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الإدارة  في دراسات الطرائق المركبة بحث منهجاستخدام 
 : دراسة تحليلية لبعض نماذج الإنتاج الفكري المنشور التربوية

 بالدوريات المتخصصة

 مقدمة:
يعد البحث العلمي السبيل إلي تطور وتقدم المجتمع اإلنساني وتوسيع دائرة 

المشكالت المحيطة، كما أصبح تقدم المعرفة، وزيادة القدرة علي الفهم والتفسير للظواهر و 
المجتمعات يقاس بما يقدمه الباحثون من دراسات في شتى فروع العلم، ولقد شهدت 
السنوات األخيرة اهتماما كبيرا بتوظيف مناهج بحثية متنوعة لدراسة نفس المشكلة 

بصفة البحثية، ولقد شجع ذلك الباحثين في مجال التربية بصفة عامة، واإلدارة التربوية 
 خاصة الستخدام ما يعرف بمنهج بحث الطرائق المركبة.

وتعزى األصول التاريخية لمنهج الطرائق المركبة إلى نهاية الخمسينيات من 
للتحقق من  ( في محاوالتهم7191) Campbell & Feskiمن  القرن الماضي إلى كل

لىأكثر من طريقة كميةاعتمادا على ثبات ومصداقية بعض المقاييس  علماء االجتماع  ، وا 
( الذين اهتموا باستخدام مناهج بحث 7111) Denzinواألنثروبولوجيا في شيكاغو مثل 

متنوعة في دراسة العديد من الظواهر االجتماعية بطريقة ضمنية، باإلضافة إلى ذلك فلقد 
( بالجمع بين طرائق 7111اهتم المتخصصون في مجال التقويم وعلى رأسهم باتون )

 ,Creswell and PlanoClark, 2011ة لدراسة نفس الظواهر البحثيةبحثية مختلف

P.20)) 
من أبرز مؤيدي منهج الطرائق المركبة حيث أكد أن  Creswell (2007) ويعد

معظم المشكالت التي يتناولها الباحثون في العلوم االجتماعية مشكالت معقدة، واالعتماد 
اسة تلك المشكالت، وأن منهج بحث على منهج بحثي واحد غير مناسب لمعالجة ولدر 

الطرائق المركبة يعمل على توظيف منهجي البحث الكمي والكيفي بصورة متزامنة أو 
تسلسلية لجمع البيانات على نحو يمكن من فهم المشكلة البحثية بصورة أفضل وأعمق. 

Creswell and PlanoClark, 2007, P.5)،)  ولقد أطلقت على منهج بحث الطرائق
بة مسميات عدة من أبرزها التصنيف البحثي الثالث و الحركة البحثية الثالثة ومنهج المرك

 Integrative research (Johnson&Onwegbuzie,2004)البحث التكاملي 
والمنهج متعدد  ،Blended research(Tohmas,2003)ومنهج البحث الممزوج 

( ولكن أكثر Multi-methods research 2003) ،Hunter& Brewerالطرائق 
 ،Mixed method researchتلك المسميات استخدامًا هو منهج بحث الطرائق المركبة

وتؤكد الباحثة على أنه قد يوجد اختالف في المسمى ولكن يوجد اتفاق عام على ماهية 
 المنهج وأسسه وأنماطه. 
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بحث الطرائق المركبة إلنهاء الصراع بين أصحاب منهجي  جولقد جاء ظهور منه
بحث الكمي والكيفي، واعتمادًا على أن لكل منهج بحثي مزاياه التي يمكن االستفادة منها ال

، إذا (61، ص.6176، الوليعي، 619، ص.1 6171عالم، )حال إجراء أي دراسة بحثية 
خاصة أن االعتماد ، (Johnson et.al, 2007, P. 123)أحدث نوعًا من التكامل بينهما 

الكيفية معا لدراسة نفس الظاهرة من شأنه أن يثري النتائج التي على طرائق البحث الكمية و 
يتوصل إليها الباحثون، حيث أن استخدام نوعين مختلفين من البيانات يمكن الباحثين على 

مجتمع الدراسة بأكمله، عالوة على أنها تمكنهم  سبيل المثال من تعميم نتائج الدراسة على
، (Hanson, 2005, P.224)ثية على نحو أفضلمن فهم الظواهر وحل المشكالت البح

عالوة على حاجة صانعي القرارات و السياسات إلى دالئل وبراهين مختلفة للتأكد من 
 .,P. 8 (Creswell &Plano Clark ,2011)  صحة نتائج الدراسات والبحوث

وعلى الرغم من اهتمام الكثير من المتخصصين في مجالي العلوم االجتماعية 
باستخدام منهج بحث الطرائق المركبة، فلم يهتم المتخصصون في مجال العلوم والصحية 
المركبة واقتصر اهتمامهم على استخدام البيانات الكمية  باستخدام منهج الطرائق اإلدارية

 66تبين من خالل تحليلهما ل  ( حيث(Thorpe and Hott, 2008, P.5واإلحصائية 
 Administrative Science Quarterlyلتي التي نشرت في مج تدراسة من الدارسا

 6119في الفترة ما بين يونيو   Academy of Management Journalو مجلة 
استمرار اعتماد الباحثين على منهج بحث الكمي في معظم الدراسات،  6116إلى مارس 

حيث أن تسعة دراسات فقط يمكن تصنيفها كدراسات بحثية مركبة، وعلى الرغم من كونها 
راسات مركبة فلقد اعتمدت على استخدام أساليب منهج البحث الكمي بصفة أساسية د

واستخدمت طرائق منهج البحث الكيفي مثل: المقابلة كطرائق ثانوية؛ لتدعيم أو لتفسير 
يتطلب ضرورة تكثيف الجهود البحثية في هذا المجال، خاصة وأن  مما النتائج الكمية،

 -في حدود علم الباحثة – جدا قليلةالعربية في هذا المجال  الدالئل تشير إلى أن الدراسات
. ومن ثم هدفت الدراسة الحالية التقديم لمنهج أهميتها غير كافيةمن رغم الما تزال بو 

المركبة للمتخصصين في مجال اإلدارة التربوية، وتوضيح أنماطه األساسية  قبحث الطرائ
له كما يكشف عنه اإلنتاج الفكري المنشور و إجراءاته وأهم الخصائص المنهجية المميزة 

     في الدوريات المتخصصة.
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها:
شهدت السنوات األخيرة اهتماما كثير من الدراسات بمنهج بحث الطرائق المركبة، 
 وعلى الرغم من ذلك فلم تهتم تلك الدراسات بمناقشة كيفية استخدام و توظيف هذا المنهج

اإلدارة التربوية، وقد يرجع ذلك إلى أن معظم المتخصصين في مجال اإلدارة في مجال 
التربوية يفضلون استخدام منهج البحث الكمي في دراسة مشكالتهم البحثية وصعوبة 

(، عالوة على ندرة (Thorpe and Hott, 2008استخدام منهج بحث الطرائق المركبة 
الطالب على كيفية استخدام طرائق بحث  اهتمام معظم برامج الدراسات العليا بتدريب

متنوعة في دراسة نفس المشكلة أو الظاهرة البحثية، األمر الذي استدعى إجراء دراسة 
لتوضيح ماهية منهج بحث الطرائق المركبة، واألنماط البحثية واإلجراءات الخاصة به، 

لي منهج بحث لدراسات اإلدارة التربوية القائمة ع وأهم الخصائص المنهجية المميزة
 الطرائق المركبة.

 وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 ما أنماط منهج بحث الطرائق المركبة ؟ -7

 ما مراحل تصميم الدراسات القائمة على منهج بحث الطرائق المركبة ؟ -6

مااا الخصااائص المنهجيااة الممياازة لدراسااات اإلدارة التربويااة القائمااة علااي ماانهج  -6
بحااث الطرائااق المركبااة كمااا يكشااف عنااه اإلنتاااج الفكااري المنشااور فااي الاادوريات 

 المتخصصة؟

 أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:

قااد تساااعد هااذه الدراسااة فااي إلقاااء الضااوء علااى واقااع اسااتخدام ماانهج الطرائااق  -7
 المركبة في بحوث اإلدارة التربوية.

توصاايات التااي يمكاان ماان خاللهااا مساااعدة تقاادم الدراسااة الحاليااة مجموعااة ماان ال -6
البااحثين علاى التبلااب علاى بعااض المشاكالت المرتبطاة باسااتخدام مانهج الطرائااق 
المركباة، وتحسااين مهاارات اسااتخدامهم لمانهج الطرائااق المركباة فااي مجااال اإلدارة 

 التربوية.

يؤماال أن تساااعد الدارسااة الحاليااة علااى اتخاااذ إجااراءات عمليااة لتشااجيع الباااحثين  -6
 فرق البحثية على توظيف منهج الطرائق المركبة في بحوثهم.وال
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 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:  

الكشااف عاان األنماااط البحثيااة الخاصااة بماانهج الطرائااق المركبااة، ومراحاال تصااميم  -
الدراسات القائمة عليه والتي ينببي االعتماد عليها حال تصاميم الدراساات المركباة 

 ي مجال اإلدارة التربوية.ف
تحليل بعض نمااذج دراساات اإلدارة التربوياة المنشاورة فاي الادوريات المتخصصاة،  -

للكشااف عاان أهاام الخصااائص المنهجيااة الممياازة لماانهج الطرائااق المركبااة فااي هااذا 
 المجال.

تقااديم بعااض التوصاايات والمقترحااات التااي يمكاان أن تحساان ماان اسااتخدام ماانهج  -
 دارة التربوية.الطرائق المركبة في اإل

 منهج الدراسة:
الماانهج الوصاافي  لإلجابااة عاان أساائلة الدراسااة الحاليااة، اعتماادت الباحثااة علااى

لمالءمتااه لطبيعااة الموضااوع محاال الدراسااة والااذي يسااعى لوصااف طبيعااة ماانهج الطرائااق 
المركبة والكشف عن األنماط البحثية الخاصة باه ومراحال تصاميم الدراساات القائماة علياه، 

المحتاوى، وذلاك بهادف تحليال  تحليال ى ذلك فلقد اعتمدت الدراسة الحالية أسلوبعالوة عل
الموضااوعات التااي تاام تناولهااا اعتمااادا علااى ماانهج الطرائااق المركبااة فااي دراسااات اإلدارة 
لااى أي درجااة اشااتملت تلااك الدراسااات علااى أهااداف  التربويااة فااي الاادوريات المتخصصااة، وا 

المركبااة، وطبيعااة إجااراءات جمااع وتحلياال وتفسااير وأساائلة تتناسااب وطبيعااة ماانهج الطرائااق 
 البيانات باعتبارها خصائص وأسس منهجية تميز الدراسات المركبة.

 مصطلح الدراسة:
 منهج بحث الطرائق المركبة:

ماانهج  ( ماان أوائاال الباااحثين الااذين عرفااوا7111يعااد جرينااي وكارساايلي وجرهااام )
لاذي يجماع باين طريقاة كمياة واحادة علاى "الانمط البحثاي ا :ق المركبة بأنه ذلاكئبحث الطرا

األقال )مصاممة لجماع البياناات الرقمياة( وطريقاة كيفياة واحادة علاى األقال )مصاممة لجماع 
 .)696البيانات الكيفية(" )ص

( مانهج الطرائاق المركباة 2007) Tashakkoriو Creswellويعارف كاال مان 
وتحليلهااا وعرضااها علااى أنااه هااو ماانهج بحثااي يقااوم الباحااث ماان خاللااه بجمااع البيانااات 

وتفسيرها باستخدام كل من أساليب وطرائق منهجي البحاث الكماي والكيفاي، واعتماادا علاى 
تحليل تسعة عشر مفهومًا قدمها ستة وثالثون من المتخصصين فاي مانهج بحاث الطرائاق 
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مانهج الطرائاق المركباة   Johnson &Turner (6111المركبة عارف جونساون وترنار )
وم فياه الباحاث باالجمع باين عناصار ومكوناات منهجاي البحاث الكماي بأنه "منهج بحثاي يقا

والكيفي )على سبيل المثال أساليب جمع البيانات والتحليل واالساتنتاج( بهادف فهام مشاكلة 
 (. 6)ص.  "البحث بصورة أكثر عمقا

أن ماانهج الطرائااق  &PlanoClark Creswell( 6171& 6177ويشااير )
ال ماان البيانااات الكميااة والكيفيااة )اعتمااادا علااى أساائلة المركبااة "يقااوم علااى جمااع وتحلياال كاا

البحث(، والربط بينهماا بحياث يبناى كال ناوع مان البياناات علاى األخار أو بادمج واحاد منهاا 
(، واعتمادًا على التعريفات السابقة يقصد بمنهج الطرائاق المركباة فاي 9داخل اآلخر" )ص.

مات الفلسافية والنظرياة، ويقاوم هذه الدراساة هاو مانهج بحثاي توجهاه مجموعاة مان المسال
علااى الجمااع بااين منهجااي البحااث الكمااي والكيفااي فااي المراحاال المختلفااة للبحااث علااى نحااو 
يمكاان ماان اإلجابااة عاان أساائلة البحااث والفهاام والتحلياال لمشااكلته بصااورة متعمقااة أكثاار ماان 

 ( دون اآلخر. ياالعتماد على أحد المنهجين )الكمي أو الكيف

  حدود الدراسة:  
الدراسااات التااي جميااع الدراسااة الحاليااة علااى تحلياال  ود الموضااوعية: اقتصاارتالحااد -7

التربوياة  اإلدارة مجاالوالتاي نشارت فاي منهج بحث الطرائق المركبة، اعتمدت على 
جميع المجاالت التربوياة واإلدارياة المتضامنة في ، 6176 -6119ما بين عامين 

القواعاد العلمياة  من كبرى  تعداواللتين  Jstorو  ProQuest قاعدتي البياناتفي 
، التربويااة اإلدارة مجااالالتااي تحااوي جميااع المجااالت الرائاادة فااي و فااي مجااال التربيااة 

 :مثااال أهااام الخصاااائص المنهجياااة المميااازة لمااانهج الطرائاااق المركباااةوذلاااك لبياااان 
فاي مجاال إلا((  ،تفساير النتاائج ،)إجراءات جمع البيانات، إجراءات تحليال البياناات

 ة.اإلدارة التربوي
الدراسة الحالية على تحليال الدراساات التاي اعتمادت علاى  اقتصرت الحدود الزمنية: -6

فاي  6176 -6119والتي نشرت في ما بين عامين منهج بحث الطرائق المركبة، 
دراساة، نظارا الن هاذه  61والباال  عاددها  Jstorو  ProQuest قاعدتي البيانات

ماانهج بحااث الطرائااق المركبااة فااي الفتاارة الزمنيااة شااهدت اهتمامااا ملحوظااا بتوظيااف 
 مجال التربية عامة واإلدارة التربوية خاصة.
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 ات السابقة:لدراسا
بمراجعة الدراسات التي نشرت في هذا الموضوع المنشورة في قواعد البيانات وماا 

فيماا تحويه من دوريات متخصصة، اتضح ندرة هذه الدراسات في مجاال اإلدارة التربوياة، و 
 األقادممان مرتباة الدراسات السابقة التي ترتبط بموضاع الدراساة الحالياة يلي عرض لبعض 

 :األحدثلى إ
التقاديم لمانهج الطرائاق المركباة فاي  Liberman (2005)هدفت دراسة ليبرماان  -

لتصاااميم مااان األنمااااط البحثياااة لمااانهج  وقااادمت الدراساااة مجاااال العلاااوم السياساااية
سااتفادة منااه إلجااراء التحلاايالت الطرائااق المركبااة وأوضااحت كيفيااة اسااتخدامه و اال

 المقارنة في مجال العلوم السياسية. 
تحليااال عااادد مااان  Hanson et.al( 6119هااادفت دراساااة هانساااون و خااارون ) -

الدراسااات القائمااة علااى ماانهج الطرائااق المركبااة فااي مجااال اإلرشاااد النفسااي وذلااك 
غيره بهدف الكشف عن الخصائص المنهجية المميزة لمنهج الطرائق المركبة دون 

ماان المناااهج البحثيااة األخاارى. وقاادم الباااحثون مجموعااة ماان اإلجااراءات تصااميم 
 وتطبيق منهج الطرائق المركبة في دراسات اإلرشاد النفسي.

التقاديم لمانهج بحاث الطرائاق  Mortenson & Oliffe (2007)هادفت دراساة  -
 Occupationalالمركباااة فاااي مجاااال العاااالج الاااوظيفي أو العاااالج المهناااي 

Therapy   ولتحقيق ذلك الهدف قامت الدراسة بعرض لألنمااط البحثياة المختلفاة
لنماذج من الدراسات التي نشرت في تسع  لمنهج الطرائق المركبة ومراجعة وتحليل

 ،2005 إلااى 2000دورياات متخصصاة فاي مجااال العاالج المهناي مااا باين عاامي
 ،رائااق المركبااةوأظهاارت الدراسااة أنااه علااى الاارغم ماان اهتمااام الكثياارين بماانهج الط

مان  %71بحثاي لهاا ال تتعادى نسابة  الدراسات التي اعتمدت عليه كمنهج فنسبة
كل الدراسات التي نشرت في هاذا المجاال. واعتماادا علاى نتاائج التحليال تام وضاع 

ماانهج بحااث الطرائااق  بهااا حااال اسااتخدام األسااس لمنهجيااة التااي ينببااي االهتمااام
سااهامات التااي يمكاان لماانهج ا  ح دور و يضاااا  المركبااة فااي مجااال العااالج الااوظيفي و 

الطرائق المركبة القيام بها في حل الكثير من المشكالت البحثياة فاي مجاال العاالج 
 الوظيفي.

التقاديم لمانهج بحاث الطرائاق  Mortenson & Oliffe (2007)هادفت دراساة  -
 Occupationalالمركباااة فاااي مجاااال العاااالج الاااوظيفي أو العاااالج المهناااي 

Therapy   ذلك الهدف قامت الدراسة بعرض لألنمااط البحثياة المختلفاة ولتحقيق
لنماذج من الدراسات التي نشرت في تسع  لمنهج الطرائق المركبة ومراجعة وتحليل

. 2005إلااى  2000دورياات متخصصاة فاي مجااال العاالج المهناي مااا باين عاامي
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 ،ةوأظهاارت الدراسااة أنااه علااى الاارغم ماان اهتمااام الكثياارين بماانهج الطرائااق المركباا
مان  %71بحثاي لهاا ال تتعادى نسابة  الدراسات التي اعتمدت عليه كمنهج فنسبة

كل الدراسات التي نشرت في هاذا المجاال. واعتماادا علاى نتاائج التحليال تام وضاع 
ماانهج بحااث الطرائااق  بهااا حااال اسااتخدام األسااس لمنهجيااة التااي ينببااي االهتمااام

 المركبة في مجال العالج الوظيفي.
التقديم لمنهج بحث الطرائق المركبة في مجال  Kumar (2007)هدفت دراسة  -

يضاح أهمية هذا المنهج وكيفية استخدامه واالستفادة منه  تكنولوجيا التعليم، وا 
في مجال  وتوظيف األنماط البحثية الخاصة به في الدراسات التي يتم إجراؤها
ث في مجال تكنولوجيا التعليم، وأوضحت الدراسة الفوائد التي تعود على الباح

ولقد قدمت الدراسة حال استخدامه لمنهج الطرائق المركبة،  تكنولوجيا التعليم
مجال تكنولوجيا نماذج من الدراسات التي اعتمدت على منهج الطرائق المركبة في 

 المشكالت البحثية.الكثير من الموضوعات و  معالجةلبيان فاعليته في  التعليم
ديم لماانهج الطرائاااق المركبااة فااي مجاااال التقاا Padget (2009)هاادفت دراسااة  -

ولتحقيااااق ذلااااك قااااام الباحااااث بييضاااااح األسااااس النظريااااة و  الخدمااااة االجتماعيااااة
اإلجراءات التي ينببي اتباعها حاال تصاميم الدراساات القائماة علاى مانهج الطرائاق 

عاادد ماان الدراسااات التااي  فااي مجااال الخدمااة االجتماعيااة ومراجعااة وتحلياال المركبااة
ت المتخصصااة فااي هااذا المجااال، واعتمااادا علااى نتااائج التحلياال نشاارت فااي الاادوريا

االقتراحات والتوجيهات الستخدام مانهج بحاث الطرائاق  قدمت الدراسة مجموعة من
 .في مجال الخدمة االجتماعية المركبة

تحليال عادد مان  ,.Borrego, et al  (2009هادفت دراساة بوريجاو و خارون ) -
وذلااك بهاادف  المركبااة فااي مجااال الهندسااةالدراسااات القائمااة علااى ماانهج الطرائااق 

الكشف عن الخصاائص المنهجياة المميازة لمانهج الطرائاق المركباة دون غياره مان 
المناهج البحثية األخرى، والمعايير التاي ياتم مان خاللهاا تقيايم الدراساات المركباة، 
ولقااد قاادم الباااحثون مجموعااات ماان التوصاايات التااي يمكاان ماان شااأنها مساااعدة 

  توظيف منهج الطرائق المركبة في البحوث في العلوم الهندسية.الباحثين على 
بيان المبادئ الفلسفية واالساتراتيجيات  Simpson(6177هدفت دراسة سيمبسون ) -

و األسااس المنهجياااة التاااي يقااوم عليهاااا هاااذا ماانهج الطرائاااق المركباااة. وأوضاااحت 
وأظهاارت  .اعالدراسااة أنواعااه وأنماطااه والخطااوات اإلجرائيااة لكاال نااوع ماان تلااك األنااو 

الدراسة أن طبيعة المشكلة والوقت المتاح إلجرائها وخبارة الباحاث أو فرياق البحاث 
ماان أهاام تلااك العواماال التااي تحاادد نااوع أو طبيعااة الاانمط البحثااي لماانهج الطرائااق 
المركبااة. وأوضااحت كااذلك الفوائااد التااي تعااود علااى الباحااث حااال اسااتخدامه لماانهج 
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يجااابي للمجتمااع األكاااديمي نحااو الجمااع بااين الطرائااق المركااب، وأظهاارت التوجااه اإل
واحادة، وأكادت علاى أن كال مان المانهج الكيفاي  المنهج الكمي والكيفي فاي دراساة

والكمي ينطوي على إيجابيات ومميزات يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة البحاث 
 بطريقة أكثر فعالية.

ياال وتحل مراجعااة  Leech , et.al (2011)هاادفت دراسااة ليااتر و  خاارون  -
والتاي Gifted Education  الدراساات التاي نشارت فاي مجاال تعلايم الموهاوبين

اعتمدت على منهج الطرائق المركبة كمنهج بحثي لها. ولقد توصال البااحثون إلاى 
سانة. وقاام البااحثون  71-71نشرت خالل فترة زمنية امتادت ماا باين  دراسة 66

يضاح التي اعتمادوا عليهاا و كيفياة  األنماط البحثية طبيعة بتحليل تلك الدراسات وا 
 استخدامهم وتوظيفهم لتلك األنماط في مجال تعليم الموهوبين. 

 الكشاف عان دور Hinton, Apesoa, & Varano (2013)دراساة  هادفت  -
منهج الطرائق المركبة في حل المشااكل البحثياة بالمجاال الصاحي، حياث أوضاحت 

مشاااكل  هااا فااي المجااال الصااحيجتالدراسااة أنااه التبلااب المشاااكل البحثيااة التااي نوا
معقدة وكثيرة يتطلب حلها الجمع بين طرائق وأدوات بحثياة مختلفاة تمكناا مان حال 

ولقد قدمت الدراسة نماذج من الدراسات التي اعتمدت علاى مانهج  ،تلك المشكالت
 الطرائق المركبة في المجال الصحي لبيان فاعليته في حل المشكالت البحثية.

 السابقة: تعقيب على الدراسات
 يتبين من استعراض الدراسات السابقة ما يلي: 

ماانهج الطرائااق المركبااة فااي معالجااة الكثياار ماان المشااكالت البحثيااة فااي العلااوم فاعليااة  -7
 ,Hintonسااية والصااحية، حيااث أكاادت بعااض الدراسااات مثاال دراسااة االجتماعيااة والهند

Apesoa, & Varano (2013)(2009بوريجاو و خارون ) ، و دراساة  Borrego, 
etal  ودراسةKumar (2007)  علاى أن كال مان منهجاي البحاث الكيفاي والكماي ينطاوي

على مميزات يمكن أن تسااهم فاي معالجاة المشاكالت البحثياة بطريقاة أكثار فعالياة، وتتفاق 
 منهج الطرائق المركبة. الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تناولهم لموضوع

في أن الدراسات السابقة تناولت مانهج  لحالية عن الدراسات السابقةتختلف الدراسة ا -6
( 6119بحااااث الطرائااااق المركبااااة فااااي فااااروع العلاااام المختلفااااة مثاااال االرشاااااد النفسااااي )

Hanson et.al  والعلاوم الصاحيةHinton, Apesoa, & Varano (2013)  و
 Borrego, et (6111والهندساااية ) Liberman, 2005 العلاااوم السياساااية

al., وتكنولوجيااا التعلاايمKumar (2007) فااي حااين الدراسااة الحاليااة تناولاات ماانهج ،
 الطرائق المركبة في مجال اإلدارة التربوية. 
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لموضااوع اسااتخدام ماانهج  -فااي حاادود علاام الباحثااة–لاام تتطاارق الدراسااات العربيااة  -6
هااذا الطرائااق المركبااة فااي مجااال اإلدارة التربويااة وتحلياال الدراسااات القائمااة عليااه فااي 

وذلك بهدف الكشف عن الخصائص المنهجياة المميازة لمانهج الطرائاق المركباة  ،المجال
إلا((، ولاذا قاد تعااد  ،تفساير النتاائج ،)إجاراءات جماع البياناات، إجاراءات تحليال البياناات

الدراساة الحاليااة بدايااة جااادة علااى طريااق توجيااه نظاار الباااحثين والدارسااين إلااى االهتمااام 
 بهذا المجال الحيوي. 

وبوجه عام استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد الخصاائص 
المنهجية التي يمكن على أساسها تحليل الدراسات القائمة علاى مانهج الطرائاق المركباة 

 المنشورة في مجال اإلدارة التربوية.
ما األنماط البحثية الخاصة بمنهج "إجابة السؤال األول وينص على: -7

 مركبة؟"الطرائق ال
من أسئلة البحث، تم مراجعاة عادد كبيار مان الدراساات  لإلجابة عن السؤال األول

والبحااوث التااي اسااتهدفت الكشااف عاان أنااواع األنماااط البحثيااة المرتبطااة بماانهج الطرائااق 
المركبااة. ويقصااد باألنماااط البحثيااة اإلجااراءات التااي يعتمااد عليهااا الباااحثون لجمااع وتحلياال 

التااي تاام التوصاال إليهااا، وترجااع أهميااة األنماااط البحثيااة لكونهااا  وتفسااير ومناقشااة النتااائج
توجه الباحثين في معظم القرارات المنهجية المرتبطة بالبحث وتحدد الكيفية التاي بهاا جماع 
وتحليل وتفسير النتائج، ويتوقف اختيار النمط البحثي علاى عوامال كثيارة مان بينهاا طبيعاة 

ة الزمنياااة المتاحاااة إلجاااراء الدراساااة ومهاااارات وخبااارة الظااااهرة أو المشاااكلة البحثياااة و الفتااار 
ولقاد حظيات األنمااط البحثياة  (Simpson, 2011, P.28)الباحاث أو الفرياق البحثاي 

الخاصة بمنهج الطرائق المركبة باهتمام كبير من قبل الباحثين، حياث حااول الكثيارون مان 
ائاااق المركباااة مثااال المهتماااين باااه وضاااع تصااانيفات مختلفاااة لألنمااااط البحثياااة لمااانهج الطر 

 Toshakkori andو  et 1994, 2008, Creswell 2011, Creswellدراساات
Teddlie, 2009  وOnwuegbuzie and Johnson,2004،   ويعااد التصاانيف
واحادًا مان  Creswell and PlanoClark, (2006 and 2007)البحثاي الاذي وضاعه 

باة التاي تعتماد علياه اآلن معظام أهم تلك التصنيفات األساساية لمانهج بحاث الطرائاق المرك
الدراسات القائمة عليه، ويتضمن هاذا التصانيف علاى ساتة أنمااط أساساية لمانهج الطرائاق 
المركبة، ثالثة منهم أنماط تسلسلية )تفسيري، استكشافي، تحاويلي(، و ثالثاة مانهم أنمااط 

( 7رقام ) (، ويوضاح الجادول6176متزامنة )المركب المتزامن، الشبكي، التحاويلي( )أحماد،
وفيمااا يلااي توضاايح لخطااوات األنماااط المركبااة  األنماااط األساسااية لماانهج الطرائااق المركبااة،

 التسلسلية والمتزامنة كل على حده:
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 (7جدول )
 األنماط األساسية لمنهج الطرائق المركبة

التي  الطريقة النمط
يتم بها جمع 

وتحليل البيانات 
 الكمية والكيفية

درجة االهتمام 
 بالمنهج

 ستوى الدمجم
 

األولوية للمنهج  تسلسلي التفسيري 
 الكمي

 التحليل الكمي يوجه الكيفي
 كيفي         كمي

األولوية للمنهج  تسلسلي االستكشافي
 الكيفي

 التحليل الكيفي يوجه الكمي
 كمي        كيفي

األولوية لمنهج  متزامن المركب
البحث الكمي 
 والكيفي معا

 لتفسيرخالل عمليتي التحليل وا
 كيفي   +  كمي

األولوية قد  متزامن الشبكي
تكون لمنهج 

البحث الكمي أو 
 الكيفي

ينطوي كل منهج بحثي على 
 منهج بحثي  خر

 كمي)كيفي( أو كيفي )كمي(

تسلسلي أو  التحويلي
 متزامن

األولوية قد 
تكون لمنهج 

البحث الكمي أو 
 الكيفي

التحليل الكمي يوجه الكيفي أو 
 ي يوجه الكميالتحليل الكيف

 كيفي          كمي     
 كمي         كيفي     

 Creswell and PlanoClark (2007) تم االستعانة بالمصدر
 األنماط التسلسلية: -أ

تعااد األنماااط التسلساالية المركبااة ماان أكثاار األنماااط اسااتخداما فااي مجااال البحااث 
وهااى التسلساالي التفساايري، التربااوي، ويوجااد ثالثااة أنااواع أساسااية ماان األنماااط التسلساالية 

التسلسلي االستكشافي، التسلسلي التحويلي، وفي هذا النوع من األنماط يبدأ الباحث بجمع 
وتحليل البيانات الكمية أوال يليها البياناات الكيفياة، وفاي هاذه الحالاة يكاون اهتماام الباحاث 

و تفساير النتاائج  موجه للبيانات الكمياة، وتساتخدم البياناات الكيفياة فاي تلاك الحالاة لشارح
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الكمية، وقد يبدأ بجمع وتحليل البيانات الكيفية أوال يليها البيانات الكمية، ويتم الجماع باين 
نتااائج التحليلااين الكمااي و الكيفااي فااي مرحلااة تفسااير ومناقشااة النتااائج، وترجااع أهميااة هااذا 

اساااة الناااوع مااان األنمااااط المركباااة إلاااى دورهاااا فاااي تفساااير وشااارح العالقاااات أو نتاااائج الدر 
(Hanson, 2005, P.229) وفيماااا يلاااي توضااايح لألناااواع المختلفاااة مااان األنمااااط ،

 التسلسلية:
 التسلسلي التفسيري:  -7

يقوم النمط التسلسلي التفسيري على جمع وتحليل البياناات الكمياة يتبعهاا مرحلاة 
حاث يبادأ جمع وتحليل البيانات الكيفياة اعتماادًا علاى نتاائج الدراساة الكمياة، ونظارًا ألن البا

بجمع البيانات الكمية، فين اهتمامه ينصب على البيانات والنتاائج الكمياة التاي يعمال علاى 
متابعتها وتفسيرها بطريقة تفصيلية من خالل البيانات والنتائج الكيفية )من خالل االعتمااد 

 ويقوم هذا النمط على على سبيل المثال على طريقة المقابلة بهدف فهم نتائج االستبيان(،
يضاااح نتااائج  فكاارة أن االعتماااد علااي النتااائج الكيفيااة ماان شااأنه أن يساااهم فااي تفسااير وا 

 (et al., 2009, P.59; Ivankova et al., 2006, P.5التحلياال الكمااي 
(Borrego ثم يتم بعد ذلك الجمع والربط بين البيانات الكمية والكيفية في مرحلتي تحليل .

ع أهميااة هااذا الاانمط إلااى دوره فااي شاارح وتوضاايح وتفسااير ومناقشااة نتااائج الدراسااة، وترجاا
 -خاصااة إذا كاناات النتااائج الكميااة غياار متوقعااة-العالقااات وتفسااير نتااائج الدراسااة الكميااة 

اعتمادًا على البيانات الكيفية، ويتميز هذا النمط بأنه ينطوي علاى مراحال محاددة وواضاحة 
خدامه من قبال الباحاث وقتاًا من السهل تطبيقها، ولكنه يتطلب على الجانب اآلخر حال است

 وجهدًا كبيرًا.
 التسلسلي االستكشافي:  -6

يقوم النمط التسلسلي االستكشافي على جمع وتحليل البيانات الكيفية التي يتبعها 
مرحلااة جماااع وتحليااال البياناااات الكمياااة، حيااث يبااادأ الباحاااث بفهااام واستكشااااف الظااااهرة أو 

الماانهج الكيفااي، ثاام يااتم جمااع البيانااات المشااكلة موضااع الدراسااة اعتمااادا علااى أساااليب 
ثم يتم بعد ذلك الجمع بينهماا فاي مرحلتاي تفساير ومناقشاة النتاائج. ويتجاه معظام  الكمية،

الباحثين الستخدام النمط التسلسلي االستكشاافي لعادة أساباب لعال مان أهمهاا: عادم وجاود 
ألن متبيااارات  أدوات أو مقااااييس يمكااان االعتمااااد عليهاااا لإلجاباااة عااان أسااائلة الدراساااة أو

 الدراسة غير معروفة أو ألنه ال يوجد لديهم نظرية أو إطارًا معرفيًا يوجه الدراسة ونتائجها. 
واعتمااادًا علااى الاانمط التسلساالي االستكشااافي، يسااتخدم الباحااث نتااائج الماانهج الكيفااي 
ة عادة لبناء أو الختبار أداء يمكن االعتماد عليها لجمع بيانات كمية أو للتحقاق مان صاح

الرغم مان  ىومصداقية نظرية حديثة أو تصنيف ما أو لدراسة ظاهرة بعمق ثم قياسها. وعل
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يارى أن الكثيارين  Terrell (2012)إال أن  ،سهولة استخدام وتطبيق الباحثين لهذا الانمط
 ال يحاولون االعتماد على هذا النمط نظرًا لما يستبرقه من وقت.

 التسلسلي التحويلي:  -6
التسلسلي التحويلي على جمع وتحليل البيانات الكمية أواًل يتبعها يعتمد النمط 

جمع وتحليل البيانات الكيفية أو العكس. ومن ثم يمكن للباحث أن يبدأ بجمع أي نوع من 
البيانات أواًل )كمي ثم كيفي( أو )كيفي ثم كمي( اعتمادًا على احتياجاته وأهدافه، ثم يقوم 

 يانات الكمية والكيفية عند تفسير ومناقشة النتائج الجمع.بعد ذلك بالجمع بين كل من الب
توجه نظرية أو  -على عكس النمطين السابقين -والنمط التسلسلي التحويلي

 Feministأو النظرية النسوية  Critical Theoryمنظور ما )كالنظرية النقدية 

Theoryإلجابة عنها (، والتي تنعكس عادة في أهداف الدراسة واألسئلة التي تحاول ا
وتوجه النظرية كذلك الكيفية التي يتم بها تحليل بيانات الدراسة وتفسيرها، ومن أن من 
أهم مميزات النمط التسلسلي التحويلي وضوح خطوات ومراحل تطبيقه وتنفيذه، ولكنه 

، عالوة على قلة الدراسات والمراجع التي (Terrell, 2012)يتطلب وقت وجهد كبيرا 
ا النمط. ومن ثم يفتقر الباحث لنماذج لدراسات توجه في الكيفية التي اعتمدت على هذ

 يمكن من خاللها تحويل البيانات من صورتها األولية إلى صورة أخرى.
   األنماط المتزامنة -ب

يوجااد ثالثااة أنااواع أساسااية ماان األنماااط المركبااة المتزامنااة وهااى الاانمط المركااب 
يلي، وفااي هاذا النااوع مان األنماااط يقاوم الباحااث المتازامن والمركااب الشابكي، والمركااب التحاو 

بجمع البيانات الكمية والكيفية في أن واحد، و تعد األنماط المركبة المتزامناة أكثار صاعوبة 
في تطبيقها من األنماط المركباة التسلسالية، ولعال هاذا يفسار قلاة اساتخدامها فاي البحاوث 

 اط المركبة المتزامنة:وفيما يلي توضيح ألنواع المختلفة من األنم التربوية،
    المركب المتزامن -7

 Denzinيعااد الاانمط المركااب المتاازامن تصااميمًا بحثيااًا ذا اتجاااه واحااد، ويعااد 

واعتمااد et et al., 2009, P.58)  (Borrego ,من أوائل من قدموا لهذا النمط  (1978)
الكمية والكيفية فاي على هذا النوع من األنماط المركبة يقوم الباحث بجمع وتحليل البيانات 

 Concurrentنفس الوقات أو فاي إطاار زمناي واحاد ولاذلك يطلاق علياه الانمط المتازامن 

Design،  وعااادة ال يااتم الجمااع بااين البيانااات الكميااة والكيفيااة علااى مسااتوى التحلياال فقااط
ولكن يتم الجمع بينهما في مرحلتي تفسير ومناقشة نتائج الدراسة على نحو يمكن الباحاث 

 مشكلة البحث واإلجابة عن أسئلة البحث بصورة أفضل. من فهم



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -761- 

ويستخدم الباحث هذا النمط عندما يرغب في مقارناة النتاائج الكمياة بالكيفياة أو أن 
يزيد من مصداقية النتائج الكمية بالنتائج الكيفية أو عندما يرغب في جماع بياناات مختلفاة 

ث بصورة أعمق وأفضال. ويتمياز لموضوع واحد تكمل بعضها بعضًا بهدف فهم مشكلة البح
هااذا النمااوذج بااأن عمليااة جمااع البيانااات تسااتبرق وقتااًا أقاال بالمقارنااة باألنماااط التسلساالية 

Sequential Designs،  ولكاان هااذا الاانمط يتطلااب خباارة وجهااد كبياار ماان قباال الباحااث
فقد لدراسة الظاهرة أو المشكلة موضع الدراسة اعتمادًا على منهجين وطريقتين مختلفتين. 

يكااون ماان الصااعب مقارنااة البيانااات الكميااة والكيفيااة وتفسااير االختالفااات التااي قااد تظهاار 
 .(Terrell, 2012)بينهما

        الشبكي المتزامن -6
الشاابكي المتاازامن علااى جمااع البيانااات الكميااة والكيفيااة فااي نفااس  الاانمط يعتمااد

مكان االعتمااد أناه ي (Creswell and PlanoClark, 2011, P.90)ويشاير  ،التوقيات
علااى هااذا النااوع ماان األنماااط فااي حالااة أن البيانااات الثانويااة ال فائاادة لهااا باادون البيانااات 

ويقوم هذا النمط على أساس أن جمع نوع واحد مان البياناات )كماي أو  األساسية، ومن ثم
كيفي( ليس كاٍف لفهم مشكلة الدراسة واإلجابة عن أسئلتها وأن كل شكل / نوع من أسائلة 

ث يتطلب جمع نوع مختلف من البيانات، ويستخدم الباحثون هذا النمط عندما يرغبون البح
في استخدام منهجي البحث الكمي والكيفي معا لإلجاباة عان أحاد أسائلة البحاث فاي دراساة 

 أساسها كمي أو كيفي.
ومن ثم فالنمط الشبكي يقوم على جمع أنواعًا مختلفة من البياناات علاى مساتوى 

بحيث ينطوي كل منهج بحثاي علاى مانهج بحثاي  خار يثاري الدراساة ويفسار النمط البحثي 
ويوضح نتائجها، ويفياد هاذا الانمط البااحثين خاصاة فاي الدراساات التجريبياة أو االرتباطياة 
عندما يقوم الباحث باستخدام المنهج الكيفي في دراسة كمية ألساباب عادة لعال مان أهمهاا 

اعتماادًا  –نتائج تجربة قام بها، ومن ثم فين الباحاث  االرتقاء بأسلوب المعالجة أو لمتابعة
يقاوم بجماع بياناات كمياة وكيفياة ولكان إحاداها يلعاب دورًا ثانوياًا مكمااًل  –على هذا الانمط 

           (.(Hanson, 2005, p.229لمنهج البحث األساسي المستخدم في النمط البحثي
بجمااع نااوعين مختلفااين ماان  ويتميااز الاانمط الشاابكي المتاازامن بأنااه يساامح للباحااث

البيانات )الكمية والكيفية( في  ن واحد، على نحو يمكن من االستفادة من مميزات كال مان 
المنهجين الكمي والكيفي. ولكن في نفاس الوقات قاد يواجاه صاعوبات تتعلاق بكيفياة تحويال 

 البيانات من صورتها األولية إلى صورة أخرى خاصة في حالة ظهور اختالفات بينها.
         التحويلي المتزامن -6 
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بجمع وتحليل البيانات الكمياة والكيفياة  –اعتمادًا على هذا النمط  –يقوم الباحث 
على نحو متزامن، ثام ياتم الجماع بينهماا بعاد ذلاك أيضاا فاي مرحلاة تفساير النتاائج. وعلاى 

ماا توجاه  عكس النمطين السابقين، فالنمط التحويلي المتزامن توجه دوماًا نظرياة ماا وعاادة
هذه النظرية جميع مراحل البحث، وعادة ما تتحكم هذه النظرياة كاذلك فاي طبيعاة األسااليب 

 Creswell and)التي يعتمد عليها الباحث في تحليل وتفسير النتائج التي توصال إليهاا 

PlanoClark, 2011, P.96; Borrego et al., 2009, P.59)،  ويتميااز الاانمط
يمكن من الجمع بين نوعين مختلفين من البيانات فاي نفاس الوقات التحويلي المتزامن بأنه 

   .Sequential Designsمما يوفر على الباحث وقتًا كبيرًا عند مقارنته باألنماط التتابعية
إجابة السؤال الثاني وينص على: ": ماا مراحال تصاميم الدراساات القائماة  -6

 على منهج بحث الطرائق المركبة؟"
ؤال الثاني من أسئلة البحث، تام مراجعاة الدراساات التاي اهتمات لإلجابة عن الس 

بالكشف عن تلك المراحل، وتبين أن دراسات طرائاق البحاث المركباة تنطاوي علاى مجموعاة 
من الخطوات والمراحل تتشاابه بعضاها ماع خطاوات البحاث التقليادي مثال تحدياد أغاراض و 

عليهااا، وباإلضااافة لااذلك تتطلااب  أهااداف الدراسااة و األساائلة التااي يسااعى الباحااث اإلجابااة
 ,Leech, & Onwuegbuzie مجموعااة أخاارى ماان الخطااوات واإلجااراءات كمااا يشااير

2010 and 2009 و جماع البيانااتإجاراءات  تحدياد األسااس الفلسافي للدراساة و :مثال ،
إجااراءات تحلياال البيانااات والجمااع بااين البيانااات، وكاال مرحلااة أو إجااراء يقااود إلااى الخطااوة 

 ن اإلجراءات، وفيما يلي توضيح لهذه المراحل: التالية م
 المرحلة األولى: -7 

 تنطااوي المرحلااة األولااى ماان مراحاال تصااميم دراسااات طرائااق البحااث المركبااة علااى
تحديااد األساااس الفلساافي للدراسااة علااي ساابيل المثااال )الفلساافات البنائيااة أو النسااوية أو 

خاللهاا سايتحدد جمياع االختياارات  جوهرياة ومحورياة ألناه مان والذي يعد مرحلة الوضعية(
بعباارة  ،(Crotty, 1998والقرارات المنهجية التي سيتم اتخاذها فيما بعد مان قبال الباحاث)

أخاارى يساااعد األساااس الفلساافي للدراسااة علااى تحديااد الكيفيااة التااي ساايتم بهااا الجمااع بااين 
يعة األدوات والطرائاق البيانات الكمية والكيفية وأي البيانات سيتم جمعها وتحليلها أوال و طب

 التي سيعتمد عليها في الدراسة والذي من شأنه أن يوجه كذلك نتائج الدراسة فيما بعد.
 المرحلة الثانية:-6 

تنطوي المرحلة الثانية من مراحل تصميم الدراسات المركبة على الكيفية التي ياتم 
اناات الكمياة والكيفياة، من خاللها جمع البيانات، والترتيب الذي سايتم مان خاللاه جماع البي

بعبااارة أخاارى هاال ساايتم جمااع البيانااات الكميااة والكيفيااة بصااورة تسلساالية أم متزامنااة. فعلااى 
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بطريقاة تسلسالية  بيانااتال بجماع سبيل المثال، قاد يقاوم الباحاث فاي مجاال اإلدارة التربوياة
بجماع بياناات وبعاد ذلاك يقاوم  اساتبانة،اعتمادًا علاي  كمية أوالً ال حيث يقوم بجمع البيانات

وسااوف تسااتخدم البيانااات الكيفيااة فااي تلااك الحالااة  ،كيفيااة اعتمااادًا علااي طريقااة المقابلااة
وفااي هااذه الحالااة يكااون اهتمااام الباحااث بنااوع لتفسااير أو رفااض أو تاادعيم النتااائج الكميااة، 

وهااي البيانااات الكميااة، أم ساايبدأ الباحااث بجمااع  ،البيانااات التااي قااام بجمعهااا فااي البدايااة
الكيفيااة يتبعهااا مرحلااة جمااع البيانااات الكميااة، وفااي هااذه الحالااة ينصااب اهتمااام البيانااات 

 ,Hanson, et., al,. 2005التي قام بجمعها فاي البداياة ) ،الباحث على البيانات الكيفية

P. 227). 
 المرحلة الثالثة:-6

وتنطوي المرحلة الثالثاة مان مراحال تصاميم الدراساات المركباة علاى الكيفياة التاي 
خاللهاا تحليال والجماع باين البياناات الكمياة والكيفياة، ففاي الدراساات القائماة علاى  يتم من

منهج بحث الطرائق المركبة قد يتم تحليل البياناات بصاورة منفصالة عان بعضاها بعضاا، أو 
يشااير هانسااون  كمااا عاان طريااق الااربط بينهمااا بطريقااة مااا أو عاان طريااق تبيياار طبيعتهااا.

 ،إلااى أن التحلياال والجمااع بااين البيانااات الكميااة Hanson, et., al )6119و خاارون )
بمعنى تحليل البياناات الكمياة  ،والكيفية في دراسات الطرائق المركبة قد يتم بصورة منفصلة

وعلاى الارغم  ،ومقارنتها فاي مرحلاة الحقاة بعضا،بصورة مستقلة عن بعضها تتم  ،والكيفية
مان ل فكا بعضاا،نفصالة عان بعضاهما تتم بصورة م ،من أن تحليل البيانات الكمية والكيفية

أومن خاالل  يساهمان في فهم الظاهرة والمشكلة موضع الدراسة، ،التحليلين الكمي والكيفي
إذا اساتهدفت الباحاث  على سبيل المثاال ،بطريقة ما ،الربط بين التحليلين الكمي أو الكيفي

الااذين  ،المعلمااون  دراسااة المشااكالت والعوائااق التااي تواجااه -فااي مجااال اإلدارة التربويااة  -
يسااعون للوصااول إلااى المناصااب القياديااة، فقااد يقااوم الباحااث باايجراء مقابلااة مااع عينااة ماان 

لتصميم  ؛والعوائق والتي يمكن أن يعتمد عليها ؛بهدف تحديد أهم تلك المشكالت ؛المعلمين
وتحلياال بيانااات كميااة باسااتخدام أداء  ،أو قااد يقااوم الباحااث بجمااع ،عبااارات أداء االسااتبيان

و المشااكالت التااي يمكاان االعتماااد عليهااا عنااد تصااميم  ،للوقااوف علااى العوائااق ؛السااتبيانا
 ،وبهدف تحديد عينة المعلماين التاي واجهات بالفعال عوائاق ،أسئلة أو بروتوكول المقابالت

على نحاو قاد  ،والتي يمكن إجراء المقابالت معها ،ومشكالت حال سعيها للمناصب القيادية
تم رباط  وبهذه الطريقة ،((Ahmed, 2011تحليل البيانات الكمية  يساهم في تفسير نتائج

في  ،والتحليل الكيفي من خالل مساعدة التحليل الكمي ،نتائج التحليل الكمي بعملية الجمع
التاي يمكان أن ياتم إجاراء المقاابالت  ،وضع أسائلة المقاابالت والكشاف عان واختياار العيناة

يقوم الباحث بجماع البياناات  حيث ات التي تم جمعهاأو من خالل تبيير طبيعة البيان، معها
في صورتها األصلية ثم ياتم تحويلهاا بعاد ذلاك إلاي صاورة أخارى مان  :أوالً  ،الكمية والكيفية

وتحويلهاااا إلاااي بياناااات كمياااة فاااي صاااورة  ،البياناااات، بمعناااى ياااتم تكمااايم البياناااات الكيفياااة
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هاااا بالبياناااات الكمياااة التاااي تااام و مقارنت ،ياااتم تحليلهاااا إحصاااائياً  Quantitizing)أرقاااام)
( يتم بعد ذلك  Qualitizing)  ،الوصول إليها، وتحويل البيانات الكمية إلي بيانات كيفية

 .مقارنتها بالبيانات الكيفية التي تم الوصول إليها
وينص علاى: "ماا الخصاائص المنهجياة المميازة لدراساات إجابة السؤال الثالث  -6

مااانهج بحاااث الطرائاااق المركباااة كماااا يكشاااف عناااه اإلدارة التربوياااة القائماااة علاااي 
 اإلنتاج الفكري المنشور في الدوريات المتخصصة؟"

ولإلجابااة عاان السااؤال الثالااث ماان أساائلة البحااث، قاماات الباحثااة بتحلياال اإلنتاااج 
الفكااري المنشااور فااي الاادوريات المتخصصااة فااي مجااال اإلدارة التربويااة علااى نحااو يعكااس 

هج بحث الطرائق المركبة، ويمكن من فهم وتوضايح القضاايا، األنماط البحثية المختلفة لمن
واألسس المنهجية المرتبطة به. ولتحقياق ذلاك تام تحليال تلاك الدراساات مان خاالل الكشاف 
عن طبيعة الموضاوعات فاي مجاال اإلدارة التربوياة التاي تام دراساتها وبحثهاا اعتماادًا علاى 

لى أي مدى اشتملت تلك الدراس ات على أهداف وأسئلة تتناسب وطبيعة الطرائق المركبة، وا 
جاااراءات جماااع وتحليااال وتفساااير البياناااات المركباااة باعتبارهاااا  مااانهج الطرائاااق المركباااة، وا 
خصائص وأسس منهجية تميز الدراسات المركبة عن غيرها، ولقد هدفت الباحثة من خاالل 

تقيايم بعاض تحليل تلك الدراسات أن ياتمكن البااحثون فاي مجاال اإلدارة التربوياة مان فهام و 
الخصااائص المنهجيااة المرتبطااة بااالطرائق المركبااة بأنماطااه المختلفااة، ولتحديااد الدراسااات 
المركبة التي نشرت في مجال اإلدارة التربوية، قامت الباحثة بالبحث على قاعادتي البياناات 

Jstor & ProQuest  واللتين تعدا من كبرى القواعاد العلمياة العالمياة فاي مجاال التربياة
 شتمالن على جميع المجالت التربوية الرائدة في مجال اإلدارة التربوية.حيث ت

، 6176-6119دراساة مركباة نشارت ماا باين عاامين 61ولقد أفرز البحاث عان 
( الخصااائص المنهجيااة للدراساااات المركبااة المنشااورة فاااي اإلدارة 6ويوضااح الجاادول رقااام )

لواقااع اسااتخدام ماانهج بحااث الطرائااق المركبااة فااي التربويااة، وفيمااا يلااي تسااتعرض الباحثااة 
مجال اإلدارة التربوية كما يكشف عناه اإلنتااج الفكاري المنشاور فاي الادوريات المتخصصاة 

جاراءا من حيث األنماط البحثية المستخدمة في الدراسات المركبة،  تواألسئلة واألهاداف، وا 
جراءات تحليل البيانات على النحو التال  ي:جمع البيانات، وا 

 األنماط البحثية لمنهج الطرائق المركبة .أ
المنشااورة فااي الاادوريات المتخصصااة فااي مجااال  تأظهاارت نتااائج تحلياال الدارسااا

اإلدارة التربويااة اعتماااد الدراسااات علااى ثالثااة أنااواع أساسااية ماان األنماااط البحثيااة للطرائااق 
أكثار Sequential Explanatory Design  المركبة، ويعاد الانمط التسلسالي التفسايري 

، يتبعهاا الانمط التسلسالي %19تلك األنماط التي تم استخدامها فاي تلاك الدراساات بنسابة 
والاانمط المركااب  %76,1بنساابة  Exploratory Design Sequentialاالستكشااافي 
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، ولاام يسااتخدم %76,1بنساابة  Concurrent Triangulation Designالمتاازامن 
الشاابكي المتاازامن فااي أي ماان دراسااات الطرائااق الاانمط التسلساالي التحااويلي أو المتاازامن أو 

 المركبة التي خضعت للتحليل والدراسة. 
 (6جدول )

 الخصائص المنهجية لدراسات الطرائق المركبة المنشورة في اإلدارة التربوية

 النمط البحثي الدراسااااااااة
Design 

 الموضوع
Topic 

الهدف 
وأسئلة 
 البحث

Rational 

األولوية / 
 التحليل

Bishop, R. (2009) 
التسلسلي 
 التفسيري 

الخصائص 
والممارسات 

 اإلدارية
/  كمي وكيفي

 / منفصل

Nauyokas, J. 
(2009) 

التسلسلي 
كمي وكيفي  / االتصال التفسيري 

 / منفصل

Jing, W. (2010)  التسلسلي
كمي /  / اإلدارة بالمشاركة التفسيري 

 مرتبط
Anderson, A. 

(2009) 
التسلسلي 

 سيري التف
Servant 
Leader 

/  / كمي
 مرتبط

Mullally, L. 
(2010) 

التسلسلي 
كمي وكيفي  / الخدمات اإلدارية االستكشافي

 / منفصل
Gulbin, K. 

(2008) 
التسلسلي 
كمي /  / القيادة التحويلية التفسيري 

 منفصل

Redish, C. (2010)  التسلسلي
 التفسيري 

الممارسات 
كمي /  / اإلدارية

 صلمنف
Molina, G. 

(2008) 
المركب 
كمي وكيفي  / التنمية اإلدارية المتزامن

 / مرتبط
Kubicek, K. & 
Ramirez, M. 

دارة التسلسلي  كمي وكيفي  /التخطيط وا 
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 النمط البحثي الدراسااااااااة
Design 

 الموضوع
Topic 

الهدف 
وأسئلة 
 البحث

Rational 

األولوية / 
 التحليل

 / منفصل األزمة التفسيري  (2008)
Kinuthia, W. 

(2005) 
التسلسلي 
كمي /  / التنمية المهنية التفسيري 

 مرتبط

Ahmed, E. 
(2012) 

التسلسلي 
 التفسيري 

العوائق 
والمشكالت 
 اإلدارية

/  كمي وكيفي
 / منفصل

Piper, B. (2009) 
التسلسلي 
 / التنمية المهنية التفسيري 

كمي وكيفي 
 / منفصل

Reidel, E. (2012) 
التسلسلي 
 التفسيري 

التنمية المهنية 
 / )التدريب(

كمي / 
 منفصل

Morrison, et al., 
(2007) 

لسلي التس
 / اإلشراف التفسيري 

كمي / 
 منفصل

Ivankova, N. & 
Stick, S. (2007) 

التسلسلي 
 التفسيري 

برامج اإلدارة 
 / التربوية

كيفي / 
 منفصل

Loeffelholz, T. 
(2008) 

التسلسلي 
 / التنمية المهنية التفسيري 

كمي وكيفي 
 / منفصل

Melton, A. 
(2009) 

المركب 
 / رإدارة التبيي المتزامن

كمي وكيفي 
 / مرتبط

Saenz, C. (2005) 
التسلسلي 
 / الحوكمة التفسيري 

كمي وكيفي 
 / منفصل

McNamara, K. 
(2008) 

التسلسلي 
 / إدارة التبيير التفسيري 

كمي / 
 منفصل

Schulte, et al., 
(2010) 

التسلسلي 
 / اإلدارة الفاعلة االستكشافي

كمي وكيفي 
 / مرتبط
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 النمط البحثي الدراسااااااااة
Design 

 الموضوع
Topic 

الهدف 
وأسئلة 
 البحث

Rational 

األولوية / 
 التحليل

Schreck, M. 
(2010) 

التسلسلي 
 التفسيري 

السياسات 
والممارسات 

 اإلدارية
/ 

كمي وكيفي 
 / مرتبط

Trevino, D. 
(2007) 

التسلسلي 
 االستكشافي

التحديات 
 / والعوائق اإلدارية

كمي وكيفي 
 / منفصل

Nalumans, G. 
(2011) 

التسلسلي 
 / اإلشراف االستكشافي

كيفي / 
 منفصل

Young, L. (2009) 
 التسلسلي
 / التدريب التفسيري 

كيفي / 
 منفصل

Seinfled, L. 
(2012) 

التسلسلي 
 / التنمية المهنية التفسيري 

كمي / 
 منفصل

Espinosa, (2009) 
التسلسلي 
 التفسيري 

التخطيط 
 / االستراتيجي

كمي / 
 منفصل

Stevenson, C. 
(2008) 

التسلسلي 
 / المعايير اإلدارية التفسيري 

كمي وكيفي 
 ط/ مرتب

Kaur, J. (2010) 
المركب  

 / الخبرات اإلدارية المتزامن
كمي وكيفي 
 / مرتبط

Smith, M. (2009) 
المركب 
 / التنمية المهنية المتزامن

كمي وكيفي 
 / منفصل

علااااى الاااانمط  -علااااى ساااابيل المثااااال -Jing( 6171اعتماااادت دراسااااة جياااانج )
قارناة اإلدارة بالمشااركة لم Sequential Explanatory Designالتسلسالي التفسايري 

Shared Leadership  بااين مااديري الماادارس الثانويااة فااي الصااين والواليااات المتحاادة
األمريكية. ولقد اهتم الباحث بتوضيح دواعي االعتمااد علاى مانهج الطرائاق المركباة بصافة 
عامة والنمط التسلسلي التفسيري بصفة خاصة. ولقد قام الباحث باختيار المادارس بصاورة 
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مدرساة مان  71شوائية اعتمادًا على مساتوى إنجااز الطاالب، حياث قاام الباحاث باختياار ع
كل دولة وفقًا لمستوى األداء اإلداري. ولقد بادأ الباحاث بجماع بياناات كمياة باساتخدام أداء 

مشارك فاي الصاين. وبنااًء  66مشارك في الواليات المتحدة و 96االستبانة وتوزيعها على 
الكمااي، قااام الباحااث باختيااار مدرسااتين: أكثاار الماادارس توظيفااًا لااإلدارة علااى نتااائج التحلياال 

وأقلهاا فاي كال دولاة وقاام الباحاث بعاد ذلاك باساتخدام  Shared Leadershipالتشاركية 
المنهج الكيفي حيث قام بيجراء ستة إلى ثمانية مقابالت مع مديري ووكالء المادارس التاي 

الكمااي. ثاام قااام الباحااث بعااد ذلااك بااالجمع بااين نتااائج تام اختيارهااا بناااًء علااى نتااائج التحلياال 
التحليلين الكمي والكيفاي بهادف مقارناة النتاائج وتفسايرها وتادعيم موضاوعية النتاائج التاي 

 توصل إليها الباحث 
نموذجااااا لدراسااااات الطرائااااق المركبااااة  Gulbin( 6111وتعااااد دراسااااة جااااولبن )

mixed methods  ي القائماااااة علاااااى الااااانمط التسلسااااالي التفسااااايرSequential 

Explanatory  بهااااادف دراساااااة تاااااأثير القياااااادة التحويلياااااةTransformational 

Leadership  في االرتقاء بمستوى إنجاز وتحصيل الطالب في والياة بنسالفانيا بالوالياات
المتحدة األمريكية. حيث حاولت الدراسة الكشف عن العالقة بين مستوى إنجاز الطالب في 

ستوى التخرج واالنتقال للمراحل الدراسية العليا وارتفاع نسبة الحضور االمتحانات وارتفاع م
للقيااادة التحويلياة. ولتحقيااق ذلاك الهادف اعتمااد الباحاث علااى  Leithwoodوباين نماوذج 

الااانمط التسلسااالي التفسااايري وقاااام باختياااار تلاااك المااادارس ذات األداء األكااااديمي المرتفاااع 
 Multifactorداء بالوالياة وبادأ بتوزياع اساتبانة اعتمادًا على نتاائج التقريار السانوي لاأل

Leadership Questionnaire  ماادير )لجمااع بيانااات كميااة( وطلااب ماان  669علااى
المديرين تقييم ذواتهم وفقًا ألبعاد االساتبانة. وبنااء علاى نتاائج التحليال الكماي قاام الباحاث 

على نتائج التحليال الكماي اعتمادا  -من المديرين ذوي النمط القيادي التحويلي  6باختيار 
وبعااد ذلااك قااام الباحااث بااالجمع بااين نتااائج  Kإلجااراء مقااابالت معهاام )لجمااع بيانااات كيفيااة(

التحليلين الكمي والكيفاي ومقارنتهماا وتفسايرهما فاي نهاياة الدراساة علاى نحاو سااعد علاى 
 فهاام المشااكلة موضااع الدراسااة واإلجابااة عاان أساائلة البحااث اعتمااادًا علااى أكثاار ماان طريقااة

 Morrison (2007), Anderson (2009), Nauyokasبحثيااة. وتقاادم دراسااات 
(2009), Bishop (2009), Kinuthia, (2005), Kubicek & Ramirez 
(2008), Redish (2010), Riedel (2012), Piper (2009), Saenz (2005) 

ط نمااااذج للدراساااات التاااي اعتمااادت علاااى الااانم -(6كماااا يوضاااح الجااادول رقااام )-وغيااارهم 
 التسلسلي التفسيري المركب كمنهج لها.

علااى الاانمط التسلساالي االستكشااافي  Schulte, et al., (2010)ولقااد اعتمااد 
 Effectiveلدراسااة تصاااورات معلمااين ماااا قبااال الخدمااة عااان خصااائص اإلدارة الفاعلاااة 

Leadership  .وهاال تختلااف تلااك الخصااائص باااختالف خصائصااهم الشخصااية والمهنيااة
طالبًا فاي المكاون الجاناب  679لبًا في المكون الكيفي للدراسة واشترك طا 66ولقد اشترك 
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الكمي للدراساة. و أوضاح الباحاث األهاداف األساساية للدراساة وذكار دواعاي اعتمااده علاى 
 Sequentialمااانهج الطرائاااق المركباااة بصااافة عاماااة والااانمط التسلسااالي االستكشاااافي 

Exploratory Design ع البيانات الكيفي اعتمادًا علاى بصفة خاصة. وبدأ الباحث بجم
طريقة المقابلاة ماع الطاالب المعلماين بهادف تحدياد خصاائص اإلدارة الفاعلاة وقاام بتنمايط 

ثم قام بعاد ذلاك بتكمايم االساتجابات الكيفياة التاي تام  ،استجاباتهم إلى خمسة أبعاد رئيسية
علاى أساساها بهادف جمعها عن طريق المقابالت وتحويلها إلى أرقام لوضع أداء االستبانة 

جمع البيانات الكمية. واعتمدت الدراسة على التحليال العااملي لتحدياد أهام تلاك الخصاائص 
وبهدف دعم وتوضيح وتفساير النتاائج الكيفياة. ثام قاام الباحاث فاي نهاياة الدراساة باالجمع 

 بين نتائج التحليل الكمي والكيفي بهدف مقارنة تلك النتائج وتفسيرها.
نموذجاًا  خار لدراساات الطرائاق المركباة  Trevino( 6111ناو )وتعد دراساة تريف

 Sequential Exploratory Designالقائمااة علااى الاانمط التسلساالي االستكشااافي 
التاي يواجههاا  Leadership Challengesبهدف دراسة الصعوبات والتحاديات اإلدارياة 

فيااة اعتمااادًا علااى طريقااة مااديرو اإلدارات التعليميااة. ولقااد باادأ الباحااث بجمااع البيانااات الكي
مديرين بطريقة عشوائية إلجراء مقابالت معهم وتحديد أهام  71المقابلة، حيث قام باختيار 

وبناااًء علااى نتااائج التحلياال الكيفااي، قااام الباحااث  الصااعوبات والتحااديات اإلداريااة وترتيبهااا.
ياة تكسااس مادير مان ماديري اإلدارات التعليمياة بوال 11بتصميم االساتبانة وتوزيعهاا علاى 

األمريكية. و بعد ذلك قام بالجمع بين نتائج التحليل الكمي والكيفي موضحًا أن الجماع باين 
 المنهجين المنهج الكمي والكيفي أفاد في فهم مشكلة البحث واإلجابة عن أسئلته. 

 Sequentialعلااى الاانمط التسلساالي االستكشااافي  Trevinoوبينمااا اعتمااد 

Exploratory Design، ( 6171كااور ) اعتماادKaur  علااى الاانمط المركااب المتاازامن
Design Concurrent Triangulation  لدراسااة الساامات اإلداريااة للنظااار العاااملين

بالمناطق الحضرية والذين أنهوا برنامج إلعداد ولتادريب النظاار. ولتحقياق ذلاك الهادف قاام 
Trevino حيث قام بجماع كال  .باالعتماد على منهجي البحث الكمي والكيفي في  ن واحد

فاي نفاس الوقات أو فاي إطاار زمناي  Qualوالبياناات الكيفياة  Quanمن البيانات الكمية 
واحد إيمانًا من الباحث بأن االعتماد علاى أكثار مان مصادر وطريقاة لجماع البياناات بهادف 
اإلجابة عن أسائلة الدراساة مان شاأنه أن يساهم فاي تحقياق أهاداف البحاث وفهام المشاكلة 

خاصة أن كال ناوع مان أسائلة الدراساة يتطلاب  ،سة ومعالجتها على نحو أفضلموضع الدرا
طريقة مختلفة في جمع البياناات. ولقاد تمكان الباحاث مان جماع البياناات الكمياة باساتخدام 

 Bar-On ناوعين مان األدوات )اساتبيان ديموجرافياة ومقيااس السامات والخبارات اإلدارياة

EQI ،وفاي ذات الوقات قاام الباحاث بايجراء مقاابالت ماع ( لتحديد السمات اإلدارياة للنظاار
وطلااب الباحااث ماان -نفااس العينااة التااي طبقاات عليهااا أدوات الماانهج الكمااي –خمااس نظااار 

عيناة النظاار تسااجيل الكيفياة التااي ياديرون بهااا ماا ياواجههم ماان مواقاف يوميااة مان خااالل 



 م6176( يناير لسنة األول، الجزء 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -761- 

التاي تام االعتمااد  أيام، واشاتملت األدوات 9دقيقة لمدة  79تسجيل مذكراتهم اليومية لمدة 
الماذكرات اليومياة( نفاس األسائلة التاي اشاتمل  –عليها لجماع البياناات الكيفياة )المقاابالت 

 الذي استخدم لجمع البيانات الكمية. Bar-on EQIعليها مقياس 
وقاااام الباحاااث باااالجمع بعاااد ذلاااك باااين نتاااائج التحليلاااين الكماااي والكيفاااي بهااادف 

مصداقية وثبات النتائج التي توصال إليهاا نظارًا لتعادد مقارنتهما على نحٍو يسهم في تدعيم 
وتنااوع المصااادر التااي اعتمااد عليهااا فااي جمااع البيانااات بهاادف اإلجابااة عاان أساائلة الدراسااة 
وفهم المشكلة. ولقد حدد الباحث وبوضوح دواعي اعتماده علاى هاذا الانمط دون غياره مان 

 أنماط منهج الطرائق المركبة.
ن النمطاااااين التسلسااااالي والمتااااازامن التحاااااويلي ويتباااااين مااااان العااااارض الساااااابق أ

Sequential and Concurrent Transformative Design  و الاانمط الشاابكي
لام يساتخدما فاي أي مان الدراساات المركباة  Concurrent Nested Designالمتازامن 

فااي مجااال اإلدارة التربويااة التااي خضااعت للتحلياال والدراسااة والتااي نشاارت مااا بااين عااامي 
6119-6176. 

 أسئلة وأهداف الدراسات ومبررات استخدام المنهج: .ب
القائمااة علااى ماانهج الطرائااق  تماان أهاام الخصااائص المنهجيااة الممياازة للدارسااا

تتمثال فاي اشاتمالها علاى أهاداف محاددة وأسائلة واضاحة وبيانهاا دواعاي االعتمااد  المركبة
دراساة واحادة  على منهج الطرائق المركباة والجماع باين منهجاي البحاث الكماي والكيفاي فاي

(Creswell & PlanoClark, 2011)، الباحث لمبررات وأساباب اعتمااده  إيضاحعد وي
من أهم خصاائص مانهج الطرائاق المركباة ألنهاا  Rationaleعلى منهج الطرائق المركبة 

ة دتوضااح للقاااارئ أن "الجماااع بااين الطرائاااق والبياناااات الكمياااة والكيفيااة تااام بطريقاااة مقصاااو 
 (Hanson, et al., p. 232)ة". وألسباب ولدواعي مهم

ولقااد اهتماات نساابة كبياارة ماان الدراسااات موضااع التحلياال بوضااع أهااداف وأساائلة 
دون غيااره ماان  محااددة للدراسااة وذكاار دواعااي وأسااباب اسااتخدام ماانهج الطرائااق المركبااة

( اشااتملت %1196، حيااث أن سااتة وعشاارون دراسااة أي بنساابة )األخاارى المناااهج البحثيااة 
( لااام تضاااع أهاااداف محاااددة %7196وثالثاااة دراساااات أي بنسااابة )علاااى أهاااداف محاااددة، 

 العتمادها على منهج بحث الطرائق المركبة.
( علااى أساائلة للدراسااة %1196ولقااد اشااتملت سااتة وعشاارين دراسااة أي بنساابة )

( اشتملت %9791تراوحت ما بين واحد إلى ثمانية أسئلة وخمسة عشر دراسة أي بنسبة )
ة دراسااااات تضاااامنت أساااائلة كميااااة فقااااط أي بنساااابة علااااى أساااائلة كميااااة وكيفيااااة وخمساااا

( جمعاات بااين أساائلة بعضااها كمااي وبعضااها %67(.وتسااعة دراسااات أي بنساابة )7196%)
 كيفي.
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وبالنسبة لتلك الدراسات التي وضعت أسباب ودواعي الجماع باين منهجاي البحاث 
( بشاكل واضاح فعلاى سابيل %61نصت عشرون دراساة منهاا أي بنسابة ) الكمي والكيفي،

أوضاحت أهمياة اساتخدام مانهج الطرائاق المركباة  Molina( 6111ال دراسة مولينا )المث
علاى أن "تقاوم هاذه الدراساة علاى  والجمع بين البيانات الكمية والكيفية نصا عنادما أشاارت

أن الجمع بين منهجي البحث والبيانات الكمية والكيفية ضرورة لفهم ولتقييم بارامج التنمياة 
حياث أن ، ليات المجتمع والخطة االستراتيجية التي تحكمها وتوجههااالمهنية المقدمة في ك

الجمع بين المعرفاة الكمياة والكيفياة مان شاأنه أن يفياد فاي الجماع باين مميازات المنهجاين 
وثالثااة دراسااات أي بنساابة  علااى نحااو يمكاان ماان فهاام مشااكلة البحااث بصااورة أكثاار عمقااًا"،

هج الطرائاق المركباة بشاكل ضامني ( أوضحت أساباب ودواعاي االعتمااد علاى مان7196%)
 وثالثة دراسات أخرى لم توضحها على اإلطالق.

 ج. إجراءات جمع البيانات 
خمسة وعشرون دراسة من الدراسات اعتمدت على جمع البيانات الكمية والكيفية 

وأربعاة دراساات فقاط  ،(%1696أي بنسابة ) Sequentialعلى نحاو تسلسالي أو تتاابعي 
امااااات بجماااااع البياناااااات الكمياااااة والكيفياااااة علاااااى نحاااااو متااااازامن ( ق%7691أي بنسااااابة )

Concurrent  أو في إطار زمني واحد. ولقد اختلفت الدراسات حول درجة اهتمامها بناوع
البيانات )كمي أو كيفي(، حيث أن نسبة كبيرة من الدراساات موضاع التحليال تقادر بخمساة 

مياااة والكيفياااة بدرجاااة ( اهتمااات بكااال مااان البياناااات الك%9791عشااار دراساااة أي بنسااابة )
متساوية وهذا قد يرجع إلى اعتقاد معظم الباحثين في أهمية االهتماام بتعادد مصاادر جماع 
البيانااات لتحقيااق أهااداف الدراسااة و لفهاام مشااكلتها.في حااين أن إحاادى عشاار دراسااة أي 

بدرجااة أعلااى عاان  Quantitative Data( اهتماات بالبيانااات الكميااة %6191بنساابة )
وقد يرجع ذلك إلى طبيعة النمط الذي اعتمدت عليه تلك الدراسات )الانمط  ،ةالبيانات الكيفي

( كاان اهتمامهاا بالبياناات %7196التسلسلي التفسيري(. وثالثاة دراساات فقاط أي بنسابة )
 أعلى من البيانات الكمية. Qualitative Dataالكيفية 

ت والمقااييس ولقد اعتمد الباحثون فاي الدراساات موضاع التحليال علاى االساتبيانا
بشاااكل أساساااي لجماااع البياناااات الكمياااة، واعتمااادوا علاااى المقاااابالت الفردياااة والجماعياااة 
والمالحظاااات وتحليااال الوثاااائق والبياناااات األرشااايفية والماااذكرات الشخصاااية كاااأدوات لجماااع 

 البيانات الكيفية.
 د. إجراءات تحليل البيانات 

 Jstor بموسااعتيإجااراءات تحلياال البيانااات فااي الدراسااات  يتضااح ماان تحلياال

( قامت بتحليل البيانات الكمياة %9791أن خمسة عشر دراسة أي بنسبة ) ProQuestو
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والكيفياااة بصاااورة مساااتقلة عااان بعضاااهما بعضاااًا قبااال الجماااع بينهماااا ومقارنتهماااا وتفساااير 
( قاماات بتحلياال %67نتائجهمااا فااي نهايااة الدراسااة. وأن تسااع دراسااات فقااط أي بنساابة )

( قامات %7196ة بصورة مترابطاة. وأن خماس دراساات أي بنسابة )البيانات الكمية والكيفي
بتحلياال البيانااات الكميااة والكيفيااة بصااورة منفصاالة عاان بعضااهما بعضااًا ثاام تحويلهااا بعااد 

وبينماااا اعتمااادت أسااااليب تحليااال  .ذلك)مثااال تكمااايم البياناااات الكيفياااة وتحويلهاااا إلاااى أرقاااام(
افية يتبعهاا االعتمااد علاى أساااليب البياناات الكمياة علاى أسااليب تحليال وصاافية أو استكشا

اعتماادت أساااليب تحلياال البيانااات الكيفيااة علااى الكشااف علااى األبعاااد /  ،تحلياال اسااتداللية
 ,Schulteو Trevino( 6111الموضاوعات األساساية والعالقاات مثال دراساات تريفناو )

et al., (2010 ( يماان أحماد أو علاى أسااليب الوصافية مثال  Eman Ahmed(6176وا 
 .Kaur( 6171) دراسة

( قامااات باااالجمع باااين البياناااات فاااي مرحلاااة %61وعشااارون دراساااة أي بنسااابة )
( قامت باالجمع باين البياناات %67أي بنسبة ) التفسير في نهاية الدراسة. وتسعة دراسات

 في مرحلة التحليل.
باأن معظام دراساات  :موضاع التحليال مجمعاة يمكان القاولالدراساات وبالنظر إلاى 

المنشااورة فااي مجااال اإلدارة التربويااة أهاادافها محااددة وأساائلتها تتناسااب و  الطرائااق المركبااة
 Sequentialطبيعااااة ماااانهج الطرائااااق المركبااااة، و أن الاااانمط التسلساااالي التفساااايري 

Explanatory Design  ماان أكثاار األنماااط الااذي اعتماادت عليااه معظاام دراسااات ماانهج
عليه واحاد وعشارون دراساة مثال  الطرائق المركبة في مجال اإلدارة التربوية، حيث اعتمدت

دراسااات، فااي حااين اعتماادت أربعااة دراسااات علااى الاانمط االستكشااافي مثاال دراسااات، عااالوة 
علي ذلك اهتمت معظم الدراسات بييضاح دواعاي اختيارهاا لمانهج الطرائاق المركباة كمانهج 

فااي درجااة اهتمامهااا بنااوع  تلهااا دون غيااره ماان المناااهج األخاارى، ولقااد اختلااف الدارسااا
 Sequentialبياناااات التاااي تااام جمعهاااا. ونظااارا لكاااون الااانمط التسلسااالي التفسااايري ال

Explanatory Design  ماان أكثاار األنماااط الااذي اعتماادت عليااه معظاام دراسااات ماانهج
الطرائق المركبة في مجاال اإلدارة التربوياة فلقاد تام تحليال البياناات الكمياة والكيفياة بصاورة 

ع بين نتاائج التحليلاين الكماي والكيفاي بعاد ذلاك فاي ثم تم الجم ،عن بعضها بعضاً  ستقلةم
مرحلاااة تفساااير / مناقشاااة نتاااائج الدراساااة علاااى نحاااو يتماشاااى تماماااًا ماااع إجاااراءات الااانمط 

 . Sequential Explanatory Designالتسلسلي التفسيري 
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 :توصيات الدراسة

 توصى الدراسة بما يلي:
 علي سبيل المثال التتابعي أو المتازامن( ضرورة أن يحدد الباحث طبيعة النمط البحثي ) -

الااذي ساايعتمد عليااه حااال اسااتخدامه لماانهج الطرائااق المركبااة، وأن ياادرك هااذا الاانمط، 
والااذي يحاادد باادوره الكيفيااة التااي يااتم بهااا جمااع البيانااات وتحليلهااا الباحااث أن طبيعااة 

 .المشكلة المراد دراستها وأهدافها، والتي تحدد طبيعة وتفسيرها ومناقشتها
أهمية أن يوضح الباحث مبررات وأسباب اعتماده علاى مانهج الطرائاق المركباة، وينبباي  -

أن يوضح كيفياة معالجاة أسائلة وفاروض الدراساة اعتماادا علاى طبيعاة الانمط البحثاي 
 المستخدم.

ينببااي أن يراعااي الباحااث أن ماانهج الطرائااق المركبااة لاايس مجاارد تصااميما بحثيااا ولكنااه  -
 يقوم على الجمع بين منهجي البحث الكمي والكيفاي فاي المراحال منهجا بحثيا متكامال

المختلفااة للبحااث )اختيااار عنااوان الدراسااة، تحديااد األساااس الفلساافي، وضااع األساائلة 
والفروض، إجراءات جمع البيانات، إجراءات تحليل البيانات، تفسير ومناقشاة النتاائج، 

 إل((.
ج مان الدراساات المركباة فاي مجاال اإلدارة ينببي أن يهتم البااحثون بااالطالع علاى نمااذ -

التربوية وذلاك بهادف فهام اساتراتيجيات جماع وتحليال البياناات المساتخدمة فاي مانهج 
المتخصصاة فاي هاذا المانهج  تالطرائق المركبة، كما يمكن الرجوع إلى بعاض الدارساا

 ;Hanson (2005) Caracelli and Green (1989)وماان بينهااا دراسااات

Onwuegbuzie and Teddlie (2009), and.   
إعادة النظر في خطة مقررات مناهج البحث العلمي في مرحلة الدراسات العليا في  -

كليات التربية في مصر، والعمل على تطويرها بما يتماشى مع االتجاهات الحديثة في 
ق المركبة و أن ئمناهج الحث العلمي بحيث تتضمن مقرر عن منهج بحث الطرا

المنهجية الخاصة بمنهج الطرائق المركبة و أنشطة  واإلجراءاتاألسس  يتناول المقرر
عملية و نماذج وأمثلة من الدراسات التي اعتمدت علي هذا المنهج علي نحو يمكن 
الطالب من فهم الكيفية التي يمكن بها استخدام وتطبيق هذا المنهج علي النحو 

  الصحيح.
طالع على االتجاهات الحديثة في مناهج ضرورة اهتمام أعضاء هيئة التدريس باال -

البحث العلمي وعلى رأسها منهج بحث الطرائق المركبة وتشجيع وتدريب طالب 
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الدراسات العليا في مجال اإلدارة التربوية على استخدام منهج الطرائق المركبة لما له 
 .المختلفة بصورة فعالة اإلداريةمن مميزات تساعد في تحليل ومعالجة المشكالت 

عن تمويل البحث العلمي مثل المراكز البحثية وأكاديمية  المسئولةالجهات  أن تشجع -
البحث العلمي وغيرها أعضاء هيئة التدريس على استخدام منهج بحث الطرائق 
المركبة في البحوث المقدمة للتمويل وأن تعمل على إيجاد ثقافة إيجابية تشجع 

لمشكلة أو الظاهرة البحثية نظرًا لما األعضاء على تشكيل فرق بحثية لدراسة ا
تستبرقه الدراسات القائمة علي منهج الطرائق المركبة من وقت وجهد ومهارات لجمع 
وتحليل البيانات الكمية والكيفية، ولما يتطلبه من فهم لمنهجي البحث الكمي والكيفي 

 وهذه خصائص قد ال تتوافر في باحث بمفرده. 
مل ولقاءات لمناقشة األسس المنهجية لمنهج الطرائق عقد برامج تدريبية ورر ع -

لتوعية  المركبة ومميزاته في معالجة المشكالت البحثية في مجال اإلدارة التربوية؛
 أعضاء هيئة التدريس بأهميته كاتجاه حديث في مناهج البحث العلمي، 

 بحوث مقترحة:
ربوية نحو استخدام منهج دراسة ميدانية عن اتجاهات الباحثين في مجال اإلدارة الت -

 الطرائق المركبة.
دراسة ميدانية عن الصعوبات التي تواجه الباحثين عند استخدام منهج الطرائق المركبة  -

 وكيفية التبلب عليها من وجهه نظر المتخصصين في هذا المنهج.
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