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 چکيده
 در طراحي و هاي کمي روش . شود مختلف انجام مي هاي به شيوه علوم تربيتي و رفتاري قلمرو پژوهش در

شر شـده کيفي نيز با عنايت به آثـار هاي روش . است و رايج شناخته شده ، اجراي پژوهش  توجـه و مـورد ، منـت

 هاي تربيتـي و رفتـاري مطـرح پژوهش عرصه هاي اخير، پژوهش ترکيبي در در سال . است استفاده قرار گرفته

 در ايـن ، مطـرح اسـت اين نوع پژوهش مخالفت با و با توجه به مباحث مختلفي که در جانبداري . شده است

 پـژوهش مقدمـه، چيـستي س از پـ . مباني نظري پژوهش ترکيبي مورد بحث قرار گرفته اسـت ها و ريشه مقاله

 پـژوهش ترکيبـي مخـالف ي ذکـر و ديـدگاهها آن تاريخي در ادامه، پيشينة . ح داده شده است ترکيبي توضي

اي ، در قـسمت بعـد . شده اسـت تشريح ده زيربـن ه منظـور آنکـه و فلـسفي پـژوهش ترکيبـي مطـرح گردـي  ـب

 پيرامون پـژوهش ترکيبـي طرح ي م ها ديدگاه خوانندگان مقاله با وضعيت اين پژوهش در کشور آشنا شوند،

ا و محـدوديته ، در پايان . قرار گرفته است ه در ايران مورد توج ه مزاـي  از ، اي پـژوهش ترکيبـي ضمن اشـاره ـب

 . گيري شده است مباحث نتيجه

. ان گراي عمل ، گرايان قعيت و م ، روشي پژوهش تک پژوهش ترکيبي، : کليدی هاي واژه
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 مقدمه
ژوهش نــه تنهـ روشـ  جــراي در طراحــي و ا حــال حاضـر بلکـه در ، گذشــته در ا هاي کمــي ـپ

 هـاي و مقاله ي اي پژوهش ها، طرحه نامه اهد اين امر پايان ش . تسلط دارد تربيتي و رفتاري هاي پژوهش

وزده . ١ شود مي ي کمي استفاده از روشها در آنها است که فراواني رن ـن رن و اوايـ م در اواخـر ـق  ل ـق

وزي آنيوگ ( مطرح شد کمي در کنار پژوهش پژوهش کيفي ، بيستم  . ) ۵۱۸ - ۵۱۹ ، صـص ۲۰۰۲ ، ٢ ـب

 اي کيفي روشه تدريج علوم تربيتي نيز ب پژوهشگران قرن بيستم، روانشناسان و ني هاي ميا پس از دهه

 مند به کار گرفتـه شـد هاي کيفي به صورت نظام پژوهش ، ۱۹۷۰ دهة از ، در واقع . استفاده نمودند را

 ي ها امروزه روش ). ۸ ، ص ۱۳۸۶ ؛ نصر و شريفيان، ۱۱۲ ، ص ۱۳۸۶ آبادي، نوروزي و حسيني، لطف (

 وهش کيفي نه پژ . اي پيشين خارج شده و مقامي قابل توجه کسب کرده است حالت حاشيه از کيفي

 هاي تجربي مانند پزشکي نيز با اقبال مواجه بلکه در رشته ، علوم انساني گسترش يافته تنها در حوزة

 ). ۲۹۹ ، ص ۱۹۹۷ ، ٣ نياز ( شده است

 و اند داشته پژوهش کيفي اي به ي اخير در کشور ما برخي از پژوهشگران توجه ويژه در سالها

ــه کتابهــا  منتــشر شــده اســت کيفــي روشــهاي گيــري از هــايي نيــز در معرفــي و شــيوه بهــره و مقال

ــسياري از کــشورها اکنــون ). ۹ - ۱۰ ، صــص ۱۳۸۴ سرشــت، پــاک (  کيفــي پــژوهش نــه تنهــا ، در ب

 از آنجـا کـه . اسـت مطـرح شـده نيـز کمي و کيفي پژوهش که موضوع ترکيب بل ، مشروعيت يافته

 عـاد سـت، بايـد اب ا برخـوردار کمتـري سه با پژوهش کمي و کيفي از سابقة پژوهش ترکيبي در مقاي

 . مورد کاوش قرار گيرد مختلف آن

 چگـونگی و مبانی نظري شامل ، در دو محور اساسي کم دست ترکيبي بايد پژوهش پيرامون

ژوهش امـا ، هـر دو محـور را بايـد بررسـی نمـود آنکه با . بحث کرد احی و اجرا طر اني نظـري ـپ  مـب

ژوهش ترکيبـي نـشان مـی منتشر شده بررسی آثار . توجه ويژه است واجد ترکيبي  ، دهـد پيرامـون ـپ

ن نـوع امکـان يـا عـدم امکـان انجـام پيرامـون دو اردوگـاه رقيـب حداقل ژوهش وجـود دارد اـي  . ـپ

 پژوهـشي کـشور را . مجلـه علمـي ۱۴ مندرج در آخرين شـماره هاي روانشناسي محتواي مقاله ) ۳۳ ، ص ۱۳۸۶ ( آبادي ، لطف به عنوان نمونه . ۱
 گرايانـه شناسـي کمـي گرايـي و بنيادهـاي روش هاي مورد بررسي،  بر فلسفه اثبات درصد مقاله ۹۶ بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده است که

 . ها از نوع راهبردي است درصد مقاله ۸۲ شناسي، همچنين از نظر هدف . استوار است
2. Onwuegbuzie 
3. Niaz
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 را آن حاميـان پـژوهش ترکيبـي و کمي و کيفي را غير ممکن ي ها ترکيب روش ، مخالف ی ها گروه

 کـه هـستند ي اي بي نيز گروهه پژوهش ترکي وافقان در ميان م که وجه اين ل ت قاب نکتة . دانند مي ممکن

شها کمـي و کيفـي ي روشها هاي ترکيب و شيوه الگوها مباني فلسفي، پيرامون مسائلي مانند  ي گراـي

 . دارند مختلفي

 يي ها پژوهش ترکيبـي، پيچيـدگي ي مختلف حاميان ها ديدگاه نيز ي مخالف و وجود گروهها

 ي با هدف معرفـ اين مقاله بنابراين، . به وجود آورده است پژوهش اين ويژه از لحاظ مباني نظري ب را

ايي کـه پيرامـون آن وجـود دارد ا و اختالف پژوهش ترکيبي و نشان دادن بحثه  بـه نگـارش ، نظرـه

 ه طور مـستقل ب در آن هاي فارسي است که نخستين مقاله در زمرة اين اثر از آنجا که . ت اس آمده در

 بـا وجـود ايـن، . کاسـتي نيـست بدون ، شود پرداخته مي به مباحث نظري پژوهش ترکيبي و خاص،

 در گـام اول، . مورد توجـه قـرار گيـرد تا حد امکان ابعاد نظري پژوهش ترکيبي تا گرديده کوشش

 . شود ژوهش بيان مي مفهوم اين پ

 پژوهش ترکيبي چيستي
 بررسـي . گيـرد مـي مورد توجه قـرار آن شناسي واژه ابتدا ، پژوهش ترکيبي مفهوم تبيين براي

 کـه دهد مي نشان ، هاي کمي و کيفي منتشر شده ترکيب روش ايده مطرح شدن آغاز آثاري که از

 ، ترجمـه چاوشـيان، ١ بليکـي ( ته اسـت کار رف ه نوع پژوهش ب اصطالحات مختلفي براي توصيف اين

 چنـد يب پژوهش کمـي و کيفـي، واژه طـرح ترک در مباحث اوليه، براي اشاره به ). ۳۳۷ ، ص ۱۳۸۷

 ٤ کمبل و فيسک ٣ چند روشي - اي اين اصطالح در پژوهش چند خصيصه . کار رفته است ه ب٢ روشي

 کـار رفـت ه ب رد ترکيبي رويک اصطالح در حوزه ارزشيابي، ، مدتي بعد . استفاده شد ۱۹۵۹ در سال

 ). ۱۱۴ ، ص ۱۹۹۶ ، ٥ کرسول، گودچايلد و ترنر (

ـتفاده براي اشاره به اين نوع پژوهش اي گوناگوني عبارته دهد ديگر نشان مي آثار بررسي  اس

د ايجـاد تلفيق رويکردهاي کمي و کيفـي، : عبارتند از آنها برخي از . شده است  هـاي داده بـين پيوـن

1. Blaikie 
2. multimethod design 
3. multitrait.multimethod 
4. Campbell & Fiske 
5. Creswell, Goodchild & Turner
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 کرسـول، گودچايلـد و ترنـر، ( الگوي ترکيبي بر مبناي يا پژوهش و يقي تلف پژوهش کمي و کيفي،

 براي توصيف اين نهضت اصطالح رين ، رايجت » ١ پژوهش ترکيبي « در حال حاضر، ). ۱۱۴ ، ص ۱۹۹۶

ژوهش اسـت  ا و در کتابهـ ). ۱۱۸ ، ص ۲۰۰۷ زي و ترنـر، و بـ وگ يـ ، آن ٢ جانـسون ( جديد در قلمـرو ـپ

 يافته پژوهش ترکيبي کاربرد وسيعي عبارت شود، منتشر مي هش پژو نوع اين پيرامون هايي که مقاله

 هـاي مختلفـي گيري در ميان حاميان پژوهش ترکيبي جهت گونه که در مقدمه گفته شد، همان . است

 پـژوهش ترکيبـي چيـست، کـه سوال اين ، در نتيجه . وجود دارد تبيين چيستي اين پژوهش زمينة در

 . پاسخ نخواهد داشت تنها يک

 مهمترين ي سردبير ، به طور مشترک که هستند مشهوري نظران صاحب تشکري از کرسول و

 از بـراي يکـي ۲۰۰۷ اي که سـال سر مقاله در آنها . بر عهده دارند را پژوهش ترکيبي زمينه مجله در

 نظـر بـه . را معرفي کردند پيرامون پژوهش ترکيبي مطرح اي ديدگاهه ند، هاي اين مجله نوشت شماره

ارادايم ٤ اختي شـن ، روش ٣ ي روشـ چهار ديدگاه پژوهش ترکيبي پيرامون ، ها آن  وجـود ٦ ي و عملـ ٥ ي ، ـپ

 نتايج کاربرد در ديدگاه روشي، روي فرآيند و . ) ۳۰۳ - ۳۰۸ ، صص ۲۰۰۷ کرسول و تشکري، ( دارد

 در اين ديدگاه طرح پژوهش دست کم يک روش . شود کيد مي هاي کمي و کيفي تأ و داده ها روش

 آوري جمـع ه منظـور کـه بـ ( و يک روش کيفي ) شود عداد طراحي مي آوري ا که براي جمع ( کمي

دگاه روش . شـود را شامل مي ) گردد ها طراحي مي ها و گزاره واژه ژوهش بـر اسـاس دـي  شـناختي، ـپ

ف فرآي شناسي متمايز مورد توجه واقع مي ترکيبي به عنوان يک روش  نـد شود که در آن ابعاد مختـل

 ها، روشها و نتايج حاصل از پژوهش بـا يکـديگر ترکيـب ال ، سؤ اي فلسفي ، مانند ديدگاهه پژوهش

 . شود مي

 شود مي مرکز ا ت اي از ديدگاهه اه غالب يا مجموعه در ديدگاه پارادايمي بر وجود يک ديدگ

دگاه در . کنـد که مبنايي فلسفي را براي پژوهش ترکيبي فراهم مي  عملـي، پـژوهش ترکيبـي در دـي

ژوهش در حـال اجراسـت هايي ا حکم ابزار يا مجموعه رويه ادامي کـه طـرح ـپ ـتفاده ، ست که ـم  اس

1. mixed methods research 
2. Johnson 
3.method perspective 
4. methodological perspective 
5. paradigm perspective 
6. practice perspective
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ژوهش اجـراي طرحهـ در در اين ديدگاه، پژوهشگر هر دو رويکرد کمي و کيفـي را . شود مي  اي ـپ

 نگاري، پژوهش حکايي، تجربي، فرا تحليل، قوم تواند مي ها اين طرح . برد و مرسوم به کار مي سنتي

 . ي ديگر باشد ها طرح ضمن عمل و

 اند کرده ابراز اميدواري پس از ارائه اين چهار ديدگاه، ) ۳۰۸ ، ص ۲۰۰۷ ( تشکري کرسول و

 . مورد توجه واقع شـود هاي مختلف ، اهميت ديدگاهها و گفتمان پژوهش ترکيبي توسعه مسير در که

 ها را گونه پژوهـش زنند يا اين که پيرامون پژوهش ترکيبي قلم مي مختلفي صاحبنظران ، آنها گمان به

 هـايي ها بـه اختالف کي از اين ديـدگاه تجارب مشابهي دارند و حمايت سرسختانه از ي ، نند ک اجرا مي

د داشـته اظهار ، در نهايت . زند دامن مي ، که پيرامون پژوهش ترکيبي وجود دارد ن امکـان اـن  کـه اـي

 رسـد، تمـايز بيشتري مـي و بلوغ پيشرفت زمان پژوهش ترکيبي به با گذشت وجود دارد که هر چه

 . يابد کاهش ها از يکديگر اه اين ديدگ

د کوشـيده ، کننـد پژوهش ترکيبـي فعاليـت مـي که در زمينة افرادي  از ي تـا تعريـف روشـن اـن

 ؛ ۱۱۴ ، ص ۱۳۸۶ آبادي و همکاران، ؛ لطف ۱۶ ، ص ۱۳۸۶ آبادي، لطف ( پژوهش ترکيبي ارائه دهند

ــ ــ پ ا ه ــرف و ل ــل گ ــ ؛ آن ۲۶۴ ، ص ۲۰۰۶ ، ١ م هن ــ گ و ي ــيچ و ب ــسو ۴۷۴ ، ص ۲۰۰۶ ، ٢ زی و ل  ، ن ؛ جان

زان زيـادي ارائه شده تعاريف ). ۲۰۸ ، ص ۲۰۰۵ ، ٣ ؛ گرين ۱۹ ، ص ۲۰۰۵ رنر، زی و ت و ب وگ ي آن  به مـي

 به نظر کرسـول و . شود اتخاذ مي پيرامون ماهيت پژوهش ترکيبي هايي است که ديدگاه ثير تحت تأ

 هـاي فلـسفي و نيـز اراي مفروضه پژوهش ترکيبي طرحي است که د ) ۵ ، ص ۲۰۰۷ ( ٤ پالنوکالرک

 کيـد هاي فلـسفي تأ بر مفروضه شناسي يک روش به عنوان ترکيبي پژوهش . پژوهش است هاي روش

 ي و ها و نيـز ترکيـب رويکردهـاي کمـ سوي گردآوري و تجزيه و تحليل داده سمت و که کند مي

 . کند کيفي را در بسياري از مراحل فرآيند پژوهش راهنمايي مي

 زيه و تحليـل و ترکيـب دو نـوع داده در مقام يک روش، بر گردآوري، تج ترکيبي پژوهش

 ايـن اساسـي فرض . کند کيد مي ها تأ از پژوهش اي کمي و کيفي در يک پژوهش واحد يا مجموعه

سه بـا زمـاني کـه هـر يـک از ايـن  است که کاربست ترکيبي رويکردهـاي کمـي و کيفـي در مقاـي

1. Hoppe.Graff & Lamm.Hanel 
2. Leech 
3. Greene 
4. Plano Clark
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 کنـد پژوهش حاصل مي هاي ال سؤ فهم بهتري پيرامون ، رويکردها به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد

 . ) ۳۶۴ ، ص ۲۰۰۸ ، کالرک و همکاران پالنو (

 ارائـه شـده پيرامـون پـژوهش ترکيبـي اي جامع تعريفه سي برر با هدف ي که تالشهاي از يکي

 . اسـت ) ۱۱۲ - ۱۳۳ ، صـص ۲۰۰۷ ( زي و ترنر و ب گ و ي اي توسط جانسون، آن مقاله ده، نگارش انجام ش

وزده ن اين نويـسندگا ژوهش ـن  ده اسـت، شـ ه صـاحبنظران ارائـ کـه توسـط را ترکيبـي تعريـف از ـپ

ژوهش ، هـا از نظـر آن . اند نموده اقدام ي تعريف جامع ائه به ار با بررسي آنها و آوري جمع  ترکيبـي ـپ

ژوهش کمـي و کيفـي اسـت مبناي و عملي بر نظري ي تلفيق ارادايم . ـپ  پـژوهش ترکيبـي سـومين ـپ

 آن و مرسوم سنتي به معناي ش کمي و کيفي اهميت پژوه ترکيبي پژوهش در . است شناختي روش

 در بيـشتر که شود پارادايم نيرومندي ارائه مي امکان انتخاب همچنين اما ، شود شناخته مي به رسميت

ارادايم ، از نظر آنهـا . کند را فراهم مي ها يافته ترين مفيدترين وکامل موارد،  پـژوهش ترکيبـي يـک ـپ

 : ي زير است ويژگيها است که داراي پژوهش

 . پيوند دارد گرايي فلسفه عمل هاي يکي از گونه با ●

 مفيـد ديگـر هر منطـق و شامل منطق اصل مبنايي ( کند مي پيروي از منطق پژوهش ترکيبي ●

 . ) مفيد باشد ، د هاي قابل دفاع و کاربر کسب يافته براي کيفي که حاصل از پژوهش کمي و

ون اسـتنباط و نتيجـه ها ده دا ها، تحليل آوري داده جمع ، اي فلسفي بر ديدگاهه ●  ١ گيـري و فـن

ر مبنـاي منطـق پـژوهش ترکيبـي موارد مذکور مبتني است که کمي و کيفي پژوهش  بـه و ـب

 . د ن شو اي پژوهش با يکديگر ترکيب مي اله منظور پاسخگويي به سؤال يا سؤ

 محلـي و فرامحلـي اجتمـاعي - اي سياسـي به نيازها، منابع و واقعيته نسبت اين پژوهش در ●

 ). ۱۲۹ ، ص ۲۰۰۷ بوزي و ترنر، جانسون، آنيوگ ( يت وجود دارد و حساس ي اه آگ

 پژوهـشي مهـم اي ي براي ايجاد سؤاله متاز رويکرد م بر اين، پارادايم پژوهش ترکيبي افزون

ژوهش . بيند الها تدارک مي دهد و پاسخهاي موجهي را براي اين سؤ ارائه مي  بايـد زمـاني اين نوع ـپ

 هاي پژوهشي ص شود پژوهش ترکيبي در يک موقعيت احتماالً نتايج و يافته مشخ که استفاده  شود

1. inference
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ژوهش ال يـا سـؤ در قبال سؤال برتري را دگاه در . حاصـل خواهـد کـرد هـاي ـپ ن تعريـف بـر دـي  اـي

 . اي شده است کيد ويژه پارادايمي تأ

د کـه تعريـف پـژوهش ترکيبـي ، کننـد نظراني که در اين عرصه فعاليـت مـي صاحب  معتقدـن

دگاهه حال شکل نان در همچ  در منـابعی کـه . ا در ايـن زمينـه طبيعـي اسـت گيري اسـت و تنـوع دـي

 متعددي الگوهاي ، اين پژوهش عالوه بر تبيين چيسـتي پيرامون پژوهش ترکيبی به نگارش درآمده،

 اصول متفاوتی بر شـيوه ترکيـب اين الگوها نيز در هر يک از . عرضه شده است انجام پژوهش برای

 نيـز آن در الگوهـاي پژوهش ترکيبي نيـست و تعريف منحصر به ، تنوع وجود بنابراين، . حاکم است

 . خورد به چشم مي

 ١ پژوهش ترکيبي ي تاريخ پيشينة

ژو  در منــابع موجـود، اتفـاق نظـر وجـود دارد کــه . دارد كوتـاه اي نـسبتاً ترکيبـي گذشـته هش ـپ

 بـا روش در حـوزه روانـشناسي ۱۹۵۹ سال هايي است که از اولين پژوهش ل و فيسک ب پژوهش کم

 مختلـف ي هـای کمـ اده آوری د بر جمـع تنها ، ه در پژوهش مذکور اگر چ . ترکيبي انجام شده است

ـتفاده از روشـهای اما ، کيد شد تأ ژوهش و جمـع چندگانـه در ترغيب پژوهشگران بـرای اس  آوری ـپ

 بررسـی چنـد « رت عبـا مـدتي بعـد، ). ۲۲۵ ، ص ۲۰۰۵ و همکـاران، ٢ هنـسن ( ه است ثر بود ؤ ها م داده

 کار رفـت ه در ادبيات پژوهش ترکيبي به اين معنا ب اصطالح اين . از علوم نظامی اقتباس شد » ٣ جانبه

ژوهش ترکيبـي بـه صـورت جزيـي ذکـر شـده . در اين قسمت به ارائه محورهاي کلي پيشينه پژوهش ترکيبي پرداخته شده است . ۱  در برخي از منـابع، تاريخچـه ـپ

 اي از ايـن بـراي مالحظـه نمونـه . سير تاريخي، نظرهاي صاحبنظران گوناگون در مورد پژوهش ترکيبي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت س بر اسا در اين منابع . است

 : مقاله زير مراجعه کرد ١١٧,١١٣ توان به صفحات منابع مي
Johnson, B., Onwuegbuzie, A., & Turner,  L.  (2007).  Toward  a definition of mixed methods  research.  Journal of 
Mixed Methods Research, 1 (2), 112.133. 
2. Hanson 
3. triangulation 

 گـال، بـورگ و گـال، ( سوسـازی سـه ی موجـود در منـابع فارسـی، از معادلهـا . های مختلفی ترجمه شده اسـت هاي روش تحقيق به گونه اين واژه در کتابها و مقاله

 ، ۱۳۸۶ ايمـان و آقـاپور، ( بنـدي و زاويـه ) ۲۳۹ ، ص ۱۳۸۵ دالور، ( سازی ، مثلث ) ۱۷۵ ، ص ۱۳۸۵ هومن، ( سويه ، اجماع سه ) ۷۴ ص ، ۱۳۸۶ ترجمه نصر و همکاران،

ژوهش ( ، پژوهشگر ) استفاده از منابع مختلف داده ( ها در پژوهش ترکيبي اين اصطالح در مورد داده . است ) ۲۵ ص  ، ) به کـارگيري پژوهـشگران مختلـف در يـک ـپ

ژوهش بهره ( و روش ) هاي چندگانه در پژوهش ده از ديدگاهها يا نظريه استفا ( نظريه  بـه نظـر . رود بـه کـار مـي ) گيـري از روشـهاي مختلـف بـراي بررسـي مـسأله ـپ

 نظـر بـه در هر يک از موارد مذکور وجود داشته باشد و به جـاي آنکـه از يـک م » نگري چندجانبه « رسد منظور از اين اصطالح آن است که در پژوهش ترکيبي، مي

 کنـد تـا مقـصود از آن بـه طـور با اين توضيح، ترجمه اين اصطالح  تا حدودي حالت توصيفي پيدا مـي . موضوع توجه شود، اين امر از منظرهاي مختلف انجام شود

 ايـن اسـت کـه از منظرهـاي triangulation شود،  لکن با توجه به اينکه مفهوم کلي استفاده مي » بررسي چندجانبه « در اين مقاله،  از عبارت . روشن مشخص شود

. معني ديگري را جايگزين کرد هاي هم توان واژه چندگانه نگريسته شود،  با توجه به متن و مقصودي که از اين اصطالح وجود دارد، مي
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 بـا افـزايش توجـه بـه موضـوع . کـار بـرد ه ل ب توان به صورت مکم های کمي و کيفی را می که داده

 فوايد و ه و همچنين بررسي چندجانب صاحبنظران مسائلي مانند انواع ، ترکيب پژوهش کمي و کيفي

ــاربرد ــل ک ــرار داد د آن دالي ــه ق ــورد توج ــژوهش را م ــرت ، ه ر پ ــي کث ــرورت و چراي ــي ض  گراي

 ). ۱۱۳ - ۱۱۶ ، صص ۲۰۰۷ جانسون و همکاران، ( شناختي در قلمرو پژوهش را مطرح نمودند روش

 و اين موضوع به طور جدي مطرح بود که با توجه به اينکه پژوهش کمي ۱۹۸۰ تا ۱۹۶۰ دهه از

 آنهـا بـا يکـديگر وجـود دارد يـا آيا امکان ترکيـب ، گيرند ت مي هاي مختلف نشأ يفي از پارادايم ک

 اي مختلفي که پيرامون امکان يـا عـدم امکـان ترکيـب ر متون موجود از مباحث و ديدگاهه د خير؟

 ؛ ۳۳۹ ، ص ۲۰۰۶ ، ٢ رلت ک ( شود نام برده مي ١ با عنوان مناقشه پارادايمي ، مطرح بوده است ها پارادايم

 ). ۴ - ۱۰ ، صــص ۱۹۸۹ ، ٤ ؛ گــيج ۵۰۵۱ ، ص ۱۹۹۵ ، ٣ ن وســ ؛ ه ۳۷۵ ، ص ۲۰۰۵ و لــيچ، زی و بــ گ و يــ آن

 بـا آنها زيربناي هاي يي بر اين باور بودند که به دليل اينکه پژوهش کمي و کيفي و پارادايم گروهها

 ، ۱۹۸۳ ، ٥ اسـميت ( واحـد وجـود نـدارد ي پژوهـش سازگارند،  پس امکان ترکيب آنها در نا يکديگر

 ديگـر در دفـاع از ي هـا در مقابل، گروه ). ۴ - ۱۲ ، صص ۱۹۸۶ ، ٦ ؛ اسميت و هشوزيوس ۶ - ۱۳ صص

ژوهش ی کمي و کيفی پا به عرصه گذاشتند ها ترکيب روش  و اذعان داشـتند کـه امکـان ترکيـب ـپ

 . ) ۱۳۳۵ - ۱۳۵۹ ، صص ۱۹۷۳ ، ٧ يبر س ( کمي و کيفي وجود دارد

 بـست علمـی ايـن روش عرضـه کار بـا عنايـت بـه آثاری را صاحبنظران برجسته، ۱۹۸۰ در دهه

سته شـدن ، در اين دوره برخي آثار ارزنده گيری شکل ، البته . کردند  هـاي بـاب منـاظره بـه معنـاي ـب

ونی عالقـ در . نيست کيفي و کمي هاي روش پيرامون مطرح ژوهش ترکيبـي منـد ه شـرايط کـن  ی بـه ـپ

 هنـسن و ( شـود مـي آثار متعددی در قالب کتـاب و مقالـه پيرامـون ايـن روش منتـشر افزايش يافته،

 نيـز هـايي ، مجلـه د رسـ مـي چـاپ به يي که در اين زمينه ها افزون برکتاب ). ۲۲۵ ، ص ۲۰۰۵ همکاران،

ژوهش آثار مبتنی بر در آنها که گردد مي منتشر  تحـول ۲۰۰۷ در سـال . شـود مـي عرضـه ترکيبـي ـپ

ژوهش ترکيبـي شـکل گرفـت ژوهش « ايـن تحـول، انتـشار . مهمی در راسـتاي گـسترش ـپ  مجلـه ـپ

1. paradigm debate 
2. Curlette 
3. Husen 
4. Gage 
5. Smith 
6. Heshusius 
7. Sieber
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 در حـوزه علـوم اجتمـاعی و رفتـاری منتـشر پژوهش نوع اين است که با هدف کاربست » ١ رکيبي ت

 اندرکاران اين مجله، به صورت خاص بـه انتـشار دست ). ۳ ، ص ۲۰۰۷ تشکری و کرسول، ( شود مي

 ٢ . ترکيبي به انجام رسيده است صورت ه کنند که ب هايي اقدام می ها و مقاله پژوهش

 هـايي بـرای طراحـی و اجـرای ی انجـام شـده، چـارچوب ها ه کوشـش در حال حاضر، در نتيج

 نمونـه، ايـن روش بـراي . هـای مطالعـاتی شـکل گرفتـه اسـت ترکيبي در بسياری از حـوزه پژوهش

 و ) ۱۱۳ - ۱۶۰ ، صـص ۲۰۰۷ زي و همكـاران، و بـ گ و ي آن ( تعليم و تربيت مانند هايي زمينه پژوهش در

 ، ترجمـه يادگـارزاده و همکـاران، ٣ بـيم اسـتافل ؛ ۲۷۷ - ۲۹۱ ، صـص ۱۳۸۴ کيامنش، ( ارزشيابي برنامه

 ؛ ۱۹۵ - ۲۰۷ ، صص ۱۹۹۳ وگرين، ٤ کاراسلی ؛ ۲۴۲ - ۲۴۸ ، صص ۲۰۰۵ گرين، ؛ ۷۴ - ۷۸ ، صص ۱۳۸۶

 به ) ۲۵۵ - ۲۷۴ ، صص ۱۹۸۹ ، ٦ ؛ گرين، کاراسلی و گراهام ۱۴ - ۲۱ ، صص ۱۹۹۱ ، ٥ لينتاک و مک گرين

 . کار گرفته شده است

 هـای ی ريشه مل دهد که اگر چه به لحاظ ع ان مي گيری پژوهش ترکيبي نش شکل مرور پيشينه

 گيري آثار متعدد در اين و شکل آن لکن نگاه علمی به ، رسد اين روش به حدود چهار دهه پيش مي

دگاهها در قسمت بعـد، . اخير است ي حاصل سالها حوزه، ژوهش ترکيبـي از منظـر دـي  ي مخـالف ـپ

 . گيرد مورد بحث قرار مي

 يبي ای مخالف پژوهش ترک ديدگاهه
ر مبنـاي نظران با پژوهش ترکيبي مخالفنـ ب بعضي از صاح ذکر شد، گونه که همان  داليلـي د و ـب

ژوهش را ايـن طراحـي و اجـراي ، خواهـد شـد بيـان که در ادامـه  گـروه دو . داننـد مـي غيـرممکن ـپ

1. Journal of Mixed Methods Research 
 عنـوان تعـدادي از ايـن . شود هايي پيرامون پژوهش ترکيبي منتشر مي هاي ديگر نيز مقاله عالوه بر مجله پژوهش ترکيبي، در برخي از مجله . ۲

 : ها به شرح زير است مجله
Field  Methods,  Educational  Researcher,  The  Qualitative  Report,  Quality  and  Quantity,  Qualitative  Methods, 
Research in the Schools 
3. Staflebeam 
4. Caracelli 
5. McClintock 
6. Graham
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 لـيچ، زی و و ب گ يو آن ( هستند ٢ گرايان و موقعيت ١ روشي حاميان پژوهش تک مطرح در اين زمينه

 ؛ ۲۰ - ۲۲ ، صــص ۲۰۰۳ و همکــاران، ٤ ؛ راکــو ۳ - ۴ ، صــص ۲۰۰۴ ، ٣ ؛ پتــر و گــاليوان ۳۷۶ ص ، ۲۰۰۵

دگاه ، در ادامـه ). ۱۱۷ ، ص ۱۹۹۶ کرسول، گودچايلد و ترنر، ـيحاتي پيرامـون ايـن دو دـي  ارائـه توض

 . شود مي

 ه، بين پژوهش کمي و کيفـی از اين ديدگا طرفداران به اعتقاد : روشي تک حاميان پژوهش ●

 ی ها لذا، نبايد روش . تفاوت وجود دارد شناسی ارزش و شناسي، معرفت شناسی هستی نظر مفروضات

 کننـد کـه صـرفاً بـا هايي حمايت مـي اين گروه از پژوهش . کمي و کيفی را با يکديگر ترکيب کرد

 ، گاه د اين ديـ در ). ۳۷۶ ، ص ۲۰۰۵ زی و ليچ، و ب وگ ي آن ( ی کمي  يا کيفی انجام شود ها يکی از روش

ژوهش کمـي محـض . وجود دارد فکری گروه دو  ، آنـان بـه نظـر . هـستند ٥ اولـين گـروه، حاميـان ـپ

 کنند، بررسی ها برخورد می ه دانشمندان علوم طبيعی با پديده گونه ک های اجتماعی بايد همان پديده

شاهده . د ن شو ژوهش در عرصـة گـر از موضـوع مـ عالوه بر اين، ـم شاهده جداسـت و ـپ  علـوم ورد ـم

 ، به لحـاظ اشد ب به دور سوگيري از بايد بر اين اساس، پژوهشگر . ينی باشد ع اجتماعی و رفتاری بايد

 ، همچنـين . د شده را آزمـون کنـ تعيين از قبل های فرضيه فقط و د نماي طرفی خود را حفظ عاطفی بي

 کارگيری سبک نگـارش فـارغ ه مستلزم ب ، تحقق اين امر . باشد طرف پژوهشگر بايد در بيان نتايج بي

 اجتمـاعی عـد طرز بيان علمی است که در آن توصيف عينـی قوا استفاده از صي و شخ های گرايش از

 ). ۱۴ ، ص ۲۰۰۴ زی، و ب وگ ي جانسون و آن ( گيرد قرار می در مرکز توجه

 ايـن . هـستند ٦ حاميان پژوهش کيفی محض ، گيرند گروه دومی که در زمره اين ديدگاه قرار می

 ، ٨ گرايــي نــسبي ، ٧ گرايــي اولويــت ســازنده ، بــه دانــسته گــروه، موضــع پژوهــشگران کمــي را مــردود

1. purists 
ژوهش ترکيبـي ايـن . گـرا بـه کـار رفتـه اسـت گرا، طرفدار صحت زباني و سره معادلهای مختلفي مانند تصفيه purist در زبان فارسی براي واژه  در ادبيـات ـپ

 . ورزند روشي حمايت کرده، از کاربست ترکيبي روشهای کمي و کيفي امتناع می های تک هايي اشاره دارد که از انجام پژوهش واژه به گروه
2. situationalists 
3. Peter & Gallivan 
4. Rocco 
5. quantitative purists 
6. qualitative purists 
7. constructivism 
8. relativism
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سته بـه ارزش . اعتقاد دارند ٢ هرمنوتيک و ١ گرايي انسان ژوهش واـب  سـت و ها از نظر اين گـروه، ـپ

وان از يکـديگر جـدا کـرد را نمی شخص پژوهشگر و پژوهش موضوع  ها و نظرهـاي لـذا، گرايـش . ـت

ی پژوهشگر بايد در ارايه گ . گذارد پژوهشگر بر پژوهش تاثير مي  طرفانـه و زارش از سبک نگارش ـب

ـتفاده کنـد روش به جای آن از ، پرهيز کرده انفعالی  جانـسون و ( توام با تفـصيل و بيـان جزئيـات اس

 ). ۱۴ ، ص ۲۰۰۴ زی، و ب گ يو آن

 ا بـرای انجـام هـاي مـورد پـذيرش خـود ر پارادايم ي که پيرامون آنها توضيح داده شد، دو گروه

ارادايم ايـن منظور آنها . کنند دفاع می ٣ گاری ناساز ايده از پژوهش مناسب دانسته،  هـای اسـت کـه ـپ

 . توان آنها را با يکديگر ترکيب کرد نمی و د کمي و کيفی با يکديگر تفاوت دار هاي زيربنای روش

 امـا ، شـته کيفـی اذعـان دا وه بـه ارزشـمندی هـر دو روش کمـي و اين گـر : گرايان موقعيت ●

 کـه ايـن گـروه را از حاميـان ي ويژگـ . ش واحد انجام شـود با يک رو معتقدند که پژوهش بايد تنها

ژوهش له هـر مـسأ کند، اين باور است که برای بررسـی روشي متمايز می پژوهش تک  ، و موقعيـت ـپ

 روشي را انتخـاب کـرد کـه بايد له پژوهش، به بيان ديگر، برای بررسی مسأ . است نياز خاصي روش

ابی، ، مطالعـه زمينـه نمونـه بـراي . مناسب باشـد مورد نظر له مسأ برای وان يـک روش کمـي، ـي  بـه عـن

 طريـق از در مقابـل، . دهـد هـای بـزرگ ارائـه مـی را در مـورد جمعيـت قابل تعميم گويا و اطالعات

وان ديـدگاه می ، ای کيفي است ه روش از توام با مشارکت پژوهشگر که مشاهده  ی عميـق تعـداد ها ـت

 ای ه از اين رو، پارادايم منتخب و روش . د کنندگان در پژوهش را به تصوير کشي رکت ش محدودی از

وط اسـت ، صـدد کـشف آن اسـت شگر در آنچه پژوه ر پژوهش ب  کرسـول، گودچايلـد و ترنـر، ( مـن

 ای متفـاوتی هـ گيري جهـت گرايان روشي و موقعيت اگر چه طرفداران پژوهش تک ). ۱۱۷ ، ص ۱۹۹۶

 پـژوهش ترکيبـي را غيـر انجام چرا که ، است يکديگر ل ی هر دو گروه مکم ها لکن ديدگاه ، دارند

 . دانند ممکن می

1. humanism 
2. hermeneutics 
3. incompatibility thesis
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 زيربناي فلسفي پژوهش ترکيبي
 ايـن اسـت کـه در ، يکی از مواردی که توجه منتقدان پژوهش ترکيبي را بـه خـود جلـب کـرده

سه بــا  . اســت يــک زيربنــاي فلــسفي نيرومنــد فاقــد ترکيبــي پــژوهش ، کمــي و کيفــي پــژوهش مقاـي

ژوهش زيربنا يا را پيرامون ع ، سه موض انتقاد هش ترکيبي در پاسخ به اين صاحبنظران پژو ارادايم ـپ  ـپ

 . اند کرده مطرح ترکيبي

 بهترين پارادايم برای پـژوهش ترکيبـی ١ گرايي که معتقدند عمل تعلق دارد موضع اول به افرادی

 گرايـي را اند تا عمل کوشيده ) ۲۲۵ ، ص ۲۰۰۵ به نقل از هنسن و همکاران، ( ٢ تشکری و تدلي . است

ژوهش واجـد پژوهش، سـؤ های لفه مؤ در بين تمام آنان معتقدند . پيوند دهند کيبي با پژوهش تر  ال ـپ

ژوهش ای نظـری ه مقايسه با روش و ديدگاه اهميت اصلی است و در  ، اهميـت واالتـری زيربنـای ـپ

د کـه ، حداقل سيزده پژوهشگر برجسته قاي به نظر تشکری و تدلی . دارد  ل به پژوهش ترکيبی معتقدـن

 . ) ۳۰۵ ص ، ۲۰۰۷ کرسول و تشکري، ( ن پارادايم برای پژوهش ترکيبي است گرايي بهتري عمل

ژوهش تـک د کـه روشـي و موقعيـت طرفداران اين ديدگاه بر خالف حاميـان ـپ  گرايـان معتقدـن

 ی ايـن گـروه از تلفيـق روشـها . ده است بين روشهای کمي و کيفی به وجود آم ٣ دوگانگی نادرستی

 کرده، معتقدند با توجه به اينکه هـر يـک از دو روش کمي و کيفي در درون يک پژوهش حمايت

شگران بايــد ها کمـي و کيفـی از مزايــا و محـدوديت  بـه منظــور فهـم بهتــر يي برخــوردار اسـت، پژوـه

د پديده  ، ٥ ز ؛ شـول ۲ ، ص ۲۰۰۶ ، ٤ اسـميت ( های اجتماعی و انسانی از مزاياي هر دو روش بهـره گيرـن

 از . ای مورد استفاده است ه دهنده روش ژوهش جهت الهای پ گرايان معتقدند سؤ عمل ). ۱۹ ، ص ۲۰۰۳

 ای پژوهش تنها در حکم ابزارهايي اسـت کـه بـه فهـم پژوهـشگر از جهـان کمـک ه ، روش آنان نظر

 پــژوهش گرايــي بــر خــالف دو ديــدگاه عمــل ). ۳۷۷ ، ص ۲۰۰۵ زی و لــيچ، بــو آنيــوگ ( کنــد مــی

 کـه در نقطـه مقابـل موضع ين بر اساس ا . موافق است ٦ با ايده سازگاری گرايي و موقعيت روشي تک

1. pragmatism 
2. Teddlie 
3. false dichotomy 
4. Smyth 
5. Schulze 
6. compatibility thesis
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د و مـی اي ه ايده ناسازگاری قرار دارد، روش وان کمي و کيفي بـا يکـديگر توافـق دارـن  آنهـا را بـا ـت

 ). ۵۲۱ - ۵۲۹ ، صص ۲۰۰۲ زی، و ب يوگ آن ( يکديگر ترکيب کرد

 بـر . کننـد را مطـرح مـی » ١ اصـل بنيـادين پـژوهش ترکيبـی « گرا اصلی با عنوان پژوهشگران عمل

 ؛ آوری کـرد ای متفاوت جمع ه های متعدد را با استفاده از راهبردها و روش بايد داده اساس اين اصل،

 ی دو روش کمـي و ها که نتيجه اين ترکيب بـه تکميـل نقـاط قـوت و کـاهش محـدوديت به صورتي

 ، ۱۹۹۷ ، ٣ جـونز ؛ ۱۸ ، ص ۲۰۰۴ زی، و بـ ؛ جانسون و آنيوگ ۷ ، ص ۲۰۰۵ ، ٢ ويليامسون ( کيفي بينجامد

 بايـد ٤ شـناختی شناختی و روش گرايي معرفت اند که کثرت وهش ترکيبی مدعی طرفداران پژ ). ۴ ص

شگران در مـورد امکانـات معرفـت به گونـه ؛ در قلمرو پژوهش ترويج شود  شـناختی و ای کـه پژوـه

ژوهش از نظر عمل . ثرتری انجام دهند های مؤ شناختی آگاهی يافته، پژوهش روش  گرايـان، قلمـرو ـپ

ده و پويـا مـی در شرايط کنونی ميان رشته شگران بايـد يـک روش . شـود ای، پيچـي  از ايـن رو، پژوـه

ژوهش بـ ها ديگر تکميل کنند تـا درک کـاملی از روشـ هاي پژوهش را با روش د ه ی ـپ  دسـت آورـن

 . ) ۱۱ ، ص ۲۰۰۰ ، ٥ نيومن (

دگاه در بين سه موضـع مطـرح پيرامـون حاميان زيادي داشته، گرايي عمل ژوهش زيربنـاي دـي  ـپ

 گرايـي در که عمل اند برخي از صاحبنظران متذکر شده با وجود اين، . است ويژه ترکيبي مورد توجه

 يي نيز هست کـه بايـد بـه آنهـا ها مقام پارادايم پژوهش ترکيبي در کنار نقاط قوت، دارای محدوديت

 بـه ) ۱۹ ، ص ۲۰۰۴ ( زی و ب توسط جانسون و آنيوگ گرايي ی عمل ها برخی از محدوديت . توجه داشت

 : ت اس شده ر ذک شرح زير

ر مـورد از منظر فلسفه عمل • ژوهش کـاربردی کمـت سه بـا ـپ  گرايي، پژوهش بنيادی در مقاـي

وری و کـاربردی علت . شود توجه واقع مي ژوهش کـاربردی نتـايج ـف  تـری اين امـر آن اسـت کـه ـپ

 . کند حاصل مي

1. fundamental principle of mixed research 
2. Williamson 
3. Jones 
4. epistemological & methodological pluralism 
5. Newman
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 تـر گرايي به جای حمايت از تغييرات سـاختاری و بنيـادی اين احتمال وجود دارد که عمل •

 . جامعه، از تغييرات افزايشي حمايت کند در

دگاه تحـولی • شگران اظهـار داشـته ١ رهـايي بخـش - پژوهشگران متعلق به دـي د کـه پژوـه  اـن

 گرايـي ارائـه راه حلـي کـه عمـل « ال که رائه يک پاسخ رضايت بخش به اين سؤ گرا اغلب در ا عمل

 . شوند با ناکامی مواجه مي » برای چه کسانی سودمند است؟ ، دهد مي

 وجود دارد، مگر اينکه » ٣ سودمندی « يا » ٢ عملی بودن « در اين فلسفه، امکان ابهام در معنای •

 . کار رود ه و ب وسط پژوهشگر مورد توجه قرار گيرد اين مفاهيم به صورت روشن و صريح ت

ی ، د کـه مفيـد اسـت گرد که با مواردی مواجه مي گرايي پيرامون حقيقت، زماني عمل •  وـل

 حقيقي بـه حـساب هاي اما گزاره ، ی که غير مفيد است رود؛ يا موارد يقي به شمار نمي حق هاي گزاره

 . شود رو مي ه آيد، با مشکل روب مي

ژوهش ترکيبـي مطـرح شـده اسـت ي بر اساس موضع دوم ارادايم ـپ شگران ، که پيرامون ـپ  پژوـه

 بر اين اساس، امکـان . های چندگانه را در پژوهش ترکيبي مورد استفاده قرار دهند توانند پارادايم مي

 موضع صريح و روشـني در گران بايد ش پژوه ، حال در عين . های مختلف وجود دارد ترکيب پارادايم

ـتفاده هـاي رقيـب به طور عمدي پارادايم ، اين ديدگاه در . داشته باشند انتخابي ي ها مورد پارادايم  اس

دگاه ديـالکتيکي بـر اسـاس . شـود بيش برابري داده مي و و به هر يک ارزش کم مي شوند  ٤ ايـن دـي

 از اين . شود هاي متضاد و استداللهاي رقيب را باعث مي گيري ايده شکل ، هاي رقيب کاربرد پارادايم

د مي به کار ديدگاههاي پارادايمي متفاوت که پژوهشگران در انجام پژوهش ، منظر  ارزشـمند ، گيرـن

 . د ن شو شمرده مي

 زيربنای پژوهش ترکيبـي بـا طـرح انتخـاب شـده يم پارادا شود که بيان می ، گيری سوم در موضع

دي نوع طرح انتخاب شده متفاوت باشد؛ تواند بر اساس برای پژوهش ارتباط دارد و مي  معنـا کـه ن ـب

1. transformative.emancipatory 
 رو، دانش، قدرت و روابـط اجتمـاعي موجـود در از اين . گيرد بر اساس اين ديدگاه، دانش خنثي نيست، بلکه تحت تأثير عاليق انساني قرار مي

 . و اصالح جامعه است سازد و يكي از اهداف مهم ايجاد و ساخت دانش، پيشرفت منعكس مي سطح جامعه را
2. workability 
3. usefulness 
4. dialectical perspective
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سفه اثبـات ، در برخی از طرحهای پژوهش ترکيبی که جنبه کمـي اولويـت دارد  يـا مابعـد گرايـي فـل

 د کي طرحهايي که بيشتر بر بعد کيفی تأ در ، در مقابل . دهد مي پارادايم زيربنايي را شکل گرايي اثبات

 . گرايي است گرايي يا سازنده شود، فلسفه زيربنايي، تفسير مي

 کشور پيرامون پژوهش ترکيبي مطرح در ديدگاههاي
ازگي مطـر گر چه در کشور ما پژوهش ترکيبي ب ا  شـده و آثـار چنـداني پيرامـون آن وجـود ح ـت

 گيريهايي پيرامون پژوهش ترکيبي شکل گرفته نظران موضع و صاحب در بين پژوهشگران اما ، ندارد

ران بحث درباره تقابل روشهاي ک ) ۱۴۴ - ۱۴۷ ، صص ۱۳۸۶ ( به نظر ساعي . ١ است  مي و کيفـي در اـي

 در کـشور . گرايي است ويل گرايي با تأ تقابل اثبات ، اين تقابل در يک سطح . ساز بوده و هست له مسأ

دگاه مطـرح کـرد توان مي ، ژوهش ترکيبي وجود دارد که در مورد پ را نظرهايي ما  . در قالب سه دـي

اي ضـمني و صـريحي اين ديدگاهها مطلق و خدشه ناپذير نيست و تنها بر اساس جهـت ، البته  گيريـه

 اين ديدگاهها بـه . است ارائه شده ، شود مشاهده مي در جامعه ما پيرامون پژوهش ترکيبي کنون ا ت که

 . شرح زير است

 با سـرآمدن دوره که شود در اين ديدگاه بيان مي : طلوب بودن پژوهش ترکيبي ممکن و م ●

يش بـه چهار تا سه شناختي در مغرب زمين و چرخش پارادايمي که در حدود انحصار روش  دهـه ـپ

 هاي اخير شاهد يـک چـرخش شناسي پژوهش در حوزه تعليم و تربيت در دهه روش وقوع پيوست،

 شناسـي کمـي بـه کيفـي چرخش پارادايمي اول، چـرخش از روش اگر . پارادايمي ديگر بوده است

ون وا ترکيبي است که طي چند سال اخيـر شناسي بوده است، چرخش دوم، چرخش به روش  رد مـت

 . ) ۱۰۷ ، ص ۱۳۸۶ مهرمحمدي، ( شده است تخصصي اين حوزه

 ذکر اين نکته ضروري است که در ميان آثار فارسي تنها در چند اثر که عنوان آنها در فهرست منابع ذکر شده است، بـه صـورت مـستقل و . ۱

 ر موارد، آنچه به عنوان ديدگاه نويـسندگان کـشور در مـورد پـژوهش ترکيبـي بنابراين، در بيشت . خاص به پژوهش ترکيبي پرداخته شده است

 ذکـر ايـن ديـدگاهها در . اسـت اند، استخراج شده هاي تربيتي و روانشناسي تأليف نموده آورده شده، از خالل آثاري که آنها پيرامون پژوهش
ـا ديـدگاههاي کنـوني هاي قبل به اين علت خش مستقلي از مقاله و نگنجاندن آن در قسمت قالب ب  بوده است تا خوانندگان بـه طـور روشـنتر ب

. مطرح پيرامون پژوهش ترکيبي در کشور آشنا شوند
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 ش گروهي بر اين باورند که ترکيب روشهای کمي و کيفي در شرايط کنونی برای انجـام پـژوه

 کـار ه توانند به عنوان مکمل يکديگر بـ مي ، که دارند راهگشاست و اين دو روش با وجود تفاوتهايي

دگاه بـر اسـاس ايـن ). ۲۸۸ ، ص ۱۳۸۴ ؛ کيامنش، ۳۶ و ۱۰ ، صص ۱۳۸۴ سرشت، پاک ( روند ، بـا دـي

ي  آنکه در بسياري از منابع، وجود تفاوت بين روشهاي کمـي و کيفـي مـورد تاييـد قـرار گرفتـه وـل

سته ، نهايي خود گيري مين منابع در نتيجه ه د نه تنهـا دو روش را متـضاد نداـن ـتفاده از دو ، اـن  بلکـه اس

۱۵ - ۱۷ ، صص ۱۳۷۲ کيامنش، ( اند ل ديگري معرفي کرده روش را توصيه کرده و هر يک را مکم .( 

 نقاط قـوت بايد هاي روانشناسي و تربيتي براي بهبود پژوهش اي اين است که چنين توصيه علت

 نقـاط ضـعف هـر دو تا حد امکـان و آميخته شود يک رويکرد پژوهش با نقاط قوت رويکرد ديگر

ن مقـصود اسـت . شود رويکرد خنثي  ايـن روش . استفاده از رويکرد ترکيبي راه حل مناسبي براي اـي

دگي و تربيتـي روانـشناسي هاي پژوهش خردمندانه از اين جهت مهم است که هدف  شـناخت پيچـي

دگي را دريافـت ه انسان است و با روشـهاي سـاده نمـي رفتار و تجرب وان ايـن پيچـي ادي، لطـف ( ـت  آـب

ادي لطف ). ۱۵ - ۱۶ ، صص ۱۳۸۶  ضـمن تاکيـد بـر کـاربرد پـژوهش ترکيبـي، ، در آثـار مختلـف آـب

 . سـت ا را ارائه داده » شناسي پژوهش ترکيب وحدت يافته از بنيادها و مراتب روش « ي با عنوان الگوي

 هــاي دوم و ســوم روشــهاي کمــي، در مرتبــه آن در مرتبــه اول . ايــن الگــو داراي پــنج مرتبــه اســت

 هاي کمي و کيفي، در مرتبه چهارم روشهاي ترکيبي و در مرتبه پنجم روشهاي ترکيبي خالق روش

 . ) ۱۳۸۴ آبادي، ؛ لطف ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ آبادي و همکاران، لطف ( مطرح شده است

 گـشودگي « کيـد بـر اين ديدگاه به آن اشـاره داشـت، تأ ان در چارچوب تو نکته ديگري که مي

 مـة امکانـات ه از ايـن منظـر مالحظـة . ) ۱۹۰ - ۱۹۳ ، صـص ۱۳۸۶ ، الهـدي علم ( است » شناختي روش

 هـاي هـا و مهارتهـاي پژوهـشي احتمـاالً يکـي از راه روشهاي پژوهش و گشوده بودن به انواع شيوه

 کارگيري روشها و ابزارهاي متنوع در ه ب . آکادميک است هاي نظري گريز از تعصبات علمي و تنگ

 تواند موجب مطالعه آن از جوانب گوناگون گشته و ما را به ادراک مطالعه يک موضوع خاص مي

ژوهش کـامالً آگـاه ، البته . حقيقت نزديک سازد  الزم است پژوهشگر به شـرايط و محـدوديتهاي ـپ

ژوهش و شـرايط ها و ابزارهاي پژوهش را بشناسد بوده، شيوه و بـا توجـه بـه ويژگيهـاي موضـوع ـپ
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دگاه ، به طور کلي . گيرد کار ه ديگر، ترکيب سازگار و متناسبي از روشهاي پژوهش را ب  در ايـن دـي

 . گيرد اهميت و مطلوب بودن ترکيب پژوهش کمي و کيفي مورد تاکيد قرار مي

 گردد که بر اسـاس هار مي در اين ديدگاه اظ : نقد پژوهش ترکيبي و ارائه رويکرد جانشين ●

 بـه . گيـري اسـت شواهد موجود، مباني نظري و فلسفي نهضت روشهاي ترکيبي هنوز در حال شـکل

 ادعـاي طرفـداران آن بنـا بـه علـل بـا وجـود پژوهش ترکيبـي ) ۷۳ ص ، ۱۳۸۶ ( ورکي اعتقاد شعباني

 ود را به عنوان يـک هاي تربيتي را از ميان بردارد و خ مختلف نتوانسته است عامل بحران در پژوهش

 . شناسي معرفي نمايد رويکرد بديل در عرصه دانش روش

ارادايم سـومي را در نمـي و تلفيق دو روش کمي و کيفي بهترين گزينه نيـست از نظر او وان ـپ  ـت

 استفاده ترکيبي ، به نظر او . برابر پارادايم کمي و کيفي با عنوان پارادايم پژوهش ترکيبي معرفی کرد

 بـه اصـل » اجتمـاع نقيـضين محـال اسـت « کند که اصـل منطقـي مي مي و کيفي اقتضا های ک از روش

ـتناد ناکاميهـای . تبـديل شـود » اجتماع نقيضين ممکن است « ديگری با عنوان  لـذا جـايز نيـست بـه اس

 ورکـی، ؛ شـعبانی ۷۵ - ۷۶ ، صـص ۱۳۸۶ ورکـي، شعباني ( ای موجود، به ترکيب آنها اقدام شود ه روش

 ). ۱۶۴ - ۱۶۵ ، صص ۱۳۸۵

 را مطـرح کـرده » گرايي پاراکميت « ديدگاهي با عنوان به عنوان يک رويکرد بديل، اين نويسنده

 ورکـي، شـعباني ( اسـت » ١ رئاليـسم اسـتعاليي « و اذعان داشته است که زيربناي فلسفي ايـن رويکـرد

وده به نظر او نهضت جديد روش . ) ۱۶۶ ، ص ۱۳۸۵ اني فلـسفي مشخـصي ـب  بـا ، شناسي بايد واجد مـب

 اين رويکـرد بـا ، از نظر او . هاي جديد به دنياي واقعي رو کند شرايط، مفروضات و تکنيک مالحظه

د روش ترکيبـي باشـد استعاليي نمي نظر به مواضع رئاليسم  گـرا پاراکميـت بـر اسـاس رويکـرد . تواـن

والتي کـه در علـم رياضـيات اي مفهوم تواند به صورت تازه مي پژوهش  سازي شده و با توجه به تـح

 ، نمايـد آنچـه در ايـن نهـضت جديـد قابـل توجـه مـي . به منصه ظهـور برسـد ، پذيرفته است صورت

 هاي تربيتي است، اما اين نتيجه از ترکيب مکـانيکي مصالحه ميان پژوهش کمي و کيفي در پژوهش

 کــارگيري اصــطالحات خــاص در ايــن نهــضت قابــل درک اســت ه شــود و بــا بــ آنهــا حاصــل نمــي

 . ) ۸۲ ، ص ۱۳۸۶ ورکي، شعباني (

1. transcendental realism
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 بر دشـواريهايي غلبه در راستاي ال مهم ر است براي سه سؤ گرا قاد به باور او رويکرد پاراکميت

 ورکي، شعباني ( اسخ مناسبي ارائه دهد پ ، که در پيوند با روشهاي پژوهش کمي و کيفي مطرح است

 يکـرد در گرا، توانـايي ايـن رو فلسفي رويکرد پاراکميت ي الها متوجه زيربنا اين سؤ . ) ۸۲ ، ص ۱۳۸۶

 . حفظ خاصيت علمي علوم تربيتي و امکان توجه به اقتضائات ويژه پديدارهاي انساني است

 ترکيب روشهاي کمـي و بر اساس اين ديدگاه، : پذيرش تلقي خاصي از پژوهش ترکيبي ●

 از يـک منظـر ايـن نکتـه . شـود مي لکن تلقي خاصي از اين ترکيب مطرح ، کيفي ممکن دانسته شده

 که ترکيب روشهاي کمي و کيفي کاري تناقض آميـز اسـت، شود نبايد تصور ت که مطرح شده اس

 امـا روشـهاي کمـي و کيفـي . دهـد زيرا تناقض طبق تعريف، ميان امر وجودي و امر عـدمي رخ مـي

 هـاي مختلـف امـر وجـودي در نظـر عدمي ندارد، بلکه بايد آنها را چون جنبه - چنين تقابل وجودي

ود کـه شناسـي کمـي و کيفـي بـه ايـ وه ترکيب روش بر اين اساس، نح . گرفت  ن صـورت خواهـد ـب

 نگر در مشخص کردن تکوين و تحقق ن حدود عمل افراد و روشهاي دليل جو در تعيي روشهاي علت

 خواه . هاي ديگر ترکيب قابل قبول نخواهد بود با اين بيان، نحوه . عمل آنان قابل استفاده خواهد بود

 کننـد و نگري را در ضمن آن لحـاظ مـي ليل دهند و د ي را اصل قرار مي هايي که رويکرد علّ ترکيب

 گيرند ، مکمل يکديگر در نظر مي هايي که دو رويکرد مذکور را به منزله دو منبع عمل خواه ترکيب

 . ) ۷۳ ، ص ۱۳۸۶ باقري و خسروي، (

 شناسـي، ش هـاي دانـ بين پژوهش کمي و کيفي از جنبه اين اعتقاد وجود دارد که از جنبه ديگر،

 دهـي شناختي، مهارتها و ساخت ذهني پژوهشگر و قواعد مربوط بـه نوشـتن و گـزارش قواعد روش

 نهايتـاً . کنـد شناختي ايجاد مـي گرايي روش تفاوتهايي وجود دارد که مشکالتي را در راستاي کثرت

د فوايـد عملـي داشـته شـناختي مـي گرايـي روش که کثرت شود گيري مي نتيجه گونه اين  ، باشـد تواـن

ژوهش کثـرت . اي مناسب به کار گرفته شـود به گونه اينکه مشروط بر  گـراي يکـي از ويژگيهـاي ـپ

 توان به سـادگي بـا يکـديگر هاي کمي و کيفي را مي يافته . موفق، پيوستگي و انسجام مفهومي است

 ومن، هـ ( د نـ مشروط بر آنکه هر دو رويکرد مسائل نظري يکسان يا مشابهي را دنبال کن ؛ ترکيب کرد

. ) ۲۳ - ۲۸ ، صص ۱۳۸۵
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وز در مرحلـه  بايد اذعان کرد کـه نظـرات مختلـف پيرامـون پـژوهش ترکيبـي در کـشور مـا هـن

 که جوانب مختلف اين موضوع به صـورت جـامع و در سـطح وسـيع مـورد آغازين است و تا زماني

زان توجـه ا عنايت ب ، بنابراين، آنچه در اين قسمت بيان شد . فاصله وجود دارد ، بحث قرار گيرد  به مـي

 . کنوني به اين موضوع در کشور است

 محدوديتهای پژوهش ترکيبي و مزايا
واع پژوهش ترکيبـي ماننـد ژوهش ديگـر اـن  دارای مزايـا و محـدوديتهايي اسـت کـه بايـد در ، ـپ

 به اين معنا نيـست کـه پژوهش ترکيبي کارگيری ه ب . مورد توجه قرار گيرد ، چارچوب مباحث نظری

 از نظـر صـاحبنظران مزايا و محدوديتهای پژوهش ترکيبـي ادامه، در . وجود ندارد آن محدوديتي در

 . ) ۲۱ ، ص ۲۰۰۴ زی، و ب جانسون و آنيوگ ( ذکر شده است برجسته

 مزاياي پژوهش ترکيبي

 . بخشد ها، تصاوير و روايتها به اعداد معنای بيشتری مي واژه •

 . رود ر و حکايتها به کار مي ها، تصاوي دقت و وضوح به واژه ودن اعداد برای افز •

 . شود مي استفاده ط قوت هر دو روش کمي و کيفي نقا •

 . شود آزمون مي ، ای پديد آمده يک نظريه زمينه •

 شود، چرا کـه پژوهـشگر بـه يـک پاسخ داده مي ي به صورت کاملتر پژوهش های ال به سؤ •

 . شود روش پژوهش محدود نمی

 غلبـه بـر محـدوديتهای موجـود در روش ديگـر بهـره از مزيتهای يک روش اضـافی بـرای •

 . شود گرفته مي

 گيری فراهم تری برای نتيجه ها، شواهد قوي يد يافته و تأي بين نتايج همگرايي ايجاد از طريق •

 . شود مي

 کـه تنهـا از يـک روش شود کـه ممکـن اسـت زمـاني بينشهايي به عرصه پژوهش وارد مي •

 . حاصل نشود شود، چنين بينشهايي استفاده مي

. شود ها استفاده مي يافته پذيری ين روش برای افزايش قابليت تعميم از ا •
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 شـود که پژوهش کمي و کيفي با يکديگر ترکيب شود، دانش جامعتری فـراهم مـي زماني •

 . که اين دانش برای تاثيرگذاری بر نظريه و عمل ضرورت دارد

 محدوديتهای پژوهش ترکيبي

ژوهش بـ يـک شوار است که هـر دو روش کمـي و کيفـي را در برای پژوهشگر د •  کـار ه ـپ

ژوهش را بـه اين مشکل زمانی بيشتر مي . گيرد  شود که پژوهشگر دو يا تعداد بيـشتری از روشـهای ـپ

 . اين شرايط مستلزم وجود يک تيم پژوهشي است . طور همزمان مورد استفاده قرار دهد

 و بتواند آنهـا را بـه صـورت مناسـبي بـا يکـديگر پژوهشگر بايد روشهای متعدد را بشناسد •

 . ترکيب کند

 يکي از دو به با اتکا تنها روشي معتقدند که پژوهشگر بايد پژوهشگران حامی پژوهش تک •

 . روش کمي يا کيفي به پژوهش بپردازد

ـتفاده کنـد، هزينـه زماني • ژوهش بيـشتر که پژوهشگر بخواهد از روشـهای متعـدد اس  هـای ـپ

 . خواهد شد

 . اين روش زمانبرتر از روشهای ديگر است •

 نمونـه، مـسائل بـراي . روش بايد توسط صاحبنظران حل شود برخی از موارد مربوط به اين •

 ر ای کيفـي و چگـونگی تفـسي های کمي به گونه ها، چگونگی تحليل داده مربوط به ترکيب پارادايم

 . بيشتری است تامل مستلزم ، نتايج مغاير و متضاد

 گيري نتيجه ث و بح
 ، که در اين مقالـه ذکـر شـد داليلی گران حامي پژوهش ترکيبي بر مبناي پژوهش نظران و صاحب

ودن در عين حـال اما ، کنند را توصيه مي کمي و کيفي پژوهش کاربرد  بـا روش بـه اصـل مناسـب ـب

ژوهش أ بندی مـس تواند روی صورت به طور کلي روش مي . نيز توجه دارند پژوهش له مسأ  ثير أ تـ له ـپ

ژوهش شـکل داد چرا که مـسائل پژوهـشي را نمـي ، بگذارد وان خـارج از چـارچوب روشـهای ـپ ـت
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ژوهش تـاثير ، بايد اذعـان داشـت کـه مـسأ با وجود پذيرش اين نکته ). ۱۶۵ ، ص ۱۹۹۷ ، ١ آيزنر (  له ـپ

 ، ۱۹۹۷ آيزنـر، ( کنـد مـي نقش اصلی را ايفـا در انتخاب آن ، عميق و روشني بر روش پژوهش داشته

 در پژوهش ترکيبـي همـواره دو روش کمـي و ). ۱۸ ، ص ۲۰۰۴ بوزی، ؛ جانسون و آنيوگ ۱۶۰ ص

 کـارگيري ايـن ه در برخی از طرحهـا بـرای بـ همچنين . کيفي از وزن و اهميت برابر برخوردار نيست

 بنابراين، در مـورد برخـی از مـسائل پژوهـشي ممکـن اسـت . خر و تقدم زمانی وجود دارد ، تأ ها روش

 که برای مسايل ديگر، روشهای کيفي اولويت در حالي سازي روش غالب باشد، کمي مقدار و تعيين

 ). ۵ ، ص ۱۹۹۱ آيزنر، ( داشته باشد

 پژوهشگران بايد در دانشجويان و از اين رو، . است اي تازه موضوع ترکيبي در جامعه ما پژوهش

ژوهش و در گام بعد، به مرحله طر آشنا آن گام اول با مباحث نظری مطرح پيرامون  احی و اجرای ـپ

يش ، برخـورداری از دانـش نظـری کـه جهت اسـت اهميت اين امر از آن . ترکيبي وارد شوند  نيـاز ـپ

 نياز عامتري نيز برای پرداختن بـه پـژوهش ترکيبـي اما پيش . طراحی و اجرای پژوهش ترکيبي است

ژو تا زماني . وجود دارد  هش کمـي و کيفـی که دانشجويان و پژوهشگران با مبانی نظری و اجرايي ـپ

 . وهش ترکيبي کمتر مفيد خواهد بود آشنايي نداشته باشند، پرداختن به پژ

 اما ، کمي و کيفي از مدافعان و مخالفانی برخوردار است پژوهش مانند ه پژوهش ترکيبي اگر چ

 ای اسـت کـه بـين شرايط کنونی نويـد بخـش مـصالحه اوليـه برخی از صاحبنظران بر اين باورند که

ژوهش ي و کيفي در قالب کم پژوهش امنش، ( ترکيبـي شـکل گرفتـه اسـت ـپ  ؛ ۲۸۷ ، ص ۱۳۸۴ کـي

 ). ۶۲ ، ص ۲۰۰۳ ؛ تشکری و تدلی، ۳۴۶ ، ص ۲۰۰۶ ، ٢ شنک

 شود و برای آن پژوهش ترکيبي در دانشگاههای کشورهای پيشرفته تدريس مي در حال حاضر،

 نکتـة ايـد پـذيرفت کـه ب ). ۶۵ ، ص ۲۰۰۳ تشکری و تـدلی، ( ها و منابع مختلفی وجود دارد سرفصل

 يـا بهتـر و و اصلي اين نيست که کدام يک از روشهاي کمي، کيفي و ترکيبي درست يـا نادرسـت

 المللي به معرفـي و شـناخت تمـامي ايـن روشـها توجـه در سطح بين له اين است که مسأ . بدتر است

دان مـا کشور ي و تربيتي شناس روان هاي پژوهش در شناسي ش آموزش رو حال آنکه ؛ شود مي  بـه چـن

 ). ۱۳۴ ، ص ۱۳۸۶ آبادي، نوروزي و حسيني، لطف ( روز نيست

1. Eisner 
2. Shank
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 نيز پژوهش ترکيبي ي و کيفي به کم هاي پژوهش رسد که در کنار مناسب به نظر مي ، از اين رو

 هـای دوره نيـز در در قالب درس روشـهاي تحقيـق و تحصيالت تکميلي های در دوره و شود توجه

شگران بـا دانـشجويان و آشـنايي قرار گيرد تا زمينة قد و ن بحث مورد پيشرفته پژوهشگری  آن پژوـه

 . ود فراهم ش

 منابع
 ترجمــه غالمرضــا يادگــارزاده و ( . درآمــدي بــر الگوهــاي ارزشــيابي ). ۱۳۸۶ . ( بــيم، دانيــل اســتافل

 . يادواره کتاب : تهران ) همکاران

 حـوزه و . علوم انـساني بندي در تحقيقات تکنيک زاويه ). ۱۳۸۶ . ( ايمان، محمدتقي و آقاپور، اسالم

 . ۲۵ - ۴۳ ، ۵۲ شماره ، شناسي علوم انساني روش : دانشگاه

وآوري . شناسـي چيـستي و روش : پژوهش تربيتي ). ۱۳۸۶ . ( باقري، خسرو و خسروي، زهره  هـاي ـن

 . ۴۹ - ۷۶ ، ۲۱ شماره ، آموزشي

 . ني : تهران ) ترجمه حسن چاوشيان ( هاي اجتماعي طراحي پژوهش ). ۱۳۸۷ . ( بليکي، نورمن

 شماره ، نامه علوم انسانی . ها و مبانی نظری ريشه : پژوهش کيفی ). ۱۳۸۴ . ( سرشت، محمد جعفر پاک

۱۲ ، ۴۰ - ۹ . 

 . ويرايش : تهران . روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ). ۱۳۸۵ . ( دالور، علي

 . سمت : تهران . روش تحقيق در علوم اجتماعي با رهيافت عقالنيت انتقادي ). ۱۳۸۶ . ( ساعي، علي

 هـاي نوآوري . رئاليسم استعاليي و ثنويت کاذب در پژوهش تربيتي ). ۱۳۸۶ . ( ورکي، بختيار ي شعبان

 . ۶۵ - ۸۶ ، ۲۰ شماره ، آموزشي

 . گيـری نـوين جهـت : منطق پژوهش در علوم تربيتی و اجتمـاعی ). ۱۳۸۵ . ( ورکی، بختيار شعبانی

 . آستان قدس رضوی : مشهد

 شـماره ، هاي آموزشي ي نوآور . مي روش تحقيق درآمدي به مباني اسال ). ۱۳۸۶ . ( الهدي، جميله علم

۲۱ ، ۲۰۲ - ۱۷۳ .
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امنش، علـي  علــوم . در جمعـي از مولفـان . رويکـرد ترکيبـي در ارزشــيابي برنامـه ). ۱۳۸۴ . ( رضـا کـي

 . سمت : ، تهران تربيتي

 پـژوهش در . پژوهش کيفي يا فرآيند مستمر افزايش دانـش تخصـصي ). ۱۳۷۲ . ( رضا کيامنش، علي

 . ۱۳ - ۳۱ ، ۲ و ۱ شماره ، مسائل تعليم و تربيت

 هاي تحقيق کمـي و کيفـي در علـوم روش ). ۱۳۸۶ ( . ، بورگ، والتر و گال، جويس . گال، مرديت

 سـمت و انتـشارات : تهران . ) ترجمه احمدرضا نصر و همکاران ( جلد اول . تربيتي و روانشناسي

 . دانشگاه شهيد بهشتي

ادي، حـسين لطـف  اسـي در مقـاالت پژوهـشي شن شناسـي و روش هـاي معرفـت کاسـتي ). ۱۳۸۶ . ( آـب

 . ۹ - ۴۴ ، ۵۱ شماره ، شناسي علوم انساني روش : حوزه و دانشگاه . روانشناسي در ايران

 شناسـي آمـوزش روش بررسـي ). ۱۳۸۶ . ( ، و حسيني، نرگس . ، نوروزي، وحيده . آبادي، حسين لطف

 . ۱۱۰ - ۱۴۰ ، ۲۱ شماره ، هاي آموزشي نوآوري . پژوهش در روانشناسي و علوم تربيتي در ايران

 خرد مينوي، دانش عيني و رشد يافتگي شخـصيت ). ۱۳۸۵ . ( آبادي، حسين و نوروزي، وحيده لطف

 ، ۱۵ شـماره ، هـاي آموزشـي نوآوري . علمي محقق به عنوان مباني نوآوري آموزشي و تربيتـي

۸۴ - ۴۷ . 

 هاي علـوم تربيتـي و ضرورت تاسيس فلسفه علم مينوي براي پژوهش ). ۱۳۸۴ . ( آبادي، حسين لطف

 . سمت : تهران ، علوم تربيتي . لفان جمعي از مؤ : مندرج در . ي در ايران روانشناس

شگران حـوزه تعلـيم و کند و کاو در ترجيحات روش ). ۱۳۸۶ . ( مهرمحمدي، محمود  شناسـي پژوـه

 . ۷۷ - ۱۰۸ ، ۲۱ شماره ، هاي آموزشي نوآوري . تربيت در ايران

ژوهش کمي، کيفي هاي رويکرد ). ۱۳۸۶ . ( نصر، احمدرضا و شريفيان، فريدون  هـاي و ترکيبي در ـپ

 . ۷ - ۲۴ ، ۵۲ شماره ، شناسي علوم انساني روش : حوزه و دانشگاه . تربيتي

 . سمت : تهران . راهنماي عملي پژوهش کيفي ). ۱۳۸۵ . ( هومن، حيدرعلي
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