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نظرة عامة.. البحوث المختلطة

البحوث الكمية لها مكانتها الراسخة كونها تتعامل مع أشياء محسوسة مجردة، ويمكن
وعية التجريب عليها وإعادة االختبار خاصة  في العلوم الطبيعية ، والتي تكون الموض

.والصدق فيها عالية

لبحوث ظهرت البحوث النوعية بعد ذلك للتعامل مع ميادين أو مجاالت خاصة ال تستطيع ا
.الكمية التعمق فيها نتيجة لتعقدها أو تشابكها وحاجتها لنظرة شاملة واسعة

الت تحتاج جاءت البحوث المختلطة كنتاج للمزج بين النوعين السابقين، وذلك  لوجود مشك
.بحث جوانب كمية ونوعية في الوقت نفسه

رتباطية أصبحت المناهج المختلطة مناهج مضافة إلى المناهج البحثية مثل التجريبية واال
ليها عملية وغيرها، كما أن عملية التطوير على تكامل البحوث الكمية والكيفية والتعديل ع

(.وقت نفسهمثل استخدام برامج الحاسب اآللي للتحليل االحصائي والوصفي في ال)مستمرة



مفهوم البحوث المختلطة
:  تعريف البحوث المختلطة

الكميةالبياناتومزجوتحليللجمعطريقةهي
تمشكالمنمشكلةلفهمواحدةدراسةفيوالكيفية
.(2007عالم،أبو)البحث

:المختلطةالبحوثهدف

منومشكلةمعينةظاهرةلفهممتعددةبياناتتكامل
.الميادينمنميدانفيالبحثمشكالت

:المختلطةالبحوثمزايا

منالنوعهذاأن(1994)وهويرمانمايلزيذكر-
.قويمزيجيعطيالبحوث

نقّومعندماأنه(1997)وكارسيلقرينويرى-
ورةصعطاءنستطيعوالكيفيةالكميةالنتائج
.االجتماعيةللظاهراتمركبة



متى نستخدم البحوث المختلطة؟

كيفي عندما تطلب بعض برامج الدراسات العليا إضافة عنصر
.إلى بحث كمي

و الهيئة في الدراسات التي تتم على عدة مستويات في المنظمة أ
.التي يتم البحث فيه

لحصول كيفية لتتبعيةبعد دراسة كمية نرغب الحقا في إجراء دراسة 
.يعلى معلومات ال نستطيع الحصول عليها من التحليل االحصائ

دام مثل استخ)عند الرغبة في االنتقال من مرحلة بحثية إلى أخرى
دراسة كيفية لبناء أداة لدراسة كمية، أو للتعرف على بعض 

(.المتغيرات

تعطي معلومات مفيدة في حال الرغبة في وصف ما يذكره
.األشخاص في الدراسة المسحية

بحيث لدى الباحث بيانات كمية وكيفية يحتاج أن يتعامل معها،
.توضح البيانات وتعطي فهم أكبر لمشكلة البحث



البحوث المختلطة



تصميم البحوث المختلطة

تصميم 
اإلجراءات 
المثلثة

التصميم 
التفسيري

التصميم 
فياالستكشا



تصميم البحوث المختلطة

:تصميم االجراءات المثلثة•

ج البيانات جمع البيانات الكيفية والكمية في الوقت نفسه ثم دم: الغرض•
.واستخدام النتائج لفهم المشكلة وحلها

ضعف في جمع البيانات يعطي قوة تساعد على استبعاد نواحي ال:الفكرة •
.نوع اآلخر من البيانات

:الطريقة•

تجمع البيانات الكمية والكيفية -

تقارن نتائج البيانات الكمية والكيفية-

يحدد ما إذا كانت أحد الطريقتين تعزز أم تضعف الطريقة األخرى-

« تثليث»تؤدي المقارنة المباشرة للمجموعتين إلى الحصول على -
.للمصادر



تصميم البحوث المختلطة

:التصميم التفسيري•

عنعامةصورةتعطيونتائجهاالكميةالبياناتأن:الفكرة•
جمعمنلمزيدالقيامإلىحاجةهناكولذلكالبحث،مشكلة

.الكيفيةالبيانات

فسيةالنالبحوثفيشيوعاالمختلطةالمناهجتصميماتأكثرمن
.والتربوية

:الطريقة

.كميةبيناتجمعاألولىالمرحلةفييتم-

فهمهافيللمساعدةكيفيةبياناتجمعالثانيةالمرحلةفييتم-
.وتفسيرها



تصميم البحوث المختلطة

:التصميم االستكشافي•

.  البيانات الكميةيبدأ الباحث بالبيانات الكيفية ثم ينتقل إلى: الفكرة•

م جمع جمع البيانات الكيفية بغرض استكشاف الظاهرة، ث: الهدف•
.الكيفيةبيانات كمية لتفسير العالقات التي وجدت في البيانات

:الطريقة•

ير بالمقابلة من خالل سؤال مفتوح كب)البدء بجمع البيانات الكيفية -
..(.أو المالحظة من خالل عدد من األفراد

.جمع البيانات الكمية من خالل دراسة مسحية -

...(.داةبناء األ)شرح البيانات الكيفية من خالل البيانات الكمية -



مختلطةالخصائص األساسية لتصميم البحوث ال

بناء التصميم البحثي•

نوع البيانات الكمية والكيفية•

(الوزن)األولويات •

التتابع •

تحليل البيانات حسب التصميم•

.الرسم التخطيطي لإلجراءات•



خطوات إجراء بحوث المناهج المختلطة
دراسة جدوى استخدام المناهج المختلطة

توضيح سبب استخدام المناهج المختلطة

تحديد االستراتيجيات المناسبة لكل منهج

بناء األسئلة الكمية والكيفية

جمع البيانات الكمية والكيفية 

تحليل البيانات بشكل منفصل أو متزامن

كتابة تقرير الدراسة من مرحلة أو مرحلتين



التعرف على دراسات البحوث المختلطة
العنوان؟فيدالئليوجدهل

مصطلحاتأو.مختلطمنهج،كمي،كيفي:مثلكلماتيتضمنهل-
.(متعددمنهجمثلثة،مجمعة،متكاملة،:مثلمرتبطة

الدراسة؟إجراءاتفيدالئليوجدهل

البيانات؟جمعآليةماهي-

صور؟أوأرقاممعالتعامليتمهل-

البحث؟أسئلةفيدالئليوجدهل

التعاملميتكيفيةأوكميةبياناتإلىالمشكلةأوالبحثملخصيشيرهل-
معها؟

يستخدم؟نموذجأيالمختلطالمنهجيستخدمالباحثكانإذا

ية؟والكيفالكميةالبياناتلجمعالباحثيعطيهاالتياألولويةهيما-

والكيفية؟الكميةالبياناتجمعترتيبما-

.(منفصلبشكلأممعاتحلل)البياناتالباحثيحللكيف-



معايير تميز بحوث المناهج المختلطة

مختلط اتساق بين تصميم الدراسة الكلي ونوع المنهج الوجود •

.المستخدم

.وجود أسئلة محددة للمنهج الكمي وأسئلة محددة للمنهج الكيفي•

يستخدم للمنهج الكمي والمنهج ( نوع)أو ( مدخل)وجود منهج •

.الكيفي

.راسةوجود مبررات منطقية الستخدام المنهج المختلط في الد•

ي وجود ذكر للمنهج المختلط او أحد الكلمات المرتبطة به ف•

.إجراءات الدراسة

وجود دالالت واضحة الستخدام المنهج المختلط  في •

.الدراسة



معايير تميز بحوث المناهج المختلطة

.ستخدموجود تناسق بين أولوية جمع البيانات والتصميم الم•

ميم وجود تناسق بين إجراءات تحليل البيانات ونوع التص•

.المستخدم في الدراسة

.يفيةوجود تكامل بين تحليل نتائج البيانات الكمية والك•

.وجود عمق واتساع وشمول في تحليل نتائج الدراسة•

.اتباع خطوات وأخالقيات البحث العلمي العامة •

.يةاستخدام مهارات البحث العلمي بصورة ابداعية واحتراف•



نهاية حلقة النقاش شكًرا لكم
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