
    
   

 

 وٍُت اٌخشبُت            
     اٌّضٍت اٌخشبىَت      

              ***                    

 

التىجهاث الرياديت يف األحباث النىعيت الرتبىيت تىظيف 
طالباث الدراساث العليا من وجهت نظر  0202لرؤيت 

 جبامعتي أم القري واألمرية نىرة 
 

 إعداد 

 ند بين زيد الكحطاىيريه بيت ثابت حم/ د
والتخطيط المساعد   التربويةأستاذ االدارة 

المممكة  -جامعة ام القرى – التربيةكمية 
 العربية السعودية

 
 

 DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020.   

 و0000يو  لـ   يو  اخلامض والصبعوٌ اجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ............................................... 0202توظيف األبحاث النوعية التربوية في التوجهات الريادية لرؤية 

- 222 - 

 : مصتخلص البحث باللغة العربية

تطبيق األبحاث النوعية التربوية من قبل طالبات درجة إلى التعرف عمى  البحث  ف دـى
تعزيز إدارات الكميات في جامعتي درجة القرى واألميرة نورة، ودراسة الدراسات العميا بجامعتي أم 

لنوعية التربوية، والتعرف عمى ام باألبحاث اأم القرى واألميرة نورة لطالبات الدراسات العميا لمقي
توافق األبحاث النوعية التربوية التي يقوم بيا طالبات الدراسات العميا في جامعتي أم  درجة 

، ودراسة 2202القرى واألميرة نورة مع التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة 
يات التربوية لدى طالبات الدراسات العميا في دور األبحاث النوعية التربوية في تعزيز التوج

  المنيج الوصفي  بحث استخدم ال  .2202فقًا لرؤية المممكة جامعتي أم القرى واألميرة نورة و 
القرى واألميرة تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم 

البسيطة، وتم أخذ عينة عشوائية بحجم عمى طريقة العينة العشوائية  بحث ال نورة، حيث اعتمد
( استبانة 059( من طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم القرى واألميرة نورة، تم استرداد )062)

توصمت نتائج البحث الى عبارة. و  25أربع محاور بواقع صالحة لمتحميل، وتكونت االستبانة من 
ات الدراسات العميا بجامعتي أم القرى واألميرة : تطبيق االبحاث النوعية التربوية من قبل طالبن أ

ز إدارات الكميات في جامعتي أم القرى واألميرة نورة زيرة جاء بدرجة متوسطة، كما أن تعنو 
لطالبات الدراسات العميا لمقيام باألبحاث النوعية التربوية جاء بدرجة كبيرة، كما أشارت النتائج 

قوم بيا طالبات الدراسات العميا في جامعتي أم تية التي األبحاث النوعية التربو  إلى أن توافق
جاء  2202القرى واألميرة نورة مع التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة 

بدرجة كبيرة، كما أشارت إلى أن دور األبحاث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات التربوية 
جاء  2202أم القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية المممكة لدى طالبات الدراسات العميا في جامعتي 

 بدرجة كبيرة.
 ،الدراسات العميا،  لتوجيات الرياديةا ، األبحاث النوعية التربويةالكممات المفتاحية: 

 م2202رؤية  ، جامعة األميرة نورة،  جامعة أم القرى
 



 ............................................... 0202توظيف األبحاث النوعية التربوية في التوجهات الريادية لرؤية 

- 220 - 

Abstract 

The study aimed to identify the application level of employing 

qualitative educational research on the leadership orientations of postgraduate 

students at the Universities of Umm Al-Qura and Princess Nourah Bint Abdul 

Rahman. The study also aimed to examine the support endeavors of the 

faculties departments of the two universities for the postgraduate students to 

conduct qualitative educational researches. Furthermore, the study aimed to 

identify the compatibility levels of the qualitative educational research carried 

out by postgraduate students at Umm Al-Qura and Princess Noura Universities 

with the leadership orientations set out in the Saudi Vision 2030. In addition, 

the study aimed to identify the role of qualitative educational research in 

promoting the educational orientations of postgraduate students at both 

Universities according to the Saudi vision 2030. The study implemented the 

descriptive analytical method; where the population included all the 

postgraduate students at the Universities. Based on the random sampling 

method, the study sample included (160) female postgraduate students at both 

universities; while (159) questionnaires were valid for analysis. The 

questionnaire consisted of (4) axes with (25) phrases. The study came out with 

several results indicating that the employment of qualitative educational 

research by the postgraduate students at Umm Al-Qura and Princess Nora 

Universities came with an average level. However, the study concluded that the 

support endeavors of the faculties departments of Umm Al-Qura and Princess 

Noura Universities for the postgraduate students to conduct qualitative 

educational researches were significant. Moreover, the study concluded that the 

compatibility levels of the qualitative educational research carried out by the 

postgraduate students at Umm Al-Qura and Princess Noura Universities with 

the leadership orientations set out in the Saudi Vision 2030 were significant. In 

addition, the study concluded that the role of qualitative educational research in 

promoting the educational orientations of postgraduate students at both 

Universities according to the Saudi vision 2030 was remarkable. 

Keywords: Qualitative Educational Research, Leadership Orientations, 

Umm Al-Qura University, Princess Nourah Bint Abdul Rahman University, 

Saudi Vision 2030. 
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 املكدمة
ادة األعمال من الظواىر القديمة والمتجددة التي تمثل جيود األفراد المبتكرين تعتبر ري

والمبدعين في مختمف مجاالت األعمال، وقد تأثرت في بداية ظيورىا بمجموعة من العموم 
اإلنسانية كاالقتصاد والتسويق واالدارة االستراتيجية وعمم النفس واالجتماع مما عزز ظيور 

ت ألفكار ريادة األعمال. وعرفت ريادة األعمال في عقدي الستينات عدة نظريات وتفسيرا
والسبعينات من القرن العشرين وانتشر مفيوميا بشكل واسع في الثمانينات والتسعينات، حيث 
تمحور مفيوميا حول المزج بين االرباح الناتجة عن العمميات التجارية المختمفة واالفكار 

متنوعة مع التركيز عمى االبتكار في تطبيق األعمال في كافة االبتكارية المقدمة في مجاالت 
دراك ثابة العممية التي يمكن لألفراد إالمجاالت. ومنذ ذلك الحين، أصبحت ريادة األعمال بم

 (.(Saleh, 2014حاجتيم من خالليا ومن ثم جمع واستخدام الموارد لتحقيق ىذه الحاجات 
و ذولة لخمق نوع جديد من المشاريع أو األنشطة أالمبنيا الجيود أوتعرف ريادة األعمال عمى 

حتى المنظمات التي لم يسبق القيام بمثميا، وذلك استنادًا عمى فكرة ابتكارية تناسب بيئة 
العمل بحيث تكون متوازنة بين الشغف والقدرة عمى التنفيذ. وتتطمب ريادة األعمال دراسة 

يل فكرة وكذلك التأكد من القدرة عمى التمو السوق بشكل جيد لمتأكد من الطمب عمى ىذه ال
 (.2208بشكل فردي او تشاركي )أمين ومحمد، 

وقد زاد االىتمام بمفيوم ريادة األعمال في المجتمعات المتقدمة في اآلونة األخيرة 
وذلك لما ليا من دور في تعزيز روح المبادرة واالبتكار والمنافسة بين الشباب فضاًل عن 

حل أزمات البطالة وما يترتب عمييا من مشكالت اقتصادية واجتماعية.  دورىا الممموس في
وقد أصبح االىتمام بريادة األعمال من المقاصد األولى التي تتجو إلييا جيود الدول 

سبل جديدة ومبتكرة لزيادة الدخل والتطور االقتصادي من  إليجادوالمجتمعات في سعييا الدائم 
فكار النوعية التي يطرحيا الرياديون. وتتنوع فادة من األء مشاريع جديدة واالستخالل بد

أشكال ريادة األعمال ما بين الباعة الجائمين والمسوقين إلى مبتكري التكنولوجيات المتطورة، 
يادة حيث توحدىم جميعًا الرغبة في تحقيق طموحاتيم في البيئة التي يعممون فييا. وتقترن ر 

جديدة يمكن من خالليا إحداث تغيير وىذا ما توفره األبحاث  شياءاألعمال باالبتكار واكتشاف أ
و تجريبية. وال تزال ريادة أبحاث تربوية أو عممية أالعممية باختالف أنواعيا سواء كانت 

األعمال األمل لكافة الدول الراغبة في االزدىار والتي تسعى لموفاء بمتطمبات مواكبة التطور 
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ممكة العربية السعودية التي أطمقت مبادرات عدة لتعزيز ريادة ومجاراة الدول المتقدمة مثل الم
األعمال واالبتكار بما يخدم توجياتيا في تقميل االعتماد عمى البترول كممول رئيسي القتصاد 

 .(Zhang et al., 2014) البالد
وخالل السنوات الخمس األخيرة، توجيت المممكة العربية السعودية لمكثير من 

ىداف اقتصادية أعدة  2202القتصادية الغير نفطية، حيث حددت رؤية المممكة االستثمارات ا
)الغامدي  تنموية ريادية بيدف زيادة فرص العمل والقضاء عمى ظاىرة البطالة في المممكة

. وبالنظر إلى المجتمع السعودي، نجد بأن الغالبية العظمى من المجتمع (2209والعمري، 
عداد الشباب دون المرتبة الثالثة عالميًا من حيث أالمممكة ىم من فئة الشباب حيث تحتل 

. وفي ظل (2208)الييئة العامة لإلحصاء،  % من السكان67وذلك بنسبة  29السن 
التحوالت التي شيدتيا السعودية خالل القرن األخير، يمكن القول بأن الغالبية العظمى من 

لغالبية تعميميم األكاديمي وعميو فإن ا الشباب من كال الجنسين التحقوا بالجامعات وتمقوا
حيث يمكن من ، بحاث في مجاالت عدة بما فييا المجاالت التربويةالعظمى منيم قاموا بعمل أ

لى حاث نوعية جديدة تمكن من الوصول إبحاث تحفيز الطمبة عمى القيام بأبخالل ىذه األ
الذي وكسر الروتين التقميدي اكتشافات جديدة تساىم في تطوير الجانب الريادي لدى الطمبة 

 بحاثيم.اتباع المنياج الكمي في غالبية أ بحاث وىويمجأ لو الطمبة دائما في األ
يمثل البحث النوعي منيجية رئيسة في البحث االجتماعي تيدف إلى تطبيق أساليب 
بحثية كيفية ال كمية، بيدف الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الففيم لمظاىرة االجتماعية 
المدروسة، من خالل الخوض في تفاصيميا والوقوف عمى أبعادىا الكامنة، والعوامل المؤثرة 
في استمرارىا وتطورىا، بشرط أن يتم ذلك في السياق الطبيعي لمظاىرة، ودون قيام الباحث 
بأي إجراء من شأنو أن يعدل من مسارىا أو يعمل عمى تفسيرىا عمى نحو مخالف لمحقيقة، 

 (.2205ة متحيزة غير موضوعية )محمد، أو يضمنيا رؤي
وظيرت طرائق البحث النوعي نتيجة لمنقد الموجو لمناىج البحث الكمية المستخدمة 

البحث التربوي، بقيادة المدرسة النقدية والمدرسية التفسيرية المتين تريان أن  لفي مجا
من قبل المبحوثين  البحوث الكمية التي تستخدم االستبيانات والطرائق اإلحصائية، قد تفيم

عمى عكس ما ييدف إليو، وأنيا ال تدرس الظاىرة التربوية بكل أبعادىا بشكل متكامل، فضاًل 
ال تعطي لممبحوثين الفرص الكاممة لتقديم رؤيتيم ووجيات نظرىم، وقد بدأ التحول  ياعن أن
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فت تاريخيًا الكبير من ثمانينات القرن الماضي إلى استخدام البحوث النوعية في مجاالت عر 
باعتمادىا المنيجية الكمية اإلحصائية والعموم اإلنسانية، إذ أخذت ىذه العموم تتحول تدريجيًا 
نحو تطبيق البحث النوعي نظرًا لما يحققو من معمومات نوعية تحميمية تعتمد التعمق والتبصر 

 (.Creswell, 2014) والوصف
عمى احتياجات بحثية قل من  يعد البحث النوعي وليد مساعي بشرية سابقة قائمة

يرضييا سوى منيج قائم عمى تفحص عميق لمنظرة اإلنسانية والظواىر االجتماعية التي 
لجوىرىا، فالمتتبع لنشأة البحث العممي يجده قد  ومشوىاً  يكون التحميل العددي والرقمي معيقاً 

بعد الواقعي تجاذبو بعدان رئيسان األول: أل المعرفة )األبستمولوجيا(، والثاني ال
)األنطولوجي(، األول منيا ينشد البحث عن الطرق الموصمة لمعرفة الواقع وما يحيط بو، 
ويبحث في كيفية تشكل المعرفة لدى اإلنسان، ويندرج تحت ىذا البعد مساران رئيسان أوليما 
االستنباطي لممعرفة الذي يبدأ من األعمى نزواًل لألسفل، أي أنو مبني عمى وضع فرضيات 
يقاس مدى صحتيا التحميل المنطقي العقالني، فيتبع بذلك منيجًا عمميًا دقيقًا ال يقبل سوى 
النظرة الموضوعية لممشكالت البحثية، وثانييما االستقرائي وينطمق من األسفل لألعمى، أي 
أنو يعمل عمى االنخراط في الواقع ومالحظتو وىو بذلك يحمل نظرة لصيقة بما يعنيو األفراد 

 (.Ormsto et al, 2013عارف ومعان )من م
وتتناسب أساليب جمع البيانات في البحوث النوعية مع فمسفة البحث النوعي، حيث 
يستخدم الباحث النوعي المقابالت المفتوحة، ومجموعات التركيز، والمالحظة بالمشاركة، 

وم الباحث وتحميل الوثائق، وتحميل الخطاب، أو القصص السردية وتاريخ حياة الشخص، ويق
النوعي بتحميل ىذه البيانات من خالل القراءة المتعمقة لممعمومات وترميز أو تحميل المفاىيم 

من تحويميا إلى بيانات كمية، كل ىذه السمات تنعكس في طريقة كتابة البحث النوعي،  بدالً 
حيث توصف نتائج البحث النوعي بأنيا دراسات غنية بالوصف، وىذا يعني رصد شامل 

ل لمتجربة الشخصية لممشاركين والمعاني التي يحممونيا كأفراد مميزين بداًل من التركيز مفص
 (.Beail & Williams, 2014الكمي عمى المتغيرات واألرقام )
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مرًا ىامًا في الكشف عن التوجيات الريادية توظيف االبحاث النوعية التربوية أويعتبر 
وذلك لما  2202دم تحقيق أىداف رؤية المممكة لمطمبة وكذلك تعزيز ىذه التوجيات بما يخ

صل لألسباب فوتحقيق فيم م باألفرادليا من دور كبير في فيم وتفسير المشكالت ذات الصمة 
والدوافع الخاصة بالمشكالت البحثية وكذلك فيم ماىية وكيفية وتأثير المشكالت  توالمعتقدا

الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أثر تيدف وفي ضوء ما تقدم ، البحثية عمى مجتمع الدراسة
في ضوء  توظيف األبحاث النوعية التربوية عمى التوجيات الريادية لدى طمبة الدراسات العميا

في المممكة العربية السعودية حيث ستركز  أطمقتالتي  2202األىداف الريادية لرؤية 
  م.2202لرؤية  الدراسة عمى الطالبات في جامعتي أم القرى واألميرة نورة وفقاً 

  بــحــث : مشكلة ال

في ظل التسارع التكنولوجي الُمْضَطِرد الذي يشيده العالم، اتجيت الجامعات نحو 
الدراسات العميا،  زيادة االستثمار في البحث العممي وخاصة البحوث التي يقوم بيا طمبة

يا تحقيق وظائف البحث مكانات المادية واالقتصادية لمجامعات إال أنو ال يمكنوميما بمغت اإل
العممي وتحقيق األىداف الريادية دون االىتمام والتركيز عمى الموارد البشرية ذات الجيود 

من العاممين فييا وكذلك الطمبة )العامري،  المتميزةالعممية المتواصمة والعطاءات الفكرية 
ب منيا والتحميق في (. وبالمثل، فإنو ال يمكن لمجامعات القيام بدورىا الريادي المطمو 2202

كاديمية لمطمبة، وىذا ما ل منح مساحات كبيرة من الحرية األ بداع البحث إال من خال ء اإلسما
سباب عات في الدول النامية وىو أحد األيميز الجامعات في الدول المتقدمة عن الجام

 (. (Hogan, 2013حنجامالرئيسية ل
، يتبين 2202ا رؤية المممكة ىداف الريادية التي وضحتيعظم األموبالنظر إلى 

بضرورة صب جيود البحث العممي من أجل تحقيقيا بنجاح خاصة من خالل توجيو طمبة 
شياء أبحاث االستثنائية التي تساىم في الكشف عن ت العميا نحو القيام بمزيد من األالدراسا

 جديدة غير تمك التي اعتادت عمييا المحافل العممية. 
لبحوث التربوية تكتسب قيمة كبيرة نتيجة اتصاليا المباشر وفي ىذا السياق، فإن ا

ساس لالنطالق والتوسع التعميمية التي تمثل القاعدة األ بسموكيات المتعممين وطبيعة العمميات
 ,Baxter and Jack) في المجاالت العممية األخرى وال سيما البحوث النوعية منيا

رجات أفضل من حيث تفسير النشاط ز البحوث النوعية بتقديم مختمتاحيث . (2008
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ساسية في ىذا النوع من البحوث وبالتالي فإن اإلنساني، حيث يكون الباحث ىو األداة األ
البحوث النوعية التربوية تعكس توجيات الباحث بشكل واضح. ويمكن من خالل نتائج ىذه 

تي وظفيا الباحث البحوث التعرف عمى توجيات الباحث من خالل المبادئ والنظريات العامة ال
في جمع المعمومات الجزئية وربطيا ببعضيا البعض خاصة بأن المعمومات والمخرجات 
 المقدمة تكاد تخمو من التشوىات المعرفية التي قد تشوب البحوث الكمية التقميدية

(Johnson et al., 2007). 
دام وعمى الرغم من التحول الكبير الذي طرأ خالل السنوات الماضية عمى استخ

المنيجية النوعية في مجال البحث التربوي بالمؤسسات األكاديمية والجامعات، فإن ىذه 
المؤسسات ال تزال بعيدة عن تطبيقات ىذه البحوث رغم ثبات نجاح نتائجيا وفعاليتيا في 
تطوير البحث التربوي، خاصة في ظل سيطرة المنيج الكمي عمى مجمل أنشطة البحث 

استخدامات المنيج النوعي وتطبيقاتو ضعيفة في البحوث التربوية،  التربوي الذي أضحت معو
وما زالت تعاني التشتت وعدم إثبات ىويتيا وأحقيتيا بالتطبيق، وصفيا بحثيًا في المجال 
التربوي، أما تدريسيا في الجامعات فمحدود إن لم يكن منعدمًا، وربما يرجع ذلك إلى ضعف 

لبحثية، سواء من ناحية عرضو نظريًا أو تطبيقو ميدانيًا االىتمام بو بوصفو أحد المناىج ا
 .(2227)أوراغي، 

( إلى أن استخدام البحوث النوعي في مجال Conger, 2010كما أشارت دراسة )
الريادة كان قميل االستعمال، بعكس استخدام الباحثين لممناىج الكمية التي تعتمد عمى 

قاط المميزات والمجاالت الكبيرة المتعمقة بظواىر االستطالعات، حيث تفشل ىذه البحوث في الت
ن الفقرات الوصفية المعممة والمجردة لمغاية، كما مالريادة، حيث ال تترك سوى مجموعة 

أشارت الدراسة إلى أن األساليب النوعية تعتبر مناسبة بشكل مثالي لكشف أبعاد الريادة 
طرق بالتحقيق عمى مستويات كبيرة من العديدة عندما يتم ذلك بشكل جيد ، تسمح لنا ىذه ال

العمق والفوارق باإلضافة إلى تزويد الباحثين ليس فقط بالمرونة الستكشاف ما ىو غير 
متوقع ولكن لرؤية ما ىو غير متوقع، كما أوصى الباحث بضرورة التبشير باستخدام البحوث 

يين الموىوبين ، وتقديم النوعية، والمساعدة في بناء مجموعات من المراجعين لمباحثين النوع
بحث دقيق قائم عمى النوعية في المجالت الرئيسية. باإلضافة إلى ذلك يجب أن نشجع 
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االستثمارات التي يتعين القيام بيا في تدريب طالب الدكتوراه عمى األساليب النوعية وكذلك 
 .ات النوعيةتشجيع المراجعات الجذرية في ىيكل المكافآت األكاديمية نحو نظام يقدر الدراس

( في دراستو التي تناول فييا مدى استخدام المنياج 2206الحنو )وقد أشار ىذا 
النوعي لمبحوث من خالل تحميل األبحاث المنشورة في عشر مجالت عربية منشورة في الفترة 

دراسات وظفت المنياج النوعي  0، وقد أظيرت النتائج وجود فقط 2202إلى  2225ما بين 
% 92.52دراسة المنياج الكمي التقميدي بنسبة  022في حين وظفت  %(2.86بنسبة )

وىذا ما يدلل عمى ندرة استخدام البحوث النوعية من قبل الباحثين العرب، وبالرجوع إلى 
األدبيات ذات الصمة والدراسات السابقة، يظير بشكل واضح غياب الدراسات التي تدرس أثر 

 ة لدى الطمبة، وذلك في العالمين العربي والغربي.البحوث النوعية عمى التوجيات الريادي
ثرىا عمى ية في البحوث النوعية التربوية وأوىنا تتمثل مشكمة البحث الرئيس

 2202ىداف التي حددتيا رؤية المممكة لطمبة الدراسات العميا في ضوء األالتوجيات الريادية 
لعربية السعودية لمجاراة ومنافسة خاصة في ظل التطويرات المتسارعة التي تقوم بيا المممكة ا

كاديمية واعية لتوجيو ألمر يتطمب وجود قدرات أالدول المتقدمة في المحافل الدولية. وىذا ا
طمبة الدراسات العميا نحو البحوث التربوية النوعية بما يكشف عن توجياتيم الريادية 

لى األدبيات ذات الصمة في كبة الجامعات العالمية. وبالنظر إوباالستفادة القصوى منيا وموا
البحوث العممية  أثرالمممكة العربية السعودية، يتبين غياب الدراسات التي تسعى لمتعرف عمى 

، واالقتصار عمى استخدام بشكل عام والتربوية بشكل خاص عمى التوجيات الريادية لمطمبة
عية عمى الرغم من البحوث الكمية اإلحصائية في المجال التربوي عمى مخرجات البحوث الجام

غزارة اإلنتاج البحثي، وىذا ما وجب عمينا ضرورة البحث عن معالم رؤية بحثية تعتمد عمى 
التعمق والتبصر والوصف المكثف وتفسير الظواىر التربوية من خالل ربطيا بسياقيا المحمي، 

 : السؤال الرئيسي التالي الحاليو االجابة عن  الدراسةتحاول ومن ىنا 
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التوجَات الريادية لدى طالبات الدراشات العليا  تعسيس اث اليوعية الرتبوية يفـحـور األب د ا ـم

   ؟0000واألمرية ىورة وفكًا لرؤية  أو الكرى  جبامعيت

 وينبثق منو التساؤالت الفرعية التالية:
بحاث النوعية التربوية من قبل طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم تطبيق األما درجة  .0

 قرى واألميرة نورة؟ال
رات الكميات في جامعتي أم القرى واألميرة نورة لطالبات الدراسات العميا ادإتعزيز ما درجـة  .2

 بحاث النوعية التربوية؟األلمقيام ب
بحاث النوعية التربوية التي يقوم بيا طالبات الدراسات العميا في توافق األما درجـة  .0

وجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة جامعتي أم القرى واألميرة نورة مع الت
 ؟2202

بحاث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات التربوية لدى طالبات الدراسات ور األ د ام .2
 ؟2202العميا في جامعتي أم القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية المممكة 

   أٍــداف الـبـحــث :  

 مفة إلى تحقيق األىداف التالية:تسعى الدراسة الحالية بمحاورىا المخت
 طالبات الدراسات العميا بجامعتي تطبيق األبحاث النوعية التربوية من قبلدرجة التعرف عمى  .0

 أم القرى واألميرة نورة.
تعزيز إدارات الكميات في جامعتي أم القرى واألميرة نورة لطالبات الدراسات  دراسة درجة  .2

 تربوية.العميا لمقيام باألبحاث النوعية ال
توافق األبحاث النوعية التربوية التي يقوم بيا طالبات الدراسات العميا في  درجة  التعرف عمى .0

جامعتي أم القرى واألميرة نورة مع التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة 
2202. 

ت ور األبحاث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات التربوية لدى طالبا د دراسة  .2
 .2202الدراسات العميا في جامعتي أم القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية المممكة 

 



 ............................................... 0202توظيف األبحاث النوعية التربوية في التوجهات الريادية لرؤية 

- 200 - 

 أٍنية الـبــحــث : 

 ما يمي :تتمثل أىمية البحث في
أىمية الموضوع كونو واحد من أىم المواضيع التي تتناول البحوث النوعية والتربوية وعالقتيا  -0

ي إثراء البحوث والدراسات التي جمعت بين مجالي بمجال ريادة األعمال، حيث سيساىم البحث ف
البحث العممي وريادة األعمال والتي تعتبر قميمة إلى حد ما وال سيما في الدول العربية وخاصة 

 المممكة العربية السعودية نظرًا لحداثة وتعقيد الموضوع. 
عميا، وىي شريحة لم وىي شريحة طالبات الدراسات الالبحث الشريحة التي يتناوليا  أىمية    -2

 يجرى عمييا أي دراسة مماثمة من قبل. 
التي يتم تنفيذىا في المممكة العربية السعودية ويمكن تحديد يعتبر  البحث من االبحاث  القالئل    -0

 جوانب أىمية الباحث من حيث االضافة والمساىمة المتوقعة كالتالي:
 األٍنية اليظرية :  •

المرتبطة بالبحث النوعي التربوي ومفيوم ريادة األعمال في الدول الغربية  تمحورت معظم األبحاث -0
 حيثما تتطور المفاىيم الريادية بصورة متسارعة عمى النقيض من الدول العربية. 

يفتح البحث الباب واسعا امام الباحثين والدارسين لمخوض بشكل أعمق في غمار العالقة بين س -2
 .الالبحث العممي وريادة األعم

 األٍنية التطبيكية :•

يركز البحث عمى مفيوم البحث النوعي التربوي وريادة األعمال في ضوء رؤية المممكة  -0 
 .مما سيعطي نظرة أفضل عمى طبيعة أىداف الريادة في المممكة  2202

  التعرف عمى توجيات طمبة الدراسات العميا نحو ريادة األعمال واخذ اي اجراءات تصحيحية -2
 لزم األمر.  إن
سيساىم البحث في تعزيز التوجيات الريادية لدى طمبة الدراسات العميا نحو اإلبداع في ضوء  -0

 التنافس المتزايد وتوجو المممكة العربية السعودية لريادة األعمال.
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 حدود البحث

  الحد الموضوعي: يقتصر البحث الحالي عمى دراسة أثر توظيف األبحاث النوعية
 مى التوجيات التربوية ع

 .2202الريادية لدى طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية 
 .الحدود البشرية: اقتصر البحث عمى استجابات طالبات الدراسة العميا 
 .الحدود المؤسساتية: اقتصر البحث عمى جامعتي أم القرى واألميرة نورة في السعودية 
 :ري البحث الحالي عمى جامعتي أم القرى واألميرة نورة في المممكة جأ الحد المكاني

 العربية السعودية.
 :جراء البحث وجمع البيانات الخاصة بو في الفترة الزمنية ما بين يونيو تم إ الحد الزماني

 م.2209إلى ديسمبر 
 ـبــحــث : مصطلحات ال

 وي: ــب رـتـث الـحـبـال

واسع متنوع موحد لمبحث التربوي نظرًا لكونو نشاط  من ناحية عممية، ال يوجد تعريف
ساليب متنوعة. وبالرجوع لألدبيات ذات الصمة، فإنو ال يوجد تعريف يأخذ أشكااًل مخمفة وأ

محدد ووضاح لمبحث التربوي، وعميو يرى الباحث بأن البحث التربوي ىو ذلك النوع من 
نواعيا بيدف أىر التربوية باختالف األبحاث الموجية نحو التحميل المنظم والدقيق لمظوا

التفسيرات  وىذهتفسيرىا والتعرف عمى العالقات بين عناصرىا واألسباب الكامنة وراء حدوثيا، 
وتعميمات تعد مدخاًل إلى بناء نظريات عممية، مستخدمة  مبادئالدقيقة تقود إلى استخالص 

 ذلك خطوات الطريقة العممية بشكل دقيق. في
 ل:  اـــنـادة األعــري

يمكن من خالليا ابتداع  ( عمى أنيا العممية التي (Berglann, 2011يعرفيا 
 عمال جديدة عن طريق تغيير مجال عماليا او عممياتيا. وابتكار أ

نيا مجموعة من األنشطة عمى أ( Carpenter and Sanders, 2009ويعرفيا )
ل المعرفي لمفرص والموارد التي تقود إلى تنفيذ مشاريع ريادية من خالل تحقيق التكام

 والقدرات االساسية المتوفرة مع الرياديين من أجل إيجاد مشروع جديد.
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 التعريف اإلجـرائــي : 

أعدتيا ىي الدرجـة التي  يحصل عمييا المستجيب  من خالل إجابتو عمى االستبانو  التي  
 .الباحثو

 : ار اليظريــطاإل

 ريادة األعنال

ت ذات الصمة بأن مفيوم الريادة استخدم في بداية القرن دبياتظير البحوث واأل
( وذلك لمتمييز (Richard Cantillonالثامن عشر الميالدي من قبل المصرفي اإليرلندي

بين مالكي األراضي واألفراد الذين يعممون لحسابيم الخاص وكذلك الموظفين. ومنذ ذلك 
 ,Spiveyتحديد مجاالت ريادة األعمالالحين، أصبح مفيوم الريادة بمثابة األساس النظري ل

(. وتحظى ريادة األعمال باىتمام واسع عبر العالم سواء في صناعة التعميم والعممية (2016
فالم والدراسات المتنوعة وما سياسية ووسائل اإلعالم وصناعة األالتربوية وكذلك المناظرات ال

نسين بشكل خاص وذلك في الدول إلى ذلك. ويرتبط مفيوم الريادة بفئة الشباب من كال الج
 (.(Minnick, 2016المتقدمة أو النامية 

وعمى الرغم من توفر األدبيات المرتبطة بمجال ريادة األعمال إال أنو ال زال ىنالك 
خالف حول وجود تعريف موحد لريادة األعمال حيث تعج المراجع بالعشرات من التعريفات 

بنشر دراسة بعنوان "من ىو الريادي" ( (Gartnerث ، قام الباح0988المتباينة. في العام 
ظيرت وجود معضمة حقيقية في تعريف ريادة لمفيوم الريادي أ حيث قدم ثالثون تعريفاً 

وفي دراسة (  (Ahmedtogluاألعمال من حيث وجود مصطمح عممي موحد متفق عميو
ا استخدام الفرد خاللي( عمى أنيا "العممية التي يمكن من 2202أخرى، عرفيا النجار والعمي )

فراد جيدًا منظمًا ووسائل لمسعي وراء الفرص لتأمين قيمة والنمو او مجموعة من األ
بالمشاريع بالتجاوب مع الرغبات والحاجات من خالل اإلبداع والترفد". وفي السياق ذاتو، 

( عمى أنيا "عممية إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع 2206عرفيا الشميمري والمبيريك )
بأنيا ( (Monitor, 2017يتصف بالمخاطرة". ويعرفيا المرصد العالمي لريادة األعمال و 

لغرض تحقيق الربح، وأن الريادي  "المبادرات الفردية أو الجماعية التي تنتج سمعًا وخدمات
ىو الشخص الذي يقوم بإنشاء مشروع تجاري وتشغيمو وتحمل مخاطره بصرف النظر عن 

 .فة شخصية اعتبارية أو غير منظم"كان المشروع مسجاًل بص حجم المشروع، وفيما إذا
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ويمكن من خالل ىذه التعريفات تعريف ريادة األعمال عمى أنيا النشاط الذي ييدف 
إلى إنجاح عمل حر وتقديم فعالية اقتصادية مضافة، كما أنيا تيتم بإدارة الموارد بكفاءة 

داري جديد وتتميز بنوع من و استثأمتميزة لتقديم شيء جديد او ابتكار نشاط  مار اقتصادي وا 
 المخاطرة المدروسة. 

 ويتضح مما سبق وجود عناصر عدة لمفيوم ريادة األعمال، وذلك كالتالي:
 .التعرف عمى الفرص المتاحة بغرض استغالليا 
 .إطالق المنظمات االقتصادية اليادفة لمربح 
 بداع واالبتكار وتحمل المخاطر.االىتمام بمزج اإل 
 مثل لمموارد.يق االستخدام األتحق 

 أٍنية ريادة األعنال يف الصعودية

مور الضرورية لتحقيق النجاح واالستقرار لمنظمات صبحت ريادة األعمال من األأ
األعمال، حيث يمكن التعبير عنيا من خالل التحول األساسي من أجل تحقيق أىداف 

مكة العربية السعودية والشركات استراتيجية جديدة. وخالل السنوات األخيرة، شجعت المم
والمنظمات الرائدة فييا عمى القيام بتنفيذ أفكار جديدة من أجل تحقيق وفورات اقتصادية 

في رؤية  لتطوير المشاريع الصغيرة وانقاذ المشاريع المتعثرة. وتبمورت ىذه األىداف الريادية
مة االقتصاد في البالد عطت اىتمام ممحوظ لمريادة من أجل دفع عجالتي أ 2202المممكة 

 (.Al-Omoush et al., 2018بعيدًا عن النفط )
وكغيرىا من الدول المتقدمة، تحقق المممكة العربية السعودية استفادة كبيرة من ريادة 

 (، وىي كالتالي:Shah and Bhutta, 2013األعمال وذلك في عدة مجاالت ذكرىا )
 فراد والمنظمات حيث تساىم في تعزيز قيمة عمال عنصرًا ىامًا لنجاح األتعتبر ريادة األ

ظيار مياراتيم ك نموىا وتعزيز فرص العاممين في إاالبتكار في بيئة العمل، وكذل
 منيا في العمل. واالستفادةبداعية اإل

 ة المخاطر والتيديدات من المنظمات األخرى في البيئات التنافسية، وبالتالي زيادة يمواج
 قيمتيا التنافسية.

  داراتيا من خالل الربط التعرف عمى الفجوة المعرفية في إ يادة األعمال الشركات منتمكن ر
 بين مفاىيم الريادة والمنافسة واالبتكار.
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الفرص لمدولة والمنظمات والشركات العاممة فييا  ال أىمية الريادة لممممكة في توفيرىتتمثكما 
ير مرتبطة بالنفط الذي يعد عمى قائمة عمى ابتكارات غبما يمكنيا من التوسع والنمو استنادًا 

 كبر من المداخيل المالية السنوية فييا.االستثمارات في المممكة وصاحب النصيب األ 
 البحوث الرتبوية 

كبيرة واىتمام واسع ومتزايد في الكثير من الدول  بأىميةيحظى البحث التربوي 
بحاث التربوية بناء عمى أسس ألرض ىذه األىمية ضرورة القيام باالمتقدمة والنامية حيث تف

وان تكون متصمة أىدافو بأىداف متينة تنبع من حاجات المجتمع وتالئم أحوالو وخصائصو 
 .(2205)محمود،  نظمة التعميميةاأل 

ومن ناحية نظرية، ليس ىنالك تعريف عام موحد لمبحث التربوي نظرًا لكونو نشاطًا 
البحث التربوية نتيجة لجيد فردي ن يكون ويمكن أااًل مختمفة وطرق متنوعة. شكأواسعًا يأخذ 

وقد تكون نتائج البحوث التربوية و منظمة ما. أو جيد تعاوني أو قد يكون بإشراف ىيئة أ
ف  الحالتين يكون اليدو اكتشافات رائعة وفي كالغامضة تحتاج إلى مزيد من البحث أ شياءأ

منظمًا  استقصاءكذا يكون البحث من البحث توسيع نطاق المعرفة البشرية وتنميتيا، وى
 .(2202)جزاع ومحمد،  لمبحث عن الحقيقة والكشف عنيا

وخالل تنفيذ االبحاث التربوية، يسعى الباحث إلى التوصل لممعرفة باستخدام طرق 
لحالة. وكل مختمفة لجمع البيانات والمعمومات مثل الطرق التجريبية والمقارنات ودراسات ا

لوانيا ومسمياتيا ىي طرق لجمع المعمومات تعتمد عمى بعضيا أىذه الطرائق باختالف 
 البعض إلى حد كبير. 

تي يضعيا الباحث لنفسو ويأخذ البحث التربوي اتجاىاتو عمى أساس التساؤالت ال
جابة عمييا خالل البحث حيث يقوم الباحث نفسو بتحديد الطريقة التي تتناسب مع ويحاول اإل

 طبيعة البحث.
ن يقوم عمى الموضوعية دون فرض ي بما فيو البحث التربوي يجب أعمموالبحث ال
تجاىات فكرية سمبية تقوض دعائم البحث العممي من اوعميو فإن أي  ،إطار فكري سمفاً 

ويمثل البحث التربوي أىمية كبيرة لمعاممين في ميدان التربية، وذلك نتيجة لعدة أمور  ،أساسو
ي معالجة المشكالت التربوية واتخاذ القرارات المناسبة في منيا االستعانة باألساليب العممية ف

ويعتبر اليدف األسمى لمبحث التربوي ىو الكشف عن المعرفة الجديدة التي يمكن  ،ضوئيا
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بعاد اعدنا في تعميق فيمنا لألجابات والبدائل التي تسمن خالليا الحصول عمى الحمول واإل
 ن مشكالت وما نجيمو من مجاالتيا.المختمفة لمعممية التربوية وما يكتنفيا م

 البحوث الرتبوية اليوعية

تمام لم تنال البحوث النوعية في البحوث التربوية عبر تاريخيا الطويل قدر من االى
خيرة، وذلك عمى الرغم من صعوبتيا ومكوناتيا المتداخمة، حيث كالذي نالو خالل السنوات األ

ث في فيم الظواىر اإلنسانية والوقائع المحيطة يؤمن الباحثون بأىمية ىذا النوع من البحو 
عممية وواقعية لما توفره من وسائل تمكن من تسخير القدرات والمعارف لتفسير بصورة 

 . (2229الوقائع والوصول لمحقائق )حجر، 
في العالم  –مقارنة بالبحوث الكمية  –وعمى الرغم من ندرة تطبيق البحوث النوعية 

بحوث النوعية في توجو حديث من قبل الباحثين العرب بتطبيق الالعربي، إال أن ىنالك 
 مجاالت التربية.

 البحوث الرتبوية اليوعيةمفَوو 

تعرف البحوث النوعية بأنيا: " ىي تمك البحوث العممية المنظمة التي تستخدم طرق 
م فييا ثنوجرافيا، يستخدبحث نوعي متعارف عمييا مثل البحث اإلجرائي، النظرية المؤسسة، األ 

طرق نوعية لجمع البيانات مثل المقابالت المفتوحة المعمقة لجمع بيانات نوعية مثل الكممات 
والصور وتحميميا من خالل طرق التحميل النوعي مثل تحميل المفاىيم والمقارنة المستمرة من 

يستبعد الدراسات التي استخدمت عناصر ، و فيم الظاىرة محل الدراسة في سياقيا الطبيعي
دراسة نوعية استخدمت  مثالً  ،وعية كمعينات إلجراء دراسات يغمب عمييا الطابع الكمين

أو ، لتصميم أداة دراسة ولكن الدراسة األساسية ىي عن الخصائص السيكومترية لألداة
 (.Creswell, 2013االستبيانات )السؤال المفتوح الوارد في 

البحث في العموم االجتماعية  بأنو: "منيجية في( 2200)العبد الكريم  اكما عرفي
ذي يركز عادة تركز عمى وصف الظواىر والفيم األعمق ليا، ويختمف عن البحث الكمي ال

عمى التجريب وعمى الكشف عن السبب أو النتيجة باالعتماد عمى المعطيات العددية، فالسؤال 
كثر من اىتمامو المطروح في البحث النوعي سؤال مفتوح النياية، وييتم بالعممية والمعنى أ

 ".بالسبب والنتيجة
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( بأنو: "طرق متعددة التركيز تشمل Denzin & Lincoln, 2005) اكما عرفي
أسموبا تفسيريًا وطبيعيًا لموضوعيا، وىذا يعني أن الباحثين النوعيين يدرسون األشياء في 

ي يعطييا مواقفيا الطبيعية، ويحاولون تكوين معنى أو تفسير لمظواىر في ضوء المعاني الت
الممارسات المادية التفسيرية المتنوعة لوصف  الناس ليذه الظواىر، مستخدمين مجموعة من

 المحظات والمعاني الروتينية واإلشكالية في حياة األفراد".
( بأنو: " البحث عن الطبيعة الجوىرية لمظواىر كما ىي في 2229كما عرفو القرني )

برة اإلنسانية دائمة التغيير وفقًا لمعطيات الزمان الواقع، ويستند عمى البعد الذاتي لمخ
والمكان، حيث ال يستطيع الباحث تحييد ذاتيتو المينية، فيو جزء من الظاىرة المدروسة يؤثر 

 فييا ويتأثر بيا".
 خصائص البحوث اليوعية

 (:2200خصائص استخدام البحوث النوعية في التربية فيما يمي )األستاذ،  نتكم
متفاعاًل: يوصف البحث بأنو بحث تفاعمي يتطمب وقتًا طوياًل لممالحظة البحث بوصفو  .0

والمقابمة وتسجيل المعمومات كما تحدث بشكميا وفي مواقعيا الطبيعية ويستغرق أوقاتًا 
 طويمة تستغرب من أشير لعدة سنوات.

المنيجية واألىداف: يختمف البحث النوعي عن األبحاث األخرى بمنيجيتو وأىدافو، حيث  .2
يقتضي البحث النوعي قيام الباحث بمعايشة المجتمع محل البحث، ويتطمب آليات معينة 
جراء مقابالت مع  لجمع البيانات كتدوين المشاىدات اليومية داخل الصف وخارجو، وا 

 الطالب والمعممين والمحيط، وتحمي وثائق ويوميات ذات صمة.
ومحاور صارمة لألسئمة التي  أىم ما يميز البحث النوعي ىو عدم وجود فرضيات مسبقة .0

تقود البحث، فميس اليدف الوصول إلى تعميمات نظرية أو إصدار أحكام أو حتى الخروج 
بتوصيات، بل مجرد الكشف عن مشكالت وظواىر داخل المؤسسة ربما يكون بعضيا 

 عائقًا خفيًا أمام تحقيق األىداف التعميمية التربوية داخل المجتمع التربوي.
ة البحث النوعي في كونو يقدم وصفًا مكثفًا لمظاىرة محل الدراسة كما يسعى تتركز أىمي .2

إلى الكشف عن غير المتوقع لمظاىرة التربوية اعتمادًا عمى مشاركة الباحث المتعمقة 
 لمجتمع الدراسة، ولكونو األداة الرئيسية في جمع المعمومات وتصنيفيا وتحميميا.
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عمى المالحظة خصوصًا بالمشاركة والمقابمة  يعتمد البحث في جمع بياناتو أساساً  .5
المفتوحة المتعمقة في عينة الدراسة، ومن ثم الوصف والتحميل باستخدام الكممة والعبارة 
عوضًا عن األرقام والجداول اإلحصائية، ىذا ويتميز البحث النوعي بالمرونة في الطريقة 

متغيرات، كما أن لو القدرة والتحميل، كما أنو بحث غير مقنن فال يخضع لضغط سابق لم
عمى الكشف عن الظواىر العفوية التي تظير من خالل الممارسات غير المقصودة خالل 

 إجراء الدراسة.
تكون  النوعيمحددة، فإن عممية البحث االنفتاح: إذا كانت عممية البحث الكمي مقننة و  .6

ما المناىج الباحث، أمفتوحة، إن المناىج الكمية مغمقة وتتحكم خطوات البحث فييا بعقل 
 فتعتبر مجاالت وأفقًا مفتوحًا أمام الباحث والمبحوث لمتبديل والتطوير.النوعية 

الطابع الديناميكي بين البحث والموضوع: إن فيم البحث عممية تفاعل واتصال بين الباحث  .7
 والمبحوث، مما يعني أن العالقة بين البحث والمبحوث دينامية.

بالتفكير النقدي بالموضوع، أو  النوعيوالتحميل: يتميز البحث  التأمل النقدي لمموضوع .8
تأمل موضوع البحث وعممية البحث، إن مبدأ التأمل بالنسبة إلى موضوع التحميل أي 

 الظواىر التي ينبغي دراستيا، يقوم عمى التصور النظري لمجال الموضوع ذاتو.
الخطوات المختمفة لعممية التفسير التفسير: يعني مبدأ التفسير أن نتوقع من الباحث بيان  .9

بقدر اإلمكان، وتتحدد القواعد التي ينبغي بموجبيا تفسير البيانات التي تم الحصول عمييا 
 ميدانيًا، ويتعين عمى الباحث النوعي تفسير بياناتو بشكل أفضل، وأال يقع فريسة الترميز.

ميمتو في أن يوجو  المرونة: يتعين عمى الباحث أن يطور عممية البحث بحيث تتمثل .02
البحث لمحصول عمى البيانات والتفسيرات من الحياة االجتماعية، فالبحث يبقى متجذرًا 

 فييا.
التفكير االستقرائي: تنطمق البحوث النوعية من منطمق منيجي يفترض أن الظاىرة  .00

 اإلنسانية متغيرة ونسبية، وىذا يتطمب فيميا في السياق والواقع المرتبط بيا، ومن ىنا
يجب البدء من الجزيئات المتكونة من المالحظة والمعايشة لمواقع كما ىو، وصواًل إلى 
أنمط من التفسير والتحميل إليجاد العالقات، ومن ثم استنتاج فرضيات مبدئية وأخيرًا 

 الوصول إلى نظريات.



 ............................................... 0202توظيف األبحاث النوعية التربوية في التوجهات الريادية لرؤية 

- 209 - 

الحساسية: يحتاج الباحث النوعي درجة من الحساسية تمكنو من اإلحساس بالجو العام  .02
لتفاعالت داخل حقل الدراسة، ويتطمب ذلك قدرة عمى جمع المعمومات من مصادر متعددة وا

وربطيا بالسياق الثقافي واالجتماعي، وتحويميا لمعان ودالالت ذات صمة بموضوع 
 الدراسة.

 الدراشات الصابكة

 دراشات مرتبطة بريادة األعنال -
تبار الفروق النوعية بين طالب : إلى اخ الميدانية الى  (2202دراسة زيدان )ىـد فـت   .0

الجامعات المصرية وطالباتيا، من حيث توجياتيم ودوافعيم الريادية. وبمغت عينة 
( جامعات حكومية. وقد توصمت الدراسة إلى 6طالبًا وطالبة يمثمون ) 2000الدراسة 

اتفاق مجموعتي الدراسة في بعض الجوانب الريادية واختالفيما في بعض الجوانب 
. فقد أثبتت الدراسة وجود فروق جوىرية بالنسبة لكل من الدوافع الريادية، األخرى

واحتماالت إقامتيم لمشروعات جديدة بعد التخرج، واستعدادىم وإلقامة ىذه المشروعات 
دراكيم لطبيعة رواد  بعد التخرج مباشرة، والتخصصات التي يفضمونيا لمشروعاتيم، وا 

دراكيم لمخصائص والسمو  كيات السمبية لرجال األعمال المصريين. في حين األعمال، وا 
اختفت الفروق المعنوية بين طالب الجامعات المصرية وطالباتيا، من حيث: توجياتيم 
دراكيم  دراكيم لتأثير عوامل معينة عمى إعداد رواد األعمال وتكوينيم، وا  الريادية، وا 

المصريين. وتشير نتائج  لمخصائص والسموكيات اإليجابية التي يتمتع بيا رجال األعمال
الدراسة إلى أن مساحة االختالف المتوقعة بين رواد األعمال ورائدات األعمال في 

 المجتمع المصري تحد أكبر من مساحة التشابو بينيما.
: رصد أىم السمات الريادية التي يتمتع بيا طالب  الى (2200دراسة زيدان )ىـدفـت  .2

السمات الريادية كمتغير مستقل لمتعرف عمى مدى الجامعات المصرية، ثم استخدمت ىذه 
تأثيرىا عمى احتمال إقامة ىؤالء الطالب مشروعات جديدة بعد التخرج، والتعرف عمى مدى 

عمى  تأثير عدد من العوامل الموقفية )الديموجرافية واألسرية والبيئية والخمفية الريادية(
مة ىؤالء الطالب مشروعات جديدة شخصية طالب الجامعات المصرية في تحديد احتمال إقا

طالبا وطالبة  2000بعد التخرج. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، كما بمغت عينة الدراسة 
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من ست جامعات حكومية. وتم استخدام أسموب تحميل االنحدار المتعدد. وقد أثبتت نتائج 
امعات المصرية، الدراسة معنوية العالقة بين السمات الريادية التى يتمتع بيا طالب الج

واحتمال إقامتيم مشروعات جديدة بعد تخرجيم. لكن ىذه العالقة ضعيفة نسبيًا. كذلك أبرزت 
نتائج الدراسة معنوية عالقة بعض المتغيرات الموقفية باحتمال إقامة الطالب مشروعات 

 –لب عمر الطا -طالبة(  –جديدة بعد التخرج. ويأتي في مقدمة ىذه المتغيرات: النوع )طالب 
 الخمفية الريادية لمطالب. –الخمفية الريادية لألسرة  –الكمية التى ينتمي إلييا الطالب 

: قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات  الى (2200دراسة ناصر والعمري )ىـدفت  .0
العميا في إدارة األعمال وأثرىا في األعمال الريادية من خالل دراسة تحميمية مقارنة بين 

( 005مان العربية ودمشق. صممت استبانة ووزعت عمى عينة طبقية مكونة من )جامعتي ع
(. وقد 2202 -2229طالبًا وطالبة من برنامجي الماجستير والدكتوراه لمعام الدراسي )

توصمت الدراسة إلى نتائج لعل أبرزىا ما يأتي: وجود عالقة موجبة بين خصائص الريادة لدى 
رة األعمال في جامعتي عمان العربية ودمشق وبين األعمال طمبة الدراسات العميا في إدا

(، وتبين شدة االتجاه أن زيادة وحدة واحدة 262الريادية حيث معامل ارتباط بيرسون ىو ) .
، وجود أثر ذي 2 00من خصائص الريادة تؤثر في الزيادة في األعمال الريادية بنسبة .% 

خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في ( ل 2.25داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
إدارة األعمال في جامعتي عمان العربية ودمشق في األعمال الريادية يفسر ما نسبة 

% في سموك األعمال الريادية، وجود تباين دال  20.9% وأثر يفسر ما نسبتو 22.0
العربية ودمشق في  إحصائيًا بين طمبة الدراسات العميا في إدارة األعمال في جامعتي عمان

 األعمال الريادية وسموك األعمال الريادية، وعدم وجود تباين في الطموح في األعمال الريادية.
 دراشات مرتبطة بالبحوث اليوعية الرتبوية -

التعرف عمى مدى استخدام منيجية البحث النوعي  :الى  (2206دراسة الحنو )ىــدفـت  .0
ر مجالت عربية عممية محكمة خالل فترة عشر من خالل تحميل البحوث المنشورة في عش

م(، كما سعت الدراسة إلى معرفة مدى توفر مؤشرات الجودة 2202إلى  2225سنوات )من 
في األبحاث النوعية التي تم العثور عمييا. بمغ عدد أبحاث التربية الخاصة التي تم تحميميا 

تصنيف البحوث إلى بحوث ( بحثًا، وتم تحميميا باستخدام استمارة تحميل صممت ل028)
نوعية، وكمية، ونظرية، ومختمطة. وكشفت نتائج الدراسة أنو تم استخدام منيجية البحث 
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%(، في حين استخدمت منيجية البحث 2.86( دراسات فقط وبنسبة بمغت )0النوعي في )
بقية الدراسات كانت بحوث نظرية حيث  %(؛92.52( دراسة بنسبة بمغت )022الكمي في )

 (. في%2.86%( ومنيجية البحث المختمط بنسبة )5.72( بحثًا وبنسبة )22ددىا )بمغ ع
المرحمة الثانية من الدراسة، تم اخضاع الدراسات النوعية التي تم العثور عميو لتحميل إضافي 
لمعرفة مدى توفر مؤشرات الجودة فييا وأشارت نتائج التقييم أن البحوث النوعية الثالثة توفر 

بينت نتائج الدارسة بوضوح أن  الجودة المتعارف عمييا في البحث النوعي. فييا مؤشرات
البحوث النوعية نادرًا ما تستخدم من قبل الباحثين العرب في التربية الخاصة وىذا قد يكون 
داللة عمى وجود صعوبة في تقبل طريقة البحث النوعي في إجراء البحوث والحصول عمى 

  المعرفة.
الكشف عن معيقات استخدام منيجيات البحث  :الى  (2206الحنو )دراسة ىـدفــت   .2

النوعي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات 
السعودية، وتم استخدام منيجية البحث المختمط من خالل التصميم التفسيري المتتابع المكون 

ة نوعية. في مرحمة الدراسة الكمية تم من مرحمتين: مرحمة دراسة كمية، ومرحمة دراس
( عبارة، عمى 27استخدام المنيج الوصفي المسحي، حيث تم تطبيق استبيان مكون من )

( جامعة سعودية حكومية، وأظيرت نتائج الدراسة 00( عضو ىيئة تدريس، في )022)
بحث النوعي الكمية أن أكبر المعيقات التي يري أعضاء ىيئة التدريس أنو تحد من استخدام ال

ىي تعود الباحثين في التربية الخاصة عمى إجراء البحوث الكمية، وتفضيل ىيئات تحرير 
المجالت العممية العربية لمنيجيات البحث الكمي، وضعف التركيز عمى منيجيات البحث 

وفي المرحمة الثانية، تم إجراء دراسة نوعية باستخدام ، النوعي في مقررات الدراسات العميا
ية النظرية بيدف توضيح وتفسير نتائج الدراسة الكمية، حيث تم تنظيم مقابالت شبة منيج

كشفت نتائج الدراسة ، و ( من أعضاء ىيئة التدريس شاركوا في الدراسة الكمية6مع )مفتوحة 
النوعية عن انبثاق نظرية تفسيرية تمحورت حول مفيوم )دراسة البحث العممي( تقدم فيما 

 ة الكمية.أعمق لنتائج الدراس
الكشف عن خصائص الدراسات النوعية العربية في  :الى  (2209دراسة الرشيدي )ىــدفــت   .0

المجال التربوي، تمزج ىذه الدراسة بين منيجين مختمفين في أدائيما: األول المنيج 
 البيميومتري والقائم عمى ابتحاث الخصائص البيميوغرافية لمدراسات النوعية العربية بما فييا من
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خصائص موضوعية وزمنية ومكانية، واآلخر المنيج النوعي وبالتحديد أسموب تحميل 
المحتوى، تستند ىذه الدراسة عمى محرك دار المنظومة كمكنز ليا تم من خاللو جمع 
الدراسات التي أدرجت الحقًا في العممية التحميمية البيميومترية، استندت تمك العممية في 

إحدى عشرة دراسة، واستعانت الدراسة بقائمة ليدي وأرموردا لتقييم  إتماميا عمى عينة قواميا
األبحاث النوعية، وقد توصمت الدراسة إلى أن أغمب الدراسات العربية النوعية تمركزت بسياقيا 
المكاني في األردن، كما كشفت عن وجود بعض اإلشكاالت في مدى تحقيق جودة البيانات في 

 تمك الدراسات.

 جراااتامليَحية واإل

 ميَخ الدراشة

الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة، كما توجد في استخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
الواقع، ويسيم في وصفيا وصًفا دقيًقا ويوضح خصائصيا عن طريق جمع المعمومات 

 وتحميميا وتفسيرىا، ومن ثم تطبيق النتائج في ضوئيا.

 جمتنع وعيية الدراشة

طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم ( طالبو من 022) نيتكون مجتمع الدراسة م
القرى واألميرة نورة، حيث اعتمدت الدراسة عمى طريقة العينة العشوائية البسيطة، وتم أخذ 

، تم من طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم القرى واألميرة نورة (062عينة عشوائية بحجم )
أن ىذا  ورى الباحث%. وت99أي بنسبة استرداد  متحميل،( استبانة صالحة ل059استرداد )

 العدد كافي لتحقيق أىداف الدراسة.
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 أداة الدراشة

يا تدـالتي أع ( Questionnaire) تمثمت اداة الدراسة في استمارة االستبانةو    
 باالستعانة بآراء ذوي الخبرة والمختصين في ىذا المجال، حيث تكونت ىذه االستبانة و الباحث
 : بعنوان

من وجية نظر  2202)دور األبحاث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات الريادية لرؤية 
( 25وشممت ) من أربعة محاور طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم القرى واألميرة نورة  ( 

 : عمى النحو التالي فقره  
 ت الدراســات العميــا تطبيــق االبحـاث النوعيــة التربويــة مــن قبـل طالبــا األول: درجــة  المحـور

 .( فقرات8بجامعتي أم القرى واألميرة نورة، ويتكون ىذا المحور من )
  تعزيـز ادارات الكميـات فـي جـامعتي أم القـرى واألميـرة نـورة لطالبـات  المحور الثاني: درجـة

 .( فقرات8الدراسات العميا لمقيام باألبحاث النوعية التربوية، ويتكون ىذا المحور من )
 توافـق األبحـاث النوعيـة التربويـة التـي يقـوم بيـا طالبـات الدراسـات  ثالـث: درجـة المحور ال

العميــا فــي جــامعتي أم القــرى واألميــرة نــورة مــع التوجيــات الرياديــة المنصــوص عمييــا فــي 
 ( فقرات.6، ويتكون ىذا المحور من )2202رؤية المممكة 

 لتوجيـات التربويـة لـدى طالبـات المحور الرابع: دور األبحـاث النوعيـة التربويـة فـي تعزيـز ا
، ويتكـون 2202الدراسات العميا فـي جـامعتي أم القـرى واألميـرة نـورة وفقـًا لرؤيـة المممكـة 

 ( فقرات.0ىذا المحور من )
 صدق أداة الدراشة

 الصدق الظاٍري )صدق احملكنني( . أ

تم استخدام أسموب الصدق الظاىري، بيدف التأكد من مدى صالحية االستبانة 
من (  6عــدد ) يا ألغراض البحث، وذلك من خالل عرضيا في صورتيا األولية عمى ومالءمت

دخال التعديالت الالزمة حيث قدم السادة المحكمين  ،المحكمين من األساتذة المختصين وا 
العديد من التعديالت الجوىرية عمى أداة الدراسة، واستجاب الباحث ليذه التعديالت، وقام 

نة في ضوء المالحظات التي قدميا المحكمين، حتى أخذت االستبانة بإعادة صياغة االستبا
 شكميا النيائي.
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 التصاق الداخليا  . ب
يقصد باالتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي 
تنتمي إليو ىذه الفقرة، وعميو فقد تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة 

ة لممحور الذي تنتمي إليو، وذلك بيدف التحقق من مدى صدق االستبانة، والجدول رقم الكمي
 ( التالي يوضح نتائج صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة.0)

 (: 1صذوي )

 صذق االحساق اٌذاخٍٍ ألداة اٌذساست

َ 
ِعاًِ 

 االسحباط

ِسخىي 

 اٌذالٌت
َ 

ِعاًِ 

 االسحباط

ِسخىي 

 اٌذالٌت
َ 

ِعاًِ 

 طاالسحبا

ِسخىي 

 اٌذالٌت
َ 

ِعاًِ 

 االسحباط

ِسخىي 

 اٌذالٌت

1 .875** .000 1 .741** .000 1 .573** .000 1 .726** .000 

2 .695** .000 2 .184* .020 2 .808** .000 2 .866** .000 

3 .768** .000 3 .724** .000 3 .802** .000 3 .756** .000 

4 .547** .002 4 .333** .000 4 .729** .000 

 

5 .789** .000 5 .278** .000 5 .769** .000 

6 .600** .000 6 .563** .000 6 .469** .000 

7 .644** .000 7 .712** .000 
 

8 .591** .001 8 .717** .000 

 0.0.10      ** داٌت اعصائُت عٕذ ِسخىي دالٌت 0.0.* داٌت اعصائُت عٕذ ِسخىي دالٌت 

( أن جميع فقرات أداة الدراسة ترتبط ارتباط ذو داللة 0يتضح من الجدول رقم )
بالدرجة الكمية لمحاورىا، حيث  2.25، ومستوى داللة 2.20إحصائية عند مستوى داللة 

ويشير ذلك لوجود صدق اتساق  2.875و 2.082تراوحت معامالت االرتباط ليذه الفقرات بين 
نات التي تم جمعيا من أفراد العينة بيذا داخمي في فقرات أداة الدراسة، مما يدعم صحة البيا

 الشأن.
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 ثبات أداة الدراشة

وطريقة التجزئة  Cronbach's Alphaكرونباخ  -تم استخدام كل من طريقة ألفا
( يبين ثبات أداة الدراسة 2لحساب الثبات في البيانات، والجدول رقم ) Split _Halfالنصفية 

 بكال الطريقتين.
 (:2صذوي )

 اٌذساست بطشَمت أٌفاوشؤباػ وطشَمت اٌخضضئت إٌصفُت0رباث أداة  

 اٌّغىس

 اٌزباث بطشَمت اٌخضضئت إٌصفُت اٌزباث بطشَمت اٌفا وشؤباػ

عذد 

 اٌفمشاث
 ِعاًِ أٌفا وشؤباػ

ِعاًِ اسحباط 

 بُشسىْ

ِعاًِ اسحباط 

سبُشِاْ بشاوْ 

 اٌّعذي

 0.808 0.690 0.741 8 اٌّغىس األوي

 0.726 0.593 0.613 8 اٌّغىس اٌزأٍ

 0.803 0.671 0.772 6 اٌّغىس اٌزاٌذ

 0.751 0.658 0.684 3 اٌّغىس اٌشابع

 0.881 0.804 0.825 25 االسخبأت وىً

كرونباخ لجميع فقرات استبانة " أثر توظيف  ( أن قيمة ألفا2يتضح من الجدول رقم )
الدراسات العميا بجامعتي أم القرى األبحاث النوعية التربوية عمى التوجيات الريادية لدى طالبات 

( ويشير ذلك لوجود ثبات مرتفع في بيانات 2.825" بمغت )2202واألميرة نورة وفقًا لرؤية 
الدراسة، كما وبمغت قيمة معامل االرتباط المعدل )سبيرمان براون( لجميع فقرات االستبانة 

يدعم صحة البيانات التي تم  ( ويشير ذلك لوجود ثبات مرتفع في بيانات الدراسة، مما2.880)
 جمعيا من أفراد عينة الدراسة بيذا الشأن.

 : األشاليب اإلحصائية املصتخدمة يف معاجلة البياىات

كما كانت ىذه األساليب و ( SPSS v.23تم االعتماد عمى برنامج التحميل االحصائي )
 يمي:
 ( المتوسط الحسابيMeanلمتعرف تعمى مدى ارتفاع أو انخفاض اس :) تجابات أفراد العينة

 عمى فقرات ومحاور الدراسة.
 ( االنحراف المعياريStandard Deviation لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات أفراد :)

الدراسة لكل فقرة عن وسطيا الحسابي، فكمما اقتربت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات 
 وانخفض تشتتيا.
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 معامل ألفا ( كرونباخCronbach's Alpha،) ( وطريقة التجزئة النصفيةSplit _Half :)
 لقياس الثبات في البيانات.

 ( معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation Coefficient  لقياس صدق :)
 االتساق الداخمي لفقرات الدراسة.

 حتليل ومياقشة اليتائخ

 : اإلجابة عً تصاؤالت الدراشة

ن قبل طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم تطبيق األبحاث النوعية التربوية م ما درجة  .0
 القرى واألميرة نورة؟

 ( التالي:5كما ىو موضح بالجدول رقم )المتعمقة بالمحور األول كانت النتائج 
 (:0صذوي )

َىضظ اٌّخىسظ اٌغسابٍ واالٔغشاف اٌّعُاسٌ واٌىصْ إٌسبٍ واٌخشحُب ٌىً فمشة ِٓ فمشاث اٌّغىس  

 األوي

 اٌفمشة َ
اٌىسظ 

 سابٍاٌغ

االٔغشاف 

 اٌّعُاسٌ
 اٌىصْ إٌسبٍ

ِسخىي 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

أإِٓ بؤْ االبخىاس فٍ اٌبغىد  7

َمىد اٌطٍبت اًٌ اوخشافاث عٍُّت 

 صذَذة حفُذ اٌبششَت0

 1 ِىافك بشذة 88% 636. 4.39

أإِٓ بؤْ اٌبغىد إٌىعُت حغفض  6

 اٌمذساث االبخىاسَت فٍ داخ0ٍٍ
 2 ِىافك بشذة 85% 658. 4.23

اٌبغىد إٌىعُت حساعذٍٔ عًٍ  5

وشف لذساحٍ وِا َُّضٍٔ خالي 

 اٌعًّ عًٍ اٌبغذ0

 3 ِىافك 76% 593. 3.80

حسعً صُِالحٍ اٌطاٌباث ٌٍمُاَ  8

بعًّ أبغاد ٔىعُت حشبىَت أطاللا 

ِٓ اَّأهُ بذوسهُ فٍ حعضَض 

اٌخىصهاث اٌشَادَت اٌخٍ ٔصج 

 2.3.0عٍُها سإَت 

 4 ِىافك 75% 638. 3.77

أدسن اٌفشق بُٓ اٌبغذ إٌىعٍ  3

 واٌىٍّ وِا َُّضهّا0
 5 ِغاَذ 57% 891. 2.87

ألىَ عاٌُاً بخشحُباث خاصت باٌمُاَ  4

 ببغذ ٔىعٍ فٍ ِضاي اٌخشبُت0
 6 ِغاَذ 59% 697. 2.96

أدسن حّاِاً ِاهُت اٌبغذ إٌىعٍ  1

 وأهُّخه فٍ اٌّضاي اٌخشبى0ٌ
 7 غُش ِىافك 52% 1.250 2.58

خٍ، لّج بعًّ بغذ خالي دساس 2

 ٔىعٍ واعذ عًٍ األل0ً
 8 غُش ِىافك 37% 910. 1.86

 ِغاَذ %66 483. 3.31 اٌّغىس وىً 
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( أن درجات تقدير أفراد العينة عمى فقرات المحور األول، تراوحت بين 5يبين جدول )
%، مما يدل عمى 66%(، كما بمغت الدرجة الكمية لالستجابات عمى ىذا المحور 88-% 07)

ة متوسطة من تطبيق االبحاث النوعية التربوية من قبل طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم درج
 أعمى فقرتين:القرى واألميرة نورة، ىذا وكانت 

 ( والتي نصت عمى " أؤمن بأن االبتكار في البحوث يقود الطمبة إلى اكتشافات 7الفقرة رقم )
 %(.88ولى بوزن نسبي قدره )عممية جديدة تفيد البشرية " احتمت المرتبة األ 

 ( والتي نصت عمى " أؤمن بأن البحوث النوعية تحفز القدرات االبتكارية في 6الفقرة رقم )
 %(.85داخمي" احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )

  ويفسر الباحث ذلك بأن االبتكار في البحوث يعني براءات اختراع، بمعنى أنو االبتكار في
ات وطرق جديدة وفريدة سواء كانت في الجانب الفكري أو الجانب البحوث يفتح قنو 

اإلنتاجي، حيث أن االبتكار يناقش فكرة بحثية لم تدرس ولم تناقش من قبل، وتساعد في 
جمب االىتمام والتركيز حياليا بغرض تنميتيا وتجييزىا، لتشكل في نياية المطاف فكرة 

والمجتمعات، كما أن البحوث النوعية ليا باع  عممية تتبمور في اكتشاف جديد يخدم األفراد
ذلك إلى أن ندرة الباحثين الذين يسعون  وعزو الباحثل في تحفيز القدرات االبتكاري، وتطوي

لمام أغمب  لمقيام بأبحاث نوعية، حيث أن الغالبية تتجو إلى البحث الكمي لسيولتو وا 
لنوعي الذي تالزمو الرىبة والخوف دور البحث ا يظيرالباحثين بآليات القيام بو، ومن ىنا 

والصعوبة في مخيالت الباحثين، وىذا ما يشكل تحدي كبير لمباحث الذي يرغب بالقيام 
مكانياتو لمقيام بمثل ىذا األبحاث في ظل الحالة العامة في  بالبحث النوعي وتحفيز قدراتو وا 

 .األوساط البحثية والتي ال تتعاطى كثيرا مع ىذه النوع من األبحاث
 وأدنى فقرتين:

 ( والتي نصت عمى " خالل دراستي، قمت بعمل بحث نوعي واحد عمى األقل"، 2الفقرة رقم )
ذلك لمتعود المتولد لدى  وعزو الباحث%(. وت07األخيرة بوزن نسبي قدره )احتمت المرتبة 

ية الباحثين عمى إجراء البحوث الكمية خاصة مع تفضيل ىيئات تحرير المجالت العممية العرب
لمبحوث الكمية، وذلك ليسرىا وسيولتيا بعيدًا عما تحممو البحوث النوعية من تعقيدات 
ومتطمبات وفيم كامل ومتكامل، نظرا لصعوبة إجراءىا من حيث جمع البيانات والتحميل 

 والتفسير والعرض.
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 ( والتي نصت عمى " أدرك تمامًا ماىية البحث النوعي وأىميتو في المجال 0الفقرة رقم )
ذلك إلى  وعزو الباحث%(. وت52األخيرة بوزن نسبي قدره )التربوي" احتمت المرتبة ما قبل 

يعود ذلك إلى نقص التدريب عمى إجراء ىذه البحوث، وندرة المراجع والكتب العربية 
جراءاتو، وقد يعود السبب أيضًا إلى ضعف التركيز عمى  المتخصصة في البحث النوعي وا 

رات الدراسات العميا، وعدم وجود تشجيع من قبل أعضاء الييئة البحوث النوعية في مقر 
 التدريسية عمى استخدام ىذا النوع من البحوث والتعريف.

تعزيز إدارات الكميات في جامعتي أم القرى واألميرة نورة لطالبات الدراسات  ما درجة  .2
 العميا لمقيام باألبحاث النوعية التربوية؟

 ( التالي:6كما ىو موضح بالجدول رقم ) حور الثانيالمتعمقة بالم كانت النتائج
 (: 6صذوي )

َىضظ اٌّخىسظ اٌغسابٍ واالٔغشاف اٌّعُاسٌ واٌىصْ إٌسبٍ واٌخشحُب ٌىً فمشة ِٓ فمشاث اٌّغىس 

 اٌزأٍ

 اٌفمشة 
اٌىسظ 

 اٌغسابٍ

االٔغشاف 

 اٌّعُاسٌ
 اٌىصْ إٌسبٍ

ِسخىي 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

6 
شبىَت ٔخائش حعطٍ األبغاد إٌىعُت اٌخ

 أفضً ِٓ األبغاد اٌىُّت اٌخمٍُذَت0
 1 ِىافك 78% 726. 3.89

4 

َىفش اٌّغاضشَٓ واٌّششفُٓ اٌذعُ 

اٌالصَ ٌخغمُك اٌخُّض فٍ األبغاد 

 إٌىعُت اٌخٍ حمىَ بها اٌطاٌباث0

 2 ِىافك 75% 493. 3.77

8 

حعضص اداسة اٌضاِعت إٌّافست اإلَضابُت 

فُز ابغارهُ بُٓ اٌباعزاث فُّا َخعٍك بخٕ

 ِخبعُٓ إٌّهاس إٌىع0ٍ

 3 ِىافك 74% 595. 3.69

1 

حىفش اٌضاِعت اٌخعٍُُ األوادٍَّ إٌّاسب 

اٌخاص بآٌُت حٕفُز وأضاط اٌبغىد 

 إٌىعُت اٌخشبىَت0

 4 ِىافك 71% 623. 3.55

3 
حعضص اداسة اٌضاِعت لُاَ اٌطاٌباث بعًّ 

 ابغاد ٔىعُت حشبىَت0
 5 ِىافك 71% 582. 3.54

7 

حّٕظ اداسة اٌضاِعت ِضاَا خاصت 

ٌٍطاٌباث اٌالحٍ َمّٓ بعًّ أبغاد 

 ٔىعُت حشبىَت0

 6 ِىافك 69% 682. 3.46

5 

حغشص اٌضاِعت عًٍ االسخفادة ِٓ 

ِخشصاث األبغاد إٌىعُت اٌخشبىَت اٌخٍ 

حمىَ بها اٌطاٌباث واالسخفادة ِٕها بشىً 

 ع0ٍٍّ

 7 ِغاَذ 63% 812. 3.13

2 

ألبغاد إٌىعُت هٕاٌه اٌعذَذ ِٓ ا

اٌخشبىَت اٌخٍ حُ اٌمُاَ بها ِٓ لبً طٍبت 

 اٌضاِعت واٌعآٍُِ فُها0

 8 ِغاَذ 58% 665. 2.92

 ِىافك %70 339. 3.49 اٌّغىس وىً 
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( أن درجات تقدير أفراد العينة عمى فقرات المحور الثاني، تراوحت بين 6يبين جدول )
%، مما يدل عمى 72ات عمى ىذا المحور %(، كما بمغت الدرجة الكمية لالستجاب78-% 58)

درجة كبيرة من تعزيز ادارات الكميات في جامعتي أم القرى واألميرة نورة لطالبات الدراسات العميا 
 أعمى فقرتين:لمقيام باألبحاث النوعية التربوية، ىذا وكانت 

 ( والتي نصت عمى " تعطي األبحاث النوعية التربوية نتائج أفضل 6الفقرة رقم ) من األبحاث
ذلك إلى  وعزو الباحث%(. وت78األولى بوزن نسبي قدره ) الكمية التقميدية " احتمت المرتبة

البحوث النوعية تحقق شمولية أكبر لمظواىر االجتماعية والتربوية من البحوث الكمية، حيث 
أنو في تطبيق البحث النوعي واستراتيجياتو يؤدي إلى دراسة السموك اإلنساني وفيمو 

تأويمو عمى مستوى من التعمق وىذا ال يتحقق في الدراسات الكمية التي تحصر نطاقيا في و 
المظاىر الخارجية لمسموك، وال يمكنيا الكشف عن األساليب الكامنة خمفو أو عن العوامل 

 المؤثرة فيو. وفيما يتعمق بتوفير المحاضرين والمشرفين الالزم لتحقيق التميز في األبحاث.
 ( والتي نصت عمى " يوفر المحاضرين والمشرفين الدعم الالزم لتحقيق التميز 2) الفقرة رقم

في األبحاث النوعية التي تقوم بيا الطالبات " احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
(75.)% 

ذلك إلى رغبة المحاضرين في توعية الطالب والباحثين حيال ىذا النوع البحثي،  وعزو الباحثت 
أنو ومع ندرة المحاضرين المممين بآليات البحث النوعي واستراتيجياتو فإن ىذا  إضافة إلى

الدعم المقدم لمباحثين الراغبين في تحقيق التميز في أبحاثيم النوعية يضيف الكثير ليؤالء 
المحاضرين، ويخمد اسميم في مجال األبحاث النوعية وىو ما يساعدىم في تطورىم 

 ماكن المرموقة.وتنميتيم وتكمفتيم بشغل األ
 وأدنى فقرتين:

 ( والتي نصت عمى " ىنالك العديد من األبحاث النوعية التربوية التي تم القيام 2الفقرة رقم )
بيا من قبل طمبة الجامعة والعاممين فييا "، احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

كمية لسيولتيا ويسرىا،  ذلك لتوجيات الباحثين لمقيام بإجراء بحوث وعزو الباحث%(. وت58)
جراءاتو، إضافة إلى ذلك يمكن  حيث أن البحوث الكمية تتطمب جيد كبير في آليات تنفيذه وا 
القول أن ىناك تجنب من قبل الطالب والعاممين لمقيام بيذه األبحاث لعدم وجود التركيز 

لمراجع والتشجيع والدعم الالزم إلنجاز ىذه البحوث، حيث أنو في ظل ندرة البحوث وا
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المتعمقة بالبحوث النوعية فإنيم في أشد الحاجة لمرشد أو موجو يساعدىم في إنجاز 
البحث، وىذا ما يصيب الباحثين بالعجز والنفور من القيام بيذه األبحاث لعدم ضمان 

 نجاحيم في ذلك.
 ( والتي نصت عمى " تحرص الجامعة عمى االستفادة من مخرجات األبحاث 5الفقرة رقم )

ية التربوية التي تقوم بيا الطالبات واالستفادة منيا بشكل عممي " احتمت المرتبة ما النوع
ذلك إلى أن اىتمام الجامعة باألبحاث  وعزو الباحث%(. وت60األخيرة بوزن نسبي قدره )قبل 

النوعية قميل مقارنة باألبحاث الكمية، خاصة مع انتشارىا في األوساط الجامعية وسيولة 
نجازىا، وقد يعود السبب إلى ندرة األبحاث النوعية المنجزة في الجامعة، وفي القيام بيا و  ا 

حال وجودىا فإنيا ال ترقى لمستوى عالي من الجودة واألىمية، وىو ما قد يسبب حرجا 
 لمجامعة، ويمكن القول أن ىناك تفضيل من الجيات الممولة لألبحاث الكمية عن النوعية.

وعية التربوية التي يقوم بيا طالبات الدراسات العميا في توافق األبحاث الن ما درجة  .0
جامعتي أم القرى واألميرة نورة مع التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية 

 ؟2202المممكة 
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 ( التالي:7كما ىو موضح بالجدول رقم )المتعمقة بالمحور الثالث كانت النتائج 
 (:7صذوي )

اٌّعُاسٌ واٌىصْ إٌسبٍ واٌخشحُب ٌىً فمشة ِٓ فمشاث اٌّغىس  َىضظ اٌّخىسظ اٌغسابٍ واالٔغشاف 

 اٌزاٌذ

 اٌفمشة 
اٌىسظ 

 اٌغسابٍ

االٔغشاف 

 اٌّعُاسٌ
 اٌىصْ إٌسبٍ

ِسخىي 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

6 

األبغاد إٌىعُت اٌخشبىَت 

 حساهُ عٍُّت 

 2.3.0أضاط سإَت اٌٍّّىت 

 1 ِىافك 82% 616. 4.08

4 

َغشص اٌّششفىْ عًٍ 

شَادَت اٌخٍ األهذاف اٌحضُّٓ 

ٔصج عٍُها سإَت 

ضّٓ أهذاف اٌبغىد .2.3

 إٌىعُت اٌخٍ َمىَ بها اٌطٍبت0

 2 ِىافك 79% 466. 3.93

3 

حغشص اٌطاٌباث عًٍ ِىاوبت 

االهذاف اٌشَادَت اٌخٍ ٔصج 

 ورٌه  .2.3عٍُها سإَت 

خالي اخخُاس ِشىالث اٌبغذ 

 وحٕفُزها 

 باسخخذاَ إٌّهضُت إٌىعُت

 3 ِىافك 77% 512. 3.87

1 
األبغاد إٌىعُت فٍ صاِعخٍ 

 حغًّ طابعاً سَادَا0ً
 4 ِىافك 75% 615. 3.77

5 

حئرش األهذاف اٌشَادَت 

 اٌّضّٕت فٍ 

األبغاد إٌىعُت اٌخشبىَت عًٍ 

 اٌخىصهاث 

 اٌشَادَت 

 ٌذي اٌطاٌباث0

 5 ِىافك 75% 611. 3.76

2 

حئوذ اٌضاِعت عًٍ أهُّت 

 اإلٌّاَ باٌّضاي 

ٌ لبً وخالي وبعذ حٕفُز اٌشَاد

 اٌبغىد 

إٌىعُت ِٓ أصً اإلحُاْ بشٍء 

 صذَذ َضاف

 اًٌ اٌّضاالث اٌخشبىَت0 

 6 ِىافك 72% 650. 3.58

 ِىافك %77 398. 3.83 اٌّغىس وىً 
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( أن درجات تقدير أفراد العينة عمى فقرات المحور الثالث " مدى توافق 7يبين جدول )
تي يقوم بيا طالبات الدراسات العميا في جامعتي أم القرى واألميرة األبحاث النوعية التربوية ال

% 72"، تراوحت بين )2202نورة مع التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة 
%، مما يدل عمى درجة 77%(، كما بمغت الدرجة الكمية لالستجابات عمى ىذا المحور 82-

وية التي يقوم بيا طالبات الدراسات العميا في جامعتي أم كبيرة من توافق األبحاث النوعية الترب
، ىذا 2202القرى واألميرة نورة مع التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة 

 وكانت أعمى فقرتين:
 ( والتي نصت عمى " األبحاث النوعية التربوية تساىم عممية انجاح رؤية 6الفقرة رقم )

ذلك إلى أن  وعزو الباحث%(. وت82األولى بوزن نسبي قدره ) رتبة" احتمت الم2202المممكة 
وزخميا وتناوليا لكافة المستويات والجوانب في الدولة وتحديدا الجوانب  2202رؤية المممكة 

االجتماعية، فإن األبحاث النوعية التربوية ىي األجدر كونيا تناقش ىذه الجوانب بشكل أفضل 
اك اتساق وتوافق كبير بين األنواع والمجاالت التي يغطييا من البحوث الكمية، حيث أن ىن

، حيث يمكن استخدامو في الدراسات الظاىرة، 2202البحث العممي مع تطمعات رؤية 
والمؤسسية، والثقافية، والتفاعمية، والنقدية، والتحميمية، وتعتبر ىذه الجوانب من أىم المحاور 

 ىا.إلى تنميتيا وتطوير  2202التي تسعى رؤية 
 ( والتي نصت عمى " يحرص المشرفون عمى تضمين األىداف الريادية التي 2الفقرة رقم )

ضمن أىداف البحوث النوعية التي يقوم بيا الطمبة " احتمت المرتبة  2202نصت عمييا رؤية 
ذلك إلى الدور الكبير الذي تمعبو األبحاث  وعزو الباحث%(. وت79الثانية بوزن نسبي قدره )

ي فيم وتفسير الظواىر االجتماعية والتي عمى عالقة مباشرة باألفراد وخصائيم، النوعية ف
وتحقيق فيم مفصل لألسباب والمعتقدات والدوافع الخاصة باألىداف الريادية وكذلك فيم ماىية 
وكيفية وتأثير المشكالت البحثية عمى المجتمع، ويمكن القول أيضًا إلى أن المشرفون يسعون 

داف الريادية في ىذه األبحاث كعامل جذب لمقراء والباحثين في التوجو نحو إلى تضمين األى
وأىدافيا الريادية  2202ىذا النوع من البحوث، وزيادة رغبتيم في تعزيز رؤية المممكة 
 وتناوليا في البحوث النوعية ما يجعميا مراجع نادرة وىامة لممعنيين.

 وأدنى فقرتين:
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 ( والتي نصت عمى2الفقرة رقم )  تؤكد الجامعة عمى أىمية اإللمام بالمجال الريادي قبل "
وخالل وبعد تنفيذ البحوث النوعية من أجل اإلتيان بشيء جديد يضاف إلى المجاالت التربوية 

ذلك إلى عدم اإلقبال  وعزو الباحث%(. وت72األخيرة بوزن نسبي قدره )"، احتمت المرتبة 
وعية، حيث أدى لك إلى تركيز االىتمام بتوجيات الكبير من قبل الباحثين عمى البحوث الن

الباحثين نحو البحوث الكمية، إضافة إلى ذلك ورغم أىمية اإللمام بالمجال الريادي قبل وخالل 
وبعد تنفيذ البحوث النوعية إال أن االىتمام بذلك ال يسير بالشكل المأمول لغياب الرؤية لدى 

بية التي تتناول ىذه الجوانب قبل البداية بإجراءات الكادر المختص ذلك، وقمة الدورات التدري
 البحث النوعي.

 ( والتي نصت عمى " تؤثر األىداف الريادية المضمنة في األبحاث النوعية 5الفقرة رقم )
رة بوزن نسبي التربوية عمى التوجيات الريادية لدى الطالبات " احتمت المرتبة ما قبل األخي

ك إلى أنو لم يسبق أن تناولت البحوث النوعية السابقة مفيوم ذل وعزو الباحث%(. وت75قدره )
األىداف الريادية، وىذا ما يشكل فجوة كبيرة في ىذا الجانب، كما أنو في حال تواجدىا فإن 
التوجيات الريادية تعني االبتكار والتجديد، وفي حالة استسقاء أىداف وأفكار سابقة فإن ذلك 

 يسمى بتقميد.
ث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات التربوية لدى طالبات ما ىو دور األبحا .2

 ؟2202الدراسات العميا في جامعتي أم القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية المممكة 
 ( التالي:8كما ىو موضح بالجدول رقم )المتعمقة بالمحور الرابع كانت النتائج 

 (:8صذوي )
 واٌىصْ إٌسبٍ واٌخشحُب ٌىً فمشة ِٓ فمشاث اٌّغىس اٌشابعَىضظ اٌّخىسظ اٌغسابٍ واالٔغشاف اٌّعُاسٌ  

 اٌفمشة 
اٌىسظ 

 اٌغسابٍ

االٔغشاف 

 اٌّعُاسٌ
 اٌىصْ إٌسبٍ

ِسخىي 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

3 

األبغاد إٌىعُت اٌخشبىَت حخّاشٍ 

ِٓ  .2.3ِع أهذاف سإَت اٌٍّّىت 

عُذ اَضاد عٍىي ابخىاسَت ٌٍّشاوً 

اٌخٍ حىاصه لطاع اٌخعٍُُ فٍ 

 ٌٍّّىت0ا

 1 ِىافك 84% 489. 4.18

2 

ساعذحٍٕ األبغاد إٌىعُت 

اٌخشبىَت عًٍ ادسان ِفاهُُ 

اٌشَادة اٌخٍ ٔصج عٍُها سإَت 

2.3.0 

 2 ِىافك 80% 470. 4.02

1 
ساهّج األبغاد إٌىعُت اٌخشبىَت 

 فٍ حعضَض حىصهاحٍ اٌشَادَت0
 3 ِىافك 80% 436. 4.01

 ِىافك %81 364. 4.07 اٌّغىس وىً 



 ............................................... 0202توظيف األبحاث النوعية التربوية في التوجهات الريادية لرؤية 

- 252 - 

( أن درجات تقدير أفراد العينة عمى فقرات المحور الرابع " دور 8يبين جدول )
األبحاث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات التربوية لدى طالبات الدراسات العميا في 

%(، 82-% 82"، تراوحت بين )2202جامعتي أم القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية المممكة 
%، مما يدل عمى درجة كبيرة من 80لالستجابات عمى ىذا المحور  كما بمغت الدرجة الكمية

دور األبحاث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات التربوية لدى طالبات الدراسات العميا في 
 :أعمى فقرة، ىذا وكانت 2202جامعتي أم القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية المممكة 

 ( والتي نصت عمى " األب0الفقرة رقم ) حاث النوعية التربوية تتماشي مع أىداف رؤية
من حيث إيجاد حمول ابتكارية لممشاكل التي تواجو قطاع التعميم في  2202المممكة 

ذلك إلى  وعزو الباحث%(. وت82األولى بوزن نسبي قدره ) المممكة " احتمت المرتبة
عميمية بشكل كامل االىتمام الكبير والجيود الحثيثة التي تيدف إلى إصالح المنظومة الت

في المممكة العربية السعودية، وىذا ما يتطمب تكثيف البحوث العممية التي تناقش الجوانب 
المتعددة المرتبطة بقطاع التعميم، حيث أن األبحاث النوعية يمكنيا تغطية ىذه الجوانب 

بداعية لممشاكل التي تواجو ىذا القطاع، وتتجمى أىم ية ببراعة بتقديم حمول خالقة وا 
ووصف ما يراه وما يسمعو، حيث  والبحث النوعي في عالجيا من خالل مالحظات الباحث

ون عمى قرب منيا خالل العيش داخل المشكمة، وأن تك رى الواقع منو أن تيمكن لمباحث
وعمى دراية بكل تفاصيميا، مما يمكنو من الوصول إلى األسباب الرئيسة ليا، ومن ثم 

 ابتكار الحمول ليا.
 فقرة: وأدنى

 ( والتي نصت عمى " ساىمت األبحاث النوعية التربوية في تعزيز توجياتي 0الفقرة رقم )
ذلك إلى  وعزو الباحث%(. وت82األخيرة بوزن نسبي قدره )الريادية "، احتمت المرتبة 

النزعة المحافظة لدى الباحثين ولدى المجتمع بأكممو، حيث يميل األفراد إلى التكيف مع 
األوضاع دون التفكير في تغييرىا، وىي مشكمة تربوية تتمثل في نشأة أجيال  والتعاطي مع

من الباحثين في ظل المدرسة الوظيفية البنائية التي تعتمد عمى المنيج الكمي في 
أبحاثيا، مما يعني انحسار الباحثين في بوتقة البحث الكمي سمب أطر التغيير واالستفادة 

 توجيات الريادية لمطالب.من البحوث النوعية في تعزيز ال
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 :االشتيتاجات 

تطبيق االبحاث النوعية  أفراد العينة عمى فقرات محور "درجة تراوحت درجات تقدير  -
-% 07التربوية من قبل طالبات الدراسات العميا بجامعتي أم القرى واألميرة نورة" ما بين )

%، مما يدل عمى 66%(، كما بمغت الدرجة الكمية لالستجابات عمى ىذا المحور 88
درجة متوسطة من تطبيق االبحاث النوعية التربوية من قبل طالبات الدراسات العميا 

 بجامعتي أم القرى واألميرة نورة، ىذا وكانت أعمى فقرتين نالتيا عمى أعمى درجة تأييد:
  الفقرة التي تنص عمى " أؤمن بأن االبتكار في البحوث يقود الطمبة إلى اكتشافات

 %(.88يدة تفيد البشرية " احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )عممية جد
  "الفقرة التي تنص عمى " أؤمن بأن البحوث النوعية تحفز القدرات االبتكارية في داخمي

 %(.85احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )
ميات في تعزيز ادارات الك رات محور "درجة تراوحت درجات تقدير أفراد العينة عمى فق -

جامعتي أم القرى واألميرة نورة لطالبات الدراسات العميا لمقيام باألبحاث النوعية التربوية" 
%، 72%(، كما بمغت الدرجة الكمية لالستجابات عمى ىذا المحور 78-% 58ما بين )

مما يدل عمى درجة كبيرة من تعزيز ادارات الكميات في جامعتي أم القرى واألميرة نورة 
الدراسات العميا لمقيام باألبحاث النوعية التربوية، ىذا وكانت أعمى فقرتين نالتيا  لطالبات

 عمى أعمى درجة تأييد:
  الفقرة التي تنص عمى " تعطي األبحاث النوعية التربوية نتائج أفضل من األبحاث

 %(.78الكمية التقميدية " احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )
 يوفر المحاضرين والمشرفين الدعم الالزم لتحقيق التميز في  الفقرة التي تنص عمى "

األبحاث النوعية التي تقوم بيا الطالبات " احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
(75.)% 
توافق األبحاث النوعية  أفراد العينة عمى فقرات محور "درجة تراوحت درجات تقدير  -

ت العميا في جامعتي أم القرى واألميرة نورة مع التربوية التي يقوم بيا طالبات الدراسا
-% 72" ما بين )2202التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة 

%، مما يدل عمى 77%(، كما بمغت الدرجة الكمية لالستجابات عمى ىذا المحور 82
ات العميا في درجة كبيرة من توافق األبحاث النوعية التربوية التي يقوم بيا طالبات الدراس
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جامعتي أم القرى واألميرة نورة مع التوجيات الريادية المنصوص عمييا في رؤية المممكة 
 ، ىذا وكانت أعمى فقرتين نالتيا عمى أعمى درجة تأييد:2202

  الفقرة التي تنص عمى " األبحاث النوعية التربوية تساىم عممية انجاح رؤية المممكة
 %(.82وزن نسبي قدره )" احتمت المرتبة األولى ب2202

  الفقرة التي تنص عمى " يحرص المشرفون عمى تضمين األىداف الريادية التي نصت
ضمن أىداف البحوث النوعية التي يقوم بيا الطمبة " احتمت  2202عمييا رؤية 

 %(.79المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )
بحاث النوعية التربوية في تراوحت درجات تقدير أفراد العينة عمى فقرات محور "دور األ -

تعزيز التوجيات التربوية لدى طالبات الدراسات العميا في جامعتي أم القرى واألميرة نورة 
%(، كما بمغت الدرجة الكمية 82-% 82" ما بين )2202وفقًا لرؤية المممكة 

%، مما يدل عمى درجة كبيرة من دور األبحاث 80لالستجابات عمى ىذا المحور 
تربوية في تعزيز التوجيات التربوية لدى طالبات الدراسات العميا في جامعتي أم النوعية ال

، ىذا وكانت أعمى فقرة نالتيا عمى أعمى 2202القرى واألميرة نورة وفقًا لرؤية المممكة 
 درجة تأييد:

  الفقرة التي تنص عمى " األبحاث النوعية التربوية تتماشي مع أىداف رؤية المممكة
إيجاد حمول ابتكارية لممشاكل التي تواجو قطاع التعميم في المممكة " من حيث  2202

 %(.82احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )



 ............................................... 0202توظيف األبحاث النوعية التربوية في التوجهات الريادية لرؤية 

- 257 - 

 : ت اــيـوصــتـال

 في ضوء النتائج السابقة، توصي الباحثو بما يمي :  توصيات الدراشة:
وفق حاث النوعيو العمل عمى توفير  الدعم الالزم  لتحقيق  التميز  البحثي  بمجال االب .0

   .م2202مرتكزات رؤية 
تطوير وزيادة مؤشرات جودة البحث النوعي لتقييم البحوث النوعية وتطبيقيا  عمى  .2

 .البحوث المستقبمية التي تنشر في المجالت العممية والعربية
لتوجيو طمبة الدراسات العميا  كاديمياأ ىيئة التدريس  ألعضاء البحثية قدراتال توظيف .0

حوث التربوية النوعية بما يكشف عن توجياتيم الريادية وباالستفادة القصوى نحو الب
 منيا ومواكبة الجامعات العالمية.

 .تربويا توفير حمول إبتكاريو لمتعامل مع المشكالت البحثيو النوعيو .2
قة التفاصيل ووصفيا ومراعاة مدى توظيفيم لممفاىيم توعية الباحثين وتنبيييم لمدى د .5

 صور جود البيانات في الدراسات النوعية.التي تعكس وت
  متخصصة في البحوث النوعية. و مرموقو يجامع  إصدار مجمة عربية تربوية  .6

 

 الـنــكــتــرحـــات : 

 استكماال لمبحث الحالي توصي الباحثو  باالتي : 
                             استخدام  عزوف الباحثين التربويين عنإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة .  0

 .ةالنوعي تصميمات البحوث
                              التي  االكاديميولمعرفة المعيقات التنظيمية و  إجراء المزيد من الدراسات.  2

 و .التربوي والنوعي وثالبحتوظيف  تمنع 
من وجية  2202ية . مقارنة  دور األبحاث النوعية التربوية في تعزيز التوجيات الريادية لرؤ 0

مع كميات   بجامعتي أم القرى واألميرة نورةبكمية التربيو  نظر طالبات الدراسات العميا 
 . التربيو في  باقي الجامعات السعوديو 
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 ملراجعا

 املراجع العربية

(. المنيج االثنوجرافي أولوية مقترحة في تشخيص المشيد التربوي وتطويره. 3102األستاذ، محمود )
مال مؤتمر العممي الثاني: أولويات البحث العممي في فمسطين نحو دليل وطني لمبحث اع

النجار، فايز، العمي، عبد الستار  3102العممي، الجامعة اإلسالمية، غزى، فمسطين، مارس، 
دارة األعمال الصغيرة"، ط 3101)  . عمان: دار الحامد لمنشر. 3( "الريادة وا 

(. قياس اتجاىات طمبة الجامعة نحو ريادة 3108أمين، سموى ومحمد، وسن )
cbej، 32(013 ،)519-529. االعمال.
األبعاد. ورقة عمل مقدمة -(. الدراسات األنثروبولوجية في جامعة تممسان: الواقع3112أوراغي، أحمد )

 ديسمبر، الجزائر. 01لمممتقى األول حول وضعية البحث: األنثربولوجية في العالم العربي، 
(. مركز البحوث التربوية والنفسية البداية الرصينة.. االنجاز العممي 3102طو ومحمد، فيصل. )جزاع، 

.29-39(، 21، )مجمة البحوث التربوية والنفسية والبحثي.. آفاق المستقبل.
(: معايير شروط الموضوعية والصدق والثبات في البحث الكيفي: 2009حجر، خالد أحمد مصطفى )
-0، 3، ع09ة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، مجدراسة نظرية، مجم

32. 
(. مدى استخدام منيجية البحث النوعي في التربية الخاصة: دراسة 3109الحنو، إبراىيم بن عبداهلل. )

م. مجمة التربية  3102إلى  3119لعشر مجالت عربية محكمة في الفترة من   تحميمو
 . 303 - 028،  01، ع2مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل، مجالخاصة والتأىيل: 
(. معيقات استخدام منيجيات البحث النوعي من وجية نظر أعضاء 3109الحنو، إبراىيم بن عبداهلل. )

ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة بالجمعات السعودية: دراسة بحثية مختمطة. المجمة 
 . 81 - 29،  3، ع3الممك سعود، مج السعودية لمتربية الخاصة: جامعة

(. دراسة ببميومترية تحميمية لمدراسات العربية النوعية في 3105الرشيدي، خديجة مطمق الثويمر. ) 
 .990 - 990،  0، ع29العموم التربوية: الجامعة األردنية، مج -المجال التربوي. دراسات 

مي ووثيقة االطار العام والنتاجات العامة والخاصة م(: تقييم المنياج الوطني التفاع3109الزبون، إيمان )
لمنياج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية: دراسة نوعية، المجمة األردنية في العموم 

 .213-282، ص2، عدد00والتربية، مجمد
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(. دراسة ميدانية مقارنة لمتوجيات و الدوافع الريادية بين الطالب و 3101زيدان، عمرو عالء الدين. )
مجمس  -الطالبات في الجامعات المصرية. المجمة العربية لمعموم اإلدارية: جامعة الكويت 

 . 289 - 222، 2، ع 02النشر العممي، مج 
(. تأثير السمات الريادية لطالب الجامعات المصرية عمى احتماالت 3100زيدان، عمرو عالء الدين. )

ة. المجمة العربية لإلدارة: المنظمة العربية اقامتيم مشروعات جديدة بعد التخرج: دراسة ميداني
 .29 - 32، 0، ع 20لمتنمية اإلدارية، مج 

، مكتبة الممك 0(. "مبادئ ريادة األعمال لغير المختصين". ط3109الشميمري، أحمد والمبيريك، وفاء )
 فيد الوطنية، المممكة العربية السعودية.

دى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة من وجية (. "الحرية األكاديمية ل3102العامري، فاطمة )
 نظرىم"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الباحة.

 http://thesis.mandumah.com/Record/203888 
 الرياض: دار الفجر لمنشر والتوزيع. (. البحث النوعي في التربية.3102العبد الكريم، راشد )

(. دور المنظمات غير الربحية بمنطقة 3105الغامدي، فواز بن عمي، والعمري، عبيد بن عبد اهلل. )
الرياض في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 

الجتماعيةرسالة ماجستير، قسم الدراسات ا دراسة ميدانية. 3121 ،جامعة الممك سعود،
السعودية.

-منيج البحث الكيفي والخدمة االجتماعية العيادية، مجمة العموم االجتماعية 1(3115القرني، محمد )
 .009-85، ص2، ع22مجمة جامعة الكويت، م

 (. المناىج الكمية ومالئمتيا لقضايا كيفية في دراسات عمم االجتماع: دراسة3109محمد، إبراىيم )
تطبيقية عمى موضوع القيم في الرسائل العممية بقسم الدراسات االجتماعية بجامعة الممك سعود 
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