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  چکیده

به بعد، بـه دنبـال افـول نسـبی پـارادایم اثبـاتی و گسـترش نسـبی          1990ویژه از سال  در خالل چند دهه اخیر و به

هـاي پـارادایمی موسـوم     اي کـه بـه دوره جنـگ    کیفی مبتنی بـر آن، در خـالل دوره   شناسی رویکرد تفسیري و روش

کیفـی، بـراي    و هـاي کمـی   هـاي سـنتی روش   اجتمـاعی از تقابـل    است، برخی از محققان بـا هـدف رهـاکردن علـوم    

حـت  شناسـی متـأخري ت   هـا روش  با این تـالش . دهی دوباره به روش تحقیق اجتماعی تالش کردند بازتعریف و مفهوم

هاي ترکیبـی ابـداع شـد کـه وراي مجـادالت پـارادایمی سـنتی، بـر اصـول و منطـق رویکـرد             عنوان تحقیق با روش

شـناختی سـوم مطـرح     هاي کمـی و کیفـی بـه عنـوان جنـبش روش      این روش بعد از شیوه. پراگماتیسم مبتنی است

لی از هر دو روش کمـی و کیفـی کـه    زمان یا متوا هاي ترکیبی عبارت است از استفاده هم تحقیق با روش. شده است

ها دسـت یافتـه و در عـین حـال      ضمن تلفیق هر دو روش، به ترکیب جدیدي وراي استفاده مستقل از هر یک از آن

  .منطق پارادایمی هر دو روش را نیز در نظر بگیرد

 توجـه بـا   .بپـردازد هاي ترکیبـی   هاي تحقیق با روش طرحانواع  مطالعه درصدد است به حاضر مقاله بر این اساس،

 شناسـی  نـوع بـر   مقالـه عمـدتاً   محتـواي خر، أشناسـی متـ   ایـن روش وسیع و پیچیده هاي  گیژویو  ابعاددامنه، به 

پـارادایم   بنیادهـاي  بـه ابتـدا  بنـابراین  . تحقیقات ترکیبـی متمرکـز شـده اسـت     کاربرد پذیر درهاي تحقیق  طرح

سـپس ابعـاد متفـاوت     ،شـود  اجتماعی پرداخته مـی   ط در علومهاي مسلّ پارادایم سایرپراگماتیسم و مقایسه آن با 

 طیفــی ازدر نهایــت، . گیــرد هــاي ترکیبــی و عناصـر کمــی و کیفــی آن مــورد توجــه قـرار مــی   تحقیـق بــا روش 

برخـی از   هـاي فنـی   و روشاصـول   نیـز  شناسـی و  هـاي ترکیبـی، معیارهـاي نـوع     طرحمتداول از هاي  شناسی  نوع

  .دنشو می یمعرفآن  انواع ترین مهم

  

هـاي   هـاي ترکیبـی، روش   شناسی طرح هاي ترکیبی، پراگماتیسم، اصول پارادایمی، نوع تحقیق با روش :واژگان کلیدي 

  .فنی

  

  

  مقدمه

مکتـب عمـومی اندیشـه     اي در مورد روش علمـی و  هاي عمده به بعد، نگرانی 1970ویژه از  هدر خالل چند دهه اخیر و ب

پدیـد   ،شـود  خوانده مـی ) ی منطقییگرا ی و تجربهیگرا ی، پسااثباتیگرا اثبات( "2فرمالیسم" علمی اجتماعی که اصطالحاً

                                                             
  a_mohammadpur@yahoo.comسینا  دانشگاه بوعلی استادیار .1

2. Formalism 



و کیفـی  ) ییـ گرا ی و پسـااثبات یـ گرا اثبـات (بـین محققـان کمـی     "3هـاي پـارادایمی   جنگ" بر همین اساس،. آمده است

اجتمـاعی معاصـر     شده است که علـوم به این امید کنار گذاشته ) نیسم و پست مدرنیسمیی، فمیی، انتقادگرایتفسیرگرا(

ی یهـا  پراگماتیسـت  تحقیقـات  رو برخی محققان بـا بـازخوانی    از این. ی یابدیکیفی رها ـ  هاي کمی شناسی از تقابل روش

پـارادایمی بـه    هـاي تـک   گیـري  و اجتنـاب از موضـع   4اتخـاذ رویکـردي نوپراگماتیسـتی    و با بنتلی و ییچون پیرس، دیو

هـاي معاصـر هماننـد اسـالف      پراگماتیسـت . اجتمـاعی پرداختنـد    دایمی علـوم ااصول پـار  ي دوبارةبند مفهومبازتعریف و 

آنـان  . حقیقت و تحقیـق اجتمـاعی اتفـاق نظـر دارنـد     ، مفروضات سنتی در مورد ماهیت معرفت کالسیک خود بر سر رد

 یـا اثبـاتی و  (روش علمـی   تـوان از طریـق یـک    منتقد این باور متعارف هستند کـه بـر اسـاس آن جهـان واقعـی را مـی      

ار پراگماتیسم، یعنی چارلز سندرس پیرس هسـتند کـه بـا    ذگ ثر از بنیانأویژه مت هها، ب نوپراگماتیست. شناخت) تفسیري

روش علمـی،  . از کانت، آن را براي تفسیر و فهم جدیدي از پژوهش علمی بـه کـار گرفـت    "5پراگماتیک"اقتباس مفهوم 

عنـوان ویژگـی بنیـادي خـود      حقیقت را به 7، ماهیت همگانی"6محور روش تجربه" ه استیا آن طور که پیرس عنوان کرد

شناسان معاصر به عنوان بنیان فلسـفی نـوعی    پارادایم پراگماتیسم از سوي برخی روش ا توجه به این مواضع،ب. پذیرد می

ماکسـی،  ( گرفتـه اسـت  ، مـد نظـر قـرار    "8هـاي ترکیبـی   شناسی تحقیق بـا روش  روش" تحت عنوان جدید شناسی روش

  ).2009؛ تدلی و تشکري، 2008؛ برگمن، 2007؛ بلیکی، 2003

بـا عنایـت بـه    . هاي ترکیبـی اسـت   هاي تحقیق با روش طرح مطالعه، معرفی و حاضر هدف اصلی مقالهبر این اساس 

هـاي تحقیـق    نواع طرحبر ا مقاله عمدتاً محتواي، )معاصر نه صرفاً(خر أشناسی مت هاي این روش گیژگستردگی ابعاد و وی

انسـجام کلـی    بـراي حفـظ  . هاي ترکیبی در دسترس براي انجام تحقیقات ترکیبی متمرکز شـده اسـت   ترکیبی یا گزینه

  هـاي مسـلط در علـوم    پـارادایم  سـایر هاي فکري پارادایم پراگماتیسم و مقایسه آن بـا   بندي بحث، ابتدا به اختصار به پی

هاي ترکیبی و عناصر کمی و کیفی آن مـورد توجـه قـرار     اد متفاوت تحقیق با روشسپس ابع. شود اجتماعی پرداخته می

هـاي اجـراي    شناسـی و اصـول و شـیوه    هاي ترکیبی، معیارهاي نوع طرح  شناسی نوع اشکال گوناگوندر نهایت، . گیرد می

  .شود می واکاوي آن انواع ترین برخی از مهم

  

  ترکیبی فلسفی تحقیقبنیان   به مثابه پارادایم پراگماتیسم

زمینـه   احراز ی، بنتلی و هربرت مید مطرح شد و توسعه یافت، درصددیرویکرد پراگماتیسم که از سوي کسانی چون پیرس، دیو

ایـن  . عمومی علـم اسـت   هغلبه بر مشکالت برجسته فلسف برايحلی  ه راهعرضو  ،ییگرا اندیشی فلسفی و شک  معتدلی بین جزم

لیسـم،  آ هی در برابـر ایـد  یـ گرا ، واقـع 10ییگرا در برابر تجربه 9ییگرا نظیر عقل) یا این، یا آن(گراي سنتی  بلهاي تقا رویکرد گزینه

کـرده و تمـایز    هـا، عینیـت در برابـر ذهنیـت و ماننـد آن را رد      اراده در برابر جبر، نمود در برابر واقعیت، حقایق در برابـر ارزش 

                                                             
3. Wars of Paradigms 
4. Neo-Pragmatism 
5. Pragmatic 
6. Experiential Method 
7. Public  
8. Mixed Methods Research Methodology 
9. Rationalism 
10. Empricism 



ـ  را با تعامل طبیعـت  12شناختهو  11شناسامعرفتی عمومی بین  -تاریخی جـایگزین   13ارگانیسـم فرآینـد محـور    ـ  محـیط  ۀگرایان

  ).2009؛ تدلی و تشکري، 2004؛ نیگالس، 2003گرین و کاراسلی، (سازد  می
  اجتماعی   ط در علومهاي معاصر مسلّ مقایسه ابعاد متفاوت پارادایم .1جدول 

  

  تغییر بخش  پراگماتیسم

/ ییتفسیرگرا

/ ی یگرا برساخت

 ییگرا طبیعت

 ییگرا اثبات  ییگرا پسااثبات

  ها پارادایم

  

 ابعاد تقابل

هــم کمـــی و هـــم  

ــا  :کیفــی ــان ب محقق

هـا بــه   بهتـرین روش 

ــ ــخ ؤســ االت پاســ

  دهند می

هــم کمـــی و هـــم  

ــی ــاع : کیفــ اجتمــ

ــارکت ــدگان  مش کنن

درگیر در تصـمیمات  

  ها روشو 

 ها روش  کمی  کمی مقدمتًا  کیفی

ی و هـم  یهم اسـتقرا 

  اي قیاسی فرضیه

ی و هـم  یهم اسـتقرا 

  اي فرضیه  - قیاسی
  اي فرضیه - قیاسی  قیاسی

اي   فرضـــیه - قیاســی 

  )ییاستقرا اصًال(
 منطق

گوناگون  هاي دیدگاه

ــات  ــا واقعی ــرتبط ب م

ــرین   ــاعی؛ بهت اجتم

ــین ــب  تبی ــا در قال ه

ــام ــی   نظ ــاي ارزش ه

  شخصی

گوناگون  هاي دیدگاه

ــات  ــا واقعی ــرتبط ب م

ــاعی؛  اجتمـــــــــ

ی کـــه یهـــا تبیـــین

ــدالت را  ــا عــ ارتقــ

  دهند می

 جهـان : ییگرا برساخت

ــت ــذیر معرف ــان  ،پ جه

معانی منسوب شـده از  

  .هاست سوي انسان

ی یگرا واقع(ی یگرا نسبی

این واقعیـات  ): چندگانه

برساخت شـده از نظـر   

ــین    ــوا ب ــکل و محت ش

ــروه  ــراد، گـ ــا، و  افـ هـ

 ستها فرهنگ

ی یــــ گرا واقــــع 

وجود یک : انتقادي

ــارجی قوا ــت خ عی

طـور   قابل درك به

  محتمل ناقص و

: 14رئالیســـم بـــومی

واقعیت به مثابه امري 

ــی" و  "واقعـــــــــ

ــت ــی   معرف ــذیر، تلق پ

واقعیــت  ، شــیءگونه

واحــد، قابــل لمــس و 

 پذیر هربتج

  :شناسی هستی

ماهیت واقعیـت،  

  هستی و حقیقت

عینـی و  دیـدگاه  هم 

هم ذهنی، بسـته بـه   

  مرحله چرخه تحقیق

ــم   ــت و ه ــم عینی ه

تعــــــادل بـــــــا  

کننـدگان از   مشارکت

ــان ارج  ســوي محقق

  شود نهاده می

 - گـرا؛ غیـر   ثنویـت - غیر

  ،عینیت

ناپذیري  ییتعامل و جدا

  شناسا و شناخته

ــیري در   ــم تفســ علــ

  جستجوي معنا

  درك: هدف

قوانین موقعیتی : تعمیم

ــدئوگرافیک، انــواع   و ای

  لآ هاید
 

ی یـــ گرا نویـــت ث

  15تعدیل شده

 عینیـت  - ییگرا ثنویت

ثنویـت  ، نتایج حقیقی 

  شناسا و شناخته

آزمایشـگاهی در  م وعل

  جستجوي قوانین

  تبیین :هدف

قــــوانین  : تعمــــیم

 "طبیعی"ناپذیرتغییر

  :شناسی معرفت

رابطــه شناســا و 

شناخته؛ معرفت 

 و توجیه آن

 

                                                             
11. Subject 
12. Object 
13. Process-Oriented Environment-Organism  
14.  Native Realism 
15.  Modified Dualism 



  اجتماعی   ط در علومهاي معاصر مسلّ مقایسه ابعاد متفاوت پارادایم .1جدول ادامه 

  

  تغییر بخش  پراگماتیسم

/ ییتفسیرگرا

/ ی یگرا برساخت

 ییگرا طبیعت

 ییگرا اثبات  ییگرا پسااثبات

  ها پارادایم

  

 ابعاد تقابل

ــی ــم آزمایشــ  - هــ

ــم   ــتکاري و هـ دسـ

  تفسیر

ــی ــم آزمایشــ  - هــ

ــم   ــتکاري و هـ دسـ

  تفسیر

  تفسیر

 - کننـده  تعامل مشاهده

  مشاهده شونده

ــت ــش از : راءقاســ دانــ

واقعیت تحـت مطالعـه   

  .یابد ظهور می

  هاي کیفی تکنیک

 "موارد"تحلیل با 

 - آزمایشــــــــی 

دستکاري تعـدیل  

  شده

- آزمایشــــــــــــی

ــتکاري ، 16دســــــ

  مشاهده

ی یجـــــــــــــــدا

ــده مشــــاهده - کننــ

  مشاهده شونده

  راءقاست عمدتًا

  هاي کمی تکنیک

 "متغیرها"تحلیل با 

 شناسی روش

اهمیــــت نقــــش  

ــیر   ارزش ــا در تفس ه

  نتایج

ــق   ــاد تحقی همــه ابع

ــدالت  ــیله عــ بوســ

  شود ی مییراهنما

  ها مقید به ارزش

هـا در   وجود ارزش

تــاثیر تحقیـق امــا  

ها قابل کنتـرل   آن

  است

  17شناسی ارزش  فراغت ارزشی

روابــط علــی، امــا در 

ال انتقال و دشـوار  ح

ی، هـر  یجهت شناسا

ــی و   ــار درون دو اعتب

ــذیري  ــم باورپ  18ه

  مهم هستند

روابـــط علـــی کـــه 

بایسـت در درون   می

ــدالت   ــارچوب ع چه

  اجتماعی درك شوند

رابطــه متقابــل بـــین   

ها؛ تداخل علـل و   پدیده

  معلول

به این معنـا   علل

ـالی   به طور احتم

ــا  ــل شناس ی یقاب

ــه در   ــتند ک هس

خالل زمان تغییر 

کنند، اهمیت  می

  اعتبار درونی

علل واقعـی و  مقـدم   

  ها بر معلول

امکان پیوندهاي 

  علی

تأکیــد بــر عبــارات ( 

هـــم  :ایـــدئوگرافیک

اعتبار بیرونـی و هـم   

ــذیري مهــم  انتقــال پ

  هستند

هـاي   تأکید بر گزاره( 

نتــایج  ایــدئوگرافیک؛

با جریانات نابرابري و 

ــاعی  ــدالت اجتمـ عـ

  یابند پیوند می

هـاي مـوثر    فرض صرفًا

مقید به زمـان و بسـتر   

ممکـــــن هســـــتند؛  

ــارات ( عبـــــــــــــ

  )19ایدئوگرافیک

ــیم ــاي تعمــ  هــ

شـــمول   جهـــان

  :شده تعدیل

ــار  ا ــت اعتبـ همیـ

  بیرونی

ها فارغ از زمان  تعمیم

و مکان ممکن هستند  

عبــــــــــــــارات (

  )20نوموتتیک

  امکان تعمیم

  .2009و  2003؛ تدلی و تشکري، 2006؛ نیومن، 2005؛ لینکلن و گوبا، 2003؛ کوربتا، 1998؛ کروتی، 1991برگرفته از گوبا،  :منبع

 هـا  انسان شود که ی تعریف مییو هم بنیانی براي واقعیت دنیا 21اجتماعیبه لحاظ ، دانش هم امري برساخته پراگماتیسم در رویکرد

، بـه درجـات   هـا  یـه ایـن نظر . شوند دیده می ـ  و نه چیز دیگريـ به صورت ابزار   فقط، ها هنظری رو از این. کنند در آن تجربه و زندگی می

 ها هکیفیت این نظریدربارة داوري . توانند در شناخت واقعیات مفید واقع شوند یعنی به همان میزانی که می ؛هستند "22حقیقی"متفاوتی

                                                             
16. Experimental – Manipulated  
17. Axiology 
18. Credibility  
19. Ideographic  
20. Nomothetic  
21. Socially Constructed 
22. True 



، هـم  دیـدگاه از ایـن  . گیـرد  ی جهان اجتماعی و طبیعی صورت مییها در درك و شناسا ي آنپذیر بینی و پیش 23براساس کاربردپذیري

ها را  ل آنیشود، مسا ثر واقع میؤکه م چه آنبه کرده و  مطالعهخود را از طریق تجربه و آزمون  اتمحققان و هم مردم عادي باورها و نظر

 24ی معرفتـی یگرا رویکرد پراگماتیسم بر کثرت. کنند نماید عمل می کمک می شان يدهد و به بقا االت آنان پاسخ میؤکند، به س می حّل

ثر و کارآ واقع شود، ؤتواند م که می) هاي متفاوت و حتی متضاد نظریات، رویکردها و روش(ی منسجم و دقیق یگرا و به تلفیق ردتأکید دا

هاي مهم درك جهان زندگی ارزیابی  ثر واقع شوند، به عنوان شیوهؤجا که م ها تا آن ها و داده همه مشاهدات، تجربیات، آزمون. معتقد است

و  عـدالت کراسـی، آزادي،  وهاي مشترك انسانی چون دم و ارزش اردی در تحقیق تأکید دیگرا این رهیافت، بر ارزشچنین  هم. گردند می

هاي سنتی فلسـفی و نیـز    ییگرا حل ثنویت دهد که درصدد ارائه می "25روش پراگماتیک"پارادایم پراگماتیسم یک. نهد ترقی را ارج می

. )2009تدلی و تشکري، ( دهد را پیشنهاد می "26نظریه عملی" بر همین اساس، این پارادایم. است تلفیقی شناختی هاي روش ارائه گزینه

   .مقایسه کرده است مختلف معرفتی ابعاداجتماعی را با پارادایم پراگماتیسم از   هاي عمده معاصر در علوم پارادایم ،1جدول 

  

  شناسی تحقیق ترکیبی روش

بـا   .شده است شناختهشناسی ترکیبی  عنوان روش با شناسی برگرفته از اصول پراگماتیسم در دوره معاصر  ، روشگذشتطور که   همان

بـا  چنـد دهـه اخیـر    ها در خـالل   دهد که این روش هاي ترکیبی نشان می روش هبررسی ادبیات پژوهشی مرتبط با تحقیق ب این، وجود

به نقل از تدلی و تشکري،  1959، کمپل و فیسک(چندروشی  ـ توان به پژوهش چندوجهی براي مثال می. اند رواج یافتهعناوین متفاوتی  

، همکـاران  اسـتکلر و  ؛ 2009، به نقل از تـدلی و تشـکري،   1987- 89، گیلک و همکاران(هاي کمی و کیفی  ، ترکیب رهیافت)2009

، به نقل از تدلی و تشـکري،  1986فیلدینگ و فیلدینگ، (ارتباط دادن کمی و کیفی ، )2009نقل از تدلی و تشکري، ؛ به 1992

هـاي   ، طـرح )1992، همکـاران  هوگنتـوبلر و (شـناختی   ، پـژوهش چنـدروش  )1991، مورس(شناختی  بندي روش زاویه، )2009

، کـوفمن -واسوانسـون  ؛1994، کراسـول ؛ 1988، بـرایمن ( هاي کمی و کیفـی  ، ترکیب روش)1994، هابرمن میلز و(چندروشی 

، رهیافـت  )2009بـه نقـل از تـدلی و تشـکري،      1994 ،دآتـا (، مطالعات مدل ترکیبی )2009به نقل از تدلی و تشکري،  1986

زي و اونوگبـو  ؛2003 ،کراسول و همکـاران  ؛2006، نیومن ؛1992 ،برانن(کیفی  -، تلفیق کمی)2006 ،برور و هانتر(چندروشی 

و کراسـول و   2007 کراسول،تشکري و  ؛1997 ،کاراسلیگرین و (هاي تحقیق ترکیبی  روش ،)2008 ،برگمن ؛2003 ،همکاران

  . اشاره کرد) 2006 پالنوکالرك،

پراگماتیستی آن عمدتاً در خالل دهـه اخیـر صـورت     ـ  هاي فلسفی بندي ها و پی با وجود این، استفاده گسترده از این روش

ــرور و هــانتر، ( گرفتــه اســت ؛ جانســون و 2003؛ اونوگبــوزي و تــدلی، 2006و  2003؛ کراســول و همکــاران، 2006و 1998ب

به پیـروي  رو  از این. شناختی موسوم شده است شناسی ترکیبی به جنبش سوم روش بر همین اساس روش). 2008کریستنسن، 

از صـورت زیـر    بـه شـناختی را   روش) گیري یا جهت(توان سه جنبش  ، می)2009(و تدلی و تشکري ) 2003(ري و تدلی از تشک

  : یکدیگر تفکیک کرد

ی و یـ گرا هـاي اثبـات   و در قالـب پـارادایم   اسـت ی بیکنـی  یگرا شناسی مبتنی بر تجربه این روش :ی کمیختشنا جنبش روش - 1

اصـول اساسـی ایـن     از هـاي آمـاري   هاي عددي و تحلیـل  هاي کمی و آزمایشگاهی، استفاده از داده روش. گیرد ی قرار مییگرا پسااثبات

بر بخش عمده نظریـه و روش در   1970اجتماعی و رفتاري تا دهه   این جنبش از دوره روشنگري و پیدایش علوم. شناسی هستند روش

                                                             
23. Applicability 
24. Epistemological Pluralism 
25. Pragmatic Method 
26. Practical Theory 



نـوعی افـول   به با وجود این، درخالل چند دهه اخیر در پی انتقادات درون پارادایمی و برون پارادایمی،  .ط بوده استاجتماعی مسّل  علوم

  ).2005؛ دنزین و لینکلن، 2004هس بایبر و لیوي، ( است رسیدهنسبی 

هـاي   به روش تًات و عمداس ا رگ برساختتفسیرگرا و / گرا هاي طبیعت این جنبش مبتنی بر پارادایم: شناختی کیفی جنبش روش - 2

و افـول پـارادایم متعـارف     1970 27جنبش مذکور به دنبال چرخش نظـري . د استمن قههاي روایتی عال هاي متنی و تحلیل کیفی، داده

دو جنـبش   رو، از ایـن   .اجتماعی و رفتاري معاصـر جایگـاهی کلیـدي دارد     ی نسبی رسیده و در علومیبه شکوفا 1990تا دهه ) اثباتی(

 شـده اسـت   مشـخص  مختلفدر ابعاد ، 1ها در شکل  این تفاوت ترین عمدههایی دارند که  ها و تقابل تفاوتکمی و کیفی شناختی  روش

  ).2009؛ تدلی و تشکري، 1998تدلی و تشکري، (
  کمی و کیفی هاي تحقیقی پیوستار چند بعدي پروژه .1 شکل

  

  تحقیق کیفی  فضاهاي تقابل  تحقیق کمی

  )ها گیري االت و جهتؤاهداف، س(فضاي مفاهیم 

  ییاالت استقراؤس    االت قیاسیؤس

  هدف ذهنی    هدف عینی

  درگیري ارزشی    فراغت ارزشی

  تفهم    تأیید

  29اکتشافی    28تبیینی

  )30اي فضاي تجربه(یندهاي واقعی آفضاي فر

  هاي روایتی داده    هاي عددي داده

  باز /نیافته ساخت    بسته/ یافته ساخت

  31طرح ظهور یابنده    ریزي شده برنامهطرح از پیش 

  32تحلیل موضوعی    تحلیل آماري

  نمونه هدفمند    نمونه احتمالی

  ها ها و تبیین فضاي استنباط

  ییاستنباط استقرا    استنباط قیاسی

  "ذهنی"هاي استنباط    "عینی"هاي استنباط

  کنده از ارزشآ    فقدان ارزش

  33ساز دگرگون    تعهد از نظر سیاسی بی

  35ی امیکیبازنما    34ی اتیکیبازنما

  ایدئوگرافیک    نوموتتیک

 95: 2009تدلی و تشکري،  :منبع

                                                             
27. Theoretical Turn 
28. Explanatory 
29. Exploratory 
30. Experiential Sphere 
31. Emergent Design 
32. Thematic Analysis  
33. Transformative  
34. Etic 
35. Emic 



ایـن جنـبش   . هاي کمی و کیفی، جنبش سومی شکل گرفتـه اسـت   با توجه به تقابل :شناختی ترکیبی جنبش روش -3

یافته و به  هاي پارادایمی ظهور و به دنبال پایان جنگ 1990طور رسمی از دهه  به ،اي نسبتًا طوالنی است گرچه داراي تاریخچه

اصول پارادایمی پراگماتیسـم و تـا    راین جنبش متکی ب. پردازد شناختی کمی و کیفی می گیري و جنبش روش ترکیب دو جهت

مواضع روش ترکیبی و مقایسـه آن  ل زیر جدو. )2007؛ پالنوکالرك و کراسول، 2003کراسول، ( ي پارادایم تغییرپذیر استحد

  .کند میارائه  را کیفی آن -شناختی ترکیبی و ادغام عناصر کمی متفاوت جنبش روش برخی ابعادبا مواضع کمی و کیفی 

  
  ترکیبی و کیفیکمی، شناختی و تکنیکی  هاي روش گیري مقایسه موضع .2جدول 

  

  گیري ترکیبی موضع  گیري کیفی موضع  گیري کمی موضع  مسئله عمومی

  هاي ترکیبی روش  هاي کیفی روش  هاي کمی روش  ها روش

  شناسان ترکیبی روش  کیفی  کمی  محققان

  ها پارادایم
و  ییــــــــگرا اثبـــــــات 

  ییگرا پسااثبات

هاي  و نحله(ی یگرا برساخت

  )آن
 پراگماتیسم

  االت کیفیؤس  کمی) فرضیات(االت  ؤس  االت تحقیقؤس
ــی   ســــــواالت ترکیبــــ

  )کیفی+کمی(

  عددي+ روایتی   36نوعا روایتی  عددي اً،نوع  ها دادهشکل 

  نقش نظریه، منطق

بـــر چـــارچوب   مبتنـــی

ــومی ــدل   مفه ــه؛ م ــا نظری ی

  اي قیاسی فرضیه

ــه  ــه زمین ــق  نظری اي؛ منط

  ییاستقرا

ی و هـم  یهم منطق اسـتقرا 

ــتقرا  ــه اس ــی؛ چرخ  -ءقیاس

  قیاس

ــدف   ــارات هـ عبـ

  تحقیق

) اما نـه همـه  (بخش عمده 

تأییدي  تحقیق کمی ماهیتًا

بوده و متضمن فرضیات یـا  

االت تحقیـق یـا هـر دو    ؤس

  دسته است

) اما نـه همـه  (بخش عمده 

ــاً  ــی ماهیتـ ــق کیفـ  تحقیـ

ــوده و متضــمن  اکتشــافی ب

  االت تحقیق استؤعبارت س

ــتلزم   ــی مس ــق ترکیب تحقی

ــ  ــر دو س ــارت ه االت و ؤعب

هم اکتشافی و هم (فرضیات 

  .است) تأییدي

  هاي طرح سنت

، تحقیق ممکن اسـت علـی  

تطبیقی، همبسـتگی، شـبه   

  آزمایشی یا آزمایشی باشد

، پدیدارشناسی ،نگاري مردم

، مطالعه مـوردي ، بیوگرافی

  اي نظریه زمینه

هــاي طــرح از  همــه ســنت

هـاي خـاص در    جمله طرح

هاي ترکیبـی بـه کـار     طرح

  .روند یم

  

  ترکیبی و کیفیکمی، شناختی و تکنیکی  هاي روش گیري مقایسه موضع .2جدول ادامه 

  

  گیري ترکیبی موضع  گیري کیفی موضع  گیري کمی موضع  مسئله عمومی

  گیري نمونه
ــه   ــر نمون ــد ب ــري  تأکی گی

  احتمالی

ــه   ــر نمون ــد ب ــري  تأکی گی

  هدفمند

داراي  ترکیبـی گیـري   نمونه

ــدي و   ــد هدفمن ــر دو بع ه

  احتمالی است

همه راهبردهاي گـردآوري   شامل همه انـواع امـا نوعـًا    شامل همه انـواع امـا نوعـًا   راهبردهـــــــاي  

                                                             
36. Narrative  



ــاهدات    ها گردآوري داده ــمن مشـــ متضـــ

هـاي   یافته، مصـاحبه  ساخت

ــنامه و   ــته، پرسشـــ بســـ

  هاست آزمون

ــاهدات   ــتلزم مشـــ مســـ

هـاي   نیافته، مصاحبه ساخت

بـــاز، گـــروه مرکزهـــا و   

 37هـاي غیـر مصـدع    سنجه

  است

  شوند ها وارد می داده

  ها تحلیل داده
توصــیفی، (تحلیـل آمـاري    

  )استنباطی

ــل  ــامل تحلی ــک(ش ) تماتی

راهبردهاي (هاي کیفی  داده

ــه ــاي  مقولــ اي، راهبردهــ

  )38بسترمند سازي

ــل ــاي داده تحلیـ ــاي  هـ هـ

هــاي  هــم تحلیــل ترکیبــی

هـاي   لتماتیک و هم تحلیـ 

ــالوه  ــه عــ موضــــوعی بــ

هـا   هاي تبـدیل داده  تکنیک

  هستند

ل یاعتبــار یــا مســا

  39استنباط کیفیت

اعتبــار اســتنتاج آمــاري،   

ــار   ــی، اعتبـ ــار درونـ اعتبـ

ــی  ســازه ــار بیرون اي، و اعتب

  مورد  تأکید هستند

قابلیت اعتماد، باورپـذیري،  

ــق   ــذیري، تعلـ ــال پـ انتقـ

و انــواع معیــار   40پــذیري

  41سندیت

ــا  ــه مسـ ــار و یهمـ ل اعتبـ

ــوان  اســـتنباط تحـــت عنـ

ــتنباط و   ــت اســـ کیفیـــ

ــال ــتنباط انتق ــذیري اس  42پ

  گیرند قرار میمورد توجه 

 22: 2009تدلی و تشکري،  :منبع

  

ی و کیفـی را در قالـب      هاي ترکیبی، تحقیقی است کـه رهیافـت   شناسی ترکیبی یا تحقیق با روش روشرو،  از این هـاي کمـ

؛ جانسـون و  2004جانسـون و اونوگبـوزي،   ( کند اي با هم ترکیب می شناسی یک مطالعه واحد و یا یک مطالعه چندمرحله روش

هاي کمی و کیفی در مراحلی از تحقیق اسـت   از تکنیک هاي ترکیبی استفاده اصل بنیادین تحقیق با روش. )2008کریستنسن، 

 باشد 45پوشان و نقاط ضعف ناهم اي که داراي نقاط قوت مکمل انجام گیرد، به گونه 44یا متوالی 43زمان هم صورت تواند به که می

عاد، سـاختار و اشـکال   ها، اب زمان پیچیدگی شناسی، براي تبیین و تفهم هم بر اساس این روش. )16: 2003کراسول و همکاران، (

شـناختی و معرفتـی    هستی یاي گوناگون ضرورت ها، نظریات و منابع داده ها، روش ها و واقعیات اجتماعی، استفاده از طرح پدیده

  . »ی کامل نیستیهیچ روشی به تنها«: اند عنوان کرده) 2006(که برور و هانتر  طور همان زیرا است،

 46شناسـی  نـوع  اشـکال  توضـیح معرفی و  که هدف اصلی مقالهچنین در جهت  شناسی ترکیبی و هم با توجه به اهمیت روش

  . شود پرداخته می طرح تحقیق ترکیبیهاي  شناسی به نوع مقاله ، در ادامهاستهاي ترکیبی  هاي تحقیق با روش طرح

  

                                                             
37. Unobtrusive Measures 
38. Contextualization 
39. Quality of Inference 
40. Dependability 
41. Authenticity 
42. Inference Transferability  
43. Concurrent 
44. Sequential 
45. Unoverlapping Weakness 
46. ypology  



  هاي ترکیبی شناسی طرح نوع

در  .انـد  ارائه دادههاي متعددي از تحقیقات ترکیبی  بندي ها یا دسته شناسی نوع ،ترکیبی تحقیقگذار و مدافع  شناسان بنیان روش

هـاي   تحقیـق بـا روش   :نـد از ا گیرد کـه عبـارت   دسته قرار میدو هاي ترکیبی در  عمومی و پایه، تحقیق با روش  شناسی نوعیک 

  .هاي ترکیبی به صورت متوالی زمان و تحقیق با روش ترکیبی به صورت هم

بـدین  . شـوند  زمان طراحی و اجـرا مـی   طور هم طرحی است که در آن دو رهیافت کمی و کیفی بهزمان  همطرح ترکیبی 

بـراي مثـال   (و روش کیفـی  ) اي نامـه  براي مثال پیمایش پرسش(توان از هر دو روش کمی  صورت که در یک پروژه تحقیقی می

شود که در آن یکـی از   به طرحی اطالق می ترکیبی متوالیطرح  در مقابل،. کردزمان استفاده  طور هم به) نگاري میدانی مردم

روش  بـه  توان ابتدا روش کمـی را اجـرا کـرد و سـپس     مثال، می براي . شود ها به دنبال رهیافت دیگر طراحی و اجرا می رهیافت

  ).2008؛ برگمن، 2006؛ آکزین و پیرس، 2006کراسول و پالنوکالرك، ( کیفی و یا برعکس آن عمل کرد

عمدتاً ناشـی   و گستردگی این تنوع. هستند تر از این دو دسته کلی متنوعمتعدد و هاي ترکیبی بسیار  طرح  شناسی نوع البته

  :است زیر از دو عامل

هـاي   طـرح . کنـد  اسـتفاده مـی   "48ندهبرآی هاي طرح"هاي ترکیبی از  تحقیق با روش :تحقیق ترکیبی 47کیفی جزء )الف

هـاي کیفـی از    عـالوه طـرح   هب. به اشکال دیگري درآیند ها، هاي گردآوري و تحلیل داده روشممکن است به موازات  ظهوریابنده

) هاي کیفـی و ابعـاد آن   روش(استفاده از جزء کیفی  رو از این. هاي کمی هستد تر از طرح بسیار متنوع ،نظر تعداد، ابعاد و مراحل

  .بخشد به تحقیق ترکیبی تنوع و وسعت بسیار می

هـاي ترکیبـی    زمـانی کـه محققـان ترکیبـی بـه گـردآوري و تحلیـل داده        :تحقیق ترکیبی 49گراي ماهیت فرصت )ب

هـا   کنند، در خالل طراحی و اجراي آن، اجزا و اشکال جدیدي به ایـن طـرح   ه ترکیبی را اجرا میژو بدین ترتیب پرو زندپردا می

  ).2009تدلی و تشکري، ( انجامد ها می گوناگون از آنهاي  شناسی ها و بنابراین نوع به تنوع در این طرح که شود اضافه می

گـرین و  . کنـیم  ترکیبـی اشـاره مـی     شناسی نوعهاي  ضرورتهاي متفاوت، به  شناسی حال قبل از پرداختن به این نوع با این 

و  )2007(، تشـکري و کراسـول   )2003(، تشـکري و تـدلی   )2003(سول و همکاران ا، کر)2003( 50سولا، کر)1997(اراسلی ک

  : اند ها را چنین برشمرده این ضرورت )2009(تدلی و تشکري 

به محققان کمـک  دهند و  می ل طرح را در دسترس محققان قرارآ هیا انواع اید طیفی از مسیرها ي ترکیبی،ها شناسی نوع -1

به عالقه، امکانـات،   انند بناتو بر همین اساس، محققان می. بگیرند  چگونگی پیشبرد مطالعه ترکیبی خود تصمیم بارةکنند در می

  .کنندانتخاب نوع مناسب را ها  از بین آن ،هاي خاص پروژه تحقیقی خود ها و ویژگی محدودیت

م و یـ ماننـد نظـام عال  (مشـخص و عمـومی   شناسـی   لغـت هاي ترکیبی به ایجاد یک زبان مشـترك علمـی و    شناسی نوع -2

  . شود منجر می روشمندطور  ها به ترکیبی و نیز ارزیابی کیفیت طرحاین امر به انتقال نتایج . کنند کمک می) اختصارات

بخشـد و باعـث انسـجام     مـی شناختی جدید ساختار یا ساختارهاي سازمانی  هاي ترکیبی به این جنبش روش شناسی نوع -3

  . کند نمی جلوگیري گردد، گرچه از ایجاد نوآوري و دگرگونی در آن روشی و نظري آن می

کنـد، زیـرا مـوارد متمـایزي از      کمک مـی ) هاي ترکیبی تحقیق با روش(هاي ترکیبی به مشروعیت این حوزه  شناسی نوع -4

 و اصـوًال  استکه از زوایاي گوناگون با هریک از تحقیقات مستقل کمی یا کیفی متفاوت  دهد میتحقیق کمی و کیفی به دست 

                                                             
47. Qualitative Component 
48. Emergent Designs 
49. Opportunistic Nature 
50. Creswell 



  . دهد جدیدي در دسترس محققان قرار می طرح ترکیبی کامًال

انواع، چگونگی و مراحـل   تشریحزیرا به درك و  ،توانند به عنوان ابزار آموزشی نیز عمل کنند هاي ترکیبی می شناسی نوع -5

د در یـک یـا چنـد طـرح ترکیبـی      نسـاز  عالوه، محققان را قادر می هب. کنند کیفی در طرح ترکیبی اشاره میـ هاي کمی   ترکیب

  .نندکو به تحقیق اقدام  بندخاص مهارت یا

 ،؛ گـرین و همکـاران  1989 ،اراسـلی کگـرین و  ؛ 2003و همکـاران،   کراسـول نظیـر  (ترکیبـی   محققاناکثر ها،  عالوه بر این

و تـدلی و   2003و  1998 ،؛ تشـکري و تـدلی  2003و  1991 ،؛ مـورس 1998 ،؛ مورگـان 2004 ،گبـوزي و؛ جانسون و اون1997

شـناختی مـورد اسـتفاده، تعـداد      هاي روش تعداد رهیافتیی نظیر معیارهاهاي ترکیبی،  طرح  شناسی جهت نوع) 2009 ،تشکري

رویکـرد   وشناختی، کارکردهاي مطالعه پژوهشـی   ها، اولویت رهیافت روش یند کاربرد، ترکیب رهیافتآها، نوع فر ها یا گام رشته

  .ارائه کرده استهاي ممکن  طرح االت وؤبه تفکیک سرا معیارها این  هریک از 3 جدول. اند کار برده را به نظري یا ایدئولوژیک

  
  هاي ترکیبی تحقیق با روش هاي شناسی نوعمعیارهاي به کار رفته در  .3جدول 

  

هاي ممکنی براي  چه طرح

 برآوردن این معیار وجود دارد؟

پاسخ  یاالتؤاین معیار به چه نوع س

 دهد؟ می

 به کار رفته هايمعیار

  مطالعه تک روشی

 هاي ترکیبی مطالعه روش

) کمی یا کیفـی (مطالعه درگیر یک روش   آیا

 است؟) کمی یا کیفی(یا هر دو روش  

ــت  ــداد رهیافـ ــاي  تعـ هـ

 شناختی روش

1 

  اي تک رشته

 اي چندرشته

هـاي   آیا مطالعه درگیر یک گام است یـا گـام  

 متعدد؟

 2 ها ها یا گام تعداد رشته

  موازي

  متوالی

  تبدیل

  چندسطحی

 ترکیب کامل

طـور   کمی و کیفـی بـه  هاي  آیا گردآوري داده

افتنـد؟ آیـا تبـدیل     متوالی یا موازي اتفاق می

هاي کمـی و کیفـی    گیرد؟ آیا داده صورت می

در ســطوح متفــاوتی از تحلیــل گــردآوري    

 شوند؟ می

 3 نوع فرآیند کاربرد 

  در همه مراحل

  اي در درون مرحله تجربه صرفاً

  ها دیگر جایگزین
 

کمـی،  (اي  در مرحله تجربـه  آیا مطالعه صرفاً

 یا در بین مراحل ترکیب خواهد شد؟) کیفی

 4 ها مرحله تلفیق رهیافت

  هاي ترکیبی تحقیق با روش هاي شناسی نوعمعیارهاي به کار رفته در  .3جدول ادامه 

  

هاي ممکنی براي  چه طرح

 برآوردن این معیار وجود دارد؟

پاسخ  یاالتؤاین معیار به چه نوع س

 دهد؟ می

 به کار رفته هايمعیار

  کمی +کیفی

  کیفی + کمی

  کیفی ← کمی

 کمی ←کیفی 

آیا جزء کمی یا کیفی داراي اولویت است، یـا  

طور یکسـان   هر دوي آنها از ابتداي مطالعه، به

 مهم هستند؟ 

ــت  ــت رهیافــــ اولویــــ

 شناختی روش

5 

  بندي زاویه

  مکملی

  توسعه

خـدمت  ی یطرح تحقیـق بـه چـه کارکردهـا    

 کند؟ می

ــه   ــاي مطالعــ کارکردهــ

 پژوهش

6 



  آغاز

  گسترش

 دیگر کارکردها

هـاي رویکـرد    برخی جـایگزین 

  پذیر یا دیگر رویکردها تغییر

فقـــدان رویکـــرد نظـــري یـــا 

 ایدئولوژیکی

یـک رویکـرد نظـري یـا     در راسـتاي  آیا طرح 

 کند؟ ایدئولوژیکی خاص حرکت می

ــا   ــري یــ ــرد نظــ رویکــ

 ایدئولوژیکی

7 

  2009؛ تدلی و تشکري، 2003برگرفته از تشکري و تدلی،  :منبع

 
هاي ترکیبی، محققـان ترکیبـی    هاي این تنوع و گستردگی در طرح ساز تنوع و گستردگی و ضرورت با توجه به عوامل زمینه

   : شامل موارد زیر هستند هاي ترکیبی از طرح ها شناسی نوع این. اند هاي متفاوتی عرضه کرده شناسی نوع

  شناسی مورس نوع -1

  سول و همکاراناسول و کراشناسی کر نوع-2

  تشکري و تدلی و تدلی و تشکري   شناسی نوع -3

  گرین و گاراسلی  شناسی نوع -4

  جانسون و کریستنسن  شناسی نوع -5

  اونوگبوزي و همکاران  شناسی نوع -6

  ماکسول و لومیس   شناسی نوع -7

سول اکر، هاي مورس شناسی نوع یعنی اول در فهرست فوق  شناسی چهار نوعمعرفی و ارائه تنها به  مقاله حاضر میان، در این

یـا   اند مبتنی بر این چهار نوع ها عمدتاً شناسی نوع سایر .کند اشاره می اراسلیکگرین و و  ،تدلی و تشکري ،کراسول و همکاران و

  . ها هستند داراي تداخل و اشتراك فراوان با آن

  

  مورس  هاي ترکیبی طرح شناسی نوع

 -رهیافـت پژوهشـی   و نه -زمان و متوالی را بر اساس منطق استدالل هاي ترکیبی هم طرح )2003و1991(ش مورس و همکاران

  . اند هاي ترکیبی قیاسی تقسیم کرده هاي ترکیبی استقرایی و طرح به دو دسته طرح

  :اند رانش چهار طرح ترکیبی به شرح زیر عرضه کردهدر این دسته، مورس و همکا :هاي ترکیبی استقرایی طرح) الف

عنـوان روش   به(با روش کیفی دیگر ) به عنوان روش مسلط و پایه(ترکیب یک روش کیفی : زمان کیفی طرح ترکیبی هم. 1

زمـان و سـپس ترکیـب     طور هم براي مثال، ترکیب روش تحلیل محتواي کیفی با روش تاریخ شفاهی به. زمان طور هم به) مکمل

  . نتایج

عنـوان روش   بـه (با روش کیفی دیگر ) به عنوان روش مسلط و پایه(ترکیب یک روش کیفی : طرح ترکیبی متوالی کیفی. 2

براي مثال، اجراي روش تحلیل محتواي کیفی در مرحله نخست و سپس اجـراي روش تـاریخ شـفاهی و    . طور متوالی به) مکمل

  .   روش مذکوردر نهایت ترکیب نتایج دو 

  براي مثـال، ترکیـب روش   . زمان طور هم ترکیب یک روش کیفی با یک روش کمی به: 51زمان استقرایی طرح ترکیبی هم .3

  .  زمان و سپس ترکیب نتایج دو روش مذکور طور هم اي به نامه نگاري میدانی با روش پیمایش پرسش مردم

                                                             
51. Inductive-Concurrent Mixed Methods Design 



براي مثال، ابتدا اجـراي روش  . طور متوالی کیفی با یک روش کمی به ترکیب یک روش: 52طرح ترکیبی متوالی استقرایی .4

  .  اي و در نهایت ترکیب نتایج دو روش مذکور نامه نگاري میدانی و سپس اجراي روش پیمایش پرسش مردم

  :اند در این دسته، مورس و همکارانش چهار طرح ترکیبی به شرح زیر عرضه کرده: هاي ترکیبی قیاسی طرح) ب

عنـوان روش   بـه (با روش کمـی دیگـر   ) عنوان روش مسلط و پایه به(ترکیب یک روش کمی : زمان کمی ح ترکیبی همطر .1

  .زمان و سپس ترکیب نتایج هر دو روش طور هم ترکیب روش پیمایشی با روش آزمایشی به، براي مثال. طور همزمان به) مکمل

بـه عنـوان روش   (با روش کمی دیگـر  ) عنوان روش مسلط و پایهبه (ترکیب یک روش کمی : طرح ترکیبی متوالی کمی -2

  .براي مثال، ابتدا اجراي روش پیمایشی و سپس اجراي روش آزمایشی و ترکیب نتایج دو روش مذکور. طور متوالی به) مکمل

روش بـراي مثـال، ترکیـب    . زمـان  طور هم ترکیب یک روش کمی با یک روش کیفی به: 53زمان قیاسی طرح ترکیبی هم -3

  .زمان طور هم نگاري میدانی به پیمایشی با روش مردم

براي مثـال، ابتـدا اجـراي روش    . طور متوالی ترکیب یک روش کمی با یک روش کیفی به: 54طرح ترکیبی متوالی قیاسی -4

  ).197 :2003مورس و همکاران، ( نگاري میدانی و در نهایت ترکیب نتایج دو روش مذکور پیمایشی و سپس اجراي روش مردم

  

  سول و همکاراناسول و کراکر   هاي ترکیبی طرح شناسی نوع

زمان و متوالی است که  هاي ترکیبی هم طرح ن دستۀترین و پرکاربردتری متداول )2003(کراسول و همکاران  شناسی نوع

آن  )2008 ،کریستنسـن جانسون و ؛ 2006آکزین و پیرس،  ؛1998بنز، مانند نیومن و (اسان ترکیبی نش بسیاري از روش

هـاي   طرح یعنی زمان و ترکیبی متوالی در سه زیرگروه هاي ترکیبی هم هر یک از طرح  شناسی در این نوع. اند پذیرفته را

 ـ  ، متـوالی 58تبیینـی ـ   هـاي ترکیبـی متـوالی    ؛ و طـرح 57تغییرپذیر- زمان ، هم56تو در تو، 55بندي زاویه ـ  زمان ترکیبی هم

؛ جانسـون و  2003؛ کراسـول و همکـاران،   2003کراسـول،  ( شـوند  بنـدي مـی   طبقـه  60یرپـذیر تغیـ   و متوالی 59اکتشافی

 نمـودار گرافیکـی  سپس معرفی و  4در قالب جدول هاي مذکور به اختصار  جا هریک از طرح در این ).2008کریستنسن، 

  .ترسیم شده است ها آنهر یک از 

  

  
 

  هاي تحقیق ترکیبی تطبیقی طرح  شناسی نوع .4جدول 

  

  مالحظات
مرحله 

 ترکیب
  نوع طرح کاربرد اولویت

                                                             
52. Inductive-Sequential Mixed Methods Design 
53. Deductive-Concurrent Mixed Methods Design 
54. Deductive- Sequential Mixed Methods Design 
55. Concurrent-Triangulation Mixed Methods Design 
56. Concurrent-Nested Mixed Methods Design 
57. Concurrent-Transformative Mixed Methods Design 
58. Sequential-Explanatory Mixed Methods Design 
59. Sequential-Exploratory Mixed Methods Design 
60. Sequential-Transformative Mixed Methods Design 



  مالحظات
مرحله 

 ترکیب
  نوع طرح کاربرد اولویت
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بھ  .شوند زمان طراحي و اجرا مي در این طرح ھر دو روش کمي و کیفي بھ صورت ھم :بندي زاویھ ـ  زمان طرح ھم -١
زمان اما جداگانھ صورت  طور ھم ھا بھ ھا در ھریک از این روش یند گردآوري و تحلیل دادهآفر ترتیب كھ  این
 .شوند ھاي کمي و کیفي با یکدیگر مقایسھ و ترکیب مي گیرند، سپس نتایج و تحلیل مي

 
 
 
  
  



  بندي زاویه -  زمان طرح ترکیبی هم .1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

سپس طـرح کمـی در   . شوند اجرا میزمان طراحی و  طور هم در این طرح، هر دو روش کمی و کیفی به :تو در توطرح  -2

طـور جداگانـه مـورد     هاي این دو ترکیـب بـه   گیرد و یافته درون طرح کیفی یا برعکس طرح کیفی در درون طرح کمی قرار می

  . گیرند تحلیل و استنتاج قرار می
 

  تودرتو - زمان طرح ترکیبی هم .2نمودار 

  

  

  

    

  

  

سـپس  . شـوند  زمـان طراحـی و اجـرا مـی     طور هم در این طرح، دو روش کمی و کیفی به :تغییرپذیر -زمان طرح هم -3

 يدر نهایت یکـی از دو روش و نتـایج آن در درون روش و نتـایج دیگـر    . شوند ها و نتایج هر دو روش با یکدیگر ترکیب می یافته

. ها را به طور متناوب در درون دیگـري قـرار داد   توان هر یک از روش ارجحیتی وجود ندارد و میدر این طرح . شود داده می قرار

  .کرده است النه ـ زمان بندي و هم زاویه ـ زمان تغییرپذیر داراي عناصر هر دو طرح همـ زمان  طرح هم

  
  تغییرپذیر -زمان طرح ترکیبی هم. 3نمودار 

  

  

  

  

شـوند، سـپس در مرحلـه دوم     هاي کمی گردآوري و تحلیل می جا در مرحله اول، داده در این :تبیینیـ   طرح متوالی -4

  .گیرند در نهایت هر دو تحلیل کمی و کیفی یکجا مورد تفسیر قرار می. شوند گردآوري و تحلیل می هاي کیفی  داده

  
  تبیینی - طرح ترکیبی متوالی .4نمودار 
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شـوند، سـپس در مرحلـه دوم     هـاي کیفـی گـردآوري و تحلیـل مـی      در این طرح ابتدا داده :اکتشافی -طرح متوالی -5

  .گیرند در نهایت، هر دو تحلیل کیفی و کمی یکجا مورد تفسیر قرار می. شوند هاي کمی گردآوري و تحلیل می داده

 
  اکتشافی -طرح ترکیبی متوالی .5نمودار 

  

  

    

  

  

و سپس به گردآوري و  کرد هاي کیفی را گردآوري و تحلیل توان ابتدا داده در این طرح می :تغییرپذیر -طرح متوالی -6

اکتشـافی   -تبیینـی و متـوالی   -این طرح در برگیرنده عناصر هـر دو طـرح متـوالی   . هاي کمی پرداخت و یا برعکس تحلیل داده

  .است

 
  تغییرپذیر -طرح ترکیبی متوالی .6نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

 61ها رشتهـ  ها ماتریس روش: تشکري و تدلی شناسی نوع

شـامل  کـه  انـد   عرضـه کـرده  هـاي ترکیبـی    پنج خانواده متمـایز از طـرح  ) 2003و  2009( ، تشکري و تدلی شناسی در این نوع

   .است 66آمیخته ، و کامًال65، چند سطحی64، تبدیل)زمان یا هم( 63، موازي62متوالیهاي  طرح
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 کیفی  کمی  
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شناسـی   در این نـوع  ها روش ـ  ها گیري در مورد ماتریس رشته اصل تصمیم الزم است چهارفوق،   شناسی از ورود به نوعقبل 

  .مورد توجه قرار گیرد

طـور مفهـومی    هـا بـه   روش ـ  ها بر اساس این اصل، ماتریس رشته: شناختی هاي روش تعداد رهیافت ؛گیري اول تصمیم

جـا   در ایـن . باشد کمی و کیفی نیز می "67ناب"هاي عالوه شامل طرح هب. استداراي سه رهیافت تحقیقی کمی، کیفی و ترکیبی 

  .هاي کمی و کیفی تک روشی نیز اشاره کرد توان به طرح می
  هاي ترکیبی و روش 68هاي تک روشی تعریف طرح .1جعبه 

  

در ) نـه هـر دو  ( که در آن تنها یک رهیافت کمی یا کیفیاست ح تحقیق نوعی طر :تک روشیتحقیقی طرح 

  .رود همه مراحل تحقیق به کار می
در ) هـر دو ( هـاي کمـی و کیفـی    که در آن رهیافت است نوعی طرح تحقیق :ترکیبی تحقیق هاي روش  طرح

  .شوند راحل مطالعه ترکیب میمخالل 

  

در هـر رشـته    آیا یک رشته در تحقیق وجود دارد یا چند رشته؟ :تحقیق هاي ها یا گام تعداد رشته ؛گیري دوم تصمیم

. اي تحلیلی و مرحله استنباطی وجـود دارد  شناختی، مرحله تجربه اي روش بندي، مرحله تجربه چهار مرحله شامل مرحله مفهوم

مرحلـه   .شـود  از طرح مسـئله تـا کلیـات و اهـداف طـرح را شـامل مـی       ) انتزاعی  عملیات(فضاي مفاهیم  ،69بندي مرحله مفهوم

گیرد  ها و راهبردها، مشاهدات و عملیات واقعی را در بر می فضاي روش ،72اي تحلیلی و مرحله تجربه 71شناختی روش 70اي تجربه

 شـامل نظریـات در  ، )ها تفهمهاي انتزاعی و  فضاي تبیین(  73مرحله استنباطی .است گیرد که شامل تولید و تحلیل اطالعات می

  ).681: 2003تشکري و تدلی، ( حال ظهور، تبیین و استنباط است

  
  75اي و چند رشته 74اي هاي تک رشته تعریف رشته طرح، طرح .2جعبه 

  

مرحله ، شناختی اي روش بندي، مرحله تجربه مرحله مفهوم چهارگامی از مطالعه که شامل  :رشته طرح تحقیق

  .است مرحله استنباطیاي تحلیلی و  تجربه
  .رود است، به کار می مرحله فوق چهاره شامل هر کتنها یک گام در این نوع طرح،  :اي تک رشته  طرح

هـر گـام   . رفته استبه کار  ها در آن یک گام زبیش اها اغلب چندگامی هستند و  این طرح :اي طرح چند رشته

  .شود بندي تا استنباط را شامل می مرحله از مفهوم چهارهر 

                                                                                                                                                                                             
66. Fully Integrated Mixed Designs 
67. Pure 
68. Monomethod 
69. Conceptualization 
70. Experiential  
71. Methodological   
72. Analytical  
73. Inferential  
74. MonoStrand 
75. Multistrand 



جـا   محقـق در ایـن   ):آمیخته موازي، متوالی، تبدیل، چند سطحی و کامالً(نوع فرآیند کاربرد  ؛گیري سوم تصمیم

  .اند عنوان شده 3ال پاسخ دهد که در جعبه ؤباید به سه س

  
  یند کاربردآاالت مربوط به نوع فرؤس .3جعبه 

 
  گیرد؟ صورت می) زمان هم( موازيطور  بهطور متوالی یا  هاي کمی و کیفی به آیا گردآوري داده )الف

  شوند؟ هاي کمی و کیفی در سطوح متفاوت تحلیل گردآوري می آیا داده )ب

  شوند؟ ها تبدیل می آیا داده) ج
میلـز و  ( سـازي  کمیق از طری) ها کردن داده یا دگرگون(هاي کمی و کیفی به یکدیگر   تبدیل داده :76تبدیل داده

  )2003؛ سندلوسکی، 1998 ،تشکري و تدلی( سازي  کیفیو  )1994هابرمن، 
نهاد  یا گیرد صورت می هاي کمی و کیفی از سطوح متفاوت در درون یک سازمان گردآوري دادهآیا  )د

رود که در آن یک سطح از تحلیل  این نوع طرح در نهادهاي داراي سلسله مراتب به کار می اجتماعی دیگري؟

  .گیرد قرار میدر درون سطح دیگر 

  

گیرد، یا  شناختی صورت می اي روش ها در مرحله تجربه آیا ترکیب داده: ها مرحله ترکیب رهیافت ؛گیري چهارم تصمیم

  اي تحلیلی تحقیق و یا در مراحل دیگر تحقیق؟  مرحله تجربه

  
  هاي پایه تعریف طرح .4جعبه 

  

هیچ ترکیبی از بدون ترکیب اندك یا با ) کمی و کیفی(ها دو نوع داده  این نوع طرح در :هاي شبه ترکیبی طرح

هاي شبه آزمایشی مهم است چون به محققان  مفهوم طرح. دشون گردآوري می دو نوع یافته یا استنباط از مطالعه

از  کننـد،  اسـتفاده مـی  هر دو داده کمی و کیفـی   از ومطالعاتی را که از نظر فنی ترکیبی هستند  کند کمک می

کمی و کیفی را در هـم ادغـام   اي طور معنادار اجز چون به ،مطالعاتی که ترکیبی حقیقی هستند تشخیص دهند

  .نمایند می
بـه شـکلی مـوازي و    ) کمـی، کیفـی  (هـا   گامدر آن شود که  به طرحی ترکیبی اطالق می :طرح ترکیبی موازي

  .گیرند صورت می زمانی تفاوتزمان و خواه با اندك  ر همطو خواه به ،متقارن
بـراي مثـال کمـی    (دهنـد   هاي مطالعه در یک نظم زمـانی رخ مـی   که گاماست طرحی  :طرح ترکیبی متوالی

  . )دنبال کمی هدنبال کیفی یا کیفی ب هب

  

صورت جـدول  ها را به  رشتهـ   ها ماتریس روش) 2009( و تدلی و تشکري) 2003( تشکري و تدلی ،با توجه به مباحث فوق

  .اند ترسیم کرده 5

  
  هاي ترکیبی هاي تحقیق با روش ها در طرح رشته - ها  ماتریس روش .5جدول 

  

                                                             
76. Data Conversion 



  78اي هاي چند رشته طرح  77اي هاي تک رشته طرح  نوع طرح

هاي تک روشی  طرح :1سلول   79روشی هاي تک طرح

  80اي تک رشته

  هاي کمی سنتی طرح -1

  سنتیهاي کیفی  طرح -2

  81اي هاي تک روشی چند رشته طرح :2سلول 

  تک روشی موازي -1

  کمی +کمی ) الف

  کیفی +کیفی  )ب

  تک روشی متوالی -2

  کمی  ← کمی )الف

  کیفی  ← کیفی) ب

هــاي  هــاي روش طــرح

  82ترکیبی

 -هـاي شـبه   طـرح  :3سلول 

  83اي ترکیبی تک رشته

ــدیل تــــک  -1 طــــرح تبــ

  84اي رشته

  85هاي ترکیبی روشاي  هاي چندرشته طرح :4سلول 

  هاي ترکیبی موازي طرح-1

  هاي ترکیبی متوالی طرح-2

  یهاي ترکیبی تبدیل طرح-3

  هاي ترکیبی چند سطحی طرح-4

  تلفیق شده هاي ترکیبی کامالً طرح-5

ــرح -6 ــته   ط ــد رش ــاي چن ــی  ه ــبه ترکیب   اي ش

اي،  در مرحله تجربـه  هاي ترکیب شده صرفاً طرح(

  )شامل طرح شبه ترکیبی موازي

  145: 2009؛ تدلی و تشکري، 685: 2003تشکري و تدلی،  :منبع

 
   .شود پرداخته می 5جدول هاي چهارگانه  هر یک از سلول توضیححال به 

 زمان هر اما هم ،کیفی یاتوانند کمی باشند  می ها این نوع طرح): 5جدول  1سلول ( اي رشته تک روشی هاي تک طرح) 1

شـود و   اسـتفاده مـی  ) کمی یا کیفـی (ها  ها از یک روش تحقیق واحد یا تکنیک گردآوري داده طرحدر این . گیرند دربرنمیدو را 

بر همین اساس هر چهار مرحله نیز مبتنی . رود میکار  به طرحاالت ؤهاي منطبق بر آن جهت پاسخ به س هاي تحلیلی داده شرو

هـاي کمـی یـا کیفـی سـنتی و متعـارف        طـرح  ءستند و جـز ها ه ترین طرح ها ساده این طرح. ها خواهد بود بر یکی از این روش

نگارانه مفصل و نظـایر   هاي مردم طرح یا سطحی  هاي کمی چند ، مانند طرحباشندتر نیز  توانند پیچیده شوند، اما می محسوب می

  ).2007؛ هامرسلی و آتکینسون، 2007؛ تشکري و کراسول، 1993لکومت و پریسل، (آن 

کمـی  (ها   یک روش یا تکنیک گردآوري داده ها در این طرح): 5جدول  2سلول ( اي رشته هاي تک روشی چند طرح) 2

 ـ  ها دو یا چند رشـته را  این نوع طرح. رود االت تحقیق به کار میؤهاي تحلیلی منطبق بر آن جهت پاسخ به س شو رو) یا کیفی

طـور   همـان . صورت موازي یا متوالی اجرا شـوند  توانند به به کار گرفته و می ـ   که ممکن است کمی یا کیفی باشند اما نه هر دو
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  .ها داراي دو زیر طرح تک روشی موازي و تک روشی متوالی هستند عنوان شده است، این نوع طرح) 2سلول (  5که در جدول 
 

  تک روشی موازي و متوالیهاي  طرح .5جعبه 

  

  :شود میطرح تک روشی موازي به دو شیوه انجام  :طرح تک روشی موازي-1

گیـرد کـه    طور همزمان به کار می ، دو روش کمی را به)مورس  شناسی همانند نوع(این طرح  :کمی+ کمی )الف

  .شوند ها روش پایه و دیگري روش مکمل است، سپس نتایج با هم ترکیب می یکی از آن
به کار می گیرد که  زمان طور هم ، دو روش کیفی را به)مورس  شناسی همانند نوع(این طرح  :کیفی+ کیفی )ب

  .شوند یکی از آنها روش پایه و دیگري روش مکمل است، سپس نتایج با همدیگر ترکیب می
  

  :شود طرح تک روشی متوالی نیز به دو شیوه انجام می: طرح تک روشی متوالی-2

طرح کمی اجـرا  ) از نظر زمانی(، ابتدا )مورس و کراسول  شناسی همانند نوع(در این طرح  :کیفی ←کمی ) الف

  .شوند در نهایت نتایج با همدیگر ترکیب می. شود و سپس طرح کیفی می
طرح کیفـی اجـرا   ) از نظر زمانی(، ابتدا )مورس و کراسول  شناسی همانند نوع(در این طرح  :کمی ←کیفی ) ب

  .شوند ر ترکیب میدیگ در نهایت نتایج با هم. شود و سپس طرح کمی می

  

   اي رشته تک هاي ترکیبی هاي روش طرح) 3

 کـه هاي ترکیبی اسـت   ترین طرح روش این طرح ساده :)5جدول  3سلول ( هاي ترکیبی اي روش رشته هاي تک طرح )3-1

شود و یک  تحلیل میچون تنها یک نوع داده . را داردکمی و کیفی  ياما هر دو اجزا است،دربرگیرنده تنها یک رشته از مطالعه 

  . نامند میهاي شبه ترکیبی  طرحها را  طرح شود، لذا این دست داده می ه ب) کمی یا کیفی(نوع استنباط 

اي  رشـته  ، در مطالعات تـک شوند نامیده مینیز  86هاي تبدیل ساده که طرح ها این طرح :اي رشته هاي تبدیل تک طرح) 3-2

. شـوند  پاسخ داده می) شده کیفی/شده کمی(هاي دگرگون شده  تحقیق از طریق تحلیل دادهاالت ؤس ها روند که در آن به کار می

؛ مکسـول و  2003هـانتر و بـرور،   (رونـد   کار مـی  هاي کمی و کیفی به در سنت وفورست که به ا  ها آن این طرح توجه بعد جالب

  ).2003؛ سندلوسکی 2003لومیس، 

هاي موجود در مـاتریس   ترین طرح پیچیده )5جدول  4سلول ( ها این طرح: اي چند روشی چندرشته ترکیبی هاي طرح) 4

خـالل هـر سـه     وهـاي کمـی و کیفـی در درون     شامل دو رشته و مبتنی بر ترکیب رهیافـت  کم دستها  همه این طرح. هستند

  :نوع متفاوت هستندپنج ها داراي  این طرح. باشند مرحله مطالعه می

االت، ؤیکـی بـا سـ   . مسـتقل هسـتند   داراي دو رشـته مـوازي و نسـبتًا    دست کمها  این طرح :هاي ترکیبی موازي طرح) 4-1

. مـرتبط اسـت   هاي کیفی هاي گردآوري و تحلیل داده االت، تکنیکؤهاي کمی و دیگري هم با س هاي گردآوري و تحلیل تکنیک

هـاي هـر کـدام     استنباط. روند و به کار می شوند میریزي  االت تحقیق ترکیبی برنامهؤهاي کمی و کیفی جهت پاسخ به س رشته

هاي کمـی و   ی است که از رشتهیها استنتاج برگرفته از ترکیب استنباط، یک فرا استنباط. رود ایجاد فرا استنباط به کار می براي

  .االت تأییدي و اکتشافی استؤزمان س کردن هم مزیت عمده این روش دنبال. اند کیفی گرفته شده

شـوند، یعنـی اول کمـی بعـد      زمانی اجـرا مـی   با ترتیبحداقل دو رشته  ها در این نوع طرح :رکیبی متوالیهاي ت طرح )4-2

                                                             
86. Simple Conversion Designs 



االت ؤهـا نیـز بـه سـ     ایـن نـوع طـرح   . شـود  استنباط ختم مـی  نتایج دو مطالعه به یک فرا مجددًا. کیفی، یا اول کیفی بعد کمی

 87ترکیبی متـوالی تکـراري    هاي ترکیبی متوالی پیچیده، طرح طرحیکی از  .دهند جواب می مند طور زمان استنباطی و تأییدي به

  . است

هـاي کمـی و کیفـی     ی هستند که در آن ترکیب رهیافتیها طرح ،هاي ترکیبی تبدیل طرح :هاي ترکیبی تبدیل طرح) 4-3

طور کمی و  شود و سپس هم به  )سازي سازي یا کیفی کمی(دگرگون ) کمی یا کیفی( گیرد که یک نوع از داده زمانی صورت می

شوند، سـپس   گردآوري و تحلیل می) کمی مثًال(ها با استفاده از یک روش  در این نوع طرح، داده. گردد طور کیفی تحلیل  هم به

  .شوند دگرگون شده و تحلیل می) کیفی مثًال(با استفاده از یک روش دیگر 

و سـپس   "88سـطح از مطالعـه  " هـاي کمـی از یـک    داده سـطحی  هاي چنـد  طرحدر  :هاي ترکیبی چند سطحی طرح) 4-4

زمـان تحلیـل    طـور هـم   بـه   دادهنـوع  هر دو . شوند از سطح دیگر مطالعه، به شکل موازي یا متوالی گردآوري می یفیهاي ک داده

شـوند، بـه    دغام مـی در قالب یک فرا استنباط کلی ا ها براي ایجاد انواع چندگانه استنباط که بعدًا آن از و نتایج برگرفته شود می

طـور طبیعـی النـه کـرده یـا       ها، در استفاده از ساختارهاي به نظیر این نوع طرح مزیت بی). 1998تشکري و تدلی، (روند  کار می

هـا یـا    داده در مـورد هـا تنهـا    البتـه ایـن طـرح   . هاي ترکیبی است ها جهت تولید طرح مراتبی در درون نهادها و سازمان سلسله

 .رود که داراي این منطق هستند، به کار میساختارهاي خاصی 

 هـا  اي هسـتند کـه در آن   هاي موازي چند رشـته  طرح ،)7نمودار (ها  این نوع طرح: 89آمیخته هاي ترکیبی کامًال طرح) 4-5

در کلیـه مراحـل مطالعـه صـورت     ) هـم وابسـته، تکـراري    پویا، متقابـل، بـه  (هاي کمی و کیفی به شکل تعاملی  ترکیب رهیافت

). 708: 2003 ،تشـکري و تـدلی  ( گذارد ثیر میتأ) کمی مثًال(بر دیگري ) کیفی مثًال(ها  در هر مرحله، یکی از رهیافت. گیرد می

مطـرح  هاي کمی و کیفـی   ، سؤاالت و فرضیات رهیافتالگودر این . ترکیبی است الگويترین و پویاترین  این نوع طرح، پیشرفته

چنـین، دو نـوع داده    هـم  .شـوند  ها عرضـه مـی   هاي کمی و کیفی پاسخ هر دو دسته دادهو از طریق گردآوري و تحلیل  شود می

هـا نیـز بـر مبنـاي      اسـتنباط . طور منطبق تحلیل شوند و به) یا کیفی ودکمی ش(مذکور نیز ممکن است به یکدیگر تبدیل شده 

از . شـوند  با یکـدیگر ترکیـب مـی    90تنباطاسدهی به  گیرد و در نهایت جهت شکل هاي کمی و کیفی انجام می نتایج تحلیل داده

به عبـارت دیگـر، در   . شود قلمداد می 91کند، یک طرح تعاملی زمان و متوالی را در هم ترکیب می جا که این طرح امکانات هم آن

کیفـی  هـاي   هاي مبتنی بر دیگري وجـود دارد، ماننـد تغییـر نـوع داده     هر مرحله از طرح، امکان تعدیل و تغییر یکی از رهیافت

  .و یا برعکس هاي کمی مبتنی بر تحلیل

  
  شده تلفیق طرح ترکیبی کامًال .7مودار ن
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  157: 2009؛ تدلی و تشکري، 690: 2003تشکري و تدلی،  :منبع 
 

  اراسلیکگرین و   شناسی نوع

و  95، آغـاز 94، توسـعه 93، تکمیلـی 92بنـدي  اویـه زاولیه خود را بر اساس پـنج معیـار     شناسی نوع) 1989( اراسلیکگرین و 

بـدین معنـا کـه    . بیشتر در راستاي تعیین هدف یا اهداف طـرح ترکیبـی اسـت     شناسی این نوع. عرضه کردند 96گسترش

در جدول زیر این معیارها یـا اهـداف   . انجام شودتواند جهت دستیابی به یک یا چند هدف یا معیار  یک طرح ترکیبی می

  .اند طرح ترکیبی ارائه شده

  
 

  ق ترکیبیاهداف طرح تحقی .6جدول 

  

 هدف  توضیحات
 بندي زاویه هاي متفاوت بندي، و هماهنگی نتایج برگرفته از روش گرایی، جمع هم

 تکمیلی سازي نتایج برگرفته از یک روش با نتایج روش دیگر  تفصیل، ارتقا، تشریح و روشن
 توسعه سازي روش دیگر استفاده از نتایج یک روش جهت کمک به توسعه و رهنمون

، برگردانـدن سـؤاالت یـا    نـو هاي  رویکردها و چارچوبایجاد کشف اختالل یا تناقض،   آغاز
 گسترش هاي متفاوت براي ابعاد تحقیقی متفاوت بسط دامنه تحقیق با استفاده از روش

  

اخیـر در    شناسـی  نـوع ایـن   کـه  انـد  اضافه کرده) 1997(بازنگري شده خود   شناسی نوع بهاراسلی ابعاد جدیدي را کگرین و 

  .است ارائه شدهبه اختصار ) عناوین برجسته(جدول زیر 
 

  اراسلی کترکیبی از نظر گرین و  يها هاي روش طرح  شناسی نوع. 7جدول 

  

                                                             
92. Triangualtion 
93. Complementary 
94. Development 
95. Initiation 
96. Expansion 



  هاي کلیدي مشخصه  طرح

 هاي متفاوت برگرفته از روشبندي، و هماهنگی نتایج  گرایی، جمع هم بندي زاویه
 سازي نتایج برگرفته از یک روش با نتایج روش دیگر  تفصیل، ارتقا، تشریح و روشن تکمیلی
 سازي روش دیگر استفاده از نتایج یک روش جهت کمک به توسعه و رهنمون  توسعه

یا نتایج  ، برگرداندن سؤاالتنوهاي  رویکردها و چهارچوبایجاد کشف اختالل یا تناقض،  آغاز

 یک روش به سؤاالت یا نتایج روش دیگر

 هاي متفاوت براي ابعاد تحقیقی متفاوت بسط دامنه تحقیق با استفاده از روش گسترش
  ماند  روند و سرتاسر آن متمایز باقی می ها به عنوان ابعاد جداگانه ارزیابی به کار می هاي گردآوري داده روش  جزء

  شوند سرتاسر ارزیابی با یکدیگر تلفیق میها در  روش  97شده تلفیق
  شوند هاي متفاوت در سرتاسر ارزیابی ترکیب می ها از طریق روش متقابل پویاي یافته هاي يباز  98تکراري

   "تنش خالق"گیرد؛ چهارچوب یک روش در درون دیگري قرار می  99نه کردهال ای یافتهاج
  پژوهشی؛ حرکت به سمت یک تبیین ترکیبی از نتایج ها در سرتاسر مطالعه ترکیب خودجوش روش  100گرا کل

بـین   بازپیکربندي دیـالوگ در  ارزشی متفاوت که به  تعهدات ها براي تسخیر روش ترکیب  101پذیر تغییر

  شود می  منتهی هاي ایدئولوژیکی تفاوت

  24: 1997برگرفته از گرین و کاراسلی،  :منبع

، )1994و 2005(بـه تبعیـت از دنـزین و لیـنکلن     . بنـدي باشـد   هدف یک طرح ترکیبـی ممکـن اسـت زاویـه     :بندي زاویه

بـر  . یـک محقـق   یـا یک روش تحقیـق و   یایک رویکرد نظري،  یا کارگیري بیش از یک منبع داده، عبارت است از به بندي زاویه

. اسـت بنـدي محقـق    بندي روشـی و زاویـه   بندي نظري، زاویه اي، زاویه بندي داده بندي داراي چهار بعد زاویه همین اساس، زاویه

  . بندي باشد، باید ابعاد چهارگانه مذکور در طرح تحقیق منعکس گردد بنابراین اگر هدف طرح ترکیبی زاویه

ـ . باشد  مکمل داشتهجنبه طرح ترکیبی،  ممکن است در بسیاري موارد :تکمیلی دسـت   هاز این منظر، از یک روش و نتایج ب

  . و روش دیگر جنبه تکمیلی دارد اصلی استها  ، یکی از روشطرحدر این . آمده از آن در روش دیگر استفاده خواهد شد

مشـی روش دیگـر اسـتفاده     براي توسعه، هـدایت و تعیـین خـط   ) کمی یا کیفی(ها  وشاز نتایج یکی از ر جا در این :توسعه

  .شود می

هاي جدید و نیز ترجمـان   ررسی اختالالت و مشکالت، کشف رویکردها و رهیافتدر صورتی که هدف طرح، کشف و ب :آغاز

  . طرح ترکیبی، آغاز است نوعو تبدیل نتایج یک روش به روش دیگر باشد، 

هاي متفاوت براي بسط و گسـترش ابعـاد    در این صورت، از روش. هدف طرح ترکیبی ممکن است گسترش باشد :گسترش

  . شود پژوهشی نوظهور استفاده می

شناختی طرح با یکدیگر ترکیب شده و جهـت ارزیـابی مـورد اسـتفاده      بدان معناست که تنها ابعاد روش "جزء" طرح :جزء

  .شوند طور مستقل حفظ شده و با هم ترکیب نمی حل طرح به هگیرند و دیگر ابعاد و را قرار می

زوایـاي   ادغام شـده، همـه ابعـاد و    ترکیبی کامالًطرح الگوي طرح به این صورت است که همانند  تلفیقشکل  :شده تلفیق

  .گردد با یکدیگر تلفیق و ترکیب می مطور منسج کمی و کیفی به

هاي متفاوت کمـی و کیفـی را در    هاي برگرفته از روش آن است که محقق ترکیبی یافته "تکراري"طرح از منظور :تکراري

                                                             
97. Integrated 
98. Iterative 
99. Embedded or nested 
100. Holistic 
101. Transformative 



  .ارتباط پویا با یکدیگر قرار دهد

هـا بـه تنـاوب در درون روش دیگـر      به این معناست که یکی از روش تو در توطرح ترکیبی جایافته یا  :تو در تو -جایافته

  .شود میتحلیل ) روش میزبان(هاي آن برحسب آن روش  قرار گرفته و یافته

خـودي در مراحـل متفـاوت مطالعـه بـا       هطور خودجوش و خودب گرا، دو روش کمی و کیفی به در طرح ترکیبی کل :گرا کل

  .شوند کدیگر ترکیب میی

 .هاي نظري متفاوت است در این نوع طرح، هدف ایجاد ترکیب در بین رویکردها و ایدئولوژي :تغییرپذیر

هـاي ترکیبـی بـه     هفت گام کلیدي را جهت انتخـاب طـرح مناسـب تحقیـق بـا روش     ) 163-164: 2009(تدلی و تشکري 

  :شوند محققان یادآور می

روشـی اسـت یـا طـرح تحقیـق بـا        کنید که آیا سؤاالت تحقیق شما مستلزم طرح تـک الزم است از ابتدا مشخص  ·

  .هاي ترکیبی روش

هاي ترکیبی موجود هستند و الزم اسـت بدانیـد کـه چطـور بـه جزئیـات        باید آگاه باشید که شماري از انواع طرح ·

  .ها دست پیدا کنید مربوط به آن

یابید که احتمـاالً مجبوریـد    طالعه خود انتخاب کنید، اما درمیشما باید بهترین طرح ترکیبی در دسترس را براي م ·

  .طرح ترکیبی خاص خودتان را ایجاد کنید

  .ها براي مطالعه خود آگاه باشید ها و کاربرد آن الزم است از معیارهاي مهم هریک از نوع شناسی ·

  .تر هستند، فهرست کنید مباید معیارهاي عمومی را قبل از انتخاب معیارهاي خاصی که براي مطالعه شما مه ·

 .هاي بالقوه به کار گیرید و نهایتاً بهترین طرح تحقیق را براي خود برگزینید معیارهاي انتخاب شده را براي طرح ·

هـاي   پذیري و خالقیت، یک طـرح تحقیـق بـا روش    در برخی موارد، ممکن است مجبور شوید با استفاده از انعطاف ·

چ طرح ترکیبی بهترینی براي پروژه شما، چه در آغاز آن و چه در فرآینـد ظهـور   ترکیبی جدید ارائه دهید، زیرا هی

  .آن، وجود ندارد

  

  برآیند

هـاي ترکیبـی،    هـاي تحقیـق بـا روش    شده از طرح هاي ارائه شناسی ترین نوع به این ترتیب، در این بخش از مقاله سعی شد مهم

از ایـن مطالعـه   . شـود   تشکري و تـدلی، گـرین و گاراسـلی بررسـی    شناسی متداول مورس، کراسول و همکاران،  یعنی چهار نوع

اسـتفاده از یـک   (روشـی   اجتماعی و رفتاري ممکن است تـک  هاي عمومی تحقیق در علوم  کرد که طرح توان چنین برداشت  می

له از تحقیـق  ها ممکن است در یک یا چند مرح ترکیب طرح). ها ماتریس روش(باشند ) هاي ترکیبی طرح(یا چند روشی ) روش

: توانند به سه شـکل صـورت گیرنـد    هاي ترکیبی می هاي تحقیق با روش طرح). ها ها، مراحل یا گام ماتریس رشته(صورت گیرد 

یکـی از  (ـ ترکیب دو روش کیفی با یکدیگر  ، ب)ها روش پایه و دیگري مکمل یکی از آن(ـ ترکیب دو روش کمی با یکدیگر  الف

هاي ترکیبی حقیقی مـورد نظـر    ـ ترکیب دو رهیافت کمی و کیفی با هم که درواقع طرح و ج) کملها روش پایه و دیگري م آن

  .این مقاله بودند

زمـان   طور هم به) الف: است به دو صورت انجام شود از نظر زمانی ممکن ) هاي ترکیبی طرح(هاي کمی و کیفی  ترکیب روش

یعنی طراحـی و اجـراي یـک روش و سـپس طراحـی و      : طور متوالی به )زمان دو روش و ب یعنی طراحی و اجراي هم: یا موازي

چنین بر اساس اولویت بخشی به رهیافت کمی یا کیفی در تحقیق ترکیبی، اهداف طرح ترکیبـی ممکـن    هم. اجراي روش دیگر



حقیقی یا تلفیـق   اعم از ترکیبی کمی، ترکیبی کیفی و ترکیبی(هاي ترکیبی  بدین ترتیب، طرح. است تبیینی یا اکتشافی باشد

شناختی، تحلیلی و استنباطی نیـز بـه    بندي، روش توانند در مراحل چهارگانه مفهوم می) هاي کمی و کیفی مورد نظر مقاله روش

بنـابراین محققـان   . ها به این موضـوع پرداختـه شـده اسـت     ها ـ روش  اشکال متفاوت با یکدیگر ترکیب شوند؛ در ماتریس رشته

  : هاي زیر استفاده کنند انند از گزینهتو مطالعات ترکیبی می

  .هاي ترکیبی با هم تلفیق کنند هاي کمی و کیفی را تحت عنوان تحقیق با روش روش-1

  .زمان انجام دهند صورت متوالی یا هم توانند به این کار را می -2

  .دنبال کنندهاي کمی یا کیفی، اهداف تبیینی یا اکتشافی را  بر اساس اولویت بخشی به رهیافت -3

شناسی چهارگانه مورس، کراسول، تشکري و تدلی و یا گـرین و گاراسـلی در طـرح تحقیـق      از هریک از راهبردهاي نوع -4

  .ترکیبی خاص خود استفاده کنند

در . هاي فنـی آن بـود   هاي تحقیق ترکیبی و نیز پرداختن به اصول پارادایمی و روش هدف کلی این مقاله، معرفی انواع طرح

شناسی ترکیبی، یعنی پارادایم پراگماتیسم، ابعاد کمی ـ کیفی طـرح    مقاله سعی شد به اختصار به بنیادهاي پارادایمی روش این

مطالب مطـرح شـده در مقالـه    . ها پرداخته شود هاي تکنیکی آن هاي ترکیبی و نیز رویه طرح  شناسی ترکیبی، انواع گوناگون نوع

عالوه تالش شد مطالب  به. ین حوزه بوده و تا حد امکان فضاي موضوعی مقاله را پوشش دادمبتنی بر منابع دست اول و متأخر ا

هاي ترکیبی  به صورت کاربردي و عملی در قالب جداول و نمودارهاي متعدد ارائه گردد، اگرچه توضیح و تفصیل هریک از طرح

هـاي آن را   شناسی ترکیبی و انواع طـرح  ش کرد روشدر هر صورت مقاله حاضر با رویکردي پارادایمی و تکنیکی تال. میسر نشد

  . مندان قرار دهد در دسترس محققان و عالقه

شناسی متأخري که قـدمت رسـمی آن بـه بـیش از      اي نسبتاً جامع و وسیع در مورد روش حقیقت آن است که نوشتن مقاله

شناسـی اصـوالً جدیـد بـوده و داراي      ن روشبه این معنا دشوار اسـت کـه ایـ   . رسد کاري بس دشوار و حساس است سال نمی ده

هاي متعارف، داراي ابعاد طراحی و اجرایـی متفـاوت بـا مرحلـه      انگیز و در تقابل با پارادایم هاي پارادایمی تازه، بحث گیري موضع

طور کلـی   و به کیفی و در عین حال ترکیبی کمی و فرا طرح مسئله تا ارائه گزارش نهایی تحقیق، داراي حوزة لغوي و ادبیات فرا

شناسی جدید یا باید بـه اختصـار بـه     اي درباب این روش بر همین اساس نگارش مقاله. داراي منطق نظري و روشی خاصی است

حساسـیت  . هاي دیگر متمرکز شـود  پوشی از برخی ابعاد آن، بر برخی جنبه همه ابعاد طرح تحقیق ترکیبی بپردازد و یا با چشم

اجتماعی کشور عمدتاً تحت تسلط روش کمـی اسـت،     ز به این معناست که جامعه دانشگاهی علومهاي ترکیبی نی بحث از روش

 -البتـه بـه معنـاي تکنیکـی و نـه بـه معنـاي فلسـفی        (هاي تحقیـق کیفـی    گرچه در چند سال اخیر عالقه به استفاده از روش

ها چندان مورد توجـه اسـتادان و دانشـجویان     با وجود این، هنوز استفاده از این روش. در حال گسترش است) شناختی آن روش

هـاي   گیـري  شناختی متـأخري کـه فراسـوي جهـت     شناسی ترکیبی به عنوان جنبش روش بر همین اساس بحث از روش. نیست

کمی و کیفی است و در عین حال مبتنی بر ترکیب هر دو رهیافت مذکور است، ممکن است نامعمول و مناقشه برانگیز به نظـر  

  . رسد

حاضر با درنظر گرفتن مالحظات دشوار و حساس فوق و باتوجه به ضرورت آگاهی روزآمـد جامعـه دانشـگاهی علـوم      مقاله

شناسـانی بـه    اجتماعی و رفتاري معاصر و نیاز محققـان و روش  شناختی در علوم هاي روش اجتماعی کشور از تحوالت و پیشرفت 

  . کند ها را تأمین نمی هاي کمی یا کیفی عالیق آن ستند و روشدنبال نوآوري در حوزه روش ه نگارش درآمده است که به
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