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:ما سيتم تناوله من محاور

لماذا ظهرت الحاجة لبحث األساليب المختلطة؟•

.  تعريف بحث األساليب المختلطة•

.بحث األساليب المختلطةمفهوم تصميم •

.التصاميم األساسية لبحث األساليب المختلطة•

. التصميم التتابعي االستكشافي•

.  التتابعي االستكشافيمخطط الباحثة للتصميم •



ن زاد الجدل حول إمكانية الجمع بين االتجاهين الكمي والنوعي لكو

كل منهما يرتبط بافتراضات فلسفية مختلفة عن اآلخر 



القصاء ظهرت حركة األساليب المختلطة كاستراتيجية للتغلب على ا

.  والتباعد بين االتجاهين الكمي والنوعي

ظهور بحث االساليب المختلطة

االتجاه النوعي االتجاه الكمي 



أنيمكنالمختلطةاالساليب•

.البحثيةالمشاكلتعالج

هًما يوفران فاالساليب المختلطة •
. أفضل لمشكلة البحث

يًا كافليس ربما يكون أحد النوعين * 

لمعالجة مشكلة  البحث أو اإلجابة 

. عن أسئلته

البياناتمنالمزيدإلىحاجة*

أواألولىالبياناتقاعدةلتوسيع
.تفصيلهاأوشرحها،



المختلطة؟األساليببحثهوما•



تعريف بحث االساليب المختلطة 

mixedالمختلطةاألساليببحثتعريفاختلف methods
researchسبحأوعليها،التركيزيتمالتيعناصرهالختالفوفقًا

.منهالمنظرموقفاختالف

methodology

method 
approach

epistemology 



تعريف بحث االساليب المختلطة 

مستقل،توجهلهmethodكأسلوبعرف

وتحليلهاالبياناتجمععلىاالهتمامينصب

.وتفسيرها

جية،المنهأوالفلسفةأهميةتقليليعنيالوهذا

دمتقألنهااألساليبعلىللتأكيدببساطةوإنما

مجالفيللدخولومتماسكةمحددةطريقة

.المختلطةاألساليب



ليلها جاء التركيز على أساليب جمع البيانات وتح
.وتصاميم البحث



طة تصنيف بحث االساليب المختل

mixedالمختلطةاألساليببحثتصنيفطرقاختلفت methods
researchبين،األسلوبينوالعالقةالخلط،منالغرضالختالفوفقًا

.للمصنفينالتوجهاتختالفابينهما،التفاعلمستوى



وعية، بحث األساليب المختلطة ليس مجرد جمع بيانات كمية ون

.  عًاوإنما يكون بدمج هذه البيانات أو التكامل بينهما، أو بهما م



كيف يمكن الدمج بين النوعي والكمي ؟



هاختيار التصميم المناسب والمالئم ألسئلة البحث وأدوات



فيوالنوعيةالكميةالبياناتوخلطوتحليللجمعإجراءهو

.البحثمشكلةلفهمالدراساتمنسلسلةأوواحدةدراسة

بحث األساليب المختلطةتصميم 



والنوعيةالكميةاألساليبدمج

بحثاللمشكلةأفضلفهًماليوفر

أحداستخداممنوأسئلته

.منفرًدااألسلوبين

هدف تصميم بحث األساليب المختلطة



تصاميم بحث االساليب المختلطة 

يتخذ المنهج المختلط عدد من التصاميم 

وعية لجمع وتحليل وخلط البيانات الكمية والن

.الدراساتفي دراسة واحدة أو عدد من 



تصاميم 

بحث 

االساليب 

المختلطة 

كشافيالتصميم التتابعي االست

يريالتصميم التتابعي التفس

امنالتصميم المتوازي أو المتز



تصاميم 

بحث 

االساليب 

المختلطة 

تكشافيالتصميم التتابعي االس

ةدراسفيهيتممراحل،بثالثةتصميمهو

جمعخاللمنأوالً باستكشافهاالمشكلة

النتائجاماستخدثموتحليلها،النوعيةالبيانات

يرمتغأومقياس،أوأداةتطويرفيالنوعية

ختبارالكميةثالثةمرحلةذلكيتبعثمجديد،

تطويرهتمما



تصاميم 

بحث 

االساليب 

المختلطة 

كشافيالغرض من التصميم التتابعي االست

بارهااختثمتطويرها،ثمأداةأومنتجتصميم

.المتغيراتمنعددفي



ستكشافيخطوات تنفيذ التصميم التتابعي اال

.جمع البيانات النوعية وتحليلها

تصميم تحليل البيانات النوعية، واستخدامها ل
مكون أو تحسين منتج متاح

كمية استخدام المنتج واختباره وجمع بيانات
وتحليلها

لى اإلشارة في تقرير البحث دور المنتج ع
تحسين مجموعة من المتغيرات الحالية
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