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(219)حلقة النقاش محتويات

تهدف هذه الدورة 

إلى مناقشة المحاور 

: التالية

.واحدةسنةخاللالمختلطةالبحوثفيالعلميالنشرواقع❑

(المدخالت)المختلطالبحثتنفيذعمليةمناألولالعنصرتناول❑

المختلطةالبحوثتدعمالتيالبحثيةالفلسفاتاستعراض❑

منهاكلمفاهيموتوضيحالمختلطةللدراسةالحاجةمبادئشرح❑

(التخطيطمعيار)المختلطةالبحوثفياألولالجودةمعيارتحقيق❑

البحثبعناصروعالقتهاالمختلطةالبحوثتعاريفواقعفيقراءة❑

المختلطةالبحوثفيالبحثيالسؤالبناءآليةتناول❑

والمراجعالمصادر❑



قراءة في تعاريف البحوث المختلطة 

@alahmadim2010@alahmadim2010

أونيةتزامبطريقةالبياناتجمعكانسواءواحدةدراسةفيونوعيةكميةبياناتوتحليلجمععلىتشملدراسة

.البحثعمليةمنمراحلعدةأوواحدمرحلةفيالبياناتتكاملعلىوتشتملاألولوية،إعطاءعند،تتابعية
Plano Clark & Creswell, 2008, p. 165))

مراحل الجمع

الزمن+ 

منتمدةالمساالستراتيجياتمنأكثرأوبواحدةترتبطمحوريةأورئيسيةبحثطريقةعلىتحتويالتيالبحوث

الالتيو،تحليلهاأوالبياناتجمعخاللمنالبحثسؤاللمعالجةمختلفةبطريقة،واحدةبحثيةدراسةفيالثانية

Morse)وحدهااألولىالطريقةباستخدامإليهاالوصوليمكن & Niehaus, 2016, p.9).

تركيز على المنهج 

ةالرئيسي، والفلسف

بينمعالجوهذا،البحثيةاألسئلةمنمجموعةأوالواحدالبحثسؤالعلىلإلجابةوالنوعيةالكميةالبياناتاستخدام

.المتعددةالدراساتأوالواحدةالدراسةفيوالنوعيةالكميةالبياناتودمجوتحليلجمععلىيشتملاألدوات

(Hesse-Biber, 2010, p. 3).

الدراسة/ السؤال 



قراءة في تعاريف البحوث المختلطة 

@alahmadim2010@alahmadim2010

،ياناتالبلهذهلتحليلواحدمدخلمنوأكثر،البياناتمننوعمنأكثرأومصدرمنأكثرعلىتحتويالتيالدراسات

.مشتركبحثيهدفأونظريهدفإلىالوصولفيمترابطةتصبحبطريقة،الدراسةخاللمندمجهاويكون
(Bazeley, 2010, p.432)

على منطق تركيز 

التحليل

منأكثرشموليفهمأوجديدشيءإلنشاءمعا  والنوعيةالكميةاألبعادأوالمداخلبينربطعمليةيحققالذيالبحث

,Fetters&Molina-Azorin).منفردا  أيهمامنتحقيقه 2017)
التركيز على 

المعرفة/ النتيجة 

.الدراسةلهدفأفضلفهمأجلمنوتحليال  جمعا  فيوالنوعيةالكميةالطرقبدمجالباحثفيهايقومبحثيةعملية

حتوىماعتباراتمتخذةالمختلطةالطرقخاللمنمعينةدراسةفيالعمليةهذهبهاتكتشفالتيالطريقةوتتشكل
.االجتماعيوالسياقالباحثين،بينالشخصيةواالعتباراتالشخصية،الباحثواعتباراتالبحث،

(Plano Clark & Ivankova, 2015, p. 4)

التركيز على الهدف 

السياق+ 



قراءة في تعاريف البحوث المختلطة 
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لبحوثامناهجعناصربينالبحثيالفريقأوالباحثفيهايجمعالتيالبحوثأنواعمننوعهيالمختلطةالبحوث

اليبوأسوتحليها،،البياناتوجمع،والنوعيةالكميةالنظروجهاتاستخدام:المثالسبيلعلى)والنوعيةالكمية

,Johnson)"واإلثباتالفهمفيوالتعمقالتوسعأهدافتحقيقأجلمن،تفسيرها Onwuegbuzie, & Turner, 2007, p.
123).

شمول

جويدموالنوعية،الكميةالبياناتويحلليجمعالذيالبحث"أنهعلىيعرفونه(2021)وتدليوجونسونتشكري
Metaاستدالليتحليليصنعوبياناتها، inferenceالبياناتأنواعكالعلىقائم.(Tashakkori, Johnson & Teddlie,

2021, p.401)

تنويعفيوالنوعيةالكميةالمداخلتستخدمالتيالبحوثتصاميممننوع"أنهعلىيعرفانه(2003)وتدليتشكري

Tashaakkori)"وتفسيرهاتحليلهاوإجراءات،بياناتهاجمعوأدوات،ومناهجها،أسئلتها & Teddlie, 2003, p.711)

التركيز على 

التكامل



ة قراءة في تعاريف البحوث المختلط
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ناتبياوتفسروتحللتجمعدراسةإجراءنعنيفإننامختلطةدراسةعننتحدثعندما

استخدامتشمل،الظاهرةبذاتمرتبطةدراساتمراحلأوواحدةدراسةفيوكميةنوعية
االستقرائيوالمنطق،(والفرضياتالنظرياتاختبار)Deductiveاالستنتاجيالمنطق

Inductive(األنماطاكتشاف)االسترداديالمنطقأوAbductive(علىيعتمدالذي

(المستخلصةللنتائجالتفسيراتفيماأفضلاستدعاء

خالصة

المنطق البحوث المختلطة عبارة عن جسر يربط بين البحوث الكمية والنوعية
االستنتاجي

المنطق 
االستقرائي

أدوات كمية
أدوات 
نوعية

استراتيجيات 

المناهج 
الكمية

أساليب 

المناهج 
النوعية

المنطق 
استردادي



واقع النشر في البحوث المختلطة
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قاعدة بيانات

Eric
دراسة 1079 

قاعدة بيانات 
British Education 

Complete 

دراسة 1753 

قاعدة بيانات 
British Education 

Index 

دراسة 395 

Mixedبكلمةالبحث2022فبراير27األحد methods

3227=المجموع

سا  ملموواقعا  المختلطةالبحوثأصبحت

الخصوصوجهعلىالتربيةحقلفي

إلى2021ينايرمنواحدةسنةخالل

2022يناير



مخرجات

عمليات معالجة

مدخالت 
منهج البحوث المختلطة 

المنتج الختامي 

أداوت جمع البياناتاستراتيجية العينات 

لاستراتيجيات التحلي استراتيجيات الدمج
استراتيجيات تمثيل 

البيانات 

األسئلة / األهداف 

البحثية
المنطلقات الفلسفية 

نظرية المعرفة

طبيعة 
الوجود

مناهج

أخالقيات

@alahmadim2010

يةاآلثار المترتبة على تفسير النتائج، وربطها بالنظريات، والممارسات التطبيق



العملية البحثية في البحوث المختلطة  

مرحلة أولية 

مرحلة التصميم

والجمع والتحليل 
مرحلة التفسير والمناقشة 

مخرجاتمدخالت  عمليات معالجة

معيار 

الجودة 

(1)

@alahmadim2010



معايير الجودة في البحوث المختلطة 

التخطيط 

Planning

التفسير 

Interpreting

النشر 

وتقديم النتائج 
Disseminating/

applying

findings

)Fàbregues, & Molina-Azorín, 2017(

@alahmadim2010

االلتزام 
Undertaking



المرحلة األولية في البحوث المختلطة 

مرحلة 

التصميم

أدوات

استراتيجيات

@alahmadim2010

الحياة اليومية

قةالبحوث السابالنظريات

تحديات عملية تواجهها في عملك

الغاية

الهدف

العدسة 
الفاحصة 
للظاهرة

سؤال بحثي 

اإلطار النظري
Theoretical 

Framework

األدبيات 

السابقة
Literature

(Johnson & Christensen, 2019)

لماذا تقوم به بهذه الطريقة؟ما هو البحث الذي تقوم به؟

متى وأين ينفذ البحث؟ من المستهدفون بالبحث؟ 



أهداف البحوث المختلطة 

/ التأكيد / التثليث 
التدعيم 

Triangulation/ 
Corroboration / 
Confirmation 

تكامل 

Complementarity

التطوير

Development 

المبادرة 

Initiation

التوسع 

Expansion

التعويض 

compensation

التنوع 

Diversity

(Creswell, 2003; Greene, Caracelli & Graham, 

1989; Tashakkori, Johnson & Teddlie, 2021; 

Venkatesh et al., 2013)
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أهداف البحوث المختلطة 

تقييم مصداقية االستنتاجات المستخلصة من إحدى المناهج من خالل تأييد وتقريب ودعم النتائج الكمية والنوعية 

ببعضها

Assessing the credibility of inferences obtained from one approach 

الحصول على وجهات نظر متكاملة  حول نفس الظاهرة أو نفس العالقات من مجتمع متماثل النظرة 

Gaining complementary views about the same phenomena or relationships in similar 

experiences or associations

التثليث
Triangulation

التكامل 
Complementarity

@alahmadim2010

أو تساهم في استخدام النتائج المستخلصة من المرحلة األولى للمساعدة في تطوير أو تكوين األدوات التالية األخرى، 

زيد يشمل العينات والتنفيذ للوصول إلى الم: نظرة أوسع. تشكيل االفتراضات التي يستخدمها الباحث في المرحلة التالية

من القرارات 

التطوير 
Development

، أو يبحث عن نظرية جديدة، أو أو النتائج المظللة في الدراسات أو النتائجيختبر التشابهات ويكتشف التناقضات، 

إعادة صياغة األسئلة أو النتائج من طريقة واحدة مع أسئلة أو نتائج من الطريقة وجهات نظرة جديدة تساهم في 

.األخرى

المبادرة 
Initiation

يسعى إلى شرح أو توسيع نطاق الفهم للظاهرة المستنتج من المرحلة السابقة في الدراسة باستخدام طرق مختلفة

Explaining or expand upon the understanding obtained in a previous strand of a study 
التوسع 

Expansion



أهداف البحوث المختلطة 

@alahmadim2010

الحصول على وجهات نظر معارضة لنفس الخبرات حول الظاهرة

Obtaining divergent views of the same phenomenon or opposing viewpoints
التنوع 

Diversity 

تقليل جوانب القصور الرئيسية في المنهج الواحد باستخدام اآلخر

Eliminating potential design weaknesses of one approach by using the other 
التعويض

compensation

(Venkatesh et al., 2013)



أهداف البحوث المختلطة 

الزيادة أوالتوسع 

/  التقارب بين النتائج

التأكيد 
تعزيز –توضيح -التفصيل

النتائج 
تطوير نتيجة بناء على 

أخرى

يختبر التشابهات، اكتشاف 

يبحث عن –التناقض 

نظرية جديدة

توسيع نطاق الدراسة 

باستخدام أساليب مختلفة

TriangulationComplementarityDevelopmentInitiationExpansion

تــحـقـق

أقل أفقا  

يخبر، يبحث  شمول استكمالي

(Greene, Caracelli & Graham, 1989)

التكامل  المبادرة التطوير التثليث

TriangulationComplementarityDevelopmentInitiation

تحديد أدوات جمع البيانات، المنهجية، ومعرفة 

األولوية 
@alahmadim2010

تمييز جوانب الظاهرة/ ترابط 

أكثر توسعا  



الفلسفة البحثية التي تتالئم مع البحوث المختلطة

الفلسفة في البحوث 
المختلطة

أحادية النموذج 
الفلسفي

متعددة النماذج 
الفلسفية

غير صالحة 
فلسفيا  

@alahmadim2010



الفلسفة البحثية التي تتالئم مع البحوث المختلطة

الفلسفة في البحوث 
المختلطة

الفلسفة في البحوث 
المختلطة

إمكانية الجمع بين المنطلقات 
الفلسفية

إمكانية الجمع بين المنطلقات 
الفلسفية

متعددة حسب طبيعة الهدف البحثيمتعددة حسب طبيعة الهدف البحثي

األولويةاألولوية

الثقلالثقل

والتخصص المجال والتخصص المجال

مفردة صالحة لجميع الحاالتمفردة صالحة لجميع الحاالتبحاجة لفلسفة واحدةبحاجة لفلسفة واحدة

جدلية

Dialectics 

جدلية

Dialectics 

تحويلية

Transformative

تحويلية

Transformative

واقعية نقدية

Critical Realism

واقعية نقدية

Critical Realism

برجماتية

Pragmatism

برجماتية

Pragmatism

الينجيانية

Yin yang

الينجيانية

Yin yang

:بشرطين
تبقى منفصلة، (1)

مكملة لبعضها(2)

:بشرطين
تبقى منفصلة، (1)

مكملة لبعضها(2)

موريسجانيس

Morse ,2003

موريسجانيس

Morse ,2003

وناي هواسموريس 

Morse & Niehaus, 2016 

وناي هواسموريس 

Morse & Niehaus, 2016 

وهانتربروير

Brewer & Hunter, 2006

وهانتربروير

Brewer & Hunter, 2006

رفض فكرة الجمع بين 
المنطلقات الفلسفية

رفض فكرة الجمع بين 
المنطلقات الفلسفية

Egon Guba  أيقون جوبا

Yovanna Lincoln يوفونا لينكولن

Egon Guba  أيقون جوبا

Yovanna Lincoln يوفونا لينكولن

John Smith  جون سميثJohn Smith  جون سميث

(الزهراني، تحت الطبع)

@alahmadim2010
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األسئلة البحثية

ا على كيفية وبهذا فإنه ال يؤثر على نطاق التقصي فحسب، بل يؤثر أيض  . تهدف إلى ما يريد الباحث الوصول إليهجملة استفسارية صريحة "

(Bryman, 2016, p. 695)"إجراء البحث

.  الواحدكل من السؤال الكمي والسؤال النوعي في ذات السؤال البحثي يتضمن سؤال

تحتاج إلى جمع بيانات أو جملة خبرية مستقلةأسئلة بحثية كمية ونوعية أو مظلة ألسئلة فرعية كمية ونوعية عتبر سؤال عام ي

.والنوعية للوصول إلى المعرفةالكمية كمية ونوعية، ويجاب عليها بطريقة الدمج بين النتائج

السؤال البحثي

في البحوث 

(Onwuegbuzie & Leech, 2006, p. 483)المختلطة 

نتيجة



أهمية األسئلة البحثية

المة إرشادية ، ولهذا يعتبر عويحدد هدف المعالجة الدقيق في الدراسةيحصر أفق الدراسة، ألنه ركيزة محورية في البحث الكمي والنوعي يعتبر 

.للقارئ وللباحث تقوده إلى تفاصيل الدراسة المحددة، ويوفر رؤية واضحة في تنظيم مصفوفة البحث كاملة

وتحديد نوع ، هاواستراتيجية اختيار، وحجم العينة، والتصميم المستخدم، الفلسفةلكنه أكثر أهمية في البحوث المختلطة ألنه سيلعب دور في 

.  ج الكلية، وتمثيلها بما يحقق غاية الدمواستراتيجية دمج النتائج أو انتقالها من مرحلة إلى أخرى، وإدارتها في إطار عمل، أدوات جمع البيانات

بناءه عملية معقدة وصعبة كمي  

Quantitative 

نوعي  

Qualitative 

األدبيات السابقة، النظريات، الخبرة السابقة،  الحاجة التخاذ قرار من واقع البيانات  

@alahmadim2010



خصائص األسئلة في البحوث 

المختلطة 

نمائيةمركزية

تفاعلية
تطورية

@alahmadim2010



أنواع األسئلة البحثية

بناء على الهدف

أسئلة وصفية 

فية أسئلة استكشا

ية أسئلة تفسير

(Flick, 2015)

بناء على العالقة

أسئلة وصفية 

فية أسئلة استكشا

يةأسئلة تفسير

أسئلة تنبؤية

ة أسئلة تقويمي

أسئلة ضابطة 

(Black, 2005)

بناء على المناهج

كمية 

نوعية 

مختلطة 

(Onwuegbuzie & Leech, 2006)

@alahmadim2010
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أنواع األسئلة البحثية

كمية 

Quantitative 

نوعية 

Qualitative 

مختلطة 

Mixed  

ة األسئلة الكمية أسئلة محددة جداً في طبيعتها، وتربط بين متغيرات دقيق

أسئلة عالقاتأسئلة مقارنةأسئلة وصفية

+متغيرين +متغيرين متغير واحد

أسئلة مفتوحة النهايات ونمائية وغير موجهه، وتمثل أسئلة عامة أو مركزية 

ةأسئلة وصفيأسئلة استكشافية

تحدد متغيراتها 

التابعة وعينتها 

خبرات ظاهرة/ عملية

تصف وال تربط أو 

تقارن بين 

المتغيرات؛ بل 

تقارن مشاركين

ة الواحدةالدراس/ األسئلة التي تجمع بين األسئلة الكمية والنوعية في السؤال الواحد

أسئلة منفصلة 

(Onwuegbuzie & Leech, 2006)

تابعةمستقلة

أسئلة محددة 

مسبقا  

predetermined

/  أسئلة طارئة

منبثقة
Emergent

أسئلة مدمجة

مدمجة تامةمدمجة منفصلة صيغة خبرية



أمثلة على األسئلة البحثية المختلطة

مستقلةأسئلة
السؤال ال يعتمد على نتائج 

اآلخر 

(الزهراني، تحت النشر)

Independent  Questions 

@alahmadim2010



أمثلة على األسئلة البحثية المختلطة

ةمنفصلة تابعأسئلة
أسئلة يعتمد على نتائج 

سؤال آخر 

Emergent Questions 

السؤال المراحل الالحقة تتحدد بعد المرحلة األولى من جمع البيانات  مالحظة

@alahmadim2010



أمثلة على األسئلة البحثية المختلطة المدمجة

صيغة خبرية

أهداف للدراسة تحل محل األسئلة وتقود البحث مثل دراسة هدف 

يكتب الباحث جملة تتوقع نتيجة لألسئلة البحثية تحقق شروط فرضية

الفرضية  

(Martiny, et.al., 2021)
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(NeMoyer, et.al., 2021)

(Lindsay-Smith, et.al., 2018)

(Chang, et.al., 2021). 
أمثلة على 

دراسات تبنت 

الهدف بدال  من 

السؤال
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أمثلة على األسئلة البحثية المختلطة

(  منفصلة)أسئلة مدمجة 

تحمل شقين كمي ونوعي  

(الزهراني، تحت النشر)

Hybrids Questions 
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أمثلة على األسئلة البحثية المختلطة

أسئلة مدمجة تامة 

يجاب عليها بجانبين

(الزهراني، تحت النشر)
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معايير الجودة في البحوث المختلطة 

ته وأسئليتم توفير األساس المنطقي الستخدام تصميم األساليب المختلطة لمعالجة مشكلة البحث 

عليها البحثيعتمد تم توضيح االفتراضات الفلسفية التي 

تم تحديد الغرض من الدراسة وأسئلة البحث بوضوح

النظري في الدراسة/ أو اإلطار المفاهيمي األدبيات السابقة يتم توفير مراجعة 

التخطيط 

Planning

(Fàbregues, & Molina-Azorín, 2017(
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أشكر لكم حضوركم، وحسن 

ما كما أسأل هللا أن ينفعنا ب. ظنكم

علمنا، و أن يعلمنا ما جهلنا 

حمد وصلى هللا وسلم على نبينا م


