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مدخل عام

:تعريف مناهج البحث المختلطة•
لبيانات االجابة على التساؤالت، التحقق من الفرضيات، جمع وتحليل ا–

الكمية والكيفية

اجراءات البحث الدقيقة للبيانات الكمية والكيفية –

.واتحادها(مفتوحة النهاية)والكيفية ( مغلقة النهاية)دمج النتائج الكمية –

انات تطوير االجراءات بطريقة تضمن الجمع والتحليل والدمج للبي–
البحثية 

ثيةاستخدام االطار النظري او المفاهيمي ذات العالقة باالجراءات البح–

عددةماهو الفرق بين مناهج البحث المختلطة والدراسة ذات المناهج المت–

1+1=2

1 +1 =3



مدخل عام

:نبذة تاريخية
:ابرز المنظرين

1988آالن بريمان ، المملكة المتحدة ، •

1989جينيفر جرين ، الواليات المتحدة األمريكية ، •

جون هانتر وألين بروير ، الواليات المتحدة األمريكية ، علم االجتماع•

جون كريسويل ، الواليات المتحدة األمريكية ، علم االجتماع•

نايجل وجين فيلدينغ ، المملكة المتحدة ، عالم االجتماع•

جان مورس ، كندا ، التمريض•

بن كرابتري ، طب األسرة•



مدخل عام

(1990-1985مابين )مؤسسين من مختلف التخصصات والدول ومؤلفين •

1998تطوير المناهج المختلطة كمنهجية في •

2003صدور كتاب المناهج المختلطة في عام •

2007المجلة العلمية لمناهج البحث المختلطة في عام •

2013الجمعية الدولية لمناهج البحث المختلطة في عام •

.دريبيةتوالت بعد ذلك العديد من االبحاث والمؤلفات والمؤتمرات والدورات الت•

APAفريق تطوير معايير مناهج البحث المختلطة •



طةاهم الخطوات في تصميم البحث في المناهج المختل

(شامل المنهج، العينة، محايد المنهج، مختصر)العنوان •

(العالم الواقعي)المشكلة الداعية للبحث •

(كمية، كيفية، مختلطة)تساؤالت تتطلب لجواب •

فية، كي/العينة، المكان، كمية)نوع البيانات في الجمع والتحليل •

(االجراءات في الجمع والتحليل

عدم الكفاية الستخدام منهج واحد لفهم)سبب استخدام المنهج •

(المشكلة

او اطار ( سلوكي-اجتماعي-نقدية-بنائي)تحديد اطار نظري •

.مفاهيمي

(الرسوم البيانية)المساعدات البصرية •

الصالحية والمعوقات •

(يعكس طبيعة المنهج)الغرض من الدراسة •

التساؤل للبحث المختلط المنهج•

(منهج تفاعلي)اعادة صياغة الخطوات •



امكانات ومهارات ضرورية

قد يتطلب االمر فريق بحثي متعدد )حجم الدراسة •

(  التخصصات والمهارات

ات، تحديد المشكلة، عرض االدبي)مهارات بحثية فردية •

غرض الدراسة، المنهج المناسب، الجمع والتحليل، 

(التفسير، االخالقيات البحثية



انواع المناهج المختلطة
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انواع المناهج المختلطة

(مقارنة النتائج لقاعدتي البيانات) متزامن •

طة البيانات الكمية مشروحة بواس)التسلسلي االيضاحي •

(البيانات الكيفية ثم التفسير

حليلها يتم جمع البيانات الكيفية وت)التسلسلي االستكشافي •

مثل تصميم االدوات –بنائها على شكل بيانات كمية 

(ومتغيرات جديدة

تصميم المنهج المختلط الضمني•

شبه الدراسات التجريبية و)التصميم القائم على التدخل •

(التجريبية



الرسوم البيانية

ل الرسم البياني لالجراءات وهو شكل يستعم: التعريف•

تلخيص)لتوصيل االجراءات في منهج البحث المختلط 

(البحث في مكان واحد واالمكانات المتعددة للتطبيق

عن طريق استخدام برامج متخصصة لرسم البيانات •

.وتصيمها

:مثال•

المربع يعكس الجمع والتحليل للبيانات–

الدائرة تعكس الدمج والتفسير–

السهم ويعكس التسلسل واالجراءات–

•



نقد وتقييم االبحاث المختلطة

تى قراءة المعايير تختلف من ميدان الى ميدان اخر في ش•

العلوم

االدلة والمعايير الدولية •

:قوائم التدقيق لمتطلبات البحث المختلط وتشمل•

المفاهيم والتعريفات–

كيفية دمج البيانات–

مالئمة االسئلة للمنهج المختلط–

تصميم المنهج البحثي–

مناسبة العينات للمنهج المختلط–

التبصر في المناقشة واالستنتاج–
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