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هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با چهلمین سال فعالیت 
آمار آموزش عالی ایران )1348 تا 1388(، مراس�م نکوداش�ت استاد 
گرانقدر جناب آقای دکتر عباس بازرگان ، به همت مؤسس�ه پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش عالی و با مش�ارکت معاونت توس�عه مدیریت و 
منابع انسانی، معاونت آموزشی، دفتر نظارت و ارزیابی، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران، دانش�کده روان شناسی و علوم 
تربیتی، مرک�ز مطالعات تحقیقات و ارزش�یابی آموزش�ی س�ازمان 
س�نجش و آموزش کش�ور، انجمن آمار ایران، انجم�ن پژوهش های 
آموزشی ایران و دانشکده کارآفرینی و همزمان با افتتاح پورتال آمار 
آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با حض�ور جمع کثیری از  مدیران و 

اساتیددانشگاهی و دانشجویان آن استاد گرانقدر برگزار گردید. 
اي�ن مقاله ب�ا كس�ب اج�ازه از اس�تاد دكت�ر عب�اس ب�ازرگان و 
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چكيده

كندوكاو براي شناسايي مس��ايل نظام هاي آموزشي و انجام پژوهش جهت 
ش��ناخت پديده هاي آن بر پايه ديدگاه هاي فلسفي معرفت شناختي و انتخاب 
روش تحقيق انجام مي ش��ود و براي اين منظور پژوهشگران، به طور ضمني يا 
آشكار، يك ديدگاه فلسفي را مفروض داش��ته و مبتني بر آن، نحوه گردآوري 
داده ها، تنظيم، تلخيص و چگونگي تحليل شواهد را تعيين مي كنند از اين رو، 
انتخاب روش تحقيق براي پي بردن به ناشناخته ها، بر پايه ديدگاه هاي فلسفي 
به عمل مي آي��د روش هاي تحقيق كم��ي مبتني بر دي��دگاه اصالت تحصلي 
اس��ت و روش هاي تحقيق كيفي بر سه ديدگاه ديگر اس��توار است. از آنجا كه 
روش هاي تحقيق كمي و كيفي به تنهايي نمي توانند پيچيدگي هاي مس��ايل 
و عناصر تشكيل دهنده نظام هاي آموزش��ي را  بدون اريبي مورد مطالعه قرار 
دهند، تركيب اين روش ها مورد اس��تفاده از روش ه��اي تحقيق آميخته1 ياد 
شده است. در دهه گذش��ته اس��تفاده از روش هاي تحقيق آميخته گسترش 
يافته است بر اين  اساس، در اين مقاله، به سؤال هاي زير پاسخ داده شده است: 
)الف( تحقيق آميخته چيس��ت، ويژگي هاي آن كدام اند و چه كاربردي دارد؟ 

)ب( مراحل انجام يك طرح تحقيق با روش هاي تحقيق آميخته كدامند؟
كليد واژه ها: پاراديم تحقيق. روش تحقيق كمي. روش تحقيق كيفي. 

روش تحقيق آميخته1. 
مقدمه

براي كند و  كاو درباره پديده ها و مس��ايل نظام هاي آموزش��ي، پژوهشگر 
به طور ضمني ديدگاه )هاي( فلس��في زيربنايي معرفت ش��ناختي را مفروض 
پنداشته و براين پايه به انتخاب روش تحقيق مي پردازد به طور كلي، به منظور 
پي بردن به مسايل و واقعيت عناصر تشكيل دهنده نظام هاي آموزشي، چهار 

ديدگاه نظري- فلس��في زيربنايي معرفت شناسي را مي توان مورد نظر قرار داد 
اين ديدگاه ها از نظر تعريف واقعيت پديده ها و چگونگي دست يابي به شناخت 

درباره آنها متفاوت است )بازرگان،1384(.
به طور كلي چهار ديدگاه نظري- فلس��في )پاراديم تحقيق( را به ش��رح زير 
مي توان مورد نظر قرار داد: اصالت تحّصلي )اثبات گرايي(؛ تفسير گرايي؛ نظريه 
انتقادي، پسا س��اختگرايي) پسا س��اختارگرايي(. اين پاراديم ها از نظر پاسخ به 
سه سؤال اساسي- كه درباره هستي شناس��ي، معرفت شناسي و روش شناسي 
مطرح مي ش��ود- متفاوت مي باشند. به تعبير ديگر، پاس��خ اين كه: واقعيت يك 
پديده چيست؟، ماهيت ش��ناخت درباره واقعيت اين پديده چيست؟ و چگونه 
اين ش��ناخت حاصل مي ش��ود؟ در اين چهار پاراديم تحقيق يكس��ان نيس��ت 
)پيشين:39( از اين رو، پژوهش��گر با انتخاب طرح تحقيق، به طور ضمني بيان 
مي كند كه از ميان ديدگاه هاي نظري- فلسفي )پاراديم( تحقيق كدام را مبناي 
دس��تيابي به ش��ناخت قرار داده اس��ت. عالوه بر آن، بدين طريق مهارت هاي 

پژوهشي مورد نياز و ساير پيش-  فرض هاي تحقيق ذيربط آشكار مي شود.
پژوهش��گري كه روش هاي تحقيق كم��ي را بر مي گزيند، ب��ه طور ضمني 
پارادايم اثبات گرايي )اصالت تحصلي( را مبن��اي پي بردن به موقعيت نامعين 
)مس��ئله تحقيق( قرار مي دهد. در اين روش ها، مفروضه پژوهش��گر آموزشي 
آن اس��ت كه مي توان درباره پديده هاي نظام هاي آموزش��ي، مانند يادگيري 
و عناصر مرتبط با آن به ط��ور عيني و بدون هيچگونه اريبي به ش��ناخت الزم 
دست يافت. همچنين، در اين ديدگاه، مفروضه ديگر پژوهشگر آن است كه با 
صورت بندي فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق و اس��تفاده از روش هاي تحقيق 
توصيفي و يا آزمايشي در شرايط كنترل ش��ده مي توان به شناخت الزم درباره 

پديده هاي مورد مطالعه دست يافت.
اما بايد توجه داشت كه پديده هاي نظام آموزشي)از جمله: عملكرد يادگيرنده، 
محيط يادگيري و فرآيند ياددهي- يادگيري و غيره( را نمي توان به شيوه كاماًل 
عيني و بدون اريب مورد مشاهده قرار داد. همچنين، كنترل متغيرهاي نا خواسته 
درباره اين پديده ها بسيار دشوار است. بنابراين مفروضه هاي زيربنايي استفاده 
از روش هاي تحقيق كمي معموالً در پژوهش هاي آموزش صدق نمي كند. بدين 
جهت است كه فقط با اس��تفاده از روش هاي تحقيق كمي )از جمله: توصيفي- 
پيمايش��ي، توصيفي- تحليلي و آزمايش��ي( ب��ه تنهايي نمي توان ب��ه واقعيت 

پديده هاي نظام آموزشي دست يافت.
بر پايه  پاراديم هاي تفسيري، انتقادي و پسا ساختگرايي، پژوهشگر آموزش 
به انتخاب روش هاي تحقيق كيف��ي مي پردازد. اين روش ها ش��امل: مطالعه 
موردي2،زندگ��ي نامه ن��گاري3، مصاحبه گروه ه��اي كانوني4، ق��وم نگاري5، 
نظريه برخاسته از داده ها6، پديدار شناس��ي7، تاريخي8، اقدام پژوهي9، تحليل 
گفتمان10 اس��ت )بازرگان، 1384:43-44( اما اس��تفاده از روش هاي تحقيق 
كيفي به تنهايي نيز نمي تواند واقعيت پديده هاي نظام آموزشي را آشكار كند. 
زيرا اين روش ها به مطالعه جنبه هاي كمي  پديده ه��ا نمي پردازند. بنابراين، 
براي پي بردن به مس��ايل به ط��ور جام��ع و درك واقعيت عناص��ر نظام هاي 
آموزشي، اس��تفاده از هر دو دس��ته روش كمي و كيفي ضرورت دارد. با توجه 

دكتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران

روش هاي تحقيق آميخته: 
رویكردي برتر براي
كندو كاو درمسایل
 نظام آموزشي 
و حل آن ها
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به ضرورت ياد شده، در ده سال گذش��ته، در تركيب كردن روش هاي تحقيق 
كمي و كيفي ب��راي انجام تحقيقات عل��وم اجتماعي و رفتاري ب��ه طور اعم، و 
تحقيقات آموزش��ي به طوراخص، كوش��ش هاي وي��ژه اي به عم��ل آمده و از 
تركيب اين دو دس��ته روش ها مجموعه» روش هاي تحقيق آميخته« پديدار 
 Garcia-Alvarez & :2000,Bolden&Moscarola (ش��ده اس��ت
 Boadley:2003,Tashakkori & Teddlie :2002,Lopez-Sintas
Linn &,2004(. تجرب��ه ه��اي به دس��ت آم��ده در اس��تفاده از روش هاي 
تحقيق آميخته نش��ان مي دهد كه به كاربردن اين روش ها امكان درك بهتر از 

پديده هاي اجتماعي و رفتاري و تبيين آنها را فراهم مي آورد
براي مثال، وقتي پژوهشگر آموزشي بخواهد مسايل مرتبط با مديريت نظام 
آموزشي را شناس��ايي كند و تحليل نمايد، اگر به استفاده از روش هاي تحقيق 
كمي اكتفا كند فقط جنبه هاي قابل مش��اهده و اندازه پذير مديريت را نمايان 
مي كند و تحليل مي نمايد. در اين صورت، جنبه ه��اي غيركمي ناديده گرفته 
مي ش��ود،همچنين، چنانچه به روش هاي تحقيق كيفي اكتفا كند، جنبه هاي 
اندازه پذي��ر مديريت نظام آموزش��ي را ناديده مي گيرد. از اي��ن رو، براي درك 
عميق تر و پي بردن همه جانبه به مس��ايل مديريت نظام آموزش��ي مي توان از 
تركيب روش هاي كمي و كيفي اس��تفاده نمود. اين امر، ضرورت اس��تفاده از 
روش هاي تحقيق آميخته را آش��كار مي كند روش هاي تحقيق آميخته چنان 
اس��ت كه مي توان با انتخاب روش هاي تحقيق كمي و كيفي مناسب، آن ها را 
چنان تركيب كرد كه ميان س��ؤال هاي تحقيق س��ازگاري الزم برقرار شود. در 
اين صورت، عالوه بر منظور داش��تن ابعاد اندازه پذير پديده هاي مورد مطالعه، 

ساير ابعاد آنها نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
در آغاز كوش��ش هاي مربوط ب��ه تركيب كردن روش ه��اي تحقيق كمي و 
كيفي، برخي از پژوهشگران به ناس��ازگاري ديدگاه هاي فلسفي زيربنائي براي 
تركيب روش هاي تحقيق كمي و كيفي اش��اره مي كردند و نسبت به استفاده 
 Reichardt &(از روش ه��اي آميخته با دي��دي ترديدآميز مي نگريس��تند
Rallis, 1994( از اين جمله، برخي پژوهشگران به مغايرت دو پارادايم تحقيق 

كمي و كيفي اشاره مي كردند و ناسازگاري آن ها را يادآور مي شدند.
اما، اكنون پس از گذشت بيش از يك دهه از كاربرد اين روش ها، و توجه به 
مبناي عملگرايي در روش تحقيق آميخته، ترديدهاي ياد شده به يقين تبديل 
ش��ده اس��ت )Tashakkori:1993 ,Caracelli &creene,2003( ب��ه 
طوري كه اكنون نتايج حاصل از پژوهش هاي انجام شده با روش هاي آميخته، 
افقي اميد بخش را براي شناخت پديده هاي اجتماعي و رفتاري نمايان مي كند. 
در حال حاضر بيش از پيش استفاده از اين روش ها مورد تأكيد قرار گرفته و به 

)2005,Creswell( .طور گسترده رايج شده است
با توجه به مطالب ياده ش��ده، در اين مقاله به س��ؤال هاي زير پاس��خ داده 
مي شود:)الف( تحقيق آميخته چيست، ويژگي هاي آن كدامند و چه كاربردي 
دارد؟ )ب( مراح��ل انجام اي��ن گونه پژوهش ها چيس��ت؟ كيفي��ت اين گونه 

پژوهش ها به چه عواملي بستگي دارد؟

تعريف و ويژگي هاي روش هاي تحقيق آميخته
پژوهش هاي آميخت��ه، پژوهش هايي هس��تند كه با اس��تفاده از تركيب دو 
مجموعه روش هاي تحقيق كمي و كيفي به انجام مي رس��ند. معموالً در انتخاب 
عنوان طرح هاي تحقيق كه با استفاده از روش هاي تحقيق آميخته انجام مي شود 
از عبارت ها يا واژه هايي مانند: روش ه��اي پژوهش تركيبي11تا مدل آميخته12، 
بهم تنيدگي13، روش  چندگانه14، روش شناس��ي آميخته15 اس��تفاده مي شود 
)Tashakori & Teddlie, 1998(. همان طور كه در اين عبارت ها آش��كار 
است، در روش هاي تحقيق آميخته، براي بررسي يك مسئله پژوهشي، پژوهشگر 
با به كار بردن مجموعه روش هايي كه اساس آن ها پارادايم هاي گوناگون است، 

بررسي موقعيت نامعين را ميسر كند و فرآيند آن را تسهيل مي نمايد.
از آن جا كه در طراحي و اجراي طرح هاي تحقيق ب��ا روش هاي آميخته از 
هر دو دسته روش تحقيق كمي و كيفي استفاده مي ش��ود، ويژگي هاي اصلي 
روش هاي تحقيق آميخته متأثر از چگونگي اس��تفاده از دو دس��ته روش هاي 
كمي و كيفي است. چگونگي استفاده از اين دو دسته روش به ويژگي هاي زير 
بس��تگي دارد: )الف( ميزان اولويت يا اهميتي كه به هر يک از دو دسته 
تحقيق كمي و كيفي اختصاص مي يابد، )ب( چگونگي توالي اس�تفاده 

از روش هاي تحقيق كمي و كيفي.
 در تدوين يك طرح تحقيق با استفاده از روش هاي آميخته، پژوهشگر بايد 
ضرورت استفاده از هر دو نوع تحقيق كمي و كيفي را توجيه كند. در انجام اين 
امر، پژوهش��گر بيان مي كند كه در اجراي طرح تحقي��ق، وزن )اهميت( كدام 
يك از اين دو دس��ته روش )كمي يا كيفي( بيش��تر اس��ت؛ براي مثال: در يك 
پژوهش آميخته كه در آن از روش تحقيق توصيفي، اكتش��افي و روش تحقيق 
مصاحبه گروه هاي كانوني استفاده مي شود، پژوهش��گر در طرح تحقيق بيان 
مي كند كه آيا ب��ه نتيجه تحقيق بيش��تر اهميت مي دهد يا ب��ه فرآيند اجراي 
پژوهش جهت دس��ت يابي ب��ه درك ملموس ت��ري از واقعيت م��ورد مطالعه 
)Creswell.1998,2008(. همچني��ن در تحلي��ل داده ها، پژوهش��گر بيان 
مي كند كه آيا ترجيح مي دهد يافته ها را با استفاده روش هاي تفصيلي تحليل 
آماري به دس��ت آورد يا اين كه به درك اليه هاي چندگانه ي داده ها پرداخته، 

به طور موضوعي آن ها را تحليل كند.
همان طور كه در باال اش��اره ش��د، يكي ديگر از ويژگي ه��اي پژوهش هاي 
آميخته، توالي اس��تفاده از روش هاي تحقيق كمي و كيفي است. پژوهشگر از 
نظر زماني مي توان��د داده ها كمي و كيفي را به طور هم زم��ان يا به توالي، يكي 
پس از ديگري، گردآوري، س��پس به گردآوري داده هاي كمي پرداخته ش��ود. 

3- هر دو نوع داده ها ي كمي و كيفي در يك زمان گردآوري گردد.
هر يک از حالت هاي س�ه گانه ي ياد ش�ده را در عمل م�ي توان به 

شرح زير مالحظه كرد:
الف- اگر هدف تحقيق آن باش��د كه پژوهش��گر پدي��ده اي را تبيين كند، 
ضرورت آن اس��ت كه ابتدا داده هاي كمي گردآوري ش��ود، سپس با گردآوري 
داده هاي كيفي ابعاد مختلف اين پديده با تفصيل بيش��تري آشكار گردد. براي 
مثال: به منظور بررس��ي پديده اعتياد دانش آموزان دبيرستاني، پژوهشگر ابتدا 
به گردآوري داده هاي كمي درب��اره  ميزان اعتياد دانش آموزان دبيرس��تاني و 
متغيرهاي كمي فردي و خانوادگي آنان مي پردازد. با انجام اين امر، پژوهش��گر 
تصويري كمي از مش��كل اعتياد دانش آموزان به دس��ت مي دهد، پس از آن با 
گردآوري داده هاي كيفي )از طريق روش تحقيق برخاسته از داده ها(، به درك 

مشكل و چگونگي رخ دادن آن مي پردازد.
ب- در صورتي كه پژوهش��گر بخواهد براي بررس��ي وضعي��ت موجود يك 
مسئله، به تدوين يك ابزار اندازه گيري پرداخته و به مشاهده متغيرهاي كمي 
بپردازد، الزم اس��ت در مرحله اول، داده هاي كيفي را گردآوري نمايد تا زمينه 
الزم براي ساخت ابزار اندازه گيري فراهم شود، سپس در مرحله بعد با استفاده 
از ابزار ياد ش��ده، داده هاي كمي را گردآوري نمايد؛ براي مثال، چنانچه هدف 
پژوهشگر آن باشد كه مشكالت فضاهاي آموزش��ي را در مدارس مورد بررسي 
قرار دهد، ابتدا ب��ا اس��تفاده از روش مصاحبه گروه هاي كانون��ي به گردآوري 
داده هاي كيف��ي مي پردازد تا براس��اس آن ها به شناس��ايي حيطه هاي اصلي 
مشكالت پرداخته و پرسشنامه طرح تحقيق را تدوين كند، پس از آن، با انجام 

روش تحقيق توصيفي- پيمايشي، داده هاي كمي را گرد آوري مي نمايد.
ج- پژوهش��گر براي درك بهتر يك مس��ئله، با اس��تفاده از منابع مختلف، 
داده ها را به هم مرتبط مي كند؛ به عب��ارت ديگر با بهم تنيدگي داده هاي كمي 
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و كيفي به تطاب��ق همگوني آنها مي پ��ردازد، به 
طوري كه به نحو بهت��ري به موقعيت نامعين پي 
برد. در اين صورت داده هاي كمي و كيفي را هم 
زمان گردآوري مي كند؛ براي مثال، در بررس��ي 
نيازهاي آموزش��ي مديران دبيرستان هاي يك 
منطقه، پژوهش��گر با اجراي يك پرسش��نامه به 
گردآوري داده ه��اي كمي درب��اره فعاليت ها و 
كنش هاي مديران دبيرستان ها مي پردازد. هم 
زمان با آن، از طريق ي��ك مطالعه موردي ضمن 
توجه به چارچ��وب نظري مديريت آموزش��ي، 
فعاليت ها و كنش هاي مديران چند مدرس��ه را 
درباره عوامل نظام دبيرستان، در يك مدت زمان 
نمونه از فعاليت دبيرس��تان، مشاهده مي كند و 
داده هاي كيف��ي درباره آن ها را گ��ردآوري مي 
نمايد؛ س��پس با به ه��م تنيدن اي��ن داده ها، به 
تحليل ميزان تطابق كنش هاي��ي كه مدير بايد 
انجام دهد ب��ا كنش هايي كه در عمل مش��اهده 
مي شود، مي پردازد؛ س��رانجام با استفاده از اين 
تحلي��ل، نيازهاي آموزش��ي مديران اس��تنباط 

مي شود )بازرگان و مرداي، 1374(
انواع طرح هاي تحقيق آميخته

طرح ه��اي تحقي��ق آميخت��ه را از يك نظر 
مي توان به دو بخش عمده تقسيم كرد: 

طرح هاي تحقيق به روش آميخته و 
طرح هاي تحقيق با مدل آميخته 16 

طرح هاي تحقيق به روش آميخته: طرح هايي 
هستند كه در آن ها پژوهشگر در آغاز بررسي از 
پاراديم تحقيق كمي اس��تفاده مي كند و سپس 
طرح تحقي��ق مبتني بر پاراديم كيف��ي را به كار 
مي برد. براي مثال، پژوهش��گري ممكن اس��ت 
ابتدا يك ط��رح تحقيق آزمايش��ي )كمي(  را به 
اجرا در آورد و پس از آن به اجراي يك مصاحبه 
گروه ه��اي كانوني )كيف��ي( با آزمودن��ي ها به 
مصاحبه گروهي بپردازد تا نظر آنان را نسبت به 
نتايج طرح آزمايشي جويا ش��ود و ميزان توافق 
آنان را با نتايج آزمايش مورد تحليل قرار دهد؛ به 

عبارت ديگر طرح بررسي وسيع تر قلمداد كرد.
در طرح هاي تحقيق با مدل آميخته، پژوهشگر 
رويكردهاي كمي و كيفي پژوهش را با هم مي آميزد 
و به اجرا در مي آورد؛ به عنوان مثال، پژوهش��گري 
ممكن است يك بررسي پيمايشي را با استفاده از 

يك پرسشنامه شامل سؤال هاي بسته پاسخ و نيز 
انجام مصاحبه از طريق سؤال هاي باز پاسخ ) براي 
گردآوري داده هاي كيفي( به اجرا در آورد و سپس 
آن ها را تحليل كند يا اين كه، پژوهش��گر ديگري 
ممكن است ابتدا داده هاي كيفي را گردآوري كرده، 
سپس آن ها را به كميت تبديل كند و مورد تحليل 
قرار دهد. يكي ديگر از صاحب نظ��ران طرح هاي 
تحقيق آميخته را به شرح زير به سه دسته تقسيم 

:)2003,Creswell( مي كند
طرح ه�اي تحقي�ق آميخت�ه به هم 

تنيده
طرح هاي تحقيق آميخته تشريحي 

)تبيين كننده(17
آميخت�ه  تحقي�ق  ه�اي  ط�رح 

اكتشافي18
در اينجا به اختصار به ش�رح هر يک 

از اين دسته ها پرداخته مي شود
طرح ه�اي تحقي�ق آميخت�ه به هم 

تنيده19 
در اي��ن نوع ط��رح ها، پژوهش��گر ب��ه هر دو 
مجموعه داده هاي كم��ي و كيفي وزن )اهميت( 
مس��اوي مي دهد؛ براي مثال براي پ��ي بردن به 
كيفي��ت محيط و عملك��رد يادگي��ري در درس 
رياضي پايه سوم راهنمايي تحصيلي، پژوهشگري 
ك��ه از طرح به هم تنيده اس��تفاده مي كند، س��ه 
مؤلف��ه را مورد توج��ه ق��رار مي دهد: ال��ف- در 
گردآوري نمره هاي آزمون عملك��ردي در درس 
رياضي و اندازه گيري س��اير متغيره��ا )از جمله 
دانش قبل��ي( و نيز گ��ردآوري داده هاي كيفي از 
طريق مصاحبه و مش��اهده به يك نسبت اهميت 
مي دهد. ب- داده هاي كمي و كيفي مورد نظر را 
به طور هم زمان گردآوري مي نمايد، ج-در تحليل 
داده ها به مقايسه دو دسته داده هاي كمي و كيفي 
مي پردازد تا همگون��ي يافته ه��ا را نمايان كند و 
تطابق نتيجه گيري از اين دو دسته را آشكار سازد.

3-2 ط�رح ه�اي تحقي�ق آميخته 
تشريحي

در اين نوع ط��رح ها، پژوهش��گر ب��ه منظور 
تش��ريح يك پدي��ده، وزن اصلي را ب��ه داده هاي 
كمي اختصاص مي دهد، ام��ا از داده هاي كيفي 
براي تش��ريح ابع��اد مختل��ف پديده اس��تفاده 
مي كن��د. همچني��ن، فرآيند گ��ردآوري داده ها 
را در دو مرحل��ه به انج��ام مي رس��اند. در مرحله 
اول، داده هاي كمي گردآوري مي ش��ود، س��پس 
داده هاي كيف��ي گردآوري مي گ��ردد؛ به عبارت 
ديگ��ر، از داده هاي كيف��ي براي توضيح بيش��تر 
و آش��كار كردن برخي جنبه هاي ابه��ام برانگيز 
استفاده مي شود با وجود آش��كاري مراحل انجام 
تحقيق، دش��واري طرح تحقيق تشريحي در آن 
است كه پژوهش��گر درباره اين كه كدام جنبه از 
پديده مورد مطالعه را باي��د با گردآوري داده هاي 
كيفي بررسي كند، الزم است قباًل تصميم گيري 
نمايد براي مثال، به منظور بررسي فرآيند اشتغال 
دانش آموخت��گان دبيرس��تاني در ش��هر تهران 
مي توان طرح تحقيق آميخته تشريحي را به كار 
برد. در انجام اي��ن پژوهش، يك��ي از متغيرهاي 

اصلي مورد مطالعه مي توان��د مدت زمان بيكاري 
پس از دانش آموختگي باشد. بنابراين با گردآوري 
داده هاي كمي درباره اين متغي��ر، دامنه و مدت 
زمان بيكاري مشخص مي شود؛ به ويژه با تعيين 
فراوان��ي و نس��بت دانش آموخت��گان در طي��ف 
بيكاري، مي توان توزيع فراوان��ي صفت متغير را 
آشكار كرد. پس از اين مرحله، پژوهشگر مي تواند 
با شناس��ايي دان��ش آموختگاني كه ك��م ترين و 
بيشترين مدت زمان بيكاري را داشته اند، نسبت 
به گردآوري داده ه��اي كيفي از طريق مصاحبه و 
مشاهده مس��تقيم اقدام كند و اطالعات تفصيلي 
درباره فرآيند اش��تغال بيكاري آنان را به دس��ت 

آورد و مورد تحليل قرار دهد.
طرح هاي تحقيق آميخته اكتشافي 

در طرح ه��اي تحقي��ق آميخته اكتش��افي، 
پژوهش��گر درصدد زمين��ه ای درب��اره موقعيت 
نامعين مي باش��د. ب��راي اي��ن منظور ابت��دا به 
گردآوري داده هاي كيفي مي پ��ردازد. انجام  اين 
مرحله  او را به توصيف جنبه هاي بي ش��ماري از 
پديده هدايت مي كند. با استفاده از اين شناسايي 
اوليه، امكان صورت بن��دي فرضيه )هايي( درباره 
بروز پديده مورد مطالعه فراهم مي ش��ود. پس از 
آن، در مرحله بعدي، پژوهشگر مي تواند از طريق 
گردآوري داده ه��اي كمي، فرضيه )ه��ا( را مورد 

آزمون قرار دهد.
بنابراي��ن در اي��ن نوع ط��رح ه��اي تحقيق 
آميخته، ب��ه داده هاي كيفي اهميت بيش��تري 
داده مي ش��ود؛ عالوه ب��ر آن در توالي گردآوري 
داده ها ابتدا داده هاي كيفي و س��پس داده هاي 
كمي گردآوري مي ش��وند. باالخره، پژوهش��گر 
بر مبناي يافت��ه اي حاص��ل از داده هاي كيفي، 
سعي بر آن دارد كه داده هاي كمي را گردآوري 

كند تا تعميم پذيري يافته ها را ميسر سازد.

به عنوان مثالي از كاربرد طرح تحقيق آميخته 
اكتش��افي، مي توان بررس��ي فرآين��د اجرايي و 
عملكرد ش��وراهاي اس��تاني تحقيقات آموزش و 
پرورش را مورد نظر قرارداد براي انجام اين طرح، 
در مرحله اول، پژوهش��گر مي تواند با اس��تفاده از 
روش تحقيق نظريه برخاس��ته از داده ها از ميان 
شوراهاي اس��تاني، با نمونه گيري نظري تعدادي 
مناسب )براي مثال 10 ش��ورا( انتخاب كند و در 
هر شورا با سه نفر عضو و مجموعاً با 30 عضو شورا 
به مصاحبه بپردازد. با تحليل داده هاي گردآوري 
شده، پژوهشگر مي تواند فرآيند اجرايي و عملكرد 
ش��وراها را در رابطه با بافت سازماني، جريان امور 

اگر هدف تحقيق آن باشد كه 
پژوهشگر پديده اي را تبيين 

كند، ضرورت آن است كه ابتدا 
داده هاي كمي گردآوري شود، 

سپس با گردآوري داده هاي كيفي 
ابعاد مختلف اين پديده با تفصيل 

بيشتري آشكار گردد
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و تصمي��م گيري نس��بت به طرح ه��اي تحقيق 
تبيين كند. پژوهشگر، در مرحله دوم به گردآوري 
داده هاي كمي از اعضاي ش��ورا مي پردازد. در اين 
مرحله ضمن تعيين متغيره��اي اصلي و تدوين 
ابزار گ��ردآوري داده هاي كمي )پرسش��نامه( و 
انتخ��اب نمونه اي تصادف��ي از ميان ش��وراهاي 
استاني تحقيقات آموزش و پرورش، به گردآوري و 
تحليل داده ها مي پردازد. پس از آن، پژوهشگر بر 
اساس نتايج به دست آمده امكان تعميم يافته ها 

را فراهم مي آورد
گام هاي انج�ام طرح ه�اي تحقيق 

آميخته
اج��راي ي��ك ط��رح تحقيق ب��ا اس��تفاده از 
روش ه��اي آميخته را م��ي توان با ط��ي كردن 

.)2003 ,Creswell( مراحل زير به انجام رساند
گام اول: تعيين مي�زان عملي بودن 
اجراي پژوهش با استفاده از روش هاي 

آميخته: 
دراي��ن مرحل��ه، پژوهش��گر بايد نس��بت به 
توانايي خ��ود در گ��ردآوري داده ه��اي كمي و 
كيفي اطمينان حاصل كند. ب��راي اين منظور، 
او باي��د از مهارت هاي پژوهش��ي الزم برخوردار 
بوده، و بر انواع طرح ه��اي تحقيق كيفي و كمي 
تس��لط داش��ته باش��د. همچنين در اين مرحله 
الزم اس��ت نس��بت ميزان آش��نايي افرادي كه 
قرار است پيش��نهاد اوليه طرح تحقيق آميخته 
را ارزيابي كنند، اطالع داش��ته باشد؛ به عبارت 
ديگر، پژوهش��گر بايد مطمئن شود كه داوران با 
روش هاي آميخته آش��نايي دارند ت��ا بتوانند به 
داوري طرح تحقيق بپردازند؛ در غير اين صورت، 
پژوهشگر بايد در طرح تحقيق با تفصيل بيشتري 
درباره طرح هاي تحقيق آميخته توضيح دهد و 

به بيان ضرورت كاربرد آن ها بپردازد.
گام دوم: توجيه اجراي طرح

پس از آن كه علمي بودن اجراي طرح آش��كار 
شد، پژوهشگر بايد ضرورت اجراي طرح تحقيق را 
با استفاده از روش هاي آميخته توجيه كند. براي 
اين منظور الزم است مشخص كند كه كدام يك از 

سه نوع طرح تحقيق ياد شده مي تواند به كار رود.
گام س�وم: تعيين راهبرد گردآوري 

داده ها 
در اي��ن مرحله پژوهش��گر ش��يوه گردآوري 
داده ها را تعيين مي كند. ب��راي اين منظور بايد 

موارد زير به انجام برسد:
- تعيين اهميت هر يك از مجموعه داده هاي 

كمي و كيفي
- تعيين توال��ي زماني گ��ردآوري داده هاي 

كمي و كيفي
- تعيين نوع و شكل داده هاي مورد گردآوري

گام چه�ارم: تدوي�ن س�ؤال ه�اي 
پژوهشي كمي و كيفي

در اين مرحله پژوهش��گر سعي بر آن دارد كه 
س��ؤال هاي پژوهش��ي كمي و كيفي را متمايز 
كند. در برخ��ي از طرح هاي تحقيق با اس��تفاده 
از روش هاي آميخته به دش��واري م��ي توان در 
آغاز پژوهش هر دو نوع س��ؤال را بيان داش��ت؛ 
زيرا در فرآيند تحقيق است كه پژوهشگر به نوع 

س��ؤال هاي كمي يا كيفي پي مي برد. از اين جمله 
مي توان به طرح هايي ك��ه داراي دو مقطع زماني 
اس��ت در فرآين��د اجرايي مي باش��ند اش��اره كرد 
معموالً در طرح هاي آميخته ك��ه داراي دو مقطع 
زماني اس��ت، پژوهش��گر هر دو نوع س��ؤال هاي 
كمي و كيفي را به ترتيب براي اين دو مقطع بيان 
مي دارد در اينجا يادآوري اي��ن نكته ضرورت دارد 
كه منظور از س��ؤال هاي كمي س��ؤال هايي است 
كه در آنها رابطه ميان دو ي��ا چند متغير مورد نظر 
قرار مي گيرد، به طوري كه جهت تغييرات نمايان 
مي شود در حالي كه در سؤال هاي كيفي پژوهشگر 

در صدد پي بردن به ماهيت پديده است.
گام پنجم: گردآوري داده هاي كمي و 

كيفي
در اين مرحله، پژوهش��گر بر اس��اس نوع طرح 
تحقيق به گردآوري داده هاي مورد نياز مي پردازد 
ش��كي نيس��ت كه بر اس��اس نوع ط��رح، اولويت 
گردآوري داده هاي كمي ي��ا كيفي تعيين خواهد 
شد. همچنين ش��كل داده ها و نوع ابزار گردآوري 
داده ها مش��خص مي ش��ود. البته واضح است كه 
پژوهشگري كه مجري طرح تحقيق آميخته است، 
بايد فردي باشد كه در اس��تفاده از هر دو مجموعه 
روش ها )كمي و كيفي( از توانايي كافي و تس��لط 

برخوردار باشد.
گام ششم: تنظيم داده ها

در صورتي كه ط��رح تحقيق از نوعي باش��د كه 
ابتدا داده هاي كمي گردآوري شده باشد، پژوهشگر 
در اين مرحل��ه داده ها را در ج��دول آماري تنظيم 
مي كند. انج��ام اين مرحل��ه به فرآيند گ��ردآوري 
داده هاي كيفي ياري مي ده��د. البته در صورتي كه 
طرح تحقيق از نوع ديگري باشد مي توان انجام اين 

مرحله را با مرحله بعدي در هم ادغام كرد.
گام هفتم: تحليل داده ها

در انجام اين مرحله، پژوهش��گر بر اس��اس نوع 
تحقيق، مي تواند داده ها را به طور هم زمان تحليل 

كند، يا اين كه جداگانه به تحليل آنها بپردازد.
گام هشتم: تهيه گزارش تحقيق

در انج��ام طرح ه��اي تحقي��ق با اس��تفاده از 
روش ه��اي آميخته، ب��راي تهيه گ��زارش تحقيق 
دو گزينه وجود دارد: الف- تهي��ه گزارش تحقيق 
به طور يك مرحله اي در يك جل��د )عرضه نتايج 
يافته هاي حاص��ل از داده هاي كم��ي و كيفي در 
يك جل��د(، ب- تهيه گزارش تحقي��ق در دو جلد 
)جل��د اول دوباره گ��ردآوري و تحلي��ل داده هاي 
كمي و يافته هاي حاص��ل از آنها و جلد دوم درباره 
داده هاي كيفي و نتايج كلي حاصل از انجام تحقيق 

با داده هاي كمي و كيفي(
همان طور كه قباًل اش��اره ش��د، با به كار بردن 
طرح هاي تحقيق ك��ه در آنها فق��ط از يك روش 
)كمي يا كيفي( اس��تفاده ش��ود نمي توان به طور 
جامع به سؤال هاي مربوط به موقعيت هاي نامعين 
نظام هاي آموزش��ي)يا به طور كل��ي پديده هاي 
مربوط به سيستم هاي اجتماعي- رفتاري( پاسخ 
داد. اما با اس��تفاده از روش ه��اي تحقيق آميخته 
امكان درك مطلوب تر و ش��ناخت ابعاد بيشتري 
از موقعيت ه��اي نامعين فراهم مي ش��ود. اما، نظر 
به نو بودن مفهوم و روش ه��اي آميخته، هنوز در 

اغلب س��ازمان هاي آموزش��ي و پژوهش��ي با اين 
روش ها و كاربرد آنها به قدر كفايت آشنايي حاصل 
نشده اس��ت؛ به عبارت ديگر، نه تنها پژوهشگران 
بلكه داوران اي��ن گونه طرح هاي پژوهش��ي هنوز 
آش��نايي الزم را با روش هاي تحقي��ق آميخته به 
دس��ت نياورده اند. بنابراين پژوهشگري كه مايل 
به اس��تفاده از اي��ن روش ها اس��ت، در آغاز طرح 
تحقيق بايد ضرورت ب��ه كار بردن آنه��ا را نمايان 
كند و به تفصيل مراحل انجام طرح را تشريح كند، 
به ط��وري كه حت��ي داوراني كه آش��نايي قبلي با 
روش هاي آميخته ندارند بتوانند به ضرورت به كار 
گرفتن اين گونه روش هاي پي برند. براي آشنايي 
بيشتر، در اينجا به اختصار به چگونگي بيان چنين 

ضرورتي اشاره مي شود.
ابتدا پژوهش��گر بايد با توجهي ق��وي ضرورت 
اس��تفاده از اين طرح ها را عرضه كن��د؛ به عبارت 
ديگر، پژوهش��گر، در تدوين ط��رح تحقيق پس از 
بيان هدف كلي و ه��دف هاي ويژه ط��رح، به اين 
نكته اشاره مي كند كه براي تحقق هدف هاي ويژه 
اس��تفاده از يك روش )كمي يا كيف��ي( به تنهايي 
كفايت نمي كند. س��پس بايد به ضرورت استفاده 
از تركي��ب روش ه��اي تحقي��ق براي گ��ردآوري 
داده هاي كمي و كيفي اش��اره كند. پ��س از آن، از 
نظر اولويت گردآوري داده ها يكي از دو نوع داده ها 
)كمي يا كيفي( را مورد تأكي��د قرار دهد؛ عالوه بر 
آن، توالي زماني گردآوري دو ن��وع داده ها را بيان 
كند و سرانجام نحوه تحليل داده ها و سازگاري آن 

با نوع طرح تحقيق آميخته را توصيف نمايد.
نتيجه گيري

در دو دهه گذشته عالوه بر پاراديم مرسوم تحقيق 
)مبتني بر اصالت تحصلي( اس��تفاده از پاراديم هاي 
ديگري مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت.به طوري كه 
در حال حاضر  براي شناس��ايي مس��ايل و مشكالت 
سيس��تم هاي اجتماعي- رفت��اري به ط��ور اعم، و 
محيط هاي آموزشي به طور اخص، استفاده از روش 
هاي مبتني بر تركيب پاراديم هاي تحقيق از اهميت 
برخوردار شده است. زيرا با وجود ماهيت پيچيده اين 
سيس��تم ها و محيط ها نمي توان فقط به استفاده از 
ي��ك روش )كمي يا كيفي( اكتفا كرد و به ش��ناخت 
كافي نسبت به موقعيت هاي نامعين دست يافت. با 
توجه به اين امر، براي پي بردن به مس��ايل نظام هاي 
آموزشي و كوش��ش در جهت حل آنها اس��تفاده از 
تركيبي از روش هاي كمي و كيف��ي ضرورت يافته 
اس��ت. در راس��تاي بر آوردن اين نياز، در دهه اخير 
اس��تفاده از تركيب روش هاي كم��ي و كيفي، تحت 

عنوان روش هاي تحقيق آميخته، رايج شده است.

به طور كلي س��ه نوع طرح تحقي��ق آميخته را 
مي توان م��ورد نظر قرار داد. اين طرح ها به ش��رح 

پژوهشگر بر مبناي يافته اي 
حاصل از داده هاي كيفي، سعي 
بر آن دارد كه داده هاي كمي را 
گردآوري كند تا تعميم پذيري 

يافته ها را ميسر سازد
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زير اس��ت: الف- به ه��م تنيده، ب- تش��ريحي 
)تبيين كننده(، ج- اكتش��افي. تفاوت اين س��ه 
نوع طرح مرب��وط به اولويت در گ��ردآوري داده 
هاي كمي يا كيفي، توالي در تصميم گيري براي 
گردآوري داده هاي كمي و كيفي و نيز مربوط به 

راهبردهاي تحليل داده ها است.
تحليل داده هاي حاصل از طرح هاي آميخته، 
كه بر حس��ب نوع طرح انجام مي شود را به شرح 

زير مي توان به عمل آورد:
الف- طرح هاي به هم تنيده

در اين نوع طرح ها ك��ه داده هاي كمي و كيفي 
همزمان گردآوري مي شود پژوهش��گر داده هاي 
كيفي با استفاده از: كدگذاري مقوله بندي كرده و 
هر مقوله را شماره گذاري مي كند، سپس فراواني 
هر يك از مقوله ها را تعيين مي كند و به توصيف آنها 
مي پردازد. پس از آن دو مجموعه داده هاي كمي و 
كيفي را مقايسه مي كند يا اين كه داده هاي كمي را 
ابتدا با روش تحليل تعاملي مورد بررسي قرار داده، 
سپس عامل هايي كه به عنوان موضوع هاي مورد 
بررسي انتخاب مي ش��وند با داده هاي كيفي مورد 
مقايسه قرار مي دهد يا اين كه پژوهشگر مي تواند 
نتايج را مقايس��ه كند. براي اي��ن منظور روندهاي 
آماري حاصل از داده هاي كم��ي را با موضوع هاي 
حاص��ل از داده ه��اي كيفي م��ورد مقايس��ه قرار 
مي دهد. راه هايي ديگر نيز مي توان منظور داشت 

كه ذكر آنها از هدف اين مقاله خارج است.
ب-ط�رح ه�اي تش�ريحي)تعيين 

كننده(
در اين طرح ها پژوهش��گر ب��راي تبيين يك 
پديده، ابتدا داده هاي كمي م��ورد گردآوري را 
بررسي مي كند و در دامنه  داده ها نقاط انتهايي 
را مي يابد. سپس با اس��تفاده از داده هاي كيفي، 
به توصيف ويژگي هاي آنها مي پردازد. در تشريح 
نتايج يك پژوهش پ��س از آن كه دو گروه از نظر 
يك متغير مورد مقايس��ه قرار گرفتند، از طريق 
تحلي��ل داده هاي كيفي ب��ه اين ام��ر پرداخته 

مي شود كه چرا اين تفاوت وجود دارد.
همچنين مي توان به گونه شناسي پرداخت.

براي اين منظور ابتدا داده هاي كمي را از طريق 
تحليل آماري بررسي كرده، گونه هاي موجود را 
نمايان مي كنيم. پ��س از آن، جهت پي بردن به 
جنبه هاي مورد بررس��ي در گون��ه ها، داده هاي 

كيفي را مورد تحليل قرار مي دهيم.
رويكرد ديگر تحليل داده ها در سطوح چندگانه 
است. در انجام اين امر، ابتدا داده هاي كمي را در 
س��طح واحدهاي مرحله اول )مانند دانش آموز( 
تحليل مي كنيم. س��پس ب��ه تحلي��ل داده هاي 
كيفي در س��طح واحده��اي مرحل��ه دوم )مانند 
كالس درس( مي پردازي��م. پ��س از آن به تحليل 
داده ه��اي كمي در س��طح مدرس��ه مي پردازيم. 
باالخره داده هاي كيفي مربوط به منطقه آموزش 
و پرورش را تحليل مي كنيم و اين چنين اطالعات 
حاصل از تحليل داده هاي يك س��طح، به تحليل 

داده هاي سطح بعد كمك مي كند.
 ج- طرح هاي اكتشافي

 در اي��ن طرح ه��ا معموالً از طري��ق پژوهش 
كيفي به تدوين يك ابزار ان��دازه گيري پرداخته 

مي ش��ود. براي اين منظور با گردآوري و تحليل 
داده هاي كيفي جنبه هاي اصل��ي پديده مورد 
بررسي، تعيين مي ش��ود. اين جنبه ها به عنوان 
ابعاد مورد نظر براي تدوين ابزار گردآوري داده ها 
منظور مي گ��ردد. حالت ديگر تحلي��ل داده ها، 
براي پي بردن به داده هاي مقوله اي است؛ براي 
مثال در پژوهش قوم ن��گاري با تحليل داده هاي 
حاصل از مرحل��ه اول، متغيره��اي مقوله اي به 
دس��ت مي آيد كه مي توان به تحلي��ل داده هاي 
حاصل از مرحل��ه اول متغيره��اي مقوله اي به 
دس��ت مي آيد كه مي توان از آنها ب��راي مطالعه 
همبستگي يا رگرسيون استفاده كرد. همچنين 
مي توان به تحليل داده ها براي پي بردن به موارد 
انتهاي��ي پرداخت. براي اين منظ��ور، در تحليل 
مقايس��ه اي داده هاي كيفي ابت��دا حالت هاي 
انتهايي را مشخص كرده، پس از آن به گردآوري 
و تحلي��ل داده ه��ا در يك بررس��ي پيمايش��ي 

پرداخته مي شود.

باالخ��ره در اس��تفاده از روش ه��اي آميخته 
بايد توجه داش��ت كه اس��تنباط ه��اي حاصل از 
داده ه��ا از كيفي��ت الزم برخوردار باش��ند. براي 
اين منظور بايد دقت بيش��تري به عمل آيد تا در 
فرآيند گردآوري و تحليل داده هاي كمي عوامل 
خدشه دار كننده اعتبار دروني كاهش يابند. عالوه 
بر آن در تفس��ير داده هاي كيفي الزم است قابل 
پذيرش بودن20يافت��ه ها مورد توج��ه قرار گيرد 
)Tashakkori & Teddlie, 1998,2003(؛ 
به  عبارت ديگر نتايج به دست آمده از پژوهش هاي 
آميخته بايد با مالك هاي��ي همچون قاطعيت21، 
وثوق پذيري22 و پس��نديدگي23 مطابقت داشته 
باشند. عالوه بر آن امكان اين كه بتوان بروز مسئله 
مورد بررس��ي را به هر علت ديگ��ري، به جز آنچه 
كه در نتايج پژوهش به دس��ت آمده اس��ت، غير 
ممكن قلمداد كرد باالخره، كيفيت اس��تنباط ها 
در پژوهش هاي آميخته به: )الف(- كيفيت طرح 
تحقيق )ب(- سازگاري مفهومي و )ج(- سازگاري 
تفس��يرها بس��تگي دارد. به عبارت ديگر، ميزان 
سازگاري اس��تنباط هاي به عمل آمده با يكديگر 
و نيز با مفاهيم مورد بحث در پژوهش و چارچوب 
نظري دانش موجود درباره مسئله مورد بررسي، از 
جمله مالك هاي كيفي��ت پژوهش هاي آميخته 

است.
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ميزان سازگاري استنباط هاي به 
عمل آمده با يكديگر و نيز با مفاهيم 
مورد بحث در پژوهش و چارچوب 
نظري دانش موجود درباره مسئله 
مورد بررسي، از جمله مالك هاي 
كيفيت پژوهش هاي آميخته است

پي نوشت:
1.Mixed methods

2.case study

3.biographical life history

4.focus groups interview

5.e thnography

6.grounded theory

7.phenomenology

8.historical

9.action research

10.disourse analysis

11.integrated

12.mixed model

13.triangulation     براي این واژه در جاي 
 )دیگري)بازرگان و مرادي 1374

.تطابق همگوني یافته ها به کار رفته است
14. Multi-method

15. mixed methodology

16.mixed model

17.explanatory

18.exploratory

19.triangulation  mixed    methods 

design

20.Credibility

21.Rigor

22.Trustworthiness

23.Acceptability
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مايلم در اين مجال به اين پرس��ش پاس��خ 
دهم كه آيا روش شناسي پژوهشي يك حوزة علمي 
بر قلمروشناس��ي آن حوزه اثر مي گذارد؟ يا روش 
شناس��ي همواره تابع و تحت تأثير قلمروشناس��ي 

يك حوزة علمي است؟
به زعم نگارنده، روش مطالعه نسبت به موضوع 
مطالعه يا ح��وزة مطالع��ه خنثي عم��ل هر روش 
سو گيري هاي خاص مقوله اي يا موضوعي هستند 
و به عبارت ديگر، هر روش س��و گيري هاي خاص 
موضوعي ني��ز دارد. پس اين س��خن مش��هور كه 
مي توان موضوعات مطالعه و پژوهش را مستقل از 
رويكرد روش شناختي يا ترجيحات روش شناختي 
مشخص ساخت و آنگاه در مرحله اي كاماًل مستقل 
به گزينش روش مناسب براي پرداختن به موضوع، 
س��وژه يا س��ئوال پژوهش پرداخت، سخن خامي 
ارزيابي مي شود. بدين ترتيب بايد به اين حكم كلي 
كه در اكثر منابع علمي ناظر به توس��عة روش هاي 
پژوهش به چشم مي خورد، با ديدة ترديد نگريست 
كه »روش شناسي پژوهش بايد متناسب با سئوال 
پژوهش يا موض��وع پژوهش انتخاب ش��ود.« اين 
حكم گر چ��ه ظاهري معق��ول و موج��ه دارد و در 
م��واردي هم م��ي تواند كاربرد داش��ته باش��د، اما 
از آن جهت ك��ه در بطن آن اين تص��ور خام نهفته 
است كه موضوعات پژوهش��ي را مي توان مستقل 
از گرايش هاي روش ش��ناختي تعيين كرد و تنها 
در گام بعدي مالحضات روش ش��ناختي را دخيل 
نمود، بايد آن را ناق��ص، غير دقيق و در بس��ياري 
موارد غير علم��ي ارزيابي كرد. نكته اين جاس��ت 
كه گرايش روش شناسي پژوهش��گر به مثانه ابزار 
كاري است كه در اختيار او قرار داشته و از اين ابزار 
كار البته انجام كارهاي خاصي بر مي آيد. همچنان 
كه به عنوان مثال، با چكش نمي ت��وان كار اره و با 
دوربين عكاسي نمي توان كار دوربين فيلم برداري 
را انجام داد، با روش شناس��ي علمي هم نمي توان 
همان كاري را انجام داد )همان حوزه يا سوژه اي را 
كاويد( كه روش شناسي مثاًل فلسفي يا انتقادي يا 
زيباشناختي يا هرمنوتيك اجازه مي دهد. به ديگر 
س��خن، ميان ابزار يا رس��انه )Media( و انديشه 
)Idea( نس��بتي وجود دارد و ابزار روش شناختي 
خاصي، انديشه هاي پژوهش��ي خاصي را به ذهن 

پژوهشگر متبادر مي سازد.
بنابراين با پذيرش اي��ن نكتته مهم كه در رابطه 
ميان روش پژوهش و س��وژه پژوه��ش يك رابطه 
خطي و يك س��ويه نيس��ت، بلكه رابطه اي تعاملي 
و دوس��ويه اس��ت، مي توان نتيجه گرفت كه بسط 
روش شناس��ي ه��اي پژوه��ش و تروي��ج كث��رت 
روش شناس��ي پژوهش در حوزه برنامه درس��ي به 
منزلة بس��ط حوزة مطالعاتي و پژوهش��ي رش��ته 
برنامه درس��ي بوده و با طرح زمينه هاي متغيرها، 
سوژه ها يا سؤال هاي متفاوت پژوهشي زمينه براي 
بالندگي رشته، توسعه دانش نظري برنامة درسي و 
در نتيجه، توس��عه زمينه خدمت رساني حرفه اي 

رشته فراهم خواهد شد.
مهم تر از همه اينكه در س��ايه رواج تنوع و تكثر 

روش شناس��ي پژوه��ش در حوزة برنامه درس��ي 
و خ��روج از انحص��ار ناميمون كنوني، اساس��اً فهم 
متفاوتي از حدود و ثغ��ور اين قلم��رو مطالعاتي و 
موضوعات و س��وژه هاي قابل مطالعه و بررسي در 
اين حوزه حاصل مي ش��ود؛ به طوري كه مي توان 
درك تازه اي از ابعاد و مأموريت هاي رشته را انتظار 
داشت. مگر جز اين اس��ت كه حدومرز هر رشته يا 

قلمرو علمي با اتكا و عطف توجه به پرس��ش هايي 
كه در آن قلمرو علمي قابل كاويدن و پاس��خ دادن 
اس��ت مش��خص مي ش��ود؟ پس از آنجا كه بسط 
روش شناس��ي پژوهش در حوزة برنامة درس��ي به 
بسط و توسعة پرس��ش هاي قابل طرح، پيگيري و 
پاسخگويي در اين رشته را به دنبال خواهد داشت. 
به اين ترتيب، بس��ط مفهومي و موضوعي رش��تة 
برنامة درسي را مي توان مرهون تنوع روش شناسي 
دانست كه عالوه بر ارتباط تنگاتنگ با توسعه دانش 
نظري اين رشته به دليل پاسخگويي به سئوال هاي 
بيش تر و نيازهاي متنوع تر، نگاه جامعه به رش��ته 
را نيز تح��ت تأثير قرار مي دهد و ب��ر دامنة كارآيي 
حرفه اي متخصصان و كارشناسان رشته مي افزايد.

نگارنده كاماًل توجه دارد ك��ه اين نتيجه گيري 
مي تواند موجب برداش��ت هايي ش��ود كه هويت 
رشته را مخدوش جلوه دهد. به عبارت ديگر، آيا اين 
استدالل رشتة برنامة درسي را يك رشتة بي هويت 
معرفي نخواهد كرد؟ بالفاصله و هم صدا با ش��ورت 
)در گفتار مقدماتي اثر پيش او( بايد گفت كه قبض 
و بس��ط ناش��ي از رويكردهاي روش ش��ناختي يا 
منظري كه از آن به موقعيت ها نگريسته مي شود، 
نبايد چنان وسيع باش��د كه نتوان از »هويت« اين 
قلمرو علمي س��خن به ميان آورد. چنين وضعيتي 
البته تناق��ض آميز به نظر مي رس��د، چ��را كه اگر 
رش��ته يا حوزه اي ب��ه عنوان يك قلم��رو علمي به 
رسميت شناخته شده است، اين رسميت به دليل 
موضوعات، مسائل يا پرسش هايي است كه مطالعه 
و بحث دربارة آنها دستور كار متخصصان مربوط را 

تشكيل مي دهد.

براي رفع اين موقعيت تناقض آميز، يعني قبض 
و بس��ط قلمرو تحت تأثير روش شناسي، مي توان 
چنين اظهار نظر كرد كه رشتة برنامه درسي هويت 
ش��ناخته ش��ده اي دراد كه مرهون پرس��ش هاي 
س��نتي مطرح در اين قلمرو اس��ت. اي��ن هويت را 
البته بايد يك »هويت حداقلي« دانست كه در دورة 
معاصر ب��ا چالش جدي مواجه ش��ده، ديدگاه هاي 
نوين پرس��ش هاي تازه اي پيش روي متخصصان 
و محققان اين رش��ته قرار داده اس��ت. اگر بتوان از 
هويت جديد به عن��وان » هويت ح��د اكثري« نام 
برد كه تحت تأثير روش شناس��ي هاي جديد پا به 
عرصه وجود گذاش��ته )و البته در بر گيرندة هويت 
حداقلي نيز مي باش��د(، آنگاه مي ت��وان گفت كه 
قبص و بسط مورد بحث، در واقع، در دامنة » هويت 
حداقلي« و »هويت حداكثري« در نوس��ان است و 
از اين رو قلمرو برنامة درس��ي را با پديده يا بحران 

» بي هويتي« مواجه نمي سازد.
 اين تحليل را كه رش��تة برنامه درس��ي داراي 
دامنة هويتي اس��ت، ش��ايد بتوان تفسير مناسبي 
براي بي��ان گودلد دانس��ت ك��ه اظهار م��ي دارد 
» هستي« يك قلمرو مطالعاتي به نام برنامة درسي 
قابل انكار نيست، اما » چيستي« ) يا حدود و ثغور( 
آن البته تثبيت شده نيست و به شكل آزادهنده اي 
دستخوش نوس��ان و س��ياليت اس��ت. »هستي« 
مرهون »هوي��ت حداقلي« و »چيس��تي« معلول 
»هويت حداكثري« و زاييدة گسترة روش شناسي 

است.
اميد مي رود ترجمه اين اثر و تقديم آن به جامعة 
علمي و كارگزاران حوزة تعليم و تربيت به طور اعم 
و برنامه درسي به طور اخص، دس��ت كم بتواند به 
تلطيف و تعديل فضاي روش شناسي پژوهشي در 

كشور كمك كند.
درحد فاصل گفتار مقدماتي ت��ا تأمالت پاياني، 
در مجموع هفده ش��كل متفاوت پژوهش در حوزه 
برنامه درس��ي توصيف ش��ده اس��ت. در هر يك از 
فصول، نويسندگان به ش��رح اهداف و فرآيندهايي 
مي پردازند كه با ب��ه كارگيري هر يك از اش��كال 
پژوهش تناسب دارد. همچنين توضيح كلي درباره 
دانش مفهومي و دانش روشي )روش كاري( مربوط 
به استفاده از هر يك از اش��كال و بحث درباره نقاط 
ضعف و قوت آنها در چهارچوب مثال هاي خاص در 

هر فصل ارائه شده است.
اين كتاب نه تنها به بررس��ي طيف گسترده اي 
از اش��كال مختلف پژوهش در قلمرو برنامه درسي 
مي پردازد ،بلك��ه هم زمان اين حقيقت را آش��كار 
مي سازد كه اگر قرار اس��ت به پرسش هاي مطرح 
در حوزه برنامه درس��ي به شايس��تگي پاسخ داده 
شود،تمسك به اشكال متنوع پژوهش يك ضرورت 

است.
اميد مي رود ترجمه اين اثر و تقديم آن به جامعة 
علمي و كارگزاران حوزة تعليم و تربيت به طور اعم 
و برنامه درسي به طور اخص، دس��ت كم بتواند به 
تلطيف و تعديل فضاي روش شناسي پژوهشي در 

كشور كمك كند.
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