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وفقًا الختالف  mixed methods researchاختلف تعريف بحث األساليب المختلطة

.  ر من عناصره التي يتم التركيز عليها في التعريف، أو حسب اختالف موقف المنظ   

تعلقة بحقيقة فقد يُنظر ل  من وجهة نظر فلسفية، حيث تكون االفتراضات الفلسفية الم

.  المعرفة والوصول إليها وعالقة الباحث بها في مركز االهتمام

؛ أي عملية بحثية تنطلق من منظور فلسفيmethodologyكما يمكن تقديم  كمنهجية 

.واسع وتمتد للتفسير وحتى النشر

ل  توج  مستقل، حيث ينصب االهتمام على إجراءات methodوقد ينظر ل  كأسلوب 

.جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها

مفهوم بحث األساليب المختلطة



وفر االفتراض األساس لهذا التوج  هو أن دمج األساليب الكمية والنوعية ي

.  نفرًدافهًما أفضل لمشكلة البحث وأسئلت  من استخدام أحد األسلوبين م

ية،والصحوالسلوكيةاالجتماعيةالعلومفيللبحثapproachمقاربةأوتوجههو

الجمععلىًءابناوذلكتفسيرها،ثمودمجهاونوعيةكميةبياناتبجمعالباحثفي يقوم

,Creswell).البحثيةالمشاكللفهمالبياناتمننوعكلفيالقوةجوانببين 2015)

مفهوم بحث األساليب المختلطة



.بحثجمع بيانات كمية ونوعية وتحليلها استجابة ألسئلة ال

.يقةاستخدام أساليب كمية ونوعية علمية دق

لكمية استخدام نوع معين من تصميم األساليب المختلطة  لدمج البيانات ا

. والنوعية أو تكاملها وتفسير هذا الدمج أو التكامل

.نةأحيانًا، تأطير التصميم أو اإلجراءات بنظرية أو فلسفة معي

طةخصائص بحث األساليب المختل



منشوراتفيبالظهورالمفهومهذابدأالتسعينيات،وبدايةالثمانينياتأواخرفي

يم،التقواالجتماع،علم:عدةتخصصاتمن(مقاالتكتاب،منفصولكتب،)

المملكة،المتحدةالواليات:مختلفةبلدانومن.التربيةالطب،التمريض،اإلدارة،

ماستخدامجردمنبالتحركالمنهجيةهذهحولالكتابةوبدأت.كنداالمتحدة،

أفكارقديمتإلىالدراسة،فيومستقلةمنفصلةكفروعوالنوعيةالكميةاألساليب

.األساليبهذهدمجأوربطخاللهامنيمكنالتيللطرقجدية

ة؟متى ظهر مفهوم بحث األساليب المختلط



.لةحاجة الجمهور كصانعي السياسات والقرارات إلى أشكال مختلفة من األد

.إمكانية نشر أوراق علمية عدة من مشروع بحث األساليب المختلطة

.الدعوة إلى زيادة دقة األدلة ورفع مستواها؛ مما أدى إلى الجمع بين األسلوبين

.االعتراف بالبحث النوعي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

. يةزيادة تعقيد المشاكل البحث

.اقعييعكس أنواع األدلة التي يجمعها األفراد عادة لفهم العالم الو

.   والنوعيظهوره كاستراتيجية للتغلب على اإلقصاء المتبادل بين االتجاهين الكمي

ارهأسباب أدت إلى ظهور بحث األساليب المختلطة وانتش

الكمي،البحثفيمهمادوًراتؤديقدالنوعيةالبياناتبأنالكميينالباحثينقناعة
يمكنالالمشاركينمنقليلعددمنالنظروجهاتأنالنوعيينالباحثينواعتقاد
.أكثرأفرادإلىتعميمها



الكميالنوعينبينالجمعومناقشةاألساليب،تنويع:م1980قبلالتكوينمرحلة

.واحدةدراسةفيوالنوعي

الجمعانيةإمكحولالجدل:(التسعينياتمنتصف-السبعينيات)النموذجمناقشةمرحلة

عنمختلفةةفلسفيبافتراضاتيرتبطمنهماكللكونوالكميةالنوعيةالبياناتبين

سكأساالبراجماتيةتبنيأهمهااإلشكال،تحلالتياألفكاربعضوظهور.اآلخر

.المختلطةاألساليبلبحثفلسفي

إلىحولالت:(التسعينياتوخاللالثمانيناتأواخر)المبكراإلجرائيالتطويرمرحلة

إجراءنموالغرضالبحث،وتصاميموتحليلها،البياناتجمعأساليبعلىالتركيز

.المختلطالبحث

لتصميمشاملةأدلةتقديم:(2003منذمستمرة)الموسعاإلجرائيالتطويرمرحلة

.روالنشالتمويلخاللمنومقبولةمستقلةكمنهجيةاقتراح .وإجراءاتهادراسات 

حثببالمتعلقةوالخالفاتالقضايامناقشة:(2003منذمستمرة)والتنقيحالتأملمرحلة

.المجالفيالتطوراتوتحديدالمختلطةاألساليب

ويرهالمراحل التي مر بها تقويم بحث األساليب المختلطة وتط



تم أين وكيف ي

الدمج بين 

البيانات 

النوعية 

والكمية؟

تصميم بحث األساليب المختلطة

وعية، بحث األساليب المختلطة ليس مجرد جمع بيانات كمية ون

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



تصميم بحث األساليب المختلطة

ريرها في التصميم هو إجراءات لجمع البيانات، وتحليلها، وتفسيرها، وكتابة تق

.الدراسة البحثية

، وتنفذ تصميم بحث األساليب المختلطة قد يكون مخطًطا ل  في بداية الدراسة

لتصميم وقد ينشأ ا. اإلجراءات كخطة تتضمن استخدام األسلوبين الكمي والنوعي

ط ثم أثناء الدراسة، بمعنى أن يبدأ الباحث دراست  بمنهجية كمية أو نوعية فق

خر لعدم كفاية تستجد قضايا تدفع  للتحول إلى تصميم مختلط بإضافة األسلوب اآل

.  االقتصار على أحدهما

لمتعلقة تكمن أهمية تصاميم البحث في أنها تساعد الباحث في توجي  القرارات ا

.   باألساليب واإلجراءات التي يتخذها خالل دراست 

لى اختالف هناك طرق مختلفة لتصنيف تصاميم بحث األساليب المختلطة بناًء ع

سلوبين، الغرض من الخلط، العالقة بين األ: ما يأخذه المصنف في االعتبار، مثاًل 

.ينكما أنها تعكس التوجهات التخصصية للمصنف. مستوى التفاعل بينهما



يةالتصاميم األساس

التتابعي 
التفسيري

التتابعي المتوازي
ياالستكشاف

(أمثلة)التصاميم المتقدمة 

دراسة حالة 
بأساليب 
مختلطة

تجريبي 
بأساليب 
مختلطة

تشاركي 
اجتماعي 

ةبأساليب مختلط

م تصميم التقوي
بأساليب 
مختلطة

Creswell & Plano Clark, 2018 (2003, 2007,2011)



Convergent Parallel Design التقاربيالتصميم المتوازي أو 

لتثليثامن الغرضوكانالسبعينيات،بدايةمنذظهرشهرة،التصاميمأكثر

تصميمالهذاخاللمنالباحثيقوم.األساليبمنمختلفيننوعينباستخدام

نتائجعلىأحدهمايعتمدال)مستقلبشكلوتحليلهاونوعيةكميةبياناتبجمع

.وتكاملهادمجهاأوالنتائجمقارنةبغرضبينهاالجمعثم،(اآلخر

:التصميملهذاالباحثاستخدامأسباب

والنوعيةالكميةالنتائجبينالمقارنة.

(التثليث)صحتهامنالتحققأوالنتائجتأكيد.

اآلخراألسلوببنتائجاألسلوبينأحدنتائجتوضيح.

النوعيةتائجالنمنمنبثقةجديدةمتغيراتبإضافةالمتغيراتبينالعالقاتفحص.

وعينالنلكالحاجت معالميدانية،البياناتلجمعالمتاحالباحثوقتمحدودية.



ة جمع بيانات كمي

وتحليلها

لنتائج كيف أدى دمج ا-تفسير النتائج

.  إلى فهم أفضل لمشكلة البحث

ية جمع بيانات نوع

وتحليلها

كل المقارنة بش-دمج النتائج

مباشر، تحويل النتائج

إجراءات التصميم المتوازي

من جمع وتحليل منفصل، استبيان يتض

أسئلة مغلقة ومفتوحة، التفاعل بين 

.األسلوبين أثناء التطبيق

سير التباين أو جمع مزيد من البيانات لتف/قد يتطلب مزيًدا من التحليل و: التحدي



لعلومالتعليمرسميغيرافتراضيمجتمعمستخدميأنشطةلدراسةالبحثهدف

مقابلةمنالبياناتبجمعالمتوازيالتصميمالباحثانواستخدم.(سنة18-8)للشباب

تصميمالهذااستخدامالباحثانوبرر.الخادموسجالتكمياستبيانبجانبنوعية

كنيمالمتضاربةنتائجولدتالواحداألسلوبذاتالسابقةالمجالأبحاثبأن

مناحدةومجموعةمنالبياناتلفحصمتعددةمنظوراتاستخدامدونبينهاالتوفيق

أنشطةفيالعامةاالتجاهاتتحديدهوالبحثهدفألنوكذلك.المشاركين

الباحثانشناقوقد.بهاالمرتبطوالمعنىللسياقالعميقللفهمإضافةالمستخدمين

لداخالطالبألنشطةاكتماالً أكثرصورةالبياناتنوعياستخدامطوركيف

.اإلنترنتعلىاالفتراضيةالمجتمعات

مثال لدراسة بتصميم متوازي

Feldon, D. & Kafai, Y. (2008). Mixed methods for mixed reality: understanding users ’avatar activities in   
virtual worlds. Educational Technology Research and Development, 56(5-6), 575-593.



Explanatory Sequential Designالتصميم التتابعي التفسيري

لتساعدوعيةالنالبياناتجمعثمأوالً الكميةالبياناتجمعفي يتمتصميمهو

.أعمقبشكلتوضيحهاأوالكميةالنتائجتفصيلفي

لمشكلةعامةصورةتوفرالكميةالنتائجأنهوالتصميملهذاالمنطقياألساس

اناتالبيجمعخاللمنوتحديًداالتحليل،منمزيدإلىحاجةوهناكالبحث،

.شرحهاأوتوسيعهاأوالعامةالصورةفيالنظرإعادةأجلمنالنوعية،

:أسباب قد تحفز الباحث على اختيار هذا التصميم

،مما ميل الباحث ومشكلة بحث  إلى التوج  الكمي أكثر من التوج  النوعي

.يجعل  يحبذ البدء بالمرحلة الكمية

الباحث يعرف المتغيرات المهمة في بحث ، ولدي  أدوات لقياسها.

لدى الباحث القدرة للرجوع إلى المشاركين في المرحلة الثانية.

ع على حدةلدي  الوقت الكافي إلجراء المرحلتين، ويفضل التركيز على كل نو.



جمع بيانات

كمية 

وتحليلها

لهاجمع بيانات نوعية وتحلي

ت النتائج مناقشة كيف فسر-تفسير النتائج

.هاالنوعية النتائج الكمية وما أضافت  ل

1

2

إجراءات التصميم التتابعي التفسيري

غير كافية، : رتحديد النتائج الكمية التي تحتاج إلى تفسي-

.  تغير واضحة، مفاجئة، قيم متطرفة، اختالف مجموعا

يانات تحديد العينة للمرحلة النوعية، تنظيم جمع الب-

(.حظةبناء أسئلة المقابلة، تحديد إجراءات المال)النوعية 

. يانات النوعيةتحديد أي جانب من جوانب النتائج الكمية ينبغي متابعت  بالب: التحدي



مثال لدراسة بتصميم تتابعي تفسيري

فياهدكتوربرنامجطالبلدىالمثابرةفيالمساهمةالعوامللتحديدالبحثهدف

.العواملهذهحولالمشاركيننظروجهاتواستكشافالتربوية،القيادة

أجاببياناستاستخدامتماألولىالمرحلةفيمرحلتين،علىالدراسةالباحثانطبق

رحةمقتمتوقعةمتغيراتتسعةلقياسالبرنامجطلبةمن207اإلنترنتعبرعن 

تتعلقمجموعاتأربعمثلتالطالباستجابات.الطالبمثابرةنظرياتمن
بياناتتحليلعنونتج.نشطغيرأومنسحبمتخرج،ملتحق،مبتدئ،:بالمثابرة

بشكلزتميمتغيراتخمسةوتحديداألربعالمجموعاتخصائصوصفاالستبيان

لنتائجاهذهالباحثاناستخدم.مثابرتهممستوىخاللمنالمجموعاتهذهبينكبير

كلنمواحدفرداختيارتمحيثالثانية،المرحلةعينةأفراداختيارفيالكمية

معوأجريت.مجموعت درجةمتوسطمعمنهمكلدرجةتماثلعلىبناءً مجموعة

عبرقابلةبممتبوعةهاتفيةفرديةمقابلةتضمنتعميقةنوعيةحالةدراسةمنهمكل

موادوأكاديمية،وملفاتالبيانات،منالمزيدعلىللحصولااللكترونيالبريد

.بالمثابرةتتعلقشخصية

Ivankova, N. & Stick, S. (2007). Students’ Persistence in a Distributed Doctoral Program in Educational 

Leadership in Higher Education: A Mixed Methods Study. Research in Higher Education, 48(1), 93-135.



جمعاللخمنأوالً باستكشافهاالظاهرةدراسةفي يتممراحل،بثالثةتصميمهو

ثمتدخالت،أواةأدتطويرفيالنوعيةالنتائجاستخدامثموتحليلها،النوعيةالبيانات

.تطويرهتمماالختباركميةثالثةمرحلةذلكيتبع

ل،تدخأنشطةمقياس،أداة،)كميمكونتطوير:التصميمهذامناألساسالغرض

.ارهواختبوتطبيق نوعية،بياناتعلىاعتماًدا(جديدةمتغيراترقمية،أداة

:أسباب قد تحفز الباحث على اختيار هذا التصميم

جعل  ميل الباحث ومشكلة بحث  إلى التوج  النوعي أكثر من التوج  الكمي، مما ي

.يحبذ البدء بالمرحلة النوعية

حث حاجة الباحث لبناء منتج أو تطويره ليكون أكثر مالءمة للمشاركين في ب.

لدى الباحث الوقت الكافي إلجراء المراحل الثالث.

لدى الباحث اهتمام بتعميم المنتج الذي قام بتطويره.

عينة أكبرظهور أسئلة مستندة للنتائج النوعية يمكن اإلجابة عنها بشكل أفضل مع  .

Exploratory Sequential Designالتصميم التتابعي االستكشافي



لتصميم أداة كمية أو تدخ

ا فييتم استخدام نتائجه ية جمع بيانات نوع

وتحليلها
1

يلهاجمع بيانات كمية وتحل

2

إجراءات التصميم التتابعي االستكشافي

3

نتائج الكمية مناقشة كيف بنيت ال-تفسير النتائج

ن الكمي المطور من النتائج ال نوعية على المكو 

يتم اختبارها من خالل

ن الكمي وكيف: التحدي ية استخدامها  تحديد النتائج النوعية المستخدمة في تطوير المكو 



مثال لدراسة بتصميم تتابعي استكشافي

لدىائيالقرالفهمتدريسحولاللغةلمعلميالعمليةالمعرفةلدراسةالبحثهدف

الباحثونقاماألولىالمرحلةفي.عاًما18-16بينأعمارهمتتراوحالذينالطالب

رسمومهامالمنظمةشب المقابالتباستخداممعلًما13مننوعيةبياناتبجمع

ةمعرفمنفئاتستتحديدالبياناتهذهتحليلعنونتج.المفاهيمخرائط

تماستبيانرعناصتشكيلفيالمعلمينتعبيراتالباحثوناستخدمكماالمعلمين،

االستبيانقتطبيتمالثالثة،المرحلةوفي.الثانيةالمرحلةفيكميةكأداةتطويره

الفهمريستدحولالمعلمينبينالمشتركةالعمليةالمعرفةلتقويممعلًما69على

.بينهمالموجودةواالختالفاتالقرائي

Meijer, P., Verloop, N., & Beijaard, D. (2001). Similarities and differences in teachers’ practical knowledge 

about teaching reading comprehension. Journal of Educational Research, 94(3), 171–184.



التصاميم المتقدمة

واحًدامنتتضنوعيةأوكميةمنهجياتأوتصاميمهيالمعقدةأوالمتقدمةالتصاميم

أكثرجراؤهاإيتطلبوقد.المختلطةاألساليبلبحثاألساسيةالتصاميممنأكثرأو

منأكثرمكوناتتتضمنألنهابالمعقدةسميت.عدةسنواتخاللمرحلةمن

.دقةأوصرامةأكثرألنهاوليساألساسية،التصاميم

منديثًاحالناشئةالمختلطةاألساليبلبحثالمتقدمةالتصاميممنالعديدهناك

ظريةوالنالحالةكدراسةاألخرى،المنهجياتفياألساسيةالتصاميمتضمين

كاتالشبوتحليلالبرامجوتقويماإلجرائيوالبحثوالظاهراتيةالمؤسسة

...االجتماعية



(أمثلة)التصاميم المتقدمة 

دراسة حالة 
بأساليب 
مختلطة

تجريبي 
بأساليب 
مختلطة

ي البحث التشارك
ةبأساليب مختلط

يم تصميم التقو
بأساليب 
مختلطة

Creswell & Plano Clark, 2018 (2003, 2007,2011)



ضمنهاودمجوتحليلهاونوعيةكميةبياناتبجمعالتصميمهذافيالباحثيقوم

يضيفوالكمية،التجربةهوالرئيسالتصميميكونحيث.تجريبيكميبحث

نالنوعيةالبياناتالباحث إلىؤديتاإلضافةهذه.التصميمهذافيثانويكمكو 

إذاشافياالستكالتتابعيالتصميم:(أكثرأو)األساسيةالتصاميمأحدتضمين

التجربة،أثناءأضيفتإذاالمتوازيالتصميمالتجربة،قبلالنوعيةالبياناتأضيفت

.التجربةبعدأضيفتإذاالتفسيريالتتابعيالتصميم

:التصميمهذامنالغرض

وضاعهمأأوالمشاركينثقافةمنمنبثقةشخصيةسياقية،نوعية،خبراتتقديم

قبلالنوعيةاتالبيانالباحثيجمععندماالمثال،سبيلفعلى.الكميةالنتائجبجانب

ناسبةممعينةتدخلألنشطةالتخطيطفينتائجهااستخداميمكنفإن التجربة

منالستفادةايمكنالتجربةأثناءالنوعيةالبياناتالباحثيجمعوعندما.للمشاركين

معالنتائجهذهتتكاملبحيثللتجربة،المشاركينتعرضكيفيةمعرفةفينتائجها

فينتائجهااعدتسالتجربةبعدالنوعيةالبياناتالباحثيجمعوعندما.الكميةالنتائج

.تأثيرهاعدمأوالتدخالتتأثيروتفسيرالكمية،النتائجعنأكثرتفاصيلمعرفة

ختلطةالتصميم التجريبي بأساليب م
Mixed Methods Experimental design 



ةتصميم دراسة حالة بأساليب مختلط

األساليبحثلباألساسيةالتصاميممنأكثرأوتصميماستخدامالتصميمهذافييتم

البياناتنوعيجمعيتم.متعددةأومفردةحالةدراسةإطارداخلالمختلطة

وسةمدر(حاالتعدةأو)حالةالنهائيوالمنتجالتصميم،هذافيودمجهاوتحليلها

.اناتالبيمنواحدنوععلىاالقتصارمنأفضلوسياقيوعميقمفصلبشكل

التصميمتخدميسماغالبًاأن إالالثالثة،األساسيةالتصاميممنأيًّااستخدامويمكن

.الحاالتبينالمقارنةالغرضكانإذاخاصةالمتوازي

:التصميمهذامنالغرض

وعيةنبياناتاستخدامخاللمنأكثرأولحالةعميقوفهممتكامل،وصفتطوير

مسبقًاددةمححالةلفهمالمتوازيالتصميماستخداميمكنالمثال،سبيلعلى.وكمية

منمعينةحاالتالختيارالتفسيريالتصميماستخدامويمكن.وشاملدقيقبشكل

مجموعةواألداءمرتفعةمجموعةمثاًل )الكميةالبياناتباستخداممختلفةمجموعات

.الحاالتبينللمقارنةالمتوازيالتصميماستخدامثم،(األداءمنخفضة

Mixed Methods Case Study



.المجتمعىعلالقائمالتشاركيوالبحثالتشاركي،اإلجرائيالبحثأيًضاويسمى

إطاراخلداألساسيةالتصاميممنأكثرأوتصميمتطبيقالتصميمهذافيويتم

بمشكلةالمعنيينإشراكالمنظورهذاويتضمن.التشاركيالمنظوريستخدمنظري

لت ،أسئتحديدتشملقدالبحث،عمليةمنعدةمراحلفينشطبشكلالبحث

يسهمهذاوب.ونشرهاالنتائجوتفسيرالبيانات،جمعوإجراءاتالتدخالتوتطوير

اركةالمشوتحسينالمهمة،المجتمعقضايادراسةتعزيزفيالتشاركيالبحث

.معالمجتقبلمنالبحثفياالستثماروزيادةالتغيير،وإحداثالمجتمعية،

:التصميمهذامنالغرض

األكثراألشخاصإشراكخاللمنلحلهاإجراءاتواتخاذوفهمهاالمشاكلتحديد

منجوانبدةعإلجراءإطاًرايقدمالتشاركهذا.البحثعمليةفيبهاوتأثًراتأثيًرا

.ثالثةالاألساسيةالتصاميممنأيًّااستخدامويمكنالمختلطةاألساليببحث

تلطةتصميم البحث التشاركي بأساليب مخ
Mixed Methods Participatory Research



إجراءاتإلىاألساسيةالتصاميممنأكثرأوتصميمإضافةالتصميمهذافييتم

لكميةااألساليبوتستخدم.(معينةعملياتأوتدخلأومؤسسةأو)برنامجتقويم

.يمهاوتقوومواءمتهاالبرامجتطويرلدعممختلفةزمنيةفتراتعلىوالنوعية

تقويمرية،النظتقويمالحاجات،تقويم:التقويممراحلمختلففياستخدامهاويمكن

.األثرتقويمالعمليات،

نوقد سبيللىفع.التقويمعمليةمنواحدةمرحلةفيالمختلطةاألساليبتُضم 

هاودمجالبرنامجلنجاحنوعيةوأخرىكميةمؤشراتالمقيمونيجمعقدالمثال،

يمكنكذلك.هاتحقيقتمالتياإليجابيةللنواتجاكتماالً أكثرصورةعلىللحصول

التتابعيميمالتصاستخداممثاًل،.المراحلبينمعًاوالنوعيةالكميةالبياناتربط

البياناتلخالمنأوالً الحاجاتباستكشافالحاجاتتقويممرحلةفياالستكشافي

.البرنامجأثرتقويممرحلةفيالحقًايستخدمكميمقياسأوأداةبناءثمالنوعية،

طةتصميم التقويم بأساليب مختل
Mixed Methods Evaluation Design



:التصميمهذامنالغرض

ياناتالبنوعيأحديقدم مماأفضلبشكلعدةمصادرمنالتقويمأدلةتآزر

.منفرًدا

أحدهمامالإهبعدمالنوعيةوالبياناتالكميةالبياناتبيناألهميةفيالمساواة.

األسلوبيناختالفمنالناتجةاالختالفاتمنجديدةرؤىتكوين.

ةمنهجياختالفاتإحداثفيواحدفريقفيباحثينعدةوجودأفضلية

.التقويمإجراءاتأثناءومناقشتهاومشاركتها

طةتصميم التقويم بأساليب مختل
Mixed Methods Evaluation Design



أسئلة البحث

دراسة حالة بأساليب مختلطة

(التطبيق القبلي)المقياس 

نصوص المحادثات

(التطبيق البعدي)المقياس / االستبيان

م تصمي
متوازي 

مجموعات التركيز

المقابالت الفردية

(التطبيق اآلجل)المقياس 

تصميم
تتابعي

ري تفسي

م تصمي
متوازي 

التحليل الشامل 

المناقشة/ النتائج

تحليل

تحليل

وراهتصميم بحث الدكت

1439الزايد، 



ب القراءة المكثفة لتكوين قاعدة معرفية حول بحث األسالي

فالمعرفة يمكن ترجمتها إلى مهارات من. المختلطة أمر أساس

. خالل تطبيق المعرفة في الممارسة

ح األسئلة ترديد النظر بين أنواع البيانات المختلفة، واستمرار طر

ى مستوى حول النتائج، وتأجيل االستنتاجات حتى يصل الباحث إل

.مقبول من اليقين حول معنى هذه النتائج

ت  وليس تحديد التصميم المناسب بناء على مشكلة البحث وأسئل

ل ومراعاة اإلمكانات المتوفرة كالوقت وإمكانية الوصو. العكس

.  للمشاركين



http://www.mixedmethods.org/

http://www.mixedmethods.org/
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سبحانك اللهم 

وبحمدك نشهد أن ال 

ك إله إال أنت نستغفر
ونتوب إليك


