداع كاالبتكار هف اجؿ الكصكؿ إلى

 الهشاريع الريادية.

 .تبىي ثقافة التعميـ في كمية الهٍف التطبيقية ثقافة الريادم 

هتهيز هف خبللً الثقافة الريادية تساعد الطالب في الهخاطرة هف أجؿ الكصكؿ إلى هشركع  .8

 كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ الىقاط اآلتية:يستطيع هىافسة زهبلئً. 
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  تساٌـ إدارة كمية الهٍف التطبيقية بشكؿ جيد في عقد اجتهاعات هع الريادييف الىاجحيف

 لبلستفادة هف خبراتٍـ كتجاربٍـ.

 كالبحث عف  تبادر إدارة كمية الهٍف التطبيقية بشكؿ جيد في تبىي األفكار كاألساليب الجديدة

 حمكؿ لمهشكبلت عىد ها يكاجً الهشركع الريادم بعض الهشكبلت.

  عدـ استطاعة الهشركعات الريادية عمى تحهؿ تكاليؼ الدخكؿ إلى السكؽ، ككذلؾ عدـ

 استطاعتٍا دخكؿ األسكؽ بكؿ سٍكلة.

  تشجيع ثقافة التعميـ في كمية الهٍف التطبيقية الهجازفة في ريادة األعهاؿ هف خبلؿ

 هساقات الريادية التي يتـ تدريسٍا.ال
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 التوصيات  3.5

هف خبلؿ ىتائج الدراسة تهكف الباحث هف استخبلص عدد هف التكصيات التي يهكف أف سٍـ في 

 تفعيؿ دكر الجاهعة في هجاؿ ىشر الثقافة الريادية كالتي تتهثؿ فيها يمي:

 :توصيات خاصة

قية كاالرتقاء بهستكل ريادة األعهاؿ هف أجؿ العهؿ عمى تطكير التعميـ في كمية الهٍف التطبي .1

تبىي ثقافة ريادة األعهاؿ كالعهؿ عمى دعهٍا كتىهيتٍا بالشكؿ الذم يكاكب التطكرات الحديثة 

في هجاؿ األعهاؿ، كذلؾ هف خبلؿ تشجيع الطمبة عمى الىافس هف أجؿ اكتشاؼ الريادييف 

ـ كهكاٌبٍـ.  كالهبدعيف كتبىي أفكاٌر

ٍف التطبيقية عمى القياـ بالتغييرات الهستهرة في البراهج التعميهية الريادية أف تعهؿ كمية اله .2

بداء  ـ كا  كفؽ هتطمبات السكؽ الهحمي كالتغيرات، كهىح الحرية الكافية لمطمبة لطرح أفكاٌر

 آرائٍـ الريادية كالعهؿ عمى تبىيٍا كحمب التهكيؿ لٍا.

بر في دعـ هشاريع البحث كالتطكير ضركرة هساٌهة كمية الهٍف التطبيقية بشكؿ أفضؿ كأك .3

 لدعـ االبتكار كاإلبداع في تقديـ الهىتجات الجديدة.

ضركرة تكفير بىية تحتية هادية كهعمكهاتية داعهة لريادة األعهاؿ هف جمب تهكيؿ كتدريب  .4

 عمى ريادة األعهاؿ كالخدهات االستشارية.
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داع التهيز لمطمبة هف أجؿ أف يتـ عرض الهشركعات الريادية التي تتهتع بدرجة هف اإلب .5

ا تكهمة الهشركعات التي تـ طرحٍا سابقان.  تطكيٌر

 أف تعهؿ الجاهعة عمى هىح الهشركعات الريادية هكافئات هالية هف أجؿ تشجيع الطمبة. .6

 أف تتحهؿ الجاهعة تكاليؼ استخداـ أحدث التقىيات لمهشاريع الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة. .7

سة الهشاريع الريادية ككيفية التقميؿ هف هستكل الهخاطرة لمهشركعات هساعدة الطمبة في درا  .8

 الريادية.

يجب عمى إدارة الجاهعة اف تشارؾ الطمبة الريادييف في تطكير هشركعاتٍـ الريادية كتقاسهٍا  .9

 هعٍـ احتهالية الىجاح أك الفشؿ هف الجاىب الهادم.

 توصيات لصناع القرار:

 . الفمسطيىية الجاهعات في كتخصص االعهاؿ ريادة ثقافة كىشر تعهيـ ضركرة .1

 . كاالقتصاد االدارة تخصصات هساقات جهيع في الريادة عف دراسية حاالت اضافة ضركرة .2

 . االعهاؿ حاضىات خبلؿ هف كهشاريع كعهمٍا الريادية االفكار احتضاف ضركرة .3

 سطيىيةالفم كالجاهعات الخاص القطاع بيف االعهاؿ تطكير خدهات هركز اىشاء ضركرة .4

 . االعهاؿ ريادة فكرة لتعزيز

 االفكار يجهع بحيث كاحد تكجً ٌىاؾ ليككف عهاؿاأل لحاضىات كاحد تجهع عهؿ ضركرة .5

 .الفمسطيىية الجاهعات في الريادية
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االرتقاء بهستكل ريادة األعهاؿ هف خبلؿ تبىي ثقافة ريادة األعهاؿ كالعهؿ عمى دعهٍا  .6

 كتىهيتٍا.

ـ كهكاٌبٍـ.تشجيع التىافس بيف الطبل .7  ب هف أجؿ اكتشاؼ الريادييف كتبىي أفكاٌر

عداد براهج تدريبية هف أجؿ تىهية الثقافة الريادية بيف الطمبة  .8 هكاكبة الحداثة كالتطكر كا 

 كالعاهميف في كمية الهٍف التطبيقية.

 هىح الحرية الكافية لمطمبة إلبداء األفكار الريادية كالعهؿ عمى تبىيٍا كجمب الههكليف لٍا. .9

أف تقكـ كمية الهٍف التطبيقية عمى دعـ كهساىدة الطمبة كتبىي هشاريعٍـ الريادية هف خبلؿ  .10

 تكفير الدعـ الهادم لتىفيذٌا.

أف تعهؿ كمية الهٍف التطبيقية عمى تسكؽ األفكار الريادية التي يطرحٍا الطمبة في السكؽ  .11

 الهحمي هف أجؿ تطبيؽ ٌذي األفكار عمى الكاقع.

الصعكبات التي يكاجٍٍا الطمبة في طرح األفكار الريادية كهساعدتٍـ في  العهؿ عمى تذليؿ .12

 التغمب عمى العقبات التي تقؼ في طريؽ تطبيؽ األفكار التي يحهمكىٍا.
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 المالحق

 (1ممحق )

  العاممين استبيان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة القدس                                                    

 كمية الدراسات العميا

 

 أخي الكريم/ أختي الكريمة

 تحية طيبة كبعد ...

 يقـك الباحث بإجراء دراسة بعىكاف

 الفمسطينية الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة اثر

 فمسطين  كبوليتكنجامعة دراسة حالة 

هان بأف ىرجك هف حضرتكـ التكـر باإلجابة عف فقرات ٌذي االستباىة عمهان بأىً لكـ دكر كبير في اتهاـ ٌذي الدراسة كىحيطكـ عم
 . الهعمكهات التي ستدلكف بٍا ٌي ألغراض البحث العمهي كستعاهؿ بسربة تاهة

( أهاـ اإلجابة الهىاسبة كفي الخاىة الهخصصة لذلؾ، عمهان بأف البياىات التي يتـ جهعٍا بٍذي االستباىة √يرجى كضع عبلهة )
 ستككف خاصة لؤلغراض العمهية فقط.

 تقديركتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كال

 الباحث
 نور بحر
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 القسم األول:

 البيانات األولية:

 الجنس :

 أىثى -ذكر                      ب -أ 

 :المؤىل العممي

 دكتكراي -ج   هاجستير -ب  بكالكريكس -أ 

 :سنوات الخبرة

 (        سىكات 9هف ) أكثر -(           ج 9 -4)  هف -سىكات(           ب 4قؿ هف )أ - أ

 :التي يعمل بيا المدرسين الدائرة

         د. ٌىدسة  الحاسكب -ج           الهحاسبة -ب           العمـك اإلدارية -أ
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قراءة الفقرات االتية بعىاية كاإلجابة عميٍا  حضرتكـ ىرجك هف القسم الثاني : فقرات االستبانة. 
 .حكؿ رهز اإلجابة بجاىب كؿ فقرة حسب رأيؾ الشخصي( √)بكضع إشارة

موافق  الفقرة 
 بشدة

 معار  معار  محايد موافق
 بشدة

 المجال األول: االبداع واالبتكار

      .العهؿ يدة فيب جديعمى استخداـ أسال الجاهعةإدارة  يتشجعى  .1

      .دة الهقدهةيفكار الجدؤلهكافآت ل الجاهعةإدارة  يتهىحى  .2

      هة.تدعـ إدارة الجاهعة هعىكيان األفكار الجديدة الهقد  .3

      تدعـ إدارة الجاهعة هاليان األفكار الجديدة الهقدهة.  .4

      ع الطهكحةيفكار الهبتكػرة كالهشػار األ الجاهعةشجع إدارة ت  .5

      تٍدؼ إدارة الجاهعة إلى تىهية ركح اإلبداع كاالبتكار   .6

تساٌـ إدارة الجاهعة في دعـ هشاريع البحث كالتطكير لدعـ االبداع   .7
 بتكاركاال

     

الرقي بهستكل االبتكار ب الجاهعة تساعد الهصادر كالهكارد الهتاحة في  .8
 كاإلبداع

     

تحرص إدارة الجاهعة عمى إجراء التغيرات الهستهرة في البراهج   .9
 التدريب الريادية كفؽ هتطمبات السكؽ الهحمي كالتغيرات البيئية

     

هع ريادييف ىاجحيف لبلستفادة تساٌـ إدارة الجاهعة في عقد اجتهاعات   .10
 هف تجاربٍـ.

     

بداء األفكار الريادية الجديدة  .11       تهىح الجاهعة الحرية الكافية لطرح كا 
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      تهىح الجاهعة الحرية الكافية في تىفيذ األفكار الريادية الجديدة  .12

      هشاريع جديدة تتيح إدارة الجاهعة إهكاىية الحكار بشأف إهكاىية تبىي   .13

 المجال الثاني: المخاطر

تدعـ الجاهعة الطبلب في الهشاريع عمى الرغـ هف كجكد احتهالية   .14
 الفشؿ لبعضٍا

     

تتحهؿ الهشركعات الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ استخداـ   .15
 أحدث التقىيات التكىكلكجية

     

لدخكؿ إلى تتحهؿ الهشركعات الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ ا  .16
 السكؽ.

     

تبادر إدارة الجاهعة بتبىي األفكار كاألساليب الجديدة كالبحث عف   .17
 حمكؿ لمهشكبلت

     

تتبىي إدارة الجاهعة دراسة أكلية قبؿ فتح البراهج التدريبية كالهتعمقة   .18
 بالهشاريع الريادية

     

      تقـك الجاهعة بعهؿ دراسة جدكل لجهيع الهشاريع الريادية  .19

      تحهؿ إدارة الجاهعة تكاليؼ دخكؿ الهشركعات الريادية لمسكؽت  .20

      تشجع ثقافة الجاهعة الهجازفة في ريادة األعهاؿ  .21

 المجال الثالث: التنافسية

لتحسيف الخدهة  في السكؽ تقـك إدارة الجاهعة بدراسة اكضاع الهىافسة  .22
 لمهشركعات الريادية 

     

      بدراسة كتحميؿ الحصة السكقية لمهشاريع الريادية تٍتـ إدارة الجاهعة  .23
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      تتبع إدارة الجاهعة آلية التغيرات في حاجات كرغبات الزبائف  .24

هف أجؿ اكتشاؼ الريادييف  العاهميفتشجع إدارة الجاهعة التىافس بيف   .25
 كالهبدعيف.

     

      ليةتقدـ األفكار الريادية الهتبىاة هىتجات كخدهات ذات جكدة عا  .26

هف قبؿ  تكاجً الهشركعات الريادية في الجاهعة هىافسة شديدة  .27
 الجاهعات األخرل في سكؽ العهؿ.

     

تستطيع الهشركعات الريادية هىافسة الهشركعات الكبيرة هف خبلؿ   .28
 رياديةهيزات 

     

لكفاءة تستطيع الهشركعات الريادية الدخكؿ إلى األسكاؽ الجديدة   .29
 ي تقدهٍاالهشركعات الت

     

هف خبلؿ  تستطيع الهشركعات الريادية تحهؿ تكاليؼ دخكؿ السكؽ  .30
 الىجاح الذم تقدهً تمؾ الهشركعات

     

هعظـ الهشركعات الريادية التي يتـ تقديهٍا تكمؿ بالىجاح في سكؽ   .31
 العهؿ. 

     

 : االستقالليةالرابعالمجال 

      ية في براهجٍا الرياديةتشجع ثقافة الجاهعة عمى االستقبللية الفكر   .32

      تشجع ثقافة الجاهعة عمى االستقبللية الهادية في براهجٍا الريادية  .33

تشارؾ إدارة الجاهعة أصحاب األفكار الريادية باألرباح كالعكائد الهالية   .34
 هف الهشاريع كاألفكار الريادية. 

     

بداء ا  .35      ألفكار الريادية تهىحي إدارة الجاهعة الحرية الكافية لطرح كا 
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 الجديدة

      تهىحي إدارة الجاهعة الحرية الكاهمة في تىفيذ الهشركعات الريادية  .36

تتيح إدارة الجاهعة إهكاىية الحكار بشأف إهكاىية تبىي هشاريع جديدة   .37
 دكف تحفظ

     

 : الثقافة الرياديالخامسالمجال 

      عمى دعهٍا كتىهيتٍا تتبىى إدارة الجاهعة الثقافة الريادية كتعهؿ  .38

      تعطي إدارة الجاهعة أٌهية كبيرة لبىاء ثقافة التفكير الريادم  .39

      تكفر إدارة الجاهعة بيئة ثقافية ريادية تربكية تدعـ التهيز  .40

تتهتع إدارة الجاهعة بثقافة ريادية تساعد عمى تأهيف الفرص لمتهيز   .41
 كطرح األفكار الريادية

     

      ارة الجاهعة عمى زيادة الكعي بأٌهية ريادة األعهاؿ.تعهؿ إد  .42

تدعـ إدارة الجاهعة الىجاحات الفردية الهبىية عمى الجٍكد الشخصية   .43
 الهبذكلة

     

      إدارة الجاهعة االكتفاء الذاتي هف الهبادرات الريادية لدل  .44

      الريادية األعهاؿتشجع ثقافة الجاهعة   .45
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 (2ممحق )

 الطالب تبياناس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة القدس                                                    

 كمية الدراسات العميا

 أخي الكريم/ أختي الكريمة

 تحية طيبة كبعد ...

 يقـك الباحث بإجراء دراسة بعىكاف

 يةالفمسطين الجامعات في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة اثر

 فمسطين  كبوليتكنجامعة دراسة حالة 

ىرجك هف حضرتكـ التكـر باإلجابة عف فقرات ٌذي االستباىة عمهان بأىً لكـ دكر كبير في اتهاـ ٌذي الدراسة كىحيطكـ عمهان بأف 
 . الهعمكهات التي ستدلكف بٍا ٌي ألغراض البحث العمهي كستعاهؿ بسربة تاهة

الهىاسبة كفي الخاىة الهخصصة لذلؾ، عمهان بأف البياىات التي يتـ جهعٍا بٍذي االستباىة ( أهاـ اإلجابة √يرجى كضع عبلهة )
 ستككف خاصة لؤلغراض العمهية فقط.

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير

 الباحث
 نور بحر
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 البيانات األولية:

 الجنس :

 أىثى -ذكر                      ب -أ 

 :المستوى الدراسي

   ثاىية -ب  ة أكلى سى -أ 
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قراءة الفقرات االتية بعىاية كاإلجابة عميٍا  حضرتكـ ىرجك هف القسم الثاني: فقرات االستبانة. 
 حكؿ رهز اإلجابة بجاىب كؿ فقرة حسب رأيؾ الشخصي.( √)بكضع إشارة

موافق  الفقرة 
 بشدة

 معار  معار  محايد موافق
 بشدة

 المجال األول: االبداع واالبتكار

      .عهاؿ داخؿ الجاهعةألىشطة ريادة األية مئحة تفصيحدد الت  .1

 الستقباؿ األفكار الجاهعة خصصت  ؿداخ لؤلعهاؿ حاضىاتتكجد   .2
 .الطمبةالهبدعة هف 

     

      .ـٍبة الهبدعيف كالهبتكريف كدعهمالط ؼاكتشا عمى الجاهعة تحرص  .3

      يميـ الىظرية بالتطبيؽ العهٌبة ربط الهفامطمتيح لت  .4

      ع الطهكحةيفكار الهبتكػرة كالهشػار األ الجاهعةشجع إدارة ت  .5

      تٍدؼ إدارة الجاهعة إلى تىهية ركح اإلبداع كاالبتكاربيف الطمبة   .6

كالبحثية  االبتكاريةارات ٍدكرات تدريبية لتىهية اله إدارة الجاهعة تىظـ  .7
 لمطمبة

     

      الرقي بهستكل االبتكار كاإلبداع تساعد الهصادر كالهكارد الهتاحة في  .8

تحرص إدارة الجاهعة عمى إجراء التغيرات الهستهرة في البراهج   .9
 التدريب الريادية كفؽ هتطمبات السكؽ الهحمي كالتغيرات البيئية

     

 المجال الثاني: المخاطر

      الريادية بأقؿ قدر هف الهخاطرتسعى الجاهعة إلى أىجاز األعهاؿ   .10
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دعـ الجاهعة الطبلب في الهشاريع عمى الرغـ هف كجكد احتهالية ت  .11
 الفشؿ لبعضٍا

     

تتحهؿ الهشركعات الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ استخداـ   .12
 أحدث التقىيات التكىكلكجية

     

تتحهؿ الهشركعات الريادية التي تتبىاٌا الجاهعة تكاليؼ الدخكؿ إلى   .13
 السكؽ.

     

إدارة الجاهعة بتبىي األفكار كاألساليب الجديدة كالبحث عف تبادر   .14
 حمكؿ لمهشكبلت

     

تتبىي إدارة الجاهعة دراسة أكلية قبؿ فتح البراهج التدريبية كالهتعمقة   .15
 بالهشاريع الريادية

     

      تستطيع إدارة الجاهعة تحهؿ تكاليؼ دخكؿ الهشركعات الريادية لمسكؽ  .16

 لتنافسيةالمجال الثالث: ا

      تقيـ الجاهعة الهشاريع الريادية بها يتىاسب هع هعايير كأسس كاضحة  .17

تشجع إدارة الجاهعة التىافس بيف الطمبة هف أجؿ اكتشاؼ الريادييف   .18
 كالهبدعيف.

     

      تقدـ األفكار الريادية الهتبىاة هىتجات كخدهات ذات جكدة عالية  .19

      الجاهعة هىافسة شديدةتكاجً الهشركعات الريادية في   .20

تستطيع الهشركعات الريادية هىافسة الهشركعات الكبيرة هف خبلؿ   .21
 هيزات هعيىة

     

      تستطيع الهشركعات الريادية الدخكؿ إلى األسكاؽ الجديدة بسٍكلة  .22
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      تستطيع الهشركعات الريادية تحهؿ تكاليؼ دخكؿ السكؽ  .23

ي يقدهٍا الطمبة عمى هىافسة الهشركعات تعهؿ الهشركعات الريادية الت  .24
 الهطركحة في السكؽ

     

 : االستقالليةالرابعالمجال 

هف أىشطة هجالس ضالعهؿ الريادم  تسعى الجاهعة إلى تضهيف  .25
 .بةمالط

     

      تشجع ثقافة الجاهعة عمى االستقبللية الفكرية في براهجٍا الريادية  .26

      قبللية الهادية في براهجٍا الرياديةتشجع ثقافة الجاهعة عمى االست  .27

بداء األفكار الريادية الجديدة  .28       تهىح الجاهعة الحرية الكافية لطرح كا 

      تهىح الجاهعة الحرية الكافية في تىفيذ األفكار الريادية الجديدة  .29

تسعى الجاهعة إلى تىكيع هصادر التهكيؿ هف أجؿ الهحافظة عمى   .30
 فكار الرياديةاستقبللية دعـ األ

     

تشارؾ إدارة الجاهعة أصحاب األفكار الريادية باألرباح كالعكائد الهالية   .31
 هف الهشاريع كاألفكار الريادية. 

     

 : الثقافة الرياديالخامسالمجال 

      لمطمبةالريادية  عصىدكقان لدعـ كتهكيؿ الهشاريالجاهعة  تخصص  .32

هع قطاعات الهجتهع الهختمفة لتدريب تعقد الجاهعة برتكككالت تعاكف   .33
 الطبلب عمى األىشطة الريادية

     

      تكفر إدارة الجاهعة بيئة ثقافية ريادية تربكية تدعـ التهيز  .34
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      يكجد هركزان لريادة األعهاؿ في الجاهعة   .35

      تعهؿ إدارة الجاهعة عمى زيادة الكعي بأٌهية ريادة األعهاؿ.  .36

جاهعة الىجاحات الفردية الهبىية عمى الجٍكد الشخصية تدعـ إدارة ال  .37
 الهبذكلة

     

      تؤكد إدارة الجاهعة عمى االكتفاء الذاتي هف الهبادرات الريادية  .38

      تشجع ثقافة الجاهعة الهجازفة في ريادة األعهاؿ  .39

تٍتـ إدارة الجاهعة بتكعية الطمبة كتزكيدٌـ بهفاٌيـ كثقافة ريادة   .40
 بالجاهعة األعهاؿ
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 (3ممحق )

 أسهاء الهحكهيف

 د. احهد حرز اهلل. .1

 د. هحهد عكض. .2

 د. هراد أبك صبيح. .3

 د. هحهد فكزم القكاسهة. .4

 د. هحهد فخرم حسكىة. .5

 أ. كساـ شهركخ. .6

 أ. عبلء عهرك. .7

 أ. تاهر األطرش. .8

 أ. هعتصـ الىتشة. .9
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 ح التصحيحتامف (4همحؽ )

 

 درجةال النسبة المئوية المتوسط الحسابي
 منخفضة 46.6% -% 20 1.00-2.33
 متوسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67
 مرتفعة 100% -% 73.5 3.68-5.00

 تـّ حساب طكؿ الفترة في الهتكسط الحسابي كفؽ الهعادلة اآلتية:

 3 /الحد األدىى لبلستجابة(  –طكؿ الفترة = )الحد األقصى لبلستجابة 

 كرت الخهاسي فإف:كبها أف الهقياس كاف كفؽ تدريج لي

 1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5طكؿ الفترة = )

 ككذلؾ تـّ حساب الىسبة الهئكية كفؽ الهعادلة اآلتية:

 %100 ×عدد البدائؿ(  ÷الىسبة الهئكية = )الكسط الحسابي 
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 فيرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 - العنوان

 أ اإلقرار

 ب الشكر والتقدير

 ج مصطمحات الدراسة 

 ق مخصالم

Abstract ز 

 1 الفصل األول : اإلطار العام لمدراسة

 1 الهقدهة 

 3 هشكمة الدراسة

 3 الدراسة أٌهية

 4 الدراسة هبررات

 4 الدراسة أٌداؼ

 5 الدراسة أسئمة

 5 الدراسة  فرضيات

 6 حدكد الدراسة

 7 الدراسة ٌيكمية
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 8 الفصل الثاني : اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 8 اإلطار الىظرم

 31 الدراسات السابقة

 41 السابقة الدراسات عمى التعقيب

 43 الفصل الثالث: الطريقة واالجراءات
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 قائمة الجداول
 الصفحة  الجدكؿ 

 44 العاهميف لعيىة الديهكغرافية الخصائص
 45 الطمبة لعيىة الديهكغرافية الخصائص

 كؿ ارتباط لهصفكفة( Pearson correlation) بيرسكف االرتباط هعاهؿ ىتائج
 لبلستباىة الكمية الدرجة هع االستباىة فقرات هف فقرة

46 

 في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استباىة لثبات ألفا كركىباخ هعاهؿ ىتائج
 العاهميف ىظر كجٍة هف فمسطيىيةال الجاهعات
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 كؿ ارتباط لهصفكفة( Pearson correlation) بيرسكف االرتباط هعاهؿ ىتائج
 لبلستباىة الكمية الدرجة هع االستباىة فقرات هف فقرة

49 

 في الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر استباىة لثبات ألفا كركىباخ هعاهؿ ىتائج
 ةالفمسطيىي الجاهعات
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 الثقافة كاقع لقياس الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 كالطمبة العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة كأبعاد الريادية

 فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية الهٍف كمية في
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 االبداع لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في كاالبتكار
 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية

56 

 االبداع لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 الهٍف كمية في الطمبة ىظر ٍةكج هف الفمسطيىية الجاهعات في كاالبتكار
 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية
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 في الهخاطرة لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات
 األٌهية سبح هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة

61 
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 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ
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 في  التىافسية ستكلله الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات
 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة
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 في  التىافسية لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 جاهعة في التطبيقية هٍفال كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات
 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ
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 االستقبللية لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في

 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة
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 االستقبللية لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية طاتالهتكس
 في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في

 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة
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 الثقافة لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 الهٍف كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في دمالريا

 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في التطبيقية
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 الثقافة لهستكل الىسبي كالكزف الهعيارية كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
 بيقيةالتط الهٍف كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادم

 األٌهية حسب هرتبة فمسطيف بكليتكىؾ جاهعة في
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 ىظر كجٍة هف الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة لتأثير االىحدار هعادلة جدكؿ
 فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في الطمبة
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 ىظر كجٍة هف الريادة أبعاد عمى الريادية الثقافة لتأثير االىحدار هعادلة جدكؿ
 فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف كمية في العاهميف
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 الفركؽ عمى لمتعّرؼ( Independent Sample T-Test( )ت) اختبار ىتائج
 أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات هتكسطات في

 التطبيقية ٍفاله كمية في الطمبة ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة
 الجىس لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ في

83 



132 

 

 الفركؽ عمى لمتعّرؼ( Independent Sample T-Test( )ت) اختبار ىتائج
 أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات هتكسطات في
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 أبعاد عمى الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات هتكسطات في
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 عمى لمتعّرؼ( One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار ىتائج
 الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات هتكسطات في الفركؽ
 كمية في عاهميفال ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى
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 عمى لمتعّرؼ( One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار ىتائج
 الريادية الثقافة أثر حكؿ الدراسة عيىة أفراد استجابات هتكسطات في الفركؽ
 كمية في العاهميف ىظر كجٍة هف الفمسطيىية الجاهعات في الريادة أبعاد عمى
 بٍا يعهؿ التي الدائرة لهتغير تعزل فمسطيف بكليتكىؾ في التطبيقية الهٍف
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