
  

  

  

  

  

  ها ها و مدل معرفی طرح

  روش تحقیق آمیخته در
 علی مبینی دهکردي

  چکیده

یافته و در حال توسـعه رونـدي    بنیان و توسعه هاي پژوهشی در جوامع دانش ی و کیفی فعالیتتوسعه کم

هـا و   هاي مختلف پژوهشی نیازمند رویکـرد جدیـدي از روش   و تنوع در روش شده استدائمی و مستمر 

هاي آمیخته و یکپارچـه در جهـت تسـریع تحقـق اهـداف       استفاده از روش. باشد تحقیقاتی میهاي  مدل

هاي مورد مطالعـه جنبشـی نـوین در عرصـه      تر از پدیده تر و درکی عمیق پژوهشی و ارائه تصویري کامل

. باشـد  شود که تأمین این نیاز پژوهشی از الزامات اساسی پژوهشگران می هاي علمی محسوب می پژوهش

ی و کیفـی مـوقعیتی را بـراي    هاي کم هاي تحقیق آمیخته به عنوان رویکردي از روش در این میان روش

کـار   هـاي بـه   هـا و روش  ها، مدل ها، طرح توانند متدولوژي وجود آورده که بر اساس آن می هپژوهشگران ب

گیـري   وجـه بـه شـکل   این مقاله با ت. گرفته شده در یک مطالعه پژوهشی واحد را در کنار هم قرار دهند

تحقیق آمیخته را بـه   ،شناسی هاي روش ها و طرح هاي پژوهشی مدل هاي آمیخته و بررسی پارادایم روش

هاي مختلف  ها و طرح توسعه روش  بهو  کند میاي بررسی  عنوان یک متدولوژي براي مطالعات بین رشته

  .زدپردا میهاي کمی  ته و نحوه تلفیق دادهدر مطالعات پژوهشی آمیخ

  واژگان کلیدي

  هاي آمیخته هاي آمیخته، مدل هاي تحقیق، طرح آمیخته، پارادایم تحقیق روش

                                       
  .دانشگاه تهران کارآفرینیدانشکده   استادیار                                                       Email: amdshm@yahoo.com  

  20/04/90: تاریخ پذیرش        20/07/89: لتاریخ ارسا
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 مقدمه

هــاي  ســازي روش همگرایــی و یکپارچــه

اي و  رشـته  هاي بین پژوهشی متفاوت در حوزه

اي است که از دیرباز ذهن  اي مقوله چندرشته

پژوهشگران علوم اجتماعی را به خود مشغول 

هـاي پژوهشـی و    ا توسعه حـوزه ب. کرده است

هاي پیچیده ضـرورت جدیـدي    مطالعه پدیده

هاي پژوهشی پدید آمده است که بر  در روش

هـاي   هر طرح پژوهشـی از روش  اساس آن در

شود یا حتـی چنـد گـروه     مختلف استفاده می

هاي مختلف درباره موضوعی  پژوهشی با روش

هاي  این میان روش در. کنند واحد مطالعه می

ــه     آمیخ ــاربردي ب ــزاري ک ــوان اب ــه عن ــه ب ت

هـاي   دهد تا داده پژوهشگران این امکان را می

هـاي   آمـده از روش  دست ههاي ب متنوع و یافته

را در قالبی علمی و منسجم  متفاوت پژوهشی

با یکدیگر تلفیق نماینـد تـا درکـی بهتـر بـه      

ــل    ــردن راه ح ــدا ک ــناخت مشــکالت و پی ش

ر ایـن  مسـئله تحقیـق د  . مسائل اقدام نمایند

ــه چگونــه در      ــت از اینک ــارت اس ــه عب مقال

ــژوهش ــوع و روش پ ــاي متن ــف  ه ــاي مختل ه

طور  و به اي اي و چندرشته مطالعات بین رشته

ــی  ــه  کل ــد مرحل ــی چن ــات علم اي و  تحقیق

ــارچگی و همگرایــی حاصــل   چندبعــدي، یکپ

شود و رویکردهاي کمـی و کیفـی از چـه     می

بـه عبـارتی ایـن    . گردنـد  طریق ترکیـب مـی  

ه درصدد است مفهومی را بیان کند که دیدگا

ــه   در آن روش ــه منزل ــی و کیفــی ب هــاي کم

دیگـر  اسـت و  رویکردهایی که مکمل یکدیگر 

مانند رویکردهـاي رقـابتی درصـدد بـر کنـار      

  .باشند کردن یکدیگر نمی

هــایی کــه در ایــن مقالــه مــورد  پرسـش 

  :ند ازا گیرند عبارت بررسی قرار می

 کـه بـین دو   هاي بـارزي   با وجود تفاوت

چگونه  ،رویکرد کمی و کیفی وجود دارد

 توان آنها را در کنار یکدیگر قرار داد؟ می

 کـدام بـا مبـانی فلسـفی      که هر در حالی

ــاه     ــوع نگ ــه موض ــایز ب ــاوت و متم متف

پـذیر اسـت در    کنند، آیا اساساً امکان می

یک طرح پژوهشی همزمـان از دو روش  

 استفاده نمود؟ 

  روش چگونـه   ارتبـاطی بـین ایـن دو   پل

 شود؟ قرار میبر

    چگونه در یک طرح پژوهشـی متنـوع و

  شود؟ متفاوت یکپارچگی حاصل می

  پیشینه تاریخی -1

هاي آمیخته در مطالعـات علـوم    پژوهش

انســــانی و رفتــــاري بــــا پژوهشــــگران و 

شناسانی ظهور کـرد کـه معتقـد بودنـد      روش

هاي کمی و کیفی با هم در  استفاده از دیدگاه

. باشـند  پژوهشی واحد مفیـد مـی  یک مطالعه 

هاي پژوهشی در مطالعات علـوم   روش ترکیب
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 بـار توسـط کمپـل و فیسـکر     یناجتماعی اول

ایـن ایـده انعکاسـی از    . پیشنهاد شد )1959(

ـ   دیدگاه مکتـب عمـل   . بـود  1هگرایـی چندگان

استدالل آنهـا ایـن بـود کـه در یـک فرآینـد       

ارزیـابی، اسـتفاده از چنـدین روش پژوهشــی    

 2يسازد که ناسـازگار  را مطمئن می پژوهشگر

ــات پژوهشـــی، ویژگـــی  موجـــود در مطالعـ

اختصاصی پدیده مورد مطالعه است و نتیجـه  

  ,Campbell, Fiske)باشـد  روش خاصی نمی

1959, p.92) . ایــن ایــده توســط وب بــا نــام

ب بـا  و .توسـعه یافـت   3هتنید هم ههاي ب روش

این کار مکتب عملـی چندگانـه را جـایگزین    

کـرد کـه در آن بـا     4يا اي چندگانهه سنجش

ـ     ه وجود الگوهاي متفـاوت، اجـزاء ناسـازگار ب

آن . شـدند  لحاظ نظـري بـه هـم مربـوط مـی     

چیزي که پژوهشگران اولیـه از آن بـه عنـوان    

کردنـد، بـا    گرایی چندگانه یاد می مکتب عمل

نامیـده   5یآنچه که امروز پـژوهش چندروشـ  

 ,Webb). خــوانی دارد ، بســیار هــمشــود مــی

Campbell, Schwartz, & Sechrest, 1966, 

p.3)  .  

هـاي   تنیـدن روش  مهـ  به) 1978(نزي د

ــدولوژي در     ــب مت ــوعی ترکی ــی را ن پژوهش

                                       
1. Multiple Operational-ism 
2. Incompatibility 
3. Triangulation 
4. Multiple measures 
5. Multi-method Research 

وي در مطالعـات  . دانست اي یکسان می پدیده

ــی خــود بــه چهــار نــوع مختلــف       پژوهش

  :کنــــد تنیـــدگی اشـــاره مـــی    مهـــ  بـــه 

تنیـدگی   مهـ  به )ها؛ ب تنیدگی داده مه به )الف

  هــا؛ تنیـدگی تئــوري  مهــ بــه )ج ؛نپژوهشـگرا 

 ,Denzin)  یشـناخت  تنیـدگی روش  مهـ  به )د

1978, p.291) 

ــایی را در  جِیـــک نیـــز مزیـــت - هـ

هــاي پژوهشــی بــر  همگرایــی روش

  : شمرد

ـ   مطمئن - دسـت   هتر شدن از نتـایج ب

  آمده؛

برانگیخته شدن خالقیت پژوهشـگر   -

  ها؛  آوري داده در جمع

ــمت   - ــه سـ ــگر بـ ــدایت پژوهشـ هـ

  تر؛  يتر و پرمحتو یهایی غن داده

هدایت محقق در جهت ترکیـب یـا    -

  ها؛ سازي نظریه یکپارچه

  آشکار ساختن تناقضات؛ -

 Guba) ها جامعیت این نوع روش -

& Lincoln, 1989, p.608) 
از نظـــر راســـمن و ویلســـون ترکیـــب 

ــث   روش ــی باع ــی و کیف ــاي پژوهشــی کم ه

هایی  شود، داده ها می تقویت و تأیید این روش

هـاي جدیـدي    شود و تئوري هم میتر فرا غنی

هـاي موجـود در منـابع     با توجه به پارادوکس

 & Rossman). گــردد مــیهــا نمایــان  داده
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Wilson, 1985, p.637)   ــز ــورس نیـ مـ

ها را به دو شـکل،   شناختی تنیدگی روش مه به

 ,Morse). تیبی، طراحـی کـرد  همزمانی و تر

1991,p.121) اصطالحی  6هچندگانهاي  روش

بـراي توصـیف ترکیـب    ) 1992(رانن بود که ب

تشـکري و  . هاي کمی و کیفی ابداع کـرد  داده

شناسی آمیختـه   از آن به روش) 1998(تدلی 

هـاي   پس از آن، این رویکرد با نـام . یاد کردند

توماس ( 7یهاي ترکیب پژوهش: متفاوتی چون

 8يســاز پــژوهش بــه روش یکپارچــه ؛ )2002

ــوز،( ــژوهش )2004جانســــون و اوینبــ ؛ پــ

؛ مطالعـات  )2003مانتز و مورس ( یدروشچن

اســتراتژي   ؛)2003سندروســکی،(تنیــده  بهــم

و در نهایت بـا نـام   ) 2004بریمن، ( 9هچندگان

تشکري، تـدلی، کرسـوِل،   (هاي آمیخته  روش

ــته ) 2003 ــاالت و نوش ــاوت   در مق ــاي متف ه

از آن زمـان میـان پژوهشـگران    . معرفـی شـد  

 هـا،  هاي مختلـف علـوم اجتمـاعی روش    حوزه

  . ها و رویکردهاي آمیخته متداول گردید طرح

ــري    -2 ــفی و نظ ــانی فلس مب

  هاي پژوهشی طرح

ــانی   هــر روش پژوهشــی از یکســري مب

شناخت این مبانی به . کند معرفتی پیروي می

کند تا نوع پارادایم پژوهشـی   محقق کمک می

                                       
6. Multi-method 
7. Blended Research 
8. Integrative Research 
9. Multi-strategy 

ــی    ــاي پژوهش ــع آن رویکرده ــه طب ــه ب را ک

روش  هـا  پارادایم. شود، تعیین کند طراحی می

تفسیر جهان و متدولوژي پـژوهش را تفسـیر   

ــد مــی ــالمرز، ص ( .کنن ــارتی  )122چ ــه عب ب

توان بـه مثابـه چـارچوبی در     ها را می پارادایم

نظر گرفت که محقق، در قالـب آن جهـان را   

ــی  ــیر م ــد تفس ــین   . کن ــاخت چن ــاس س اس

هـاي   هایی در حوزه چارچوبی پاسخ به پرسش

 ؛)ماهیـت واقعیـت چیسـت؟   (شناسـی   هستی

رابطه میان موضوع شناخت و (شناسی  معرفت

ــت؟ ــا چیسـ ــی  ؛ ارزش)فاعـــل شناسـ شناسـ

هـا چـه نقشـی را در شـناخت حاصـل       ارزش(

شـناخت  (شناسـی   ؛ روش)کنند؟ شده ایفا می

ــان مــی  ــه بی ) شــود؟ چگونــه حاصــل و چگون

تـاکنون چهـار پـارادایم پژوهشـی،     . باشـد  می

و  12يانتقاد  ،11یساختارگرای ،10یگرای اثبات فرا

هــاي پژوهشــی  بــراي روش 13یفســیرگرایو ت

  .کمی و کیفی شناخته شده است

آن جهـت کـه    هـاي آمیختـه از   پژوهش

هاي کمـی و کیفـی    خود حاصل ترکیب روش

باشــند، پــارادایمی کــه بــراي آن مطــرح  مــی

باید هر دو نوع روش پژوهشـی را   شود، می می

برخی از پژوهشگران اسـتدالل  . پوشش بدهد

پـارادایمی بـراي روش    انـد اساسـاً هـیچ    کرده

باشـد، زیـرا    تحقیق آمیخته قابـل دفـاع نمـی   

                                       
10. Post-positivism 
11. Constructivism 
12. Advocacy 
13. Participatory 
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هاي  الزمه آن در کنار هم قرار گرفتن پارادایم

ناپـذیر   ناسازگار است که امري محال و توجیه

هاي متمادي  اکثر پژوهشگرانی که سال. است

انـد،   هـاي آمیختـه پرداختـه    به مطالعـه روش 

کـه   ترین پارادایم فلسـفی را  معتقدند مناسب

  هـا برگزیـد،   گونـه پـژوهش   توان براي ایـن  می

یا همان مکتـب اصـالت عمـل     14مپراگماتیس

این نـوع   در (Burke Johnson, 2007). است

شـان   ها را بر مبناي اثر و نتیجـه  پارادایم داده

د و پـــژوهش را یـــک نـــکن گـــردآوري مـــی

 جـدول  .کنـد  شناسی آمیخته هدایت می روش

هاي پژوهشی  مبندي پارادای تقسیم )1(شماره 

ــان    ــان نش ــوزه عملکردش ــه ح ــه ب ــا توج را ب

  .دهد می

کنـد پژوهشـگران    کرسول پیشنهاد مـی 

براي طراحی رویکردهـاي پژوهشـی نیـاز بـه     

                                       
14. Pragmatism 

چارچوبی دارنـد تـا تمـامی امـور مربـوط بـه       

مطالعات پژوهشی، از مبانی فلسفی گرفته تـا  

در  را ها ها و تحلیل داده عه دادهبررسی مجمو

ــرد ــود را   . بربگی ــنهادي خ ــارچوب پیش او چ

  : مبتنی بر سه پرسش زیر طراحی کرد

) هاي نظـري  نگرش(مبانی معرفتی  .1

  باشند؟ هر روش پژوهشی چه می

هـــاي پژوهشـــی چـــه  اســـتراتژي .2

 باشند؟ می

آوري و  هایی براي جمع از چه روش .3

شـود؟   ا اسـتفاده مـی  هـ  تحلیل داده

(Creswell, 2003, p.6) 

پژوهشـگر بـر اسـاس ایـن عناصـر، نــوع      

ی، کیفـی یـا    (رویکرد پژوهشـی مناسـب    کمـ

  .کند را انتخاب می) آمیخته

  یهاي پژوهش انواع پارادایم - )1( شماره جدول

 )هاي کمی حوزه پژوهش( گرایی فرااثبات )هاي کیفی حوزه پژوهش(

  ها تعدد واقعیت

  وابستگی

 هاي فردي مبتنی بر ارزیابی

 قیاسی

  یکتایی واقعیت

 طرفی جدایی و بی

 )مبتنی بر  مشاهدات تجربی( آزاد - ارزش 

 )هاي اولیه فرض آزمون پیش(استقرائی 

 )هاي کیفی حوزه پژوهش( تفسیرگرایی/ انتقادي )هاي آمیخته حوزه پژوهش( پراگماتیسم

  تعدد و یکتایی واقعیت

  عملی بودن

 هاي متعدد مبتنی بر ارزش

 ،)استفاده از رویکردهاي متعدد(ترکیبی 

  اجتماعیواقعیات از نوع واقعیات 

  تعاملی

 هاي فردي و جمعی مبتنی بر ارزیابی

 هاي مشارکتی استفاده از روش

  Creswell, 2003.p.6: منبع
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چارچوب طراحی  -)1(شماره شکل 

  هاي پژوهشی طرح

  Creswell, 2003.p.6: منبع

  روش تحقیق مقاله -3

ــا ــه در   از آنج ــق آمیخت ــه روش تحقی ک

ن نبود منابع باشد، همچنی سابقه می کشور بی

 - فارسی، این روش در بین جامعـه آموزشـی  

ایـن مقالـه بـا    . پژوهشی ناشناخته مانده است

کتب منتشر شده خارجی به  بررسی مقاالت و

ها  آوري اطالعات، تحلیل و ترکیب یافته جمع

هاي فلسفی و نتایج پژوهشـی   و انتخاب بنیان

ــنجی کلمــات     ــرا تحلیــل و همس از روش ف

  .پرداخته است

  هاي تحقیق یافته -4

  تعریف روش تحقیق آمیخته  -4-1

هاي آمیخته بـا   در ادبیات پژوهشی روش

. تعابیر و مضامین متفاوتی تعریف شده اسـت 

شاید به سختی بتوان تعریفـی جـامع و مـانع    

اي کـه در تمـامی    اما نکتـه . براي آن ارائه داد

باشـد کـه    این تعاریف مشهود است، ایـن مـی  

ــ وعی روش پژوهشــی رویکردهــاي آمیختــه ن

ــی و  اســت کــه در آن دو رویکــرد رقیــب کم

بـه  . گیرنـد  کیفی در کنـار یکـدیگر قـرار مـی    

نـوعی   هـاي پژوهشـی آمیختـه،     عبارتی روش

 روش پژوهشی است که در آن یک پژوهشـگر 

عناصـر رویکردهـاي   ) یا تیمی از پژوهشگران(

ی و کیفـی را بـه منظـور آشـکار سـاختن      کم

هش و درك عمیـق  موانع موجود در امـر پـژو  

 Burke). کنند با یکدیگر ترکیب میها  پدیده

Johnson, 2007)  تـوان در   این ترکیب را مـی

هـاي   بینی کلیه مراحل تحقیق از جمله جهان

ها  تحلیل داده  ها، مجموعه داده  کمی و کیفی،

ـ   هـاي اسـتنتاج داده   و نیز تکنیـک  کـار  ه هـا ب

  .گرفت

 عناصر پژوهش

  
هاي طراحی   فرایند رویکردهاي پژوهش

 پژوهش
 مبانی معرفتی

  ها پارادایم

 ، هاي پژوهش استراتژي

 ها  روش

 هاي پژوهشی  روش

ی کم  

  کیفی 

  آمیخته 

 ها دادهمجموعه 

  ها دادهتحلیل 

  ارزیابی

  گزارش
وسیله  هتصویرسازي ب

 پژوهشگر

 ها عملیاتی کردن نظریه
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ـ  نحوه ترکیب داده -4-2 ی هاي کم

  یفی در روش تحقیق آمیختهو ک

ــژوهش   ــب پ ــه ترکی ــراي اینک ــا در  ب ه

مؤثرترین شکل صورت بگیرد، الزم است کـه  

هـاي مخـتص بـه     محققین ابتدا تمام ویژگـی 

. هاي کمی و کیفـی را ارزیـابی کننـد    پژوهش

واسطه شناسایی نقاط ضـعف   هدر این حالت ب

و قوت این رویکردها پژوهشـگر در مـوقعیتی   

ه باید با توجه به اصل بنیادین گیرد ک قرار می

راهبردهاي پژوهشی را  15ههاي آمیخت پژوهش

مطـابق بـر ایـن اصـل     . را با هم ترکیب کنند

هاي مختلف را بـه نحـوي بـا     محقق باید داده

هم ترکیب کند که نه تنها همپوشانی با هـم  

هـا   بلکه در نتایج حاصله قـوت  ،نداشته باشند

                                       
15. Fundamental Principle of Mixed Research 

 Burke) .ها رفع شده باشـند  تقویت و ضعف

Johnson, 2007)  

هـاي کمـی و کیفـی      در حالت کلی داده

  :شوند به سه طریق با یکدیگر ترکیب می

 دو مجموعه داده در یـک زمـان    16مادغا

  )با رویکردي تک فازي(

  به صـورت  ارتباط دادن دو مجموعه داده

ــري     ــی براســاس دیگ ــاخت یک بــا (س

 )رویکردي دو فازي

 درون  دو مجموعـه داده  17نمندرج کرد

 )با رویکردي ترکیبی(گر یکدی

نشـان    )2(شماره ها در شکل  این روش

  .داده شده است

  ها سه طریق ترکیب داده -)2(شماره شکل 

                                       
16. Merge 
17. Embedded 

 هاي کمی داده نتایج هاي کیفی داده

 ها غام دادهاد

 هاي کیفی داده هاي کمی داده نتایج

 ها اتصال داده

 ها اندراج داده)بر هم گرفته(

 هاي کمی داده

 هاي کیفی داده
 نتایج

 .Creswell, 2003, p.89 ،2nd Edition: منبع
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انواع رویکردهاي پژوهشـی   -5

  آمیخته

ــه در دو   ــی آمیخت ــاي پژوهش رویکرده

ــه روش ”دســته عمــده  رویکــرد پژوهشــی ب

ــ ــدل  “و “18هآمیخت ــا م ــی ب ــرد پژوهش رویک

گرچـه ایـن   . شوند بندي می طبقه “19هآمیخت

دو رویکرد بـه ظـاهر شـبیه هسـتند، امـا از      

. کننـد  متفاوتی پیروي می روندهاي پژوهشی

ــی«واژه  ــت بـــر   » روشـ در دســـته نخسـ

ها تأکید  آوري و تحلیل داده هاي جمع تکنیک

هـا   بـه ترکیـب متـدولوژي   » مدل«کند و  می

 ,Tashakkori, and Teddlie).اشــاره دارد

1998, p.43)   پژوهشـی بـه   «اي رویکردهدر

تاکیــد بیشــتر بــر تمــایز     »روش آمیختــه

کرسول انواع متفـاوت ایـن نـوع    . هاست روش

رویکرد را در قالب یـک مـاتریس نشـان داده    

طـور کـه در    همـان (Burke, 2007) .     اسـت 

بینیم، مطالعات پژوهشی  می) 3(شماره شکل 

ــه  ــه چهــار طریــق صــورت  ب روش آمیختــه ب

؛ زنـی یکســان اهمیـت زمــانی و و   :گیــرد مـی 

اهمیت زمـانی یکسـان و اهمیـت وزنـی غیـر      

اهمیت زمانی غیر یکسـان و اهمیـت   ؛ یکسان

اهمیـت زمـانی و وزنـی غیـر     و  ؛وزنی یکسان

  .یکسان

                                       
18. Mixed-method Research 
19. Mixed-model Research 

انواع مطالعات پژوهشی  -)3(شماره  شکل

 ,Burke) شوند که با روش آمیخته طراحی می

2007) 

هــاي پژوهشــی بــه  بــراي طراحــی روش

ر قـرار  روش آمیخته باید چند نکته را مد نظـ 

بایسـت بـراي    یکی اینکه فـاز کیفـی مـی   : داد

رسانی به فاز کمی به طور مجزا هـدایت   اطالع

ـ      ی و شود، و دیگـري اینکـه اگـر فازهـاي کم

باید  ها می شوند، یافته کیفی همزمان انجام می

  .در طی تفسیر حتماً یکپارچه شوند

 »پژوهشی با مـدل آمیختـه  رویکرد « در

 - کمـی (وهشـی  تأکید بـر تمـایز فازهـاي پژ   

است کـه در سـطوح مختلـف صـورت     ) کیفی

هـا   پژوهشگرانی که از این نوع روش. گیرد می

تلفیـق را تنهـا بـه مرحلـه      ،کنند استفاده می

کنند، بلکه آنها طی سـه   سنجش محدود نمی

ــع  ــه جمـ ــل   مرحلـ ــابی و تحلیـ آوري، ارزیـ

ــ   داده ــد ترکیب ــه فراین ــت ک ــاده  یهاس را پی

مـدل  وهشی بـا  هاي پژ اساس طرح. سازند می

هـاي پژوهشـی و    بـر تقابـل پـارادایم   آمیخته 

      بعد زمانی

      همزمان  غیرهمزمان

فی کی  کمی    کیفی

  کمی +

حاالت 

  یکسان

وزن 

  پارادایم

  کیفی    کمی

کیفی   کمی    کیفی

  کمی +

حالت 

غالب و 

 غیر

  یکسان

  کمی     کیفی

 +کمی   کیفی    کمی

  کیفی    کمی  کیفی

  )بودن کلمه نشانه اهمیت وزنی است بولد(
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در . ترتیب زمانی فازهاي کمی و کیفی اسـت 

گونه رویکردها تمرکز پژوهشگر مبتنی بـر   این

اسـت کـه بـه یـک پـارادایم       اهمیت و وزنـی  

توانـد آزادانـه تصـمیم     پژوهشگر مـی . دهد می

ـ  گیـرد، داده  هــاي  ی را پــیش از دادههــاي کم

ري کند یا اینکـه هـر دو طیـف    آو کیفی جمع

ها را در چند مرحله از پژوهش گردآوري  داده

هـا   نماي کلی این طرح )4(شماره شکل . کند

هـاي   طـرح  7تا  2هاي  طرح. دهد را نشان می

  .باشند پژوهشی آمیخته می

  Burke Johnson, 2007, p.23: منبع

 

 هاي پژوهشی با مدل آمیخته طرح کلی روش -)4(شکل شماره 

   1              2             3               4           5              6             7              8 

 رویکرد کمی رویکرد کیفی

 تحلیل

هاي  داده 

 کمی

 تحلیل

هاي  داده 

 کیفی

 آوري  جمع

هاي  داده

 کمی

 آوري جمع

هاي  داده 

 کیفی

 تحلیل

هاي  داده 

 کمی

 تحلیل

هاي  داده 

 کیفی

 تحلیل

هاي  داده 

 کمی

 تحلیل

هاي  داده 

 کیفی

 آوري  جمع

هاي  داده

 کمی

 آوري جمع

هاي  داده 

 کیفی

 تحلیل

هاي  داده 

 کمی

 تحلیل

هاي  دهدا 

 کیفی



رح
 ط

ی
رف

مع
 

ل
مد

و 
ها 

 
در

ها 
 

ته
خ

می
ق آ

قی
ح

ش ت
رو

  

 

 

226  

 هاي آمیخته انتخاب طرح -6

هاي بسـیاري   شناسان طرح نون روشکتا

. انــد دههــاي آمیختــه معرفــی کــر بــراي روش

تشــکري و تــدلی بــه چهــل نــوع متفــاوت از 

پژوهشگران . اند هاي پژوهشی اشاره کرده طرح

. بعدي این تعداد را به دوازده نوع تنزل دادنـد 

مشخص شـد    هایی که به عمل آمد، با بررسی

شده بیشترشان شبیه  که دوازده نوع شناسایی

تواننـد در ذیـل انـواع دیگـر      به هم بوده و می

هـا بـه چهـار     رو ایـن طـرح   د از اینقرار بگیرن

: نــد ازا شــوند کـه عبــارت  دسـته تقســیم مـی  

؛ 20یهـاي انـدراج   تنیده؛ طـرح  هم ههاي ب طرح

 22یهاي اکتشـاف  و طرح 21یهاي تشریح طرح

(Creswell, 2003) 

 تنیده مه هاي به طرح -6-1

ترین و مشهورترین رویکرد براي  متعارف

ــتن روش ــی   آمیخ ــی م ــاي پژوهش ــد ه  .باش

(Creswell & Clark, 2007, p.91) 

ــه طــور   پژوهشــگران زمــانی کــه بخواهنــد ب

هـاي آمـاري را بـا نتـایج      مستقیم نتـایج داده 

هاي کیفی مقایسـه کننـد و بـرعکس     پژوهش

هاي کمـی   اگر بخواهند نتایج کیفی را با داده

ـ   طـرح . تأیید کنند تنیـده از نـوع    هـم  ههـاي ب

هاي تک فازي است کـه محققـان در آن    طرح

                                       
20. Embedded Design 
21. Explanatory Design 
22. Exploratory Design 

ــه   وشاز ر ــان و ب ــی و کیفــی همزم هــاي کم

نسبت وزنی یکسان طی فرآیند پژوهشـی بـه   

گیرند و هدفشان گـردآوري و تحلیـل    کار می

تـر و همگـرا نمـودن     ها در تفسیري کلی داده

نماي کلـی   )5(شماره شکل . باشد ها می یافته

ــه از ســري طــرح تنیــده را نشــان  مهــ هــاي ب

  .دهد می

  دهتنی مه طرح به -)5(شماره  شکل

 (Creswell, 2003, p.93): بعمن

  :هاي اندراجی طرح -6-2

+ تـک فـازي   (از نوع رویکردهاي ترکیبی

است که در آن یک نوع از مجموعه ) دو فازي

ها نقش حمایتی را براي نوع دیگـر بـازي    داده

هـاي   ممکـن اسـت پژوهشـگري داده   . کند می

ــی را در متــدولوژي داده ــا  کم هــاي کیفــی ی

کیفــی را در متــدولوژي هــاي  عکــس داده هبــ

پژوهشـگران زمـانی   . ی قرار دهدهاي کم داده

هاي پژوهشی بزرگ را پیش رو دارند  که طرح

شـماره  شکل . کنند از این رویکرد استفاده می

توصیف براساس 

هاي  نتایج داده

 کمی و کیفی

 کیفی کمی
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ا بـه دو  رهـاي انـدراجی    نماي کلی، طرح )6(

  .دهد شکل متفاوت نشان می

 اندراجی هاي طرح -)6(شماره شکل 

 
  (Creswell, 2003, p.94): منبع

  هاي تشریحی طرح -6-3

هـایی   هـایی بـراي پـژوهش    چنین طـرح 

مناسب است که در آن پژوهشـگر بخواهـد از   

ز ئهـاي کیفــی بـراي توصــیف نتـایج حــا    داده

هـا بـا    شروع ایـن طـرح  . اهمیت استفاده کند

هــاي کمـی اســت،   آوري و تحلیـل داده  جمـع 

ــگر داده  ــب آن پژوهش ــی را   متعاق ــاي کیف ه

در آخـر نتـایج   . کنـد  آوري و تحلیل مـی  جمع

این دو مجموعه را براساس نتایج کمی تفسیر 

گونـه   توان بـراي ایـن   مزیتی که می. کنند می

آنهـا از نـوع   ایـن اسـت کـه     ،شمردبر ها طرح

باشـند،   هاي پژوهشی مـی  رین طرحت راست سر

ها را جداگانـه   زیرا پژوهشگر هر کدام از روش

دهـد و تنهـا یـک     در دو فاز مختلف انجام می

آوري و ارزیـابی   هاسـت کـه جمـع    نوع از داده

گزارش نهایی هم در دو فاز متفـاوت  . شود می

گونـه   شود که این قوتی بـراي ایـن   نوشته می

زیرا تصویري واضح بـه خواننـده    ،تهاس طرح

غالباً مورد استقبال پژوهشگرانی  . دهد ارائه می

. هاي کمـی تخصـص دارنـد    است که در روش

 بر بـودن  ها زمان مشکل اساسی این گونه طرح

ست، زیرا پژوهشگر ابتدا باید به فاز کمـی  آنها

کلـی ایـن    نمـاي  )7(شـماره  شـکل  . بپردازد

  .دهد ها را به ما نشان می طرح

هاي  نماي کلی طرح -)7(شماره  شکل

  تشریحی

 

  .(Creswell, 2003, p.96): منبع

 هاي اکتشافی  طرح -6-4

هاي تشریحی دوفازي بـوده   همانند طرح

دست آمده از اولین روش پژوهشـی   هو نتایج ب

کننـده و پشـتیبان دومـین     به نـوعی تقویـت  

تفـاوت ایـن   . آیـد  شمار میه روش پژوهشی ب

هاي تشریحی در وزن و اهمیتـی   طرح با طرح

از ایـن  . دهـد  هاي کیفی مـی  است که به داده

شود کـه پژوهشـگر    ها زمانی استفاده می طرح

براي سنجش ابزاري نداشته باشد، اختالفـات  

موجود ناشناخته باشند و هیچ چارچوبی هـم  

همچنـین  . بـراي راهنمـایی در دسـت نباشـد    

ــ  زمــانی ه کــه پژوهشــگري بخواهــد نتــایج ب

هاي دیگر تعمـیم دهـد،    مده را به گروهآ دست

اي را  هاي قبلی را ارزیابی کند یا پدیـده  نظریه

ــوذ آن را     ــدرت نف ــد و ق ــی کن ــاً بررس عمیق

. ها مناسب اسـت  بسنجد، استفاده از این روش

هـاي اکتشـافی را در    طـرح  )8(شـماره   شکل

 . دهد یک نماي کلی نشان می
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هاي  نماي کلی از طرح - )8(شماره  شکل

 افیاکتش

  
  .(Creswell, 2003, p.96): منبع

چگونگی انتخاب نوع طـرح   -7

  پژوهشی

مطالعات پژوهشی دقیق و با کیفیـت غالبـاً از   

شـوند کـه بـه خـوبی      هایی استخراج می روش

ــی شــده باشــند   پژوهشــگرانی کــه  . طراح

خواهند از روش تحقیق آمیختـه اسـتفاده    می

 توانند یکـی  باید دقت کنند که تنها می ،کنند

این . کار بگیرند ههاي پژوهشی را ب از این طرح

شـود کـه پـروژه آنهـا در یـک       امر موجب می

تر اجرا  تر و ساده پذیر چارچوب منطقی کنترل

خواهد یکـی   هر پژوهشگر زمانی که می. شود

بایـد چنـد    ،هاي آمیختـه را برگزینـد   از طرح

 :نکته را مورد لحاظ قرار دهد

  وضوع پژوهشمارزیابی  -

 هاي فردي ابی تخصصارزی -

 دسترس ارزیابی منابع در -

 گیري براي انتخاب طرح مناسب درخت تصمیم -  )9(شماره  شکل

  .(Creswell, 2003, p.97) . :منبع
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ــماره   ــکل ش ــر   ) 9(ش ــه ه ــاتی را ک نک

پژوهشگر در زمان انتخاب مدل پژوهشی باید 

بـه طـور نمـادین نشـان      ،در نظر داشته باشد

  .دهد می

  هاي پژوهش گام -8

هاي آمیخته در هشت گام خالصـه   روش

  : اند از که عبارت شود بندي می و جمع

هــاي پـــژوهش و   تــدوین پرســش   -1

  سازي؛  فرضیه

مشــخص نمــودن هــدف از اســتفاده  -2

  هاي آمیخته؛  طرح

  نتخاب متدولوژي مناسب؛ا -3

  ها؛  آوري داده جمع -4

  ها؛  تحلیل داده -5

  ها؛  عتبار سنجی دادها -6

  ها؛  توصیف داده -7

  گیري و تدوین گزارش  نتیجه -8

هـاي   گام اول؛ تدوین پرسش -8-1

  زيسا پژوهش و فرضیه

 بـه در این گام پژوهشگر ابتدا بـا توجـه   

ــر آن    ــی بـ ــیه مبتنـ ــه و فرضـ ــوع مطالعـ نـ

امـا  . نمایـد  میهاي پژوهشی را تنظیم  پرسش

پیش از این الزم است ایـن نکتـه را مـد نظـر     

هاي  قرار دهد که آیا اساساً استفاده از پژوهش

کـه پـارادایم    از آنجایی. آمیخته مناسب است

ــژوهش ــه غالــب در پ ــارادایم  " هــاي آمیخت پ

باشـد و ویژگـی اختصاصـی     می "پراگماتیسم

هـا اهمیـت بـاالي پرسـش      این نوع از پارادایم

ایـن مرحلـه در میـان     ،نسبت به روش اسـت 

  . استبرخوردار اي  از اهمیت ویژهمراحل سایر 

ــدف    -8-2 ــین ه ــام دوم؛ تعی گ

  هاي آمیخته استفاده از طرح

هاي پژوهشی  پژوهشگر پس از طراحی پرسش

ین مرحله بایـد دلیـل خـود را مبنـی بـر      در ا

هاي پژوهشی روشن سـاخته   استفاده از روش

هاي آمیخته به  و مشخص کند با انتخاب طرح

تـاکنون پـنج هـدف    . دنبال چه چیزي اسـت 

هـاي آمیختـه شناسـایی شـده      براي پـژوهش 

  . است

بر مبنـاي ایـن هـدف    : تنیدن مه به) الف

ل و پژوهشگر به دنبال ایجاد همگرایی و تعامـ 

هـاي پژوهشـی    هـاي روش  تطابق میان یافتـه 

  . وت از توصیف یک پدیده واحد استمتفا

پژوهشگر با این هـدف در  : 23لتکمی) ب

سازي نتایج  پی بسط، تقویت، تشریح و روشن

آمده از یک روش بـا نتـایج حاصـل از     دست به

در واقـع بـا ایـن هـدف از     . هاسـت  سایر روش

ــی  روش ــتفاده م ــه اس ــاي آمیخت ــه ه ــد ک  کن

و ) درجـه صـحت  (خواهد افـزایش اعتبـار    می

                                       
23. Completion 
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هـا و امـور    پوشانی، همقابلیت تفسیر  پژوهش

  .گیري کند واقع در یک پدیده را اندازه

کننده اسـتفاده   این هدف بیان: 24هتوسع

منظــور ارتقــاء و  هــاي یــک روش بــه از یافتــه

هـایی اسـت کـه در آنهـا از      توسعه سایر روش

ــه   ــتن نمون ــر داش ــه در ب ــعه ب ــردا توس ري، ب

ــاده ــر    پی ــابی تعبی ــمیمات ارزی ــازي و تص س

  . شود می

 کننده کشـف پـارادوکس و   بیان: 25رابتکا

ــازگاري ــم ناسـ ــد از   ، چشـ ــدازهاي جدیـ انـ

هـا یـا    ها، از نو طراحی کردن پرسش بچارچو

هـاي   هاي یک روش پژوهشـی بـا یافتـه    یافته

پژوهشـگر بـا   . هاي پژوهشی اسـت  سایر روش

ــدف از روش ــن ه ــ  ای ــه اس ــاي آمیخت تفاده ه

هـا و توصـیف    خواهد به یافتـه  کند که می می

  .آنها عمق و وسعت ببخشد

کننده وسعت نظر و گسـتره   بیان: 26طبس

ــ  ــق ب ــژوهش از طری ــارگیري روش هپ ــاي  ک ه

  .پژوهشی متفاوت است يمتفاوت براي اجزا

ــام  -8-3 ــوم؛ گـ ــاب سـ انتخـ

 متدولوژي مناسب

در این مرحله پژوهشـگر پـس از روشـن    

بایسـت متـدولوژي    ساختن هـدف خـود مـی   

. مناسب با طرح پژوهشی خود را انتخاب کند

                                       
24. Development 
25. Initiation 
26. Expansion 

هاي پژوهشـی را   اي که با آن داده یعنی شیوه

ایـن  . نمایـد  آوري، تحلیل و تفسـیر مـی   جمع

هـا بـه روش    توانـد از نـوع پـژوهش    شیوه می

  .آمیخته یا پژوهش با مدل آمیخته باشد

ــع  -8-4 ــارم؛ جم ــام چه آوري  گ

  ها  داده

ــه پژ  ــن مرحل ــر در ای ــگر ب ــاس  وهش اس

هـا   آوري داده متدولوژي انتخابی خود به جمع

آوري  هــاي جمــع از جملــه روش. پــردازد مــی

هـا،   ها، مصـاحبه  توان به پرسشنامه ها می داده

 .مشــاهدات اشــاره کــرد و اي فکــريهــ گـروه 

بایسـت مـد نظـر     اي کـه پژوهشـگر مـی    نکته

توجه به پارادایم غالب و اولویـت   ،داشته باشد

  . هاي کمی و کیفی است هزمانی داد

  ها تحلیل دادهپنجم؛ گام  -8-5

این گام نیز مانند گام پیشین بـر اسـاس   

تحلیـل  . گیـرد  نوع طرح انتخابی صـورت مـی  

توانـد بـه صـورت     مـی ) کمی و کیفی(ها  داده

مجزا یا با هم صورت بگیرد یا در چند مرحله 

هـا   با این حال مرحله تحلیل داده. تکرار شود

پژوهشی به هر شکلی که باشـد   در یک طرح

  : باید حتماً از این مراحل عبور کند

 ــل داده ــا تقلیـ ــق   يهـ ــی از طریـ کیفـ

آمارگیري توصیفی، تحلیـل فاکتورهـاي   

  اي اکتشافی و تحلیل خوشه
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 اسـاس توصـیف تصـویري     نمایی بر داده

 هاي کیفی  داده

 انتقال داده هـاي   ی به درون دادههاي کم

ور کیفـی  تواننـد بـه طـ    توصیفی که می

هاي کیفی  یا انتقال داده/ تحلیل شوند و

ی کـه بـه صـورت    هاي کم به درون داده

 .شوند آماري ارائه می

   ـ   برقراري ارتبـاط بـین داده ی و هـاي کم

 کیفی

 به منظـور خلـق مجموعـه     ها  ادغام داده

 هاي جدید داده

 ترکیب داده ی و کیفی از ابتداي هاي کم

 پروسه

 یکپارچگی بین داده ی و کیفی هاي کم 

گــام ششــم؛ اعتبارســنجی  -8-6

  ها داده

اي است که در  ها مرحله معتبرسازي داده

ــل   آن داده ــردآوري و تحلی ــاي گ ــده در  ه ش

مراحل پیشین، به منظور حصول اطمینـان از  

در . شـوند  اي ارزیابی مـی  گونه شبهه نبود هیچ

ایــن مرحلــه از راهبردهــاي ارزیــابی کمــی و 

  .شود ده میکیفی و ترکیب آنها استفا

  ها  گام هفتم؛ توصیف داده -8-7

ــورد   ــان برخ ــه در زم ــن مرحل شــروع ای

هـا بـوده و تـا پایـان      پژوهشگر با اولـین داده 

نکتــه حــائز اهمیــت در . پــژوهش ادامــه دارد

 اینجا ایـن اسـت کـه ایـن گـام و گـام قبلـی       

از جمله مراحلی هستند کـه  ) 7و 6هاي  گام(

. دارنـد  در ارتباط تنگاتنـگ بـا یکـدیگر قـرار    

هـا از   بدین معنا که پژوهشگر با توصـیف داده 

کارگیري راهبردهاي معتبرسـازي اسـتفاده    به

که که تعصبات و گرایشات  آنجایی از. کند می

ــ  ــردي ت ــژوهش و   أف ــد پ ــر رون ــادي ب ثیر زی

الزمه این گـام رسـیدن    ؛گیري آن دارد نتیجه

  . است 28یاندیش و خود 27یبه خودآگاه

  گزارش ارائه هشتم؛ گام  -8-8

براي تهیه گزارش چند نکته را بایـد مـد   

 : نظر قرار داد

    ــه ــزارش را ب ــه گ ــد تهی ــگر نبای پژوهش

بلکـه بهتـر    ،آخرین مرحله موکول کنـد 

هـا گـزارش    است در طی گـردآوري داده 

  .خود را تهیه نماید

   در گزارش باید به وضوح مشخص شـده

ــک از    ــدام ی ــگر از ک ــه پژوهش ــد ک باش

 .ده کرده استرویکردهاي آمیخته استفا

 بایسـت نتـایج مـرتبط بـا      در گزارش می

ــ بخــش اي  گونــه ی و کیفــی بــههــاي کم

تنظیم شوند که با کل رویکرد همخوانی 

 . داشته باشد

                                       
27. Self-awareness 
28. Self- reflection 
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  گزارش نهایی باید با نوع طرح همخوانی

ها  چرا که در برخی از طرح ،داشته باشد

 نیاز است کـه پژوهشـگر دو جلـد در دو   

 . ه دهدئمرحله متفاوت ارا

این هشت گام بـه  ) 10(در شکل شماره 

شان داده شـده  صورت یک فرآیند چرخشی ن

  . است

هاي اجرایی فرایند  گام -)10(شماره  شکل

 آمیخته

 ;Vanessa Traynor Mixed Methods : منبـــع 

www.nswphc.unsw.edu.au   

  فرجام

ــه ا ــین  بیشــتر از دو ده ــه از اول ســت ک

هـاي کمـی و    پیشنهاد براي ترکیـب پـژوهش  

در طـــول ایـــن دوران . گـــذرد کیفـــی مـــی

پژوهشگران با دالیل مختلفی به توصیف ایـن  

امـروزه از  . انـد  نهضت جدید پژوهشی پرداخته

هـاي آمیختـه یـاد     این نهضت با نام پـژوهش 

برخـی پژوهشـگران آن را فرآینـدي    . شود می

ــی ــد  کــامالً علمــی م ــه در آن اجــزادانن  يک

شـوند،   وجـور مـی   پژوهشی با یکـدیگر جفـت  

هـاي پژوهشـی    از طـرح  برخی دیگر معتقدند

تر و مفیـدتري حاصـل    هایی غنی آمیخته داده

  . شود می

هـاي آمیختـه بـا     از دیدگاه فلسفی روش

  توان به منزله پارادایم پژوهشی متفاوت را می

کمـی   پل ارتباطی بین دو نوع پارادایم متمایز

ــت  و ــر گرف ــی در نظ ــه  . کیف ــرد آمیخت رویک

ــی محــدود   ــر در پ ــرخالف دو رویکــرد دیگ ب

ســـاختن و انحصــــاري کـــردن انتخــــاب   

 1گام 

  سازي فرضیه

  )تدوین پرسشهاي پژوهش(

 7گام 

  ها توصیف داده

 8گام 

  نوشتن گزارش
تببین هدف استفاده از 

  هاي آمیخته روش

 3گام

انتخاب نوع متدولوژي 

  مناسب 

 4گام 

  ها ادهآوري د جمع
 5گام 

  ها تحلیل داده

 6گام 

  ها ارزیابی داده
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پژوهشگران نیست، بلکـه در تـالش اسـت تـا     

ــراي    ــه را ب ــاي چندگان ــتفاده از رویکرده اس

هاي پژوهشـی مشـروع    پاسخگویی به پرسش

تـر رویکـرد آمیختـه بـا      به بیانی سـاده . سازد

شکل  و کامالً مخالف است رویکردهاي جزمی

ه خالق و پویاي کلیه رویکردهاي پژوهشی بـ 

گـرا   راگیر وکثـرت این رویکرد ف. رود شمار می

کند تـا آن را   پژوهشگران را ترغیب میبوده و 

اي  برگزینند و در مطالعات پیچیده، چندرشته

  . اي از آن استفاده نمایند و بین رشته

  پیشنهادها

هاي  طرحاگر پژوهشگري بخواهد از  .1

آمیخته استفاده کند، باید این نکته 

نظر قـرار دهـد کـه تنهـا بـا       را مد

هاي کمی و کیفـی و   گردآوري داده

توانـد   ترکیب آن به هر شکلی، نمی

پـیش از  . اي دقیق ارائه دهد مطالعه

هــاي  هــر چیــز بایــد تمــامی طــرح

هـا را   آمیخته و نحـوه ترکیـب داده  

مطالعه کند، سپس با بررسی کامل 

ضـــیه پـــژوهش و شناســـایی   فر

هـاي خـود در    ها و تخصـص  مهارت

هـاي کمــی یـا کیفــی    زمینـه روش 

 . ترین طرح را انتخاب نماید مناسب

اي و  رشته با گسترش تحقیقات بین .2

بعدي، در ابعاد کمـی و کیفـی    چند

ویژه در سطوح مدیریت راهبردي  هب

هـاي عملیـاتی، اسـتفاده از     و حوزه

ــرورتی    ــه ض ــق آمیخت ــرح تحقی ط

با توجـه بـه   . باشد ناپذیر می جتنابا

ــه، چگــونگی   یافتــه ــن مقال هــاي ای

هـاي   هاي روش تنظیم مراحل و گام

ــزایی دارد  ــت بس ــه از اهمی . آمیخت

ها در هر  تناسب، تقدم و تأخر روش

ــ  ــد ب ــت و ه طــرح پژوهشــی بای دق

ــا   ــذیرد تـ ــورت پـ ــیت صـ حساسـ

نگـر و   جانبـه  رویکردي کامل و همه

یکپارچگی نتـایج پـژوهش حاصـل    

 . رددگ

تأمل و تفکر در چیستی، چرایـی و   .3

بـیش   بایستیها  چگونگی این روش

از پیش مورد اهتمام قرار گیـرد تـا   

پــارادایم تحقیــق دقیــق بررســی و 

 .انتخاب گردد

ــاز روزافـــزون   .4 ــه بـــه نیـ ــا توجـ بـ

اي کشور بـه   رشته هاي بین پژوهش

ــواع روش ــی،   انــ ــاي پژوهشــ هــ

ها باید تـرویج   متخصصان این حوزه

هـاي پژوهشـی را در    رحگونه ط این

ــت ــت فعالی  - هــاي پژوهشــی اولوی

 .آموزشی قرار دهند



رح
 ط

ی
رف

مع
 

ل
مد

و 
ها 

 
در

ها 
 

ته
خ

می
ق آ

قی
ح

ش ت
رو

  

 

 

234  

امید است با پشتکار، نقد عالمانه، تالش، 

آفرینـان دانـش بـه ایـن      ابتکار و نوآوري نقش

ــود و   ــه ش ــوع پرداخت ــا موض ــالهب ــاي  رس ه

ــات    ــی، تحقیق ــیالت تکمیل ــی، تحص پژوهش

گروهی و جمعی بتوان نتـایج ارزشـمندي بـه    

  . دو جهان اندیشه ارائه نمو معه علمیجا

  

  منبع فارسی

ــن اف، .1 ــم چــالمرز، آل ــتی عل ترجمــه ســعید  ،چیس

 .انتشارات سمت ،زیباکالم
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