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التصميم التفسيري : البحث المختلط
المتتابع

MIXED METHODS: 
SEQUENTIAL EXPLANATORY 

DESIGN



في هذا اللقاء

كيفية سيتم الحديث بإيجاز عن البحوث الكمية و ال•

.ألنها التركيبة األساسية للبحوث المختلطة

سيتم عرض أحد أنواع البحوث المختلطة •

.الدكتوراةباستخدام مثال من دراسة 



أنواع البحوث

:انقسمت البحوث إلى عدة وتصنيفات، من أوضحها 

 QUANTITATIVE RESEARCHالبحوث الكمية -

 QUALITATIVE( النوعية)البحوث الكيفية-

RESEARCH

حيث يعتبر MIXED METHOADSالبحوث المختلطة -

االتجاه الحديث



البحوث الكمية
(  الكمية)تعتمد على جمع البيانات •

.عدد العينة يغلب عليه الكثرة•

ر متغير ثيقد نستخدمها الختبار فرضية محدده أو معرفة عالقة بين متغيرين أو تأ•

على آخر

.ةتتميز أنها غالباً أسرع في جمع البيانات وتحليلها من البحوث الكيفي-

ستبانات ل االوسائل جمع البيانات تكون مناسبة لألعداد الكبيرة ونتائجها رقمية مث-

 ً المغلقة، مقاييس معده مسبقا

• ً البيانات يتم تحليها إحصائيا

.ةنيالنتائج يمكن تصنيفها وقياسها بوحدات القياس و عرضها في رسوم بيا•



(النوعية)البحوث الكيفية 

لة وكذلك لإلجابة عن أسئ. تسعى لزيادة الفهم والكشف عن اتجاه األشخاص•

ات حول يسلك األفراد نهج معين، وتهدف أيضاً الى توفير معلوم( كيف ولماذا) 

.السلوك البشري

:فييختار الباحث المنهج الكيفي اذا رغب

.معرفة تفاصيل عميقة عن ظاهرة أو سلوك معين•

.اتاحة الفرصة لألفراد لمشاركة جزء من تفاصيل حياتهم•

.بناء أو تطوير نظرية•



تصنيفها و وتتطلب الدراسات الكيفية أن يقضي الباحث وقتاً أطول في جمع البيانات

.تحليلها وقد يضطر للعودة إلى المفحوصين أكثر من مره

ادخال كنغالباً يكون عدد أفراد العينة قليل وقد يكون شخص واحد فقط، من المم-

.بيانات إضافية مثل رسومات أو كتابات لتحليلها

مثال المالحظة. وسائل جمع البيانات متعددة وتكون مفتوحة أو شبة مفتوحة-

.وباإلمكان تكرارها حسب احتياج البحث

ة حسب ضافيالمقابلة قد تكون غير معده مسبقاً أو معده مع وجود مساحة ألسئلة إ-

.تجاوب المشارك

(النوعية)البحوث الكيفية 



!اختيار التصميم المناسب

ينظر الباحث جيداً ألمور عدة ومنها •

العنوان وطبيعة الموضوع، أسئلة 

الخ.. ، العينةالزمنيهالدراسة، المدة 

ال.. البد من معرفة أنه ال يوجد بحث كامل•

يوجد بحث يغطي المشكلة من جميع 

أجزاءها



MIXED METHODSالبحوث المختلطة 

. دتعني دمج البحث الكمي و الكيفي في بحث واح•

كال حيث يتم جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ل

.في دراسة واحدة( الكمي والنوعي)النوعين 

الهدف من الدمج هو الحصول على فهم أفضل •

وصورة أشمل للظواهر أو المشاكل المراد دراستها 

وعرض صورة أوضح لها عندما يكون أحد 

.التصاميم غير كافي



البحوث المختلطة

قسمها الباحثون و الزالوا يقسمونها ولكن األكثر شهرة •

.ووضوحاً هو التقسيم حسب التسلسل الزمني للبحث

وتعني أن أحد النوعين يسبق  SEQUANTIALالتتابعي -1

وتشمل( الكمي والنوعي)الثاني 

"موضوعنا اليوم( "المتتابع)التفسيري التتابعي 



 CONCURRENTالمتزامن أو المتوافق -2

 ً .وتعني أن كال النوعين يتم تطبيقهما معا

تختلف هذه األنواع فيما بينها من ناحية  

الكمي أم )ما األسلوب الذي سيتم اتباعه أوالً -

( النوعي

.  أين وكيف يتم الدمج بين البيانات-

.ةباإلضافة إلى طبيعة األسئلة واألهداف للدراس-

البحوث المختلطة



يساعد في تعميم النتائج كما هو الحال في•

معظم البحوث الكمية، ويساعد في فهم أعمق

و أدق للظواهر و مواضيع الدراسة من خالل 

.البحث الكيفي

عندما تكون اآلداة المستخدمة غير كافية •

.فالبحوث المختلطة فرصه جيدة

اج عندما تكون أجوبة أفراد العينة عامه ونحت•

دام إلى تفسير أو توضيح فنلجأ إلى استخ

.البحث المختلط

البحوث المختلطة



التصميم التفسيري المتتابع: البحث المختلط

يتم النظر للدراسة على أنها مكونه من •

كمي ويليه . )جزئيين باإلمكان فصلهما

(الكيفي

الغرض من اختياره هو أن البيانات الكمية •

يه التي تم جمعها غير كاف( النتائج الرقمية)

.  وبالتالي هناك حاجة إلى تفسير أعمق



التصميم التفسيري المتتابع: البحث المختلط

.لكيفييتم جمع البيانات للتصميم الكمي أوال يليه ا•

.تكون األولوية للبيانات الكمية•

التصميم يتم بناء التصميم الكيفي على أساس نتائج•

.  الكمي

.ال يمكن بناء الكيفي قبل معرفة نتائج الكمي•

لنتائج يأتي التصميم الكيفي لتفسير ما جاء في ا•

.الخاصة بالتصميم الكمي



عنوان الدراسة

EXAMINING KINDERGARTEN TEACHERS’ BELIEFS ABOUT 

AND IMPLEMENTATION OF SCHOOL, FAMILY, AND 

COMMUNITY PARTNERSHIPS IN SAUDI ARABIA



(المث)التصميم التفسيري المتتابع : البحث المختلط



(مثال)التصميم التفسيري المتتابع : البحث المختلط

(أاقام)بيانات كمية رفاا استبيان لجميع االةجمع البيانات الكمي

النتيجة اإلجراء الخطوات

Cronbach’s Alpha

Principal component analysis

- Two-way MANOVA

- Chi-Squre

التحقق من الص ق والثباتكميةتحليل البيانات ال

عةتأثيا المتغياات المستقلة على التاب

يفياالنتقال للتصميم الك
(المقابلة)بناء اآل اة 

تح ي  أرفاا  العينة ،مواصفاتهم
أسئلة المقابلة

12ع   العينة 

نصوص المقابلة مكتوبةمقابالت رفا ية هاتفيهيةجمع البيانات الكيف

Thematic analysis 

process
الموضوعات كيفيةتحليل البيانات ال

 مج الكمي 

والكيفي معا
ياهامناقشة النتائج وتفس

المناقشة

التطبيقات

التوصيات
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