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معوقات استخدام املنهج الكيفي يف حبوث اإلدارة 
والقيادة الرتبوية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس باجلامعات السعودية
 *ضيف هللا بن عواض الزايدي

 

  

الدراسة إلى تعرف املعوقات التي تواجه استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة  هدفت  _امللخص

دراسة التدريس بالجامعات السعودية. واستخدمت الدراسة املنهج املختلط. وتم استخدام االستبانة واملقابلة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة ال

( مقابالت مع عينة 9عضو هيئة تدريس في الجامعات السعودية من املتخصصين في مجال اإلدارة والقيادة التربوية. كذلك تم إجراء ) (101من )

قيادة قصدية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة وال

(. وتتمثل أبرز املعوقات: في قلة الدورات التدريبية حول املنهج الكيفي، وعدم تركيز 2.36) ية جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي قدرهالتربو 

يثة في ج الحدبرامج الدراسات العليا على املنهج الكيفي بالقدر الكافي مقارنة باملنهج الكمي، ومقاومة التغيير لدى بعض أعضاء هيئة التدريس للمناه

. وكذلك البحوث التربوية، وقلة املراجع املترجمة إلى العربية حول مناهج البحث الكيفي، وعدم القناعة بأهمية املنهج الكيفي في البحث التربوي 

 مل0.05توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ً
تغير الجنس ( بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا

 ملتغيري الرتبة 0.05ولصالح الذكور. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ً
( بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا

 العلمية والجامعة.

 : املنهج الكيفي، البحث التربوي، اإلدارة التربوية، القيادة التربوية.الكلمات املفتاحية
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 وجهة من التربوية والقيادة اإلدارة بحوث في الكيفي املنهج استخدام معوقات

 السعودية بالجامعات التدريس هيئة أعضاء نظر 
 قدمةامل .1

البحث العلمي بشكل عام والبحث التربوي بشكل خاص في تطوير  يسهم      

التربية والتعليم وتزويد أبناء املجتمع باملعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة 

لنجاح الفرد في خدمة مجتمعه وتطويره. ويعتبر البحث في مجال اإلدارة 

في العقدين والقيادة التربوية من املجاالت الخصبة التي زاد االهتمام بها 

[. ذلك ألهمية اإلدارة والقيادة التربوية ودورها في تطوير 1االخيرين ]

املؤسسات التربوية والتعليمية لتحقيق األهداف والغايات التي أنشئت من 

[. فاإلدارة والقيادة التربوية علم تطبيقي أكثر منه نظري يقوم على 2أجلها ]

هم من أجل تحقيق أهداف توجيه أنشطة مجموعة من البشر والتأثير في

املنظمة التي يعملون فيها. إن اإلدارة والقيادة التربوية ضرورية جًدا للمدارس 

والجامعات التي ترغب في تحقيق أهدافها، فاملجتمع يتوقع منهم إعداد 

خريجين لديهم قدرة على املنافسة في سوق عمل واقتصاد عاملي متجدد 

في مجال اإلدارة التربوية يركز على دراسة [. إن البحث 3ومتسارع في التغيير ]

الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والعمليات واألدوار ومسؤوليات 

األعضاء في تنظيم وتوجية عمل املؤسسة بما في ذلك األنشطة واتخاذ 

القرارات وحل املشكالت وتخصيص املوارد، أما البحث في مجال القيادة 

مفهوم القيادة وأنماطها ونظرياتها وعالقتها  التربوية فيركز على تحليل

 [.1باملواقف التعليمية ]

وقد تطور البحث في مجال اإلدارة والقيادة التربوية من حيث مناهجه       

وأدواته وطرق جمع بياناته وتحليلها، فمن التركيز على املنهج الكمي إلى 

 إلى املنهج املختلط ]
ً
[ بأن 5ويؤكد فلك ] [.4استخدام املنهج الكيفي وصوال

طبيعة الدراسة هي التي تحدد املنهجية وأدوات جمع البيانات املناسبة التي 

يجب أن يستخدمها الباحث. وعلى الرغم من تنامي البحث في مجال اإلدارة 

والقيادة التربوية في السياق السعودي، إال أن هنالك قصوًرا في مواكبة 

[ أنه من 6حيث يؤكد العبدالكريم ] مناهج البحث الحديثة في هذا املجال.

املالحظ أن جامعاتنا العربية تعيش ركوًدا في جانب استخدام املنهج الكيفي، 

وقد يكون أحد أسباب هذا الركود االقتصار على املنهج الكمي في البحوث 

التربوية. إن االقتصار على املنهج الكمي يفقدنا معلومات مهمة وكثيرة خاصة 

افظ بطبعه، حيث يمكن القول إن املعلومات املسكوت عنها في مجتمعنا املح

تقل أهمية عن املعلومات الظاهرة والتي ال يمكن الوصول إليها إال بالطرق  ال

 [. 6الكيفية في البحث ]

إن التركيز على املنهج الكمي على الرغم من أهميته أصبح سمة العديد من      

ث الحظ الباحث من خالل خبرتة البحوث التربوية في السياق السعودي. حي

األكاديمية وإطالعه على العديد من الدراسات والبحوث التربوية ومناقشته 

للعديد من الرسائل العلمية ميل غالبيتها إلى استخدام املنهج الكمى على 

الرغم من أن طبيعة وأسئلة تلك الدراسات تستوجب استخدام املنهج 

 يانات أعمق عن الظاهرة محل الدراسة. الكيفي وأدواته وذلك للحصول على ب

 

 

 

 . مشكلة الدراسة2

 يهدف البحث الكيفي بشكل عام إلى الوصول لفهم عميق يؤدي إلى       

[. إال أن املؤسسات األكاديمية العربية 6للظاهرة محل الدراسة ] تكوين معنى

ال تزال بعيدة عن تطبيق هذا النوع من البحوث في املجال التربوي، خاصة في 

ظل سيطرة البحث الكمي على مجمل أنشطة البحث التربوي، أما تدريسه في 

ضعف  الجامعات فمحدود إن لم يكن منعدًما، وقد يعود السبب في ذلك إلى

[. إن النزعة 7االهتمام به سواء من ناحية عرضه نظرًيا أو تطبيقه ميدانًيا ]

[. حيث 8الكمية في البحوث التربوية يجب أن ال تكون على حساب الكيف ]

[ أنه نتيجة لعدم تقبل بعض الباحثين وعدم استيعابهم 9يرى محيي الدين ]

لكمي فقط، فقد انقسم للمنهج الكيفي في البحث التربوي وتبنيهم للمنهج ا

الباحثون في التربية إلى فريقين: األول يؤكد على علمية البحوث الكمية ويقلل 

من قيمة البحوث الكيفية مدعًيا عدم علميتها لعدم تطبيقها لألساليب 

اإلحصائية. والفريق الثاني ال يعترف باألبحاث الكمية على اعتبارات تحويل 

صائيات علمية تتعارض مع الذاتية املنفردة السلوك اإلنساني إلى أرقام وإح

 للجنس البشري. 

ويمكن القول، إن املنهج الكيفي ال يجب أن ينظر إليه على أنه ضد املنهج  

 له في بعض 
ً
الكمي أو يقلل من أهميته، بل على العكس فقد يكون مكمال

الدراسات التربوية. لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على معوقات 

ام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر استخد

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. حيث تتمثل أسئلة الدراسة في 

 اآلتي:

 أ. أسئلة الدراسة

معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من  ما -1

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية؟

كيف يمكن التغلب على معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة  -2

والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

 السعودية؟

ل تختلف استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج ه -3

الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية تبًعا ملتغير الجنس، والرتبة 

 العلمية، والجامعة؟

 أهداف الدراسةب. 

تهدف الدراسة إلى تعرف معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث        

ية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اإلدارة والقيادة التربو 

السعودية، وكيفية التغلب على هذه املعوقات، وما إذا كان أفراد عينة 

الدراسة يختلفون في وجهة نظرهم نحو هذه املعوقات تبًعا ملتغيرات الجنس، 

 والرتبة العلمية، والجامعة.

 أهمية الدراسةج. 

 ة في اآلتي: تكمن أهمية الدراسة وقيمتها العلمي 

تبرز أهمية املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية ومعوقات  •

 استخدامه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.
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 تزود متخذي القرار في الجامعات ومراكز البحوث التربوية بالتوصيات  •

على معوقات  التي قد تساعد في نشر ثقافة املنهج الكيفي والتغلب

 استخدامه. 

اإلطار النظري والبحث التربوي بالنتائج والتوصيات التي قد تسهم في  تثري  •

االستفادة من منهج البحث الكيفي وتطبيقه في البحوث التربوية بشكل عام 

 وبحوث اإلدارة والقيادة التربوية بشكل خاص. 

تزود الباحثين واملهتمين بالبحث التربوي باملقترحات التي قد تفتح املجال  •

 فادة منها في دراساتهم املستقبلية.لهم لالست

 حدود الدراسةد. 

اقتصرت الدراسة في حدودها املوضوعية على معوقات استخدام املنهج  

الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس بالجامعات السعودية. وقد طبقت الدراسة في صورتها امليدانية في 

 ھ.1438-1437ي الثاني من العام الجامعي الفصل الدراس 

 مصطلحات الدراسة ه. 

 تتبنى الدراسة املصطلحات التالية:

[ بأنه منهجية بحث في العلوم 6املنهج الكيفي: يعرفه العبدالكريم ]

االجتماعية، تركز على وصف الظواهر والسعي لتحقيق فهم أعمق لها، من 

مات التي تجمع في السياق الطبيعي خالل املنحى االستقرائي التفسيري للمعلو 

 للظاهرة. 

 بأنها مجموعة من التحديات والصعاب التي تحول 
ً
املعوقات: وتعرف إجرائيا

دون استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. 

[ بأنها العملية التي تركز على 10عجمي ]اإلدارة التربوية: يعّرفها حسان وال

تعبئة الجهود البشرية واملادية من أجل تحقيق أهداف املؤسسة التعليمية 

 وتعنى بالنواحي اإلدارية والفنية مًعا.

[ بأنها كل نشاط اجتماعي هادف 10القيادة التربوية: يعّرفها حسان والعجمي ]

بأمورها ويقدر أفرادها ويسعى يدرك فيه القائد أنه عضو في جماعة يهتم 

لتحقيق مصالحها عن طريق التفكير والتعاون في رسم الخطط وتوزيع 

املسؤوليات حسب الكفاءات واالستعدادات البشرية واإلمكانات املادية 

 املتاحة.

 اإلطار النظري  .3

يتناول اإلطار النظري للدراسة مفهوم املنهج الكيفي وفلسفته وأهميته 

 بين املنهج الكمي في البحث التربوي. والفرق بينه و 

 مفهوم املنهج الكيفي وفلسفته 

[ بأن املنهج الكيفي نوع من البحوث العلمية 11والسامرائي ] يرى قندلجي     

التي تفترض وجود حقائق حول ظواهر اجتماعية يتم بناؤها من خالل 

وجهات نظر األفراد املشاركين في البحث. فاملنهج الكيفي في البحوث التربوية 

يركز على دراسة الظاهرة بعمق في سياقها الطبيعي وذلك للحصول على 

ات عميقه تفسر العالقات املعقدة في الظاهرة محل الدراسة ومن معلوم

وجهات نظر مختلفة لألفراد املشاركين في الدراسة. فاملعرفة التى يتم 

الحصول عليها باستخدام املنهج الكيفي يتم بناؤها بطريقة استقرائية تركز 

ته على االنتقال من الجزء إلى الكل، حيث يقوم الباحث بجمع بيانات دراس

من وجهة نظر األفراد املشاركين فيها وباستخدام أدوات البحث الكيفيه مثل 

 إلى 
ً
املقابلة واملالحظة وتحليل املستندات ومن ثم تحليل البيانات وصوال

[ أن فلسفة البحث الكيفي تقوم على أنه ال توجد 12النتائج. ويرى كروتي ]

وإنما هنالك أكثر من حقيقة واحدة ثابتة كما هو الحال في البحث الكمي، 

حقيقة وواقع يتم دراستها وفهمها في سيقها الطبيعي وبنؤها من وجهات نظر 

مختلفة. فاألفراد املشاركين في البحث الكيفي تتاح لهم الفرصة للتعبير عن 

[ 12آرائهم بحرية أكبر وعمق أكثر حول الظاهرة محل الدراسة. ويؤكد كروتي ]

في يتم الحصول عليها من خالل تفاعل على أن الحقائق في البحث الكي

املشاركين مع الواقع املعاش وبالتالي فإن املعرفة هنا ال تكتشف وإنما تبنى، 

وأن املشاركين في البحث قد ينظرون إلى نفس الظاهرة بشكل مختلف وبالتالى 

[ أن فلسفة 13يتم بناء املعرفة من وجهات نظر متعددة. وتضيف رادنر ]

 multiple sociallyوم على أن هنالك أكثر من واقع )املنهج الكيفي تق

constructed reality يبنى بشكل اجتماعي، وأن كل فرد يمتلك معرفته )

 وتفسيره للظاهرة املدروسة.

 أهمية املنهج الكيفي

يعتبر املنهج الكيفي من املناهج املهمة في البحوث التربوية وذلك ملا يتسم به 

احثين على فهم الظواهر التي يقومون من سمات وخصائص تساعد الب

[ أن أهم هذه السمات تتمثل 14[ وفلك ]10بدراستها. ويرى حسان والعجمي ]

 في اآلتي:

 (.fieldworkيركز البحث الكيفي على العمل امليداني ) -1

يهتم بالدرجة األساسية باملعاني وكيف يعبر الناس عن آرائهم وتجاربهم  -2

 وظروفهم.

يعتبر الباحث هو األداة الرئسية في جمع البيانات وتحليلها فالباحث  -3

يذهب بنفسه إلى امليدان ويقوم بإجراء املقابالت والتفاعل مع املفحوصين 

هارات البحثية والخبرة واملالحظة والتسجيل، وعليه فإنه يجب أن يمتلك امل

الالزمة للنجاح في تنفيذ البحوث الكيفية، وكذلك يجب مراعاة القضايا 

 [. 15األخالقية في مثل هذا النوع من البحوث ]

يهتم البحث الكيفي بوصف الظاهرة والتعمق في جمع املعلومات عنها  -4

 وفهمها وتفسيرها.

رىء الباحث ويبنى معرفته حيث يستق inductiveالبحث الكيفي استقرائي  -5

ومفاهيمه ونظرياتة من خالل البيانات واملعلومات التي يحصل عليها وبالتالي 

 يعتبر أداة الستكشاف مشكلة ما لم يسبق بحثها.

يتميز البحث الكيفي بتنوع أدوات جمع البيانات مما يساهم في إثراء  -6

 النتائج وتعزيزها.

هج الكيفي يمتلك العديد من نقاط القوة مما سبق، يمكن القول إن املن      

التى تجعل منه منهًجا مناسًبا لالستخدام في املجال التربوي. مع التأكيد على 

أن إبراز أهمية املنهج الكيفي ال تعني على اإلطالق التشكيك أو التقليل من 

أهمية املنهج الكمي في البحوث التربوية فلكل منهما مميزاته ونقاط ضعفه، بل 

أصبح باإلمكان الدمج بين املنهجين في كثير من البحوث التربوية لالستفادة قد 

من نقاط القوة التى يمتلكها كل منهما، مع األخذ باالعتبار أن طبيعة املوضوع 

واملشكلة التي يراد دراستها هي التى تحدد املنهجية واألدوات املناسبة للتعامل 

 الكمي والكيفي. معها. وفيما يأتي أهم الفروق بين البحث 

 الفروق بين البحث الكمي والبحث الكيفي

يمكن تحديد بعض الفروق بين البحثين الكمي والكيفي بناء على نقاط القوة 

والضعف في كل منهما. حيث يمكن لكل من يمارس البحث التربوي أن يالحظ 

[ والعبدالكريم 1هذه الفروق بين املنهجين. ويلخص برجز وكوملن ومورسن ]
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[ أهم هذه الفروق على 16[ وبرندرت ورودز ]11وقندلجي والسامرائي ] [6]

 النحو األتي:

االختالف في املنطلقات والدوافع االجتماعية: يفترض املنهج الكمي وجود  •

حقائق اجتماعية موضوعية معزولة عن مشاعر ومعتقدات األفراد، ويتم 

ما يفترض املنهج قياسها بأدوات تتوفر فيها خصائص الصدق والثبات. بين

الكيفي وجود معرفة يتم بناؤها اجتماعًيا من خالل وجهات نظر األفراد 

للموقف. فهنالك دوافع اجتماعية وثقافية وعرقية ودينية وتاريخية وغيرها 

تؤثر في املواقف، لذا يحاول الباحث في البحث الكيفي فهم الظاهرة وهي في 

في املجاالت التي يتبين للباحث أن  ظروفها الطبيعية. فاملنهج الكيفي يستخدم

األساليب واملقاييس الكمية ال تستطيع وصف أو تفسير الظاهرة أو الحالة 

املعروضة. فالبحث الكيفي ينظر إلى سلوك اإلنسان على أنه من التعقيد 

بحيث يصعب فهمه بتلك الطريقة. بينما تدعو البحوث الكمية إلى عزل 

 ذي يوجد فيه األفراد املعنيون بالبحث.السلوك اإلنساني عن السياق ال

تهدف البحوث الكمية إلى اختبار بعض الفرضيات التي تتعلق بوصف واقع  •

معين من خالل بناء عالقات وقياس بعض املتغيرات واستخدام البيانات 

إليجاد عالقة ارتباطية أو سببية. كذلك تحاول البحوث الكمية التوصل إلى 

سياق الذي تتم فيه الدراسة. أما البحث الكيفي عموميات غير مرتبطة بال

فيهدف إلى فهم الظاهرة االجتماعية من منظور املشاركين أنفسهم، ومن 

خالل معايشة الباحث لحياة املشاركين العادية. فأفعال الناس وآراؤهم 

ومعتقداتهم تتأثر باملواقف والبيئة التي تحدث فيها. وال يهدف البحث الكيفي 

لنتائج، بل فهم الظاهرة والتعمق فيها لكشف العالقات املعقدة إلى تعميم ا

 وتفسيرها.

تتم البحوث الكمية وفق إجراءت وخطوات تتابعية ومخطط معد إعداًدا  •

محكًما بشكل مسبق. أما البحوث الكيفية فتتميز باملرونة فيما يتعلق بخطة 

جموعة من البحث. فالباحث في البحث الكيفي ال يستطيع وضع فرضية أو م

الفرضيات بشكل مسبق واختبارها، بل يدرس العوامل واملؤثرات في موقف 

يسمع أو يرى ثم  معين ويشتق من املقابالت واملالحظات االستطالعية معنى ما

يضع في ضوء ذلك تخمينات تتطور الحًقا إلى فرضيات يعمل على تأكيدها أو 

الالحقة ثم يخرج بالنتائج نفيها من خالل بقية معلومات مقابالته ومالحظاته 

 والتفسيرات.

عينات البحث الكمي تكون في الغالب عشوائية أو احتمالية لتمثل مجتمع  •

الدراسة وبعدد كبير ومناسب مقارنة بعينات البحث الكيفي التى تكون 

مقصودة وعددها محدود، لكنها تؤكد على غزارة البيانات واملعلومات ويكون 

الكيفية عادة أفراًدا تتوفر فيهم خصائص الحالة  املشاركون في الدراسات

 املدروسة ويتم اختيارهم بصورة هادفة. 

تستخدم البحوث الكمية في الغالب االستبانة لجمع البيانات الكمية التي  •

تكون على شكل أرقام. أما البحوث الكيفية فتستخدم املقابلة املعمقة أو 

على بيانات كيفية تكون عادة على  املالحظة أو تحليل الوثائق وذلك للحصول 

 شكل كلمات وجمل.

دور الباحث في البحث الكمي منفصل عن الدراسة لكي يبتعد عن التحيز.  •

بينما ينغمس الباحث في البحوث الكيفية في دراسة الظاهرة موضوع الدراسة 

في كل مراحلها وال يمكن الفصل بين الباحث ودراسته، فليس هنالك طريقة 

ن العالم االجتماعي ألجل دراسته بل يعمل على اعتماد الذاتية للخروج م

 املنضبطة للبعد عن التحيز عند جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها.

في البحث الكمي يتم تحليل البيانات بعد االنتهاء من جمعها، بينما يبدأ  •

ية تحليل البيانات في البحث الكيفي أثناء جمعها وهنالك تحليل شامل في نها

جمع البيانات، لذا يستغرق تحليل البيانات الكيفية وقًتا وجهًدا مقارنة 

 بالبحث الكمي.

البحث الكمي التعريف باملتغيرات مسبًقا، بينما يعتمد البحث  يتطلب •

الكيفي على االستقراء والذي يوجه الباحث نحو موضوع معين دون سابق 

تصورات راسخة أو افتراضية تتعلق بأي من املتغيرات وكيفية الربط 

 والعالقة بينها.

في ال تهدف إلى مما سبق، يمكن القول إن املقارنة بين املنهج الكمي والكي    

تفضيل أحدهما على األخر بل إبراز نقاط القوة لكل منهما. ويؤكد 

[ أن إبراز أهمية املنهج الكيفي في امليدان التربوي لم ولن يقم 6العبدالكريم ]

على مبدأ التضاد مع املنهج الكمي، بل قام على مسلمة أن املنهج الكيفي 

سياقها الطبيعي وعليه فإنه  يساعد في الوصول إلى فهم أعمق للظواهر في

يقدم للعلماء والباحثين في العلوم التربوية بيانات ومعلومات ال تقل أهمية 

 عَما يقدمه املنهج الكمي.

 الدراسات السابقة. 4

يتناول هذا الجزء الدراسات السابقة العربية واألجنبية مرتبة من األحدث      

إلى األقدم. حيث قام الباحث بالرجوع إلى بعض الدراسات ذات العالقة 

بمعوقات استخدام املنهج الكيفي في التربية بشكل عام وفي اإلدارة والقيادة 

 التربوية بشكل خاص. 

: الدراسات العربية:
ً
 أوال

[ إلى التعّرف على معالم الرؤية البحثية 7فت دراسة مشرف ]هد     

التجديدية التى تتبنى استخدام البحث النوعي في معالجة بعض جوانب أزمة 

البحث التربوي، وأهم التحديات التي تواجه تطبيق منهجية البحث النوعي في 

مجال البحث التربوي. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. 

لت الدراسة إلى أن البحوث النوعية تعد ذات فاعلية مهمة في معالجة وتوص

بعض جوانب أزمة البحث التربوي في الوطن العربي، وأن من معوقات 

استخدام البحث النوعي تأثر الباحثين باملنهج الكمي والفلسفة الوضعية، 

وحاجة الباحثين إلى التدريب على استخدام البحث الكيفي وطرقه وأدواته 

وتحليل بياناته، والوقت والجهد الكبير الذي يحتاجه البحث النوعي في جمع 

البيانات وتحليلها وتفسير النتائج، وصعوبة توفير معايير الصدق في البحث 

النوعي والتي تحتاج من الباحث إلى استخدم طرق وإجراءات دقيقة في جمع 

نوعية، وعدم ثقة البيانات وتحليلها، وصعوبة تعميم النتائج في البحوث ال

 بعض أنصار املنهج الكمي بالبحوث النوعية. 

[ إلى التعّرف على معوقات البحث العلمي في 17وهدفت دراسة العنزي ]     

الجامعات السعودية الناشئة. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي. وتم 

عضو  160تطوير استبانة لجمع بيانات الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من

ة تدريس في ثمان جامعات سعودية هي: جامعة تبوك وجامعة الحدود هيئ

الشمالية وجامعة الطائف وجامعة طيبة وجامعة حائل وجامعة نجران 

وجامعة الباحة وجامعة الجوف. وأظهرت نتائج الدراسة أن معوقات البحث 

العلمي في الجامعات السعودية الناشئة تتمثل في املعوقات األكاديمية وأهمها 

افتقار بعض أعضاء هيئة التدريس ملهارات البحث العلمي وعدم توفر 

املراجع العلمية الكافية وقلة املؤتمرات والندوات وورش العمل حول البحث 

 العلمي.
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[ فهدفت إلى تقص ي معوقات البحث 18أما دراسة الجيدل وشماس ]      

ية. واستخدمت العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريس

الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء هيئة 

عضًوا. وتم استخدام  64التدريس في كلية التربية بصاللة والبالغ عددهم 

االستبانة أداة لجمع بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن أهم معوقات 

 لية والذاتية الشخصية.البحث العلمي تتمثل في املعوقات اإلدارية واملا

[ على استخدام املدخلين الكمي والكيفي في البحث 19وركزت دراسة ريان ]     

 416كدراسة استطالعية لواقع أدبيات اإلدارة العربية. حيث تم مراجعة 

دراسة منشورة في عدد من الدوريات العربية. وتوصلت الدراسة إلى أن 

ي العينة املختارة من البحوث حيث البحوث الكمية تمثل النسبة الغالبة ف

 % من البحوث املنشورة. 80بلغت 

[ على مناهج البحث التربوي بين الكم 9وركزت دراسة محيي الدين ]     

والكيف. واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى تأكيد 

 أهمية البحث الكمي والكيفي في العلوم التربوية. وأن أصحاب الفلسفة

يبحثون عن وجود الظاهرة من عدمه. وأصحاب  -املنهج التجريبي –الوضعية 

يبحثون عن أسباب وجود الظاهرة.  -مثل الظاهراتية -الفلسفة الذاتية

وهكذا نالحظ أن عمل الفريق الثاني مكمل لعمل الفريق األول وهو ما يمكن 

يف في أن نطلق عليه الوحدة في مناهج البحث أو الوحدة بين الكم والك

 البحث التربوي.

[ فتناولت تحليل وتفسير البيانات بين النزعتين 8أما دراسة عنصر ]     

الكمية والكيفية. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت 

نتائج الدراسة إلى أهمية املنهج الكمي واملنهج الكيفي في البحوث االجتماعية 

 ون على حساب الكيف. وأن النزعة الكمية ال يجب أن تك

: الدراسات األجنبية:
ً
 ثانيا

[ إلى التعرف على نقاط القوة 20هدفت دراسة جورس وفاريا وأمليدا ]      

والتحديات للمنهجين الكيفي والكمي. واستخدمت الدراسة املنهج املقارن 

للمقارنة بين نقاط القوة والتحديات في املنهجين. وتوصلت الدراسة إلى أن 

الكيفي يمتلك نقاط قوة تتمثل أهمها في استخدام أكثر من أداة في  املنهج

جمع البيانات، ودراسة الظاهرة في سياقها االجتماعي، والعمق في دراسة 

الظاهرة والحصول على بيانات مفصله عنها، وإعطاء املشاركين في البحث 

ريرها. الفرصة الكافية للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم وخبراتهم وتوضيحها وتب

أما التحديات التي تواجه البحث الكيفي فتتمثل أهمها في أنه يحتاج وقًتا 

وجهًدا كبيرين في جمع البيانات وتحليلها، وصعوبة تعميم النتائج، وضرورة 

مراعاة القضايا األخالقية بعناية فائقة، وصعوبة الحصول على العينة 

بنقاط قوة أهمها أن  وتمثيلها ملجتمع الدراسة. أما البحث الكمي فيتميز

العينة ممثلة ملجتمع الدراسة وكبيرة، واملوضوعية والبعد عن الذاتية من 

قبل الباحث، وسهولة جمع البيانات، واستخدام أساليب إحصائية متنوعة، 

وإجراءات تنفيذه دقيقة. أما التحديات التي تواجه املنهج الكمي فتتمثل 

وعدم تركيزه على دراسة الظاهرة أهمها في صعوبة ضبط متغيرات الدراسة، 

في سياقها االجتماعي، وعدم إهتمامه بالسلوك اإلنساني واملشاعر اإلنسانية 

 إلى ضرورة االستفادة من نقاط القوة في كال 
ً
وتغيرها. وتوصلت الدراسة أيضا

املنهجين الكيفي والكمي والجمع بينهما في بعض الدراسات التى تتوفر فيها 

 شروط ذلك.

[ فهدفت إلى التعرف على محددات الوصول إلى 21ما دراسة فوس ونيس ]أ     

بيانات كافية عن الظاهرة محل الدراسة باستخدام املنهج الكيفي. وتوصلت 

الدراسة إلى أن التشبع في البيانات والوصول إلى بيانات كافية حول مشكلة 

انات الدراسة يتم عندما يصل الباحث إلى أقص ى ما لدى املفحوص من بي

ومعلومات، وكذلك إذا لم يكن هنالك أية بيانات إضافية أثناء عملية 

التحليل. كما توصلت الدراسة إلى أن عدم الحصول على البيانات الكافية في 

 البحث الكيفي يؤثر على صدق األدوات املستخدمة في جمع بيانات الدراسة.

وقات استخدام [ فقد أجرى دراسة حول التعرف على مع22أما رمضان ]     

املنهج الكيفي في عمليات اتخاذ القرار في العناية بالصحة في أوغندا. 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى أن 

سيطرة أنصار املنهج الكمي على املواقع القيادية في قطاع الصحة األوغندية 

جه استخدام املنهج وعدم اقتناعهم بالبحوث الكيفية تعتبر تحدي يوا

الكيفي. وتوص ي الدراسة بضرورة دعم استخدام املنهج الكيفي ودراسة 

 الظاهرة في سياقها االجتماعي.

[ بدراسة حول البحث الكيفي في القيادة 23] كما قام بروكس ونورمور     

التربوية. وتوصلت الدراسة إلى أن مجال القيادة التربوية من املجاالت 

الديناميكية وتعتمد على التفاعل والتأثير في اآلخرين، وأن استخدام املنهج 

الكيفي مهم في إجراء الدراسات مع األخذ باالعتبار السياق الذي تتم فيه 

ما توصلت الدراسة إلى أن الباحث يجب أن يمتلك القدرة والخبرة الدراسة. ك

 الكافية الستخدام املنهج الكيفي في البحث في مجال القيادة التربوية.

[ دراسة هدفت إلى تحديد مناهج 24وأجرى ديفتاك وجالزر وفوجرنس ]     

جالت البحث التي استخدمها الباحثون في سلوفينيا في أبحاثهم املنشورة في امل

العلمية الرصينة خالل السنوات الثالث املاضية. وتوصلت الدراسة إلى أن 

أكثر من نصف األبحاث املنشورة استخدمت املنهج الكيفي والبحث املختلط 

 في البحث التربوي.

 التعليق على الدراسات السابقة

بعد عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية، يمكن القول إن هنالك     

تماًما كبيًرا بالبحث الكيفي على مستوى عاملي، وأن الدراسات السابقة في إه

مجملها ركزت على أهمية املنهج الكيفي وواقع استخدامه والتحديات التى 

تواجه استخدام البحوث الكيفية ومقارنة املنهج الكيفي باملنهج الكمي في 

وتتميز الدراسة البحث التربوي مع إبراز نقاط القوة والضعف في كل منهج. 

الحالية بأنها تحاول التعرف على معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث 

اإلدارة والقيادة التربوية في السياق السعودي ومن وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس املتخصصين في بعض الجامعات السعودية التي طبقت عليها 

نشر ثقافة املنهج الكيفي في الدراسة. إضافة إلى أن الدراسة الحالية تسهم في 

 السياق البحثي السعودى.

 الطريقة واإلجراءات:. 5

 الدراسة منهجأ. 

استخدمت الدراسة املنهج املختلط والذي يجمع بين املنهج الكمي والكيفي     

 Explanatory[. وذلك باستخدام استراتيجية التصميم التفسيري املتتابع 4]

Sequential Designالباحث بجمع البيانات الكمية وتحليلها في  (( حيث يقوم

املرحلة األولى من جمع البيانات يليها جمع البيانات الكيفية وتحليلها في 

 املرحلة الثانية وذلك للحصول على بيانات أعمق عن الظاهرة محل الدراسة. 
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 مجتمع وعينة الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في      

جامعة امللك : )مجال اإلدارة والقيادة التربوية في ثمان جامعات سعودية وهي

سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة طيبة، وجامعة الباحة، وجامعة الجوف، 

راسة وجامعة حائل، وجامعة تبوك، وجامعة امللك فيصل(. وبلغت عينة الد

 Semi-structured) ( عضو هيئة تدريس. وتم إجراء املقابلة شبة املقننة101)

interviewذكور و  5( أعضاء هيئة تدريس منهم )9لغت )( مع عينة قصدية ب

 Maximumإناث(. وتم استخدام استراتيجية التنوع القصوى في العينة ) 4

variation strategyت من وجهات نظر (، مما يساعد في الحصول على بيانا

 ملتغيرات 1متعددة. ويوضح الجدول )
ً
( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

 الجنس، والرتبة العلمية، والجامعة التي ينتمي لها عضو هيئة التدريس.

 1 جدول 

 التكرارات والنسب املئوية ملتغيرات الدراسة املستقلة

 النسبة % التكرار نوع املتغير املتغيرات املستقلة م

 %61.39 62 ذكر الجنس 1

 %38.61 39 أنثى

 %16.83 17 أستاذ الرتبة العلمية 2

 %28.71 29 أستاذ مشارك

 %54.46 55 أستاذ مساعد

 %20.80 21 امللك سعود الجامعة 3

 %31.70 32 طيبة

 %18.80 19 أم القرى 

 %5.90 6 الباحة

 %5.90 6 حائل

 %5.90 6 الجوف

 %7.90 8 تبوك

 %3.00 3 امللك فيصل

  الدراسة عينة أفراد توزيع( 1) الجدول  يوضح     
ً
 والرتبة الجنس، ملتغير تبعا

 األكثرية جاءت حيث. التدريس هيئة عضو لها ينتمي التي والجامعة العلمية،

 وتكرار العينة أفراد إجمالي من%(  61.39) بنسبة الذكور  لصالح النسبية

(62 )،
ً
 ( 39) قدره وتكرار%( 38.61) اإلناث نسبة بلغت بينما عضوا

ً
. عضوا

 األستاذ لصالح العلمية الرتبة متغير في النسبية األكثرية جاءت كذلك

،( 55) وتكرار العينة أفراد إجمالي من%( 54.46) بنسبة املساعد
ً
 بينما عضوا

،( 29) وتكرار%( 28.71) املشاركين األساتذة نسبة بلغت
ً
 نسبة أما عضوا

 ( 17) وتكرار%( 16.83) فبلغت األساتذة
ً
 بمتغير يتعلق فيما أما. عضوا

 لصالح النسبية األكثرية فجاءت التدريس هيئة عضو لها ينتمي التي الجامعة

 ( 32) وتكرار العينة إجمالي من%( 31.70) بنسبة طيبة جامعة
ً
 .عضوا

 الدراسة أداةج. 

 العينة، أفراد من البيانات لجمع واملقابلة االستبانة الدراسة استخدامت     

 البيانات على األول  الجزء ركز. رئيسين جزأين من االستبانة تكونت حيث

  الدراسة عينة ألفراد األولية
ً
 العلمية، والرتبة الجنس، ملتغيرات وفقا

 من الثاني الجزء ركز بينما. التدريس هيئة عضو لها ينتمي التي والجامعة

 التربوية والقيادة اإلدارة بحوث في الكيفي املنهج استخدام معوقات على األداة

 تم وقد. السعودية بالجامعات التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من

 النحو على العينة أفراد استجابة درجة يمثل متدرج ثالثي مقياس استخدام

 إلى االستبانة وهدفت( ضعيفة بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة، بدرجة: ) األتي

 إتاحة كذلك املحور، فقرات من فقرة كل عن كمية بيانات على الحصول 

 على والحصول  أعمق بشكل نظرهم وجهة عن للتعبير للمستجيبين الفرصة

 . املفتوح السؤال خالل من االستبانة محور  حول  نوعية بيانات

 وذلك البحوث من النوع هذا مثل في األخالقية القضايا مراعاة تم كما     

 التامة بالسرية ستحظى البيانات جميع بأن الدراسة في للمشاركين بالتأكيد

 املقابلة بأن التنبيه تم كذلك العلمي، البحث ألغراض إال تستخدم ولن

 مع ذلك على املوافقة عليه املشاركة في يرغب من فإن وعليه مسجلة ستكون 

 املقابلة إلجراء املناسب واملكان الوقت اختيار في املشاركين خصوصية مراعاة

 .املقابلة من االنسحاب أو االعتذار في الحق للمشارك وأن

 االستبانة وثبات صدق

 مجموعة على بعرضها الباحث قام لالستبانة الظاهري  الصدق من للتأكد      

 النفس وعلم التربوية اإلدارة مجال في املتخصصين األكاديميين الخبراء من

 ضوء وفي للمحور، وانتمائها ومناسبتها العبارات وضوح حيث من لتحكيمها

 تعديل تم املحكمين، السادة من عليها الحصول  تم التي الراجعة التغذية

 تمثل النهائية صورتها في فقرة( 20) من مكونة وأصبحت فقراتها بعض

 تم كذلك. التربوية والقيادة اإلدارة بحوث في الكيفي املنهج استخدام معوقات

 أما. الدراسة ألداة الداخلي االتساق لصدق( بيرسون ) االرتباط معامل حساب

 يوضح حيث. كرونباخ الفا معامل بحساب منه التأكد فتم االستبانة ثبات

 . كرونباخ الفا الثبات ومعامل بيرسون  إرتباط معامل حساب نتائج( 2) جدول 
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 2 جدول 

 السعودية بالجامعات التدريس هيئة أعضاء نظر  وجهة من التربوية والقيادة اإلدارة بحوث في الكيفي املنهج استخدام معوقات ملحور  والثبات الصدق

 الثبات ألفاكرونباخ الصدق انحراف متوسط العبارات م

 الداللة االرتباط

 0.820 **0.000 0.731 0.430 2.233 عدم القناعة بأهمية البحث الكيفي 1
 0.826 **0.000 0.630 0.346 2.867 عدم تشجيع عضو هيئة التدريس طالبه على استخدام البحث الكيفي 2
يوجه عضو هيئة التدريس طالبه إلى استخدام املنهجية البحثية التي تتفق مع خلفيته  3

 البحثية
2.500 0.509 0.402 0.028* 0.824 

 0.823 **0.000 0.678 0.379 2.167 حجم العينة في البحوث الكيفية عادة ما تكون قليلة 4
 0.823 **0.000 0.678 0.379 2.167 ممثلة ملجتمع الدراسة العينة في البحوث الكيفية غير 5
 0.815 **0.000 0.848 0.509 2.500 صعوبة تعميم نتائج الدراسة في البحوث الكيفية 6
 0.816 **0.000 0.849 0.508 2.567 صعوبة قياس صدق األدوات في البحوث الكيفية 7
 0.816 **0.000 0.815 0.504 2.567 الكيفيةصعوبة قياس ثبات األدوات في البحوث  8
 0.823 **0.000 0.0.678 0.490 2.367 بعض القضايا األخالقية في البحوث الكيفية تعيق استخدامها 9
10  

ً
 طويال

ً
 0.818 **0.000 0.836 0.379 2.167 يستغرق تحليل البيانات الكيفية وقتا

 0.821 **0.000 0.767 0.490 2.633 يحتاج تحليل البيانات الكيفية إلى جهد كبير 11
 0.826 **0.000 0.630 0.450 2.733 قلة املراجع العربية حول البحوث الكيفية 12
 0.817 **0.000 0.718 0.346 2.867 قلة املراجع املترجمة إلى العربية حول البحوث الكيفية. 13
 0.823 *0.013 0.446 0.507 2.467 توفر الجامعة البرامج اإلحصائية الالزمة لتحليل البيانات الكيفية ال 14
 0.821 **0.003 0.519 0.509 2.500 ال تركز برامج الدراسات العليا على البحث الكيفي بالقدر الكافي مقارنة بالبحوث الكمية 15
 0.819 **0.000 0.639 0.504 2.567 الكيفيةقلة الدورات التدريبية حول البحوث  16
 0.823 *0.018 0.429 0.507 2.533 قلة املؤتمرات وورش العمل حول نشر ثقافة البحث الكيفي 17
 0.826 **0.000 0.631 0.346 2.867 مقاومة التغيير لدى بعض أعضاء هيئة التدريس للمناهج الحديثة في البحوث التربوية 18
 0.815 **0.000 0.829 0.498 2.400 األبحاث الكيفية ألغراض الترقيةعدم قبول  19
ثقافة البحث الكيفي جديدة على املؤسسات البحثية العربية وتحتاج إلى بعض الوقت  20

 حتى يتقبلها املجتمع البحثي
2.667 0.479 0.820 0.000** 0.819 

 0.948   4.559 53.20 اإلجمالي

  دالة ارتباطيه عالقة وجود( 2) الجدول  يوضح     
ً
 محور  بين إحصائيا

 وعباراته التربوية والقيادة اإلدارة بحوث في الكيفي املنهج استخدام معوقات

 فقد الثبات معامل أما وعباراته، للمحور  املحتوى  صدق على يدل وهذا

 وهذه 0.948 بلغ فقد املحور  إجمالي أما ،0.826 ،0.815 بين قيمه تراوحت

 صالحة االستبانة وأن وعباراته املحور  ثبات على يدل مما عالية القيم

 .الدراسة ألغراض

 املقابلة وثبات صدق

 التعددية استراتيجية استخدام تم الكيفية البيانات صدق من للتأكد      

Triangulation وهي الدراسة بيانات لجمع أداة من أكثر استخدام تم حيث 

 كل يدعم كيفية وبيانات كمية بيانات على للحصول  وذلك واملقابلة االستبانه

 عينة في تعددية هنالك كذلك[. 5] الصدق يعزز  مما األخر نتائج منهما

 البحث في الثبات أما. والجامعة العلمية والرتبة الجنس حيث من الدراسة

( Dependability) االعتمادية استخدام خالل من منه التأكد فيتم الكيفي

  البحث تضمين تم حيث
ً
 تطبيقه وإجراءات البحث تصميم يوضح قسما

 تم حيث Confirmability التطابقية استخدام تم كذلك بياناته، وتحليل

 إلى وتوصل بياناته وتحليل البحث خطوات ونقد ملراجعة ناقد باحث اختيار

 في الثبات تحقيق في يساعد مما عليها الحصول  تم التي للنتائج مشابهة نتائج

 [.6] الكيفي البحث

 الدراسة بيانات تحليل في املستخدمة اإلحصائية األساليب

 SPSS Statisticalاالجتماعية العلوم في اإلحصائية الحزم برنامج استخدام تم 

Package for Social Sciences إدخال تم حيث الكمية، البيانات لتحليل 

 اإلحصائية األساليب باستخدام وتحليلها البرنامج في البيانات

 :اآلتية 

  الدراسة عينة خصائص لوصف املئوية والنسب التكرارات •
ً
 .ملتغيراتها وفقا

 .الدراسة ألداة الداخلي االتساق لحساب بيرسون  ارتباط معامل •

 .الدراسة أداة ثبات معامل لحساب كرونباخ ألفا معامل •

 عينة أفراد استجابات ملعرفة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات •

 .الدراسة

 .مجموعتين بين الفروق لداللة T. Test"  ت"  اختبار •

 أكثر بين الفروق لداللة ANOVA One-Way"  ف"  األحادي التباين تحليل •

 . مجموعتين من

 اعتماد تم العينة أفراد الستجابات الكمية البيانات وتفسير عرض وبهدف

 : األتي حسب املتدرج الثالثي املعيار

 ضعيفة بدرجة 1.49 – 1.00 من  

 متوسطة بدرجة 2.49 – 1.50 من 

 عالية بدرجة 3.00 – 2.50 من 

 في املفتوح السؤال من عليها الحصول  تم التي النوعية البيانات أما    

  تحليلها تم فقد املقابلة وأسئلة االستبانة
ً
 التحليل خطوات باستخدام كيفيا

 وقراءتها وكتابتها وتفريغها تنظيمها ثم ومن املقابالت تسجيل تم حيث الكيفي،

 البيانات وترميز تصنيف تم ذلك بعد. بعمق فهمها بهدف مرة من أكثر

(Coding )بناؤها وتم تحتها تندرج التي والفئات املوضوعات برزت حيث 

 الطريقة يخالف االستقرائي املنهج إن[. Inductively [13 استقرائي بشكل

 من تنطلق والتي الوضعية الفلسفة على تقوم والتي الكمي البحث في املتبعة

 البنائية على فيعتمد الكيفي البحث أما. اختبارها ثم الفرضيات

(Constructivism )في املشاركين نظر وجهة من املعرفة بناء من تنطلق والتي 

 عن وعميقة مفصلة كيفية بيانات على الحصول  خالل من وذلك الدراسة
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 في مشارك بكل خاصة رموز  استخدام تم كذلك[. 6] الدراسة محل الظاهرة

 معلومات وخصوصية سرية على حفاًضا البيانات عرض عند املقابلة

 .املشاركين

 ومناقشتها النتائج. 5

  الجزء هذا يتناول  
ً
 أسئلة عن لإلجابة وذلك ومناقشتها الدراسة لنتائج عرضا

 :اآلتية الدراسة

 اإلدارة بحوث في الكيفي املنهج استخدام معوقات ما: "ونصه األول  السؤال

 بالجامعات التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من التربوية والقيادة

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدام تم حيث ؟"السعودية

 . السؤال هذا عن لإلجابة

 3 جدول 

 الدراسة عينة أفراد الستجابات الوصفية البيانات

درجة وجود  انحراف متوسط العبارات م

 املعوق 

 ترتيب

 1 عالية 0.448 2.802 قلة الدورات التدريبية حول البحوث الكيفية 16

 2 عالية 0.497 2.713 قلة املؤتمرات وورش العمل حول نشر ثقافة البحث الكيفي 17

ال تركز برامج الدراسات العليا على البحث الكيفي بالقدر الكافي مقارنة  15
 بالبحوث الكمية

 3 عالية 0.599 2.683

إلى استخدام املنهجية البحثية التي تتفق  يوجه عضو هيئة التدريس طالبه 3
 مع خلفيته البحثية

 4 عالية 0.687 2.515

 5 متوسطة 0.673 2.495 ال توفر الجامعة البرامج اإلحصائية الالزمة لتحليل البيانات الكيفية 14

 6 متوسطة 0.656 2.446 عضو هيئة التدريس طالبه على استخدام البحث الكيفي عدم تشجيع 2

 7 متوسطة 0.740 2.426 قلة املراجع املترجمة إلى العربية حول البحوث الكيفية. 13

 8 متوسطة 0.710 2.406 قلة املراجع العربية حول البحوث الكيفية 12

التدريس للمناهج الحديثة في مقاومة التغيير لدى بعض أعضاء هيئة  18
 البحوث التربوية

 9 متوسطة 0.722 2.396

 10 متوسطة 0.678 2.386 يحتاج تحليل البيانات الكيفية إلى جهد كبير 11

ثقافة البحث الكيفي جديدة على املؤسسات البحثية العربية وتحتاج إلى  20
 بعض الوقت حتى يتقبلها املجتمع البحثي

 11 متوسطة 0.699 2.347

10  
ً
 12 متوسطة 0.697 2.337 يستغرق تحليل البيانات الكيفية وقًتا طويال

 13 متوسطة 0.720 2.267 صعوبة تعميم نتائج الدراسة في البحوث الكيفية 6

 14 متوسطة 0.699 2.248 عدم قبول األبحاث الكيفية ألغراض الترقية 19

 15 متوسطة 0.786 2.228 صعوبة قياس صدق األدوات في البحث الكيفي 7

 16 متوسطة 0.754 2.178 صعوبة قياس ثبات األدوات في البحث الكيفي 8

 م 16 متوسطة 0.669 2.149 في البحوث الكيفية عادة ما تكون قليلة حجم العينة 4

 18 متوسطة 0.684 2.149 بعض القضايا األخالقية في البحوث الكيفية تعيق استخدامها 9

 19 متوسطة 0.791 2.069 عدم القناعة بأهمية البحث الكيفي 1

 20 متوسطة 0.714 2.010 ممثلة ملجتمع الدراسة العينة في البحوث الكيفية غير 5

 ) بدرجة متوسطة( 2.362 متوسط إجمالي املحور 

 0.626 انحراف معياري 

 % 78.733 نسبة مئوية %

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والترتيب 3الجدول ) يوضح      

الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج الكيفي في 

بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

بالجامعات السعودية. حيث أظهرت النتائج أن املتوسطات الحسابية تتراوح 

( أي أن درجة 2.36) (، وبمتوسط عام للمحور قدره2.01 – 2.80) بين

موافقة أفراد العينة على معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة 

والقيادة التربوية جاءت بدرجة متوسطة. وجاءت عبارة " قلة الدورات 

حول  التدريبية حول البحوث الكيفية" وعبارة " قلة املؤتمرات وورش العمل

نشر ثقافة البحث الكيفي" وعبارة " ال تركز برامج الدراسات العليا على 

البحث الكيفي بالقدر الكافي مقارنة بالبحوث الكمية" وعبارة " يوجه عضو 

هيئة التدريس طالبه إلي استخدم املنهجية البحثية التي تتفق مع خلفيته 

نتشار ثقافة املنهج البحثية" بدرجة عالية، وقد يعود السبب في ذلك إلى ا

الكمي واستخدامه في غالبية البحوث التربوية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

[ 25[ وديفتاك وجالزر وفوجرنس ]23[ ورمضان ]17[ والعنزي ]7مشرف ]

والتي تؤكد على سيطرة ثقافة املنهج الكمي في البحوث التربوية. أما بقية 

ت عبارة " العينة في البحوث العبارات فجاءت بدرجة متوسطة، حيث سجل

( وقد يعود السبب 2.01الكيفية غير ممثلة ملجتمع الدراسة" أقل متوسط )

في ذلك إلى أن البحوث الكيفية ال تشترط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع 

فاملهم هو الحصول على معلومات عميقة وكافية وثرية عن الظاهرة محل 

 [.6الدراسة باستخدام عينة قصدية ]
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فيما يتعلق بالنتائج الكيفية للدراسة، فقد برزت ثالثة موضوعات رئيسة       

تم بناؤها من خالل تحليل بيانات املقابالت الشخصية ألعضاء هيئة التدريس 

وهي: أهمية املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية، معوقات 

لتربوية، والحلول املقترحة استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة ا

للتغلب على معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة 

 التي تندرج تحت كل منها.  التربوية. وفيما يأتي عرض لهذه املوضوعات والفئات

 بحوث اإلدارة والقيادة التربوية:أهمية استخدام املنهج الكيفي في  -1

ابلة من أعضاء هيئة التدريس على أهمية أكد جميع املشاركين في املق

استخدام املنهج الكيفي ملا يتميز به من خصائص مناسبة لدراسة العديد من 

الظواهر واملشكالت في مجال اإلدارة والقيادة التربوية وتقديم معلومات 

 وبيانات ثرية وعميقه عنها. على سبيل املثال ذكر أحد املشاركين في املقابلة:

البحوث النوعية بأهمية بالغة في اإلدارة والقيادة التربوية ألنها تقوم تتميز      

 في البناء املعرفي في مجال 
ً
على منهج فلسفس ي في دراسة الظاهرة أكثر عمقا

الظاهرة املدروسة، ولكونها تستخدم عدًدا من الوسائل لجمع بيانات 

ل املستندات، الظاهرة كاملالحظة املباشرة وغير املباشرة واملقابلة وتحلي

ومعرفة الظروف واملشاهد االجتماعية والشخصية واملادية التي تتعلق 

بالظاهرة املدروسة، وفيها تظهر شخصية الباحث من خالل ما يمتلكه من 

 (.M2خبرات وتفاعله مع طبيعة الظاهرة في تحليل وتفسير النتائج )

 ويضيف مشارك آخر:

فة من وجهات نظر متنوعة وهذا البحث الكيفي يساعد في بناء املعر       

يتناسب مع طبيعة البحوث التربوية حيث تتفاعل الكثير من العوامل في 

تشكيل املعرفة املرتبطة بموضوع الدراسة وبالتالي ال توجد وجهة نظر واحدة 

مطلقة صحيحة بل العديد من وجهات النظر. كما أن البحث الكيفي مهم 

ف والتحليل بل يهدف إلى التعمق في ألنه ال يتوقف فقط عند مستوى الوص

دراسة الظاهرة موضوع الدراسة من خالل التعرف على الخبرات الواقعية 

املعاشة لألفراد املشاركين في الدراسة. كم أن البحث الكيفي يتميز بدراسة 

الظاهرة في سياقها وبالتالي يعطي بيانات واقعية وثيقة الصلة بسياق الدراسة 

ملجتمع وقضاياه، إن البحوث الكيفية في املجال التربوي وليست منعزله عن ا

 واتجاًها عاملًيا ال يمكن غض الطرف عنه إاذا أردنا أن نسهم 
ً
أصبحت واقعا

 (.M4في ركب الحضارة وتطوير املعرفة )

[، 9[، ودراسة محيي الدين ]7وتتفق هذ النتيجة مع دراسة مشرف ]     

[ 22[، ودراسة رمضان ]23ور ][، ودراسة بركس ونورم8ودراسة عنصر ]

[. والتي تؤكد جميعها على أهمية املنهج 20ودراسة جورس وفاريا وأمليدا ]

 الكيفي وقيمته واملعلومات الثرية التي يقدمها في البحوث التربوية.

 معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية: - 2

مس فئات تم بناؤها من استجابات أعضاء يندرج تحت هذا املوضوع خ      

هيئة التدريس املشاركين في املقابلة وهي: معوقات تتعلق بالباحث نفسه، 

ومعوقات تتعلق ببرامج الدراسات العليا، ومعوقات تتعلق بآلية تنفيذ 

البحوث الكيفية وأنها تستغرق وقًتا وجهًدا كبيًرا، ومعوقات تتعلق بصعوبة 

بحوث الكيفية، ومعوقات تتعلق بقلة الدورات التدريبية تعميم النتائج في ال

وورش العمل حول البحث الكيفي، ومعوقات تتعلق بعدم توفر املراجع 

العلمية والبرامج اإلحصائية الالزمة التي يحتاجها الباحث الستخدام املنهج 

 الكيفي في دراسته.

 معوقات تتعلق بالباحث نفسه:

أعضاء هيئة التدريس الذين تمت مقابلتهم أن من معوقات  حيث ذكر جميع

استخدام املنهج الكيفي معوقات تتعلق بالباحث. على سبيل املثال ذكرت 

 إحدى عضوات هيئة التدريس:

الثقافة العامة الدارجة في الوطن العربي والتي أطرت جودة البحث في      

ملنهج الكيفي، وهذه املنهج الكمي فقط هي عامل كبير معيق الستخدام ا

 كان أم 
ً
الثقافة أصبحت طاردة ألي منهج آخر مما استدعى الباحث طالبا

 
ً
عضو هيئة تدريس إلى تجنب هذا املنهج ليس لعدم اإليمان به فقط بل خوفا

من الخوض في املجهول ومخالفة الثقافة الكمية الدارجة واملكتسحة 

 (.M6ملباشر مع املبحوث )للميدان، كذلك ضعف مهارة الباحث في التواصل ا

 ويضيف عضو هيئة تدريس آخر:

"جهل كثير من الباحثين بآليات وإجراءات املنهج الكيفي وبالتالي ال 

 (.M3يستخدمونه بل ويصدون طالبهم عن استخدامه في ابحاثهم")

مما سبق، يمكن القول أن املنهج الكيفي على الرغم من أهميته إال أن      

ث التربوية يتطلب من الباحث التمكن واإلملام بأهدافه استخدامه في البحو 

وفلسفته وأدواته وطرق جمع بياناته وتحليلها وعرضها وتفسيرها ومناقشتها. 

ند إضافة إلى ضرورة إملام الباحث بالقضايا األخالقية التي يجب مراعاتها ع

 استخدام هذا النوع من البحوث.

 يا:معوقات تتعلق ببرامج الدراسات العل 2.2

حيث ذكر جميع أعضاء هيئة التدريس الذين تمت مقابلتهم أن هنالك 

معوقات تتعلق ببرامج الدراسات العليا في كليات التربية. حيث ذكر على سبيل 

 املثال أحد املشاركين:

 على البحوث 
ً
"أغلب برامج الدراسات العليا في الجامعات ال تؤكد كثيرا

الوصفية املسحية والتجريبية وشبة النوعية بقدر ما تتعامل مع البحوث 

 (.M2التجريبية، بل وأوغلت في تطبيق البحوث الوصفية املسحية" )

 ويضيف أحد املشاركين في اإلجابة عن السؤال املفتوح لالستبانة:

"تم تصميم أغلب املقررات التى تخدم البحث العلمي في الدراسات العليا 

ماعدا التطرق باستحياء للمقابلة  باالتجاه الكمي، مع تجاهل الجانب الكيفي

ملشكالت فإنه لم يخدم كأداة لجمع البيانات، أما البحث الكيفي كاتجاه لحل ا

 كما يجب". 

معوقات تتعلق بآلية تنفيذ البحوث الكيفية وأنها تستغرق وقًتا وجهًدا  2.3

 كبيًرا:

 من أعضاء هيئة التدريس الذين تمت مقابلتهم هذه الفئة من 9من  4ذكر 

 املعوقات فعلى سبيل املثال ذكرت إحدى عضوات هيئة التدريس:

"إجراء تحليل البيانات الكيفية يتطلب جهًدا ووقًتا أكبر مقارنة بالبحث 

 (.M8الكمي" )

 كذلك ذكر عضو هيئة تدريس:

"من معوقات البحث الكيفي ان الباحث يحتاج مدة زمنية طويلة لتنفيذ 

 (. M5لظاهرة" )إجراءات البحث ودراسة ومعايشة ا

 وأضاف عضو هيئة تدريس:

 للقيام به وتحليل بياناته" 
ً
"إن البحث الكيفي يتطلب جهًدا كبيًرا ووقًتا طويال

(M1.) 

  
ً
 طويال

ً
ويمكن القول، إنه حتى لو استغرق تحليل البيانات الكيفية وقتا

حث وجهًدا كبيًرا أو معايشة للظاهرة محل الدراسة ملدة زمنية طويلة، فإن الب

الكيفي يستحق ذلك نظًرا للبيانات الثرية التي سيحصل عليها الباحث والتي 
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ستساعده في فهم الظاهرة بعمق وبالتالي سينعكس ذلك على نتائج البحث 

 [. 20[وفاريا وأمليدا   ورصانته. وهذا ما تؤكده نتائج دراسة جورس

 تتعلق بصعوبة تعميم النتائج: معوقات 2.4

من أعضاء هيئة التدريس الذين تمت مقابلتهم إلى صعوبة  9من  3تطرق 

 تعميم النتائج في البحوث الكيفية. حيث ذكر عضو هيئة تدريس:

 لصغر حجم العينة في البحث الكيفي، فإن النتائج التي يتم الوصول 
ً
"نظرا

 (.M3إليها يصعب تعميمها" )

 ة تدريس آخر:ويضيف عضو هيئ

"من الصعوبات التي تواجه الباحث في البحث الكيفي ثبات األداة وصدقها 

 (.M5واملوضوعية وقابلية النتائج للتعميم" )

على ما سبق، يمكن القول إن هدف البحث الكيفي هو التعمق في  بناء      

فهم الظاهرة محل الدراسة والحصول على بيانات ثرية وكافية وتخدم 

الغرض من الدراسة وتجيب عن أسئلتها. لذا فالباحث الذي يستخدم املنهج 

الكيفي ال يهدف إلى أن تكون عينة البحث ممثلة ملجتمع الدراسة ألنه ليس 

هداف البحث الكيفي تعميم النتائج بل فهم أعمق للظاهرة وفي سياقها من أ

االجتماعي وبذاتية منضبطة. بل ويرى بعض أنصار املنهج الكيفي أنه يمكن 

( وأن ذلك Transferabilityتحويل بعض النتائج الكيفية إلى حاالت مشابهة )

ث الجديد يمكن أن يحدث بعد إنتهاء البحث وتكون مسئولية ذلك على الباح

[. من 6الختيار ما يراه مناسًبا من نتائج لتحويلها لبعض الحاالت املشابهة ]

جهة أخرى فإن قضية الصدق والثبات في البحوث الكيفية يتم التأكد منها 

بطرق مختلفة عن الطرق املتبعة في البحوث الكمية حيث يتم التأكد من 

( Confirmabilityبقية )( والتطاTriangulationالصدق عن طريق التعددية )

والتي تعتمد على وجود باحث ناقد إلجراءات البحث بما فيها تحليل البيانات 

للتأكد من التطابق في النتائج التي تم الوصول إليها. كذلك يمكن التأكد من 

( والتي Dependabilityالثبات في البحوث الكيفية باستخدام االعتمادية )

كيفي تم بشكل رصين وفق اإلجراءات املتبعة تؤكد على أن تصميم البحث ال

في مثل هذا النوع من البحوث وأن البحث يشتمل على شرح للطريقة 

 [.14جراءات التى اتبعها الباحث ]واإل 

معوقات تتعلق بقلة الدورات التدريبية وورش العمل حول البحث  2.5

 الكيفي: 

م إلى هذه الفئة من أعضاء هيئة التدريس الذين تمت مقابلته 9من  4أشار 

 من املعوقات. على سبيل املثال ذكرت إحدى عضوات هيئة التدريس:

من معوقات استخدام املنهج الكيفي في العلوم التربوية قلة عقد الدورات "

 (. M9التدريبية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم البحثية" )

تي تؤكد أن من معوقات [ وال17وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي ]

البحث العلمي في الجامعات الناشئة قلة الدورات التدريبية وورش العمل 

 ألعضاء 
ً
واملؤتمرات العلمية. ويمكن القول، إن الدورات التدريبية مهمة جدا

تنمية معارفهم هيئة التدريس والطلبة على حٍد سواء، ملا لها من دور في 

 مهاراتهم البحثية.

علق بعدم توفر املراجع العلمية والبرامج اإلحصائية الالزمة معوقات تت 2.6

 التي يحتاجها الباحث:

  
ً
ذكرت إحدى عضوات هيئة التدريس هذه الفئة موضحه أنها تشكل عائقا

 أمام الباحثين املهتمين بالبحث الكيفي، حيث قالت:

"من املعوقات قلة الكتب في مجال البحث الكيفي وعدم توفر البرامج 

 مع تكلفتها املرتفعة اإلحص
ً
ائية الالزمة لتحليل البيانات الكيفية خصوصا

(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي M8بالنسبة للطلبة غير املدعومين" )

[ والتي توصلت إلى أن عدم توفر املراجع العلمية يعتبر من معوقات 17]

 ي في الجامعات السعودية الناشئة.البحث العلم

قترحة للتغلب على معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث الحلول امل - 3

 اإلدارة والقيادة التربوية.

يجيب هذا املوضوع عن سؤال الدراسة الثاني ونصه " كيف يمكن التغلب 

على معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من 

ودية"؟ حيث ذكر وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السع

املشاركون في املقابلة بعض الحلول املقترحة للتغلب على معوقات البحث 

 الكيفي من وجهة نظرهم وهي على النحو األتي:

 نشر ثقافة البحث الكيفي في الجامعات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة. •

 تضمين برامج الدراسات العليا مقررات حول البحث الكيفي. •

الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة الكتساب مهارات عقد  •

 البحث الكيفي.

توفير الكتب العلمية املتخصصة في البحث الكيفي وترجمة بعضها إلى  •

 العربية ملساعدة الباحثين على الرجوع إليها.

 توفير برامج التحليل اإلحصائي للبيانات الكيفية. •

اإلدارة والقيادة التربوية على استخدام البحوث تشجيع الباحثين في مجال  •

 الكيفية في دراساتهم.

السؤال الثالث ونصه "هل تختلف استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  

معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة 

جنس، والرتبة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية تبًعا ملتغير ال

العلمية، والجامعة؟ حيث تنقسم اإلجابة عن هذا السؤال إلى ثالثة أقسام 

 الدراسة. حسب متغيرات

: الفروق حسب متغير الجنس:
ً
 أوال

( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات 4يوضح الجدول ) 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج الكيفي في 

بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 ملتغير الجنس.
ً
 بالجامعات السعودية تبعا

لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من  T- Testاختبار " ت "  4جدول 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية تبًعا ملتغير الجنس

 لةاتجاه الدال الداللة قيمة "ت" 39إناث ن = 62ذكور ن = محاور االستبانة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

محور معوقات استخدم املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة 

 التربوية

دالة لصالح  **0.000 12.739 0.464 1.719 0.277 2.767
 الذكور 
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 4يوضح الجدول )      

 للجنس ولصالح الذكور. وقد يعود 
ً
استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا

%( مما أوجد 61.39السبب في ذلك إلى أن معظم عينة الدراسة من الذكور )

النتيجة مع نتيجة دراسة التقارب في وجهات النظر بينهم. وتختلف هذه 

[ والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 17العنزي ]

 معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة تعزى ملتغير الجنس.

 ثانًيا: الفروق حسب متغير الرتبة العلمية:

فروق بين ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة ال5يوضح الجدول ) 

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج 

الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 ملتغير الرتبة العلمية.
ً
 التدريس بالجامعات السعودية تبعا

 5جدول 

لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة  One Way ANOVAالتباين األحادي  تحليل

 التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية تبًعا للرتبة العلمية

درجات  املصدر محاور االستبانة

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 اتاملربع

الداللة اإلحصائية  الداللة قيمة "ف"

0,05 

محور استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة 

 والقيادة التربوية

 ال توجد **0.000 18.105 7.006 14.012 2 بين املجموعات

داخل 

 املجموعات

98 334.327 0.387 

  348.338 100 املجموع

 عند مستوى الداللة ) (
ً
 ** دالة إحصائيا

 عند مستوى الداللة ) (
ً
 * دالة إحصائيا

 بين متوسطات 5يوضح الجدول )      
ً
( عدم وجود تباين دال إحصائيا

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج الكيفي في 

التدريس  بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة

 للرتبة العلمية )أستاذ 
ً
أستاذ  –أستاذ مشارك  –بالجامعات السعودية تبعا

مساعد(، مما يشير إلى اتفاق أفراد العينة على تلك النتائج. وقد يعود السبب 

في ذلك إلى الخبرة األكاديمية التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس املشاركين في 

 لدراسة حول مناهج البحث التربوي.ا

ا: الفروق حسب متغير الجامعة:
ً
 ثالث

( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين 6يوضح الجدول )    

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج 

الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 ملتغير الجامعة.التدريس بالجامعات السع
ً
 ودية تبعا

 6جدول 

لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

 التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية تبًعا ملتغير الجامعة

درجات  املصدر محاور االستبانة

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 اتاملربع

قيمة 

 "ف"

الداللة اإلحصائية  الداللة

0,05 

محور معوقات استخدام البحث الكيفي في مجال 

 اإلدارة والقيادة التربوية

 ال توجد 0.897 0.405 0.165 1.157 7 بين املجموعات

داخل 

 املجموعات

93 37.990 0.408 

  39.147 100 املجموع

 عند مستوى الداللة ) (
ً
 ** دالة إحصائيا

 عند مستوى الداللة ) (
ً
 * دالة إحصائيا

( عدم وجود تباين دال إحصائًيا بين متوسطات 6يوضح الجدول )       

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام املنهج الكيفي في 

ة التدريس بحوث اإلدارة والقيادة التربوية من وجهة نظر أعضاء هيئ

 ملتغير الجامعة، مما يشير إلى اتفاق أفراد العينة 
ً
بالجامعات السعودية تبعا

  على تلك النتائج.

 التوصيات

على نتائج الدراسة، يمكن تقديم بعض التوصيات ملتخذي القرار في  بناءً  

 الجامعات ومراكز البحوث التربوية كما يأتي: 

نشر ثقافة املنهج الكيفي وأهميته في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية  •

والبحوث التربوية بشكل عام، وذلك من خالل عقد الندوات واملؤتمرات 

الكيفي وفلسفته وأهميته وتحليل بياناته وتشجيع وورش العمل حول البحث 

 الباحثين على حضورها.

تضمين برامج الدراسات العليا ملرحلتي املاجستير والدكتوراه بعض  •

 املقررات النظرية والعملية عن البحث الكيفي في التربية.

تشجيع طلبة الدراسات العليا على استخدام مناهج البحث الكيفي في  •

ك من خالل استخدام أدوات البحث الكيفي مثل املقابلة بحوثهم وذل

 واملالحظة وتحليل املستندات. 

عقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين حول البحث  •

الكيفي بحيث تشمل الدورات التدريبية جزًءا نظرًيا وجزًءا تطبيقًيا يركز على 

ها وتفسيرها مما يساعد في جمع البيانات الكيفية وتحليلها وعرض نتائج

تطوير مفاهيمهم ومهاراتهم واتجاهاتهم نحو البحث الكيفي كأحد املناهج 

 املهمة في البحث التربوي.

توفير املراجع العلمية الرصينة التي تتناول البحث الكيفي في املكتبة املركزية  •

ع لها وجعلها متاحة للباحثين بشكل ورقي وإلكتروني لالستفادة منها والرجو 

 عند الحاجة.
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توفير البرامج اإلحصائية للبحوث الكيفية وتدريب أعضاء هيئة التدريس  •

وطلبة الدراسات العليا والباحثين على استخدامها في تحليل البيانات 

 الكيفية.

أما فيما يتعلق بمقترحات الدراسة، فيقترح الباحث إجراء دراسة تحليلية       

في املجالت العلمية التربوية املحكمة في اململكة لألبحاث العلمية املنشورة 

العربية السعودية خالل الخمس سنوات املاضية وذلك للوقوف على واقع 

استخدام املنهج الكيفي في البحوث التربوية. كذلك يقترح الباحث إجراء 

دراسة حول معوقات استخدام البحوث الكيفية في املجال التربوي من وجهة 

 سات العليا في الجامعات السعودية.نظر طلبة الدرا

 املراجع

 املراجع العربية أ.

(. مناهج البحث الكمي والنوعي واملختلط. 2018[ أبو عالم، رجاء محمود )4]

 عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

(. البحث النوعي في التربية. الرياض: 2012[ العبدالكريم، راشد حسين )6]

 ، النشر العلمي واملطابع.جامعة امللك سعود

(. رؤية بحثية تجديدية الستخدام البحث 2016[ مشرف، شيرين عيد )7]

النوعي في معالجة بعض جوانب أزمة البحث التربوي. مجلة املعرفة 

 .70-1(، 7) 4التربوية. الجمعية املصرية ألصول التربية. 

(. تحليل وتفسير البيانات بين النزعتين الكمية 1995) [ عنصر، يوسف8]

 .82 -79(، 6والكيفية. مجلة العلوم اإلنسانية. )

(. مناهج البحث التربوي بين الكم والكيف 2000[ محيي الدين، عبداملنعم )9]

 .213-196(، 28دراسة تحليلية. مجلة كلية التربية جامعة طنطا. )

(. اإلدارة 2010، محمد حسنين )[ حسان، محمد حسان و العجمي10]

 التربوية. عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

(. البحث العلمي الكمي 2009[ قندلجي، عامر و السامرائي، إيمان )11]

 والنوعي. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

الجامعات (. معوقات البحث العلمي في 2011[ العنزي، سعود عيد )17]

 .1852-1839(، 6) 38السعودية الناشئة. دراسات العلوم التربوية. 

(. معوقات البحث العلمي في 2010[ املجيدل، عبدهللا وشمسان، سالم )18]

كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية. مجلة جامعة 

 .59-17(، 2+1) 26دمشق. 

املدخلين الكيفي والكمي في  (. استخدام2003[ ريان، عادل محمد )19]

البحث: دراسة استطالعية لواقع أدبيات اإلدارة العربية. ورقة مقدمة 

للمؤتمر العربي الثالث : البحوث اإلدارية والنشر، القاهرة، في الفترة 

 مايو. 15-14من 

 ب. املراجع األجنبية
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ABSTRACT _ The aim of the study was to identify the obstacles of using the qualitative approach in 

educational administration and leadership research from the perspectives of staff members at Saudi 

universities. The study used the mixed-methods approach. Both a questionnaire and interviews were used to 

collect data. The sample consisted of (101) staff members at Saudi universities specialized in educational 

administration and leadership. Nine semi-structured in-depth interviews were made with a purposeful sample 

of staff members at Saudi universities. The findings of the study revealed that the degree of obstacles of using 

the qualitative approach in educational administration and leadership research was moderate (mean=2.36). 

The most prominent obstacles included: lack of training courses in the qualitative approach and lack of focus 

on qualitative research by postgraduate studies compared to the quantitative approach. The obstacles also 

included resistance to change to new ways of conducting educational research among some of the staff 

members, lack of translated books about qualitative research methods, and lack of awareness of the value of 

qualitative research in education. The findings of the study also revealed significant differences (at the level of 

0.05) between means of scores obtained by members of the sample according to gender and in favor of the 

male group. However, there were no significant differences (at the level of 0.05) between means of scores 

obtained by members of the sample according to academic rank or university. 

KEY WORDS: qualitative research, educational research, educational administration, educational leadership. 

 


