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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 


