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مقدمه 
ــنايی محققان با »روش های تحقيق علمی«2 و مهارت آنان در  آش
ــا، از مهم ترين عوامل موفقيت طرح های  اجرای دقيق اين روش ه
پژوهشی محسوب می شود. در واقع، روش تحقيق همچون نقشه ای 
ــد، و او با دنبال كردن  ــان می ده ــير حركت محقق را به او نش مس
ــه به سمت مقصد مورد نظر حركت  ــيرهای موجود در اين نقش مس
می كند. اّما بسته به نوع پژوهش، پرسش هايی كه در آن مطرح است، 
ــده، هر پژوهشگر بايد  ــئله ای كه زمينه ساز انجام پژوهش ش و مس
ــب ترين روش را برگزيند. بحث در خصوص تناسب هر روش  مناس
خود به تنهايی مقوله ای مفصل و پيچيده است و اجرای صحيح هر 
ــول و قواعدی معين دارد، كه تضمين كننده  يك نياز به رعايت اص
روايی و پايايی تحقيق باشد. اّما پژوهشگران در رشته های مختلف 
چگونه بايد مناسب ترين مسير و ابزار را برای تحقيق خود برگزينند 

ــش  ــه بايد از صحت اجرای آن اطمينان يابند؟ اين دو پرس و چگون
ــی از جمله پرسش هايی است كه معمواًل در كتاب های روش  اساس
ــود. تا كنون در حوزه های مختلف  ــخ داده می ش تحقيق به آن پاس
ــر  علوم اجتماعی و علوم رفتاری صدها كتاب و هزاران مقاله منتش
ــابه به اين پرسش ها  ــاختاری كم و بيش مش ــده و هر يك با س ش
پاسخ گفته اند. برخی از اين آثار بر »رويکرد كّمی«3 تأكيد داشته اند 
و برخی ديگر بر »رويکرد كيفی«4. در سال های اخير نيز با استقبال 
ــگران از »پژوهش آميخته«5 )تركيبی( آثاری در اين زمينه  پژوهش
ــت كه كتاب »مبانی روش های پژوهش آميخته:  ــده اس منتشر ش
ــب رويکرد های كّمی و كيفی در علوم اجتماعی و رفتاری«، از  تركي
ــت . در روش پژوهش آميخته،  جمله جديدترين و جامع ترين آنهاس
ــت  ــگر خود را به يك روش محدود نمی كند، بلکه مجاز اس پژوهش
ــخگويی  ــته به نيازی كه برای پاس ــل مختلف تحقيق، بس در مراح
ــتفاده كند. اين  ــش های خود دارد، از روش های مختلف اس به پرس
ــی« نام دارد، كه داده ها  ــرد از آن جهت »آميخته« يا »تركيب رويک
ــای اين تحقيقات به جای آنکه فقط مبتنی بر يك رويکرد  و يافته ه
باشند، حاصل تركيب دو رويکرد كّمی و كيفی هستند. در واقع، در 
پژوهش های آميخته داده های عددی و آماری معمول در مطالعات 
ــی به همان اندازه اهميت دارند كه داده ها و يافته های روايتی و  كّم
تفسيری مرسوم در مطالعات كيفی. به سخنی ديگر، روش تحقيق 
آميخته، محصول آشتی و هم زيستی مسالمت آميز دو رويکرد كّمی 
ــته به نوعی در  ــت؛ دو رويکردی كه در چند دهه گذش و كيفی اس
ــل يکديگر قرار گرفته و گاه به انتقاد از يکديگر پرداخته اند. اّما  مقاب
پژوهش های موفقی كه با استفاده از روش آميخته انجام می شوند، 
نشان می دهند دو رويکرد كّمی و كيفی نه در مقابل يکديگر، بلکه 
ــاس، رويکرد های كّمی و كيفی  ــار هم قرار دارند. بر اين اس در كن
ــند، می توانند حّتی در يك تحقيق  به جای آنکه با هم در تضاد باش

واحد مکمل يکديگر محسوب شوند.

معرفی نویسندگان 
نويسنده اول اين اثر، چالز تدلی،6 دانش آموخته »دانشگاه كارولينای 
شمالی«7 در رشته روان شناسی اجتماعی و استاد بازنشسته دانشکده 

مبانی روش های پژوهش آمیخته:
ترکيبرویکردهایکّمیوکيفیدرعلوماجتماعیورفتاری

دكتر یزدان منصوریان1 ■
 عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت معلم تهران
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روش تحقيق همچون 
نقشه ای مسير حركت 

محقق را به او نشان 
می دهد، و او با دنبال 

كردن مسيرهای 
موجود در این نقشه به 
سمت مقصد مورد نظر 

حركت می كند

مبانی روش های پژوهش آمیخته:ترکیب رویکرد های کّمی و کیفی در علوم اجتماعی و رفتاری

ــت. وی در كارنامه  ــی لوئيزيانا«8 اس ــگاه دولت علوم تربيتی »دانش
ــال های تحقيق و تدريس خود عالوه بر سابقه 25 سال تدريس  س
در زمينه روش پژوهش، فهرست مفصلی از آثار متعدد در اين حوزه 
ــکری،9 نيز دانش آموخته دانشگاه  ــنده همکار عباس تش دارد. نويس
ــمالی در رشته روان شناسی اجتماعی است، و در زمان  كارولينای ش
نگارش اين كتاب استاد »دانشگاه بين المللی فلوريدا«10 بوده است. 
ايشان در حال حاضر رئيس »گروه روان شناسی تربيتی« »دانشگاه 

تگزاس شمالی«11 است.
ــك به تنهايی صاحب  ــکری عالوه بر اينکه هر ي تدلی و تش
آثار فراوانی در حوزه روش تحقيق آميخته هستند، تا كنون چندين 
اثر مشترك در اين زمينه به رشته تحرير درآورده اند. اين دو محقق 
ــر  ــر دو كتاب ديگر در همين زمينه منتش ــار اثر حاض ــل از انتش قب

كرده اند )تشکری و تدلی، 1998، 2003(. 
ــه: تركيب  ــی آميخت ــوان »روش شناس ــت با عن كتاب نخس
ــال 1998، و كتاب دوم با عنوان  رويکردهای كّمی و كيفی« در س
ــوم اجتماعی و  ــی در پژوهش های عل ــش كيف ــت نامه پژوه »دس
رفتاری«، در سال 2003 منتشر شده است. در حال حاضر ايشان در 
حال تدوين ويرايش دوم »دست نامه پژوهش كيفی در پژوهش های 
ــر خواهد شد  ــتند كه به زودی منتش علوم اجتماعی و رفتاری« هس
ــاره به  ــکری و تدلی، 2010(. آنان در مقدمه كتاب حاضر با اش )تش
ــر را با آثار قبلی تبيين  ــابه و تمايز اين اث ــاب قبلی، وجوه تش دو كت
ــاس آنچه در اين مقدمه آمده، نويسندگان در كتاب  كرده اند. بر اس
ــار دو  ــال های انتش حاضر تالش كرده اند تحوالتی را كه پس از س
اثر قبلی در حوزه تحقيق آميخته رخ داده، در كتاب حاضر منعکس 
ــانی موضوع در هر  كنند. با اين حال، اعتراف می كنند به دليل يکس
سه كتاب، مواردی از هم پوشانی در مباحث مطرح شده وجود دارد، 

و شباهت های موجود اجتناب ناپذير بوده است.  

معرفی كتاب
ــده و شامل دو بخش و  ــی تنظيم ش اثر حاضر در قالب كتاب درس
ــت. بخش نخست با عنوان »پژوهش آميخته: سومين  12 فصل اس
ــناختی«، پنج فصل كتاب را دربرگرفته و به تعاريف  خيزش روش ش
ــه و بحث های نظری و بنيادی اين حوزه می پردازد. بخش  تاريخچ
دوم با عنوان »روش ها وراهبردهای پژوهش كيفی«، از هفت فصل 
ــتر به مباحث عملی  ــده و بر خالف بخش نخست بيش ــکيل ش تش
ــه روش آميخته را به  ــه، و مراحل انجام پژوهش ب ــاص يافت اختص

تفصيل تشريح می كند. 
نخستين فصل كتاب ضمن تبيين دو مفهوم بنيادی »پارادايم«12 
و »جامعه پژوهشگران«،13 به ترتيب به معرفی و تشريح سه رويکرد 
ــوم اجتماعی و رفتاری  ــی، كيفی و آميخته در پژوهش های عل كّم
ــتراك و تمايز آنها را برمی شمارد. نويسندگان  می پردازد، و وجوه اش
ــر حاضر معتقدند پايبندی محققان اين حوزه ها به هر يك از اين  اث
سه رويکرد، منجر به تشکيل سه جامعه پژوهشی مجزا شده است. 
ــًا از روش های كّمی و  ــت در انجام تحقيقات خود صرف گروه نخس
پوزيتويستی14 بهره می گيرند و يافته ها و تحليل های خود را فقط بر 
اساس داده های عددی و آماری بنا می كنند. در حالی كه گروه دوم از 
رويکرد كيفی استفاده می كنند، به پارادايم ساختارگرايی 15معتقدند و 
ــتر به داده ها و تحليل های »روايتی و تفسيری«16 عالقه دارند.  بيش
ــه با تركيب رويکردهای كّمی و  ــار اين دو گروه، محققانی ك در كن
كيفی روش پژوهش آميخته را مبنای كار خود قرار داده اند، در واقع 
ــتر  ــومين گروه را ايجاد می كنند.  فصل دوم، با ارائه جزئيات بيش س
ــه رويکرد مطرح شده در  ــباهت ها و تفاوت های س در خصوص ش
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استنادهای فراوان به 
آثار محققان دیگر در 
حوزه روش تحقيق، 
نشان از احاطه وسيع 
نویسندگان به این 
حوزه دارد. ضمناً وجود 
دو نمایه جداگانه 
موضوعی و اسامی به 
بازیابی سریع مطالب 
كمک می كند

ــه آنها می پردازد.  سومين فصل كتاب با عنوان  فصل اول، به مقايس
ــه های روش شناختی پيش از قرن بيستم«، نگاهی تاريخی  »انديش
ــی تحقيق از يونان باستان تا قرن  به روند تکامل مبانی روش شناس
ــکل گيری روش های پژوهش در علوم  ــتم دارد،  و چگونگی ش بيس
ــريح می كند. فصل  اجتماعی و رفتاری را از قرن نوزدهم به بعد تش
چهارم با عنوان »انديشه های روش شناختی از قرن بيستم به بعد«، 
ــوم را دنبال می كند و روند تحوالت  همان رويکرد تاريخی فصل س
ــناختی پژوهش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری را پس از  روش ش

قرن بيستم نشان می دهد. 
ــده در چهار  ــل پنجم كتاب از مقدمات و كليات مطرح ش فص
فصل نخست فاصله می گيرد و اختصاصًا به روش پژوهش  آميخته 
ــخ  می پردازد، و به تعدادی از ابهامات رايج در مورد اين رويکرد پاس
ــاًل، اينکه چگونه علی رغم ناهمگونی و تركيب ناپذيری  می دهد؛ مث
ظاهری دو رويکرد كّمی و كيفی، می توان در يك تحقيق واحد هر 
ــندگان همچنين، با ذكر جزئيات بيشتر به  دو را به كار گرفت. نويس
ــواردی از جمله تركيب روش های نمونه گيری و گردآوری داده ها  م

و تحليل يافته ها اشاره می كنند. 
فصل ششم در واقع اولين فصل از دومين بخش كتاب است و 
با عنوان »طرح پرسش در پژوهش آميخته«، به توصيف انگيزه های 
محققان از پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری می پردازد و نخستين 
ــرح می دهد. چگونگی  مرحله های اجرای عملی اين تحقيقات را ش
تدوين پرسش های پژوهش و مرور پيشينه تحقيق، از موارد مهمی 

است كه در اين فصل ارائه شده اند.  
ــاختار پژوهش در تحقيق  ــا عنوان »طراحی س فصل هفتم ب
ــوزه را به خوبی  ــن طرح پژوهش در اين ح ــه«، مبانی تدوي آميخت
ــوان »نمونه گيری در  ــتم با عن توصيف و تبيين می كند. فصل هش
پژوهش آميخته«، ابتدا دو رويکرد عمده نمونه گيری در پژوهش های 
كّمی و كيفی را برای خواننده يادآوری كرده و سپس انواع هر يك 

را تشريح می كند.  در اين فصل، رويکرد مرسوم مبتنی بر احتماالت 
در پژوهش های كّمی به چهار نوع: نمونه گيری تصادفی، طبقه ای، 
خوشه ای و تركيبی تقسيم می  شوند. همچنين، نمونه گيری هدفمند 
ــيم می شوند كه از آن جمله،  در پژوهش های كيفی به 15 نوع تقس
ــوان به »نمونه گيری از نماد واقعی«17، »نمونه گيری با حداكثر  می ت
ــوارد بحرانی«،19 »نمونه گيری از موارد  تنوع«،18 »نمونه گيری از م

تأئيد كننده«20 و »نمونه گيری گلوله برفی«21 اشاره كرد.
فصل نهم با عنوان »مالحظاتی قبل از گردآوری داده ها«، به 
مباحثی از جمله رعايت »اخالق پژوهش«،22 رعايت حقوق كسانی 
كه در گردآوری داده ها مشاركت كرده اند و اهميت انجام »پژوهش 
ــی«23 قبل از مرحله اصلی گردآوری داده ها، اختصاص دارد.  مقدمات
ــاًل، در اين فصل داليلي برای انجام پژوهش مقدماتی )پايلوت(  مث
ــون ابزارهای مورد  ــد از: طراحی و آزم ــده اند كه عبارتن ــی ش معرف
ــنجی انجام پژوهش اصلی در سطح  ــتفاده در پژوهش، امکان س اس
گسترده، تدوين ساختار تحقيق، ارزيابی كارآيی طرح تحقيق، تعيين 
ميزان كارآيی روش نمونه گيری، ارزيابی ميزان موفقيت روش هايی 
ــت، شناسايی موانع  ــده اس كه برای گردآوری داده ها پيش بينی ش
ــی در مراحل اصلی، تخمين ميزان تنوع حاصل در محصول  احتمال
ــرانجام  نهايی از گردآوری داده ها، گردآوری داده های مقدماتی و س
ــانی مورد نياز برای انجام موفقيت آميز  ــايی منابع مالی و انس شناس

مراحل اصلی پژوهش.  
ــوان »راهبردهای گردآوری داده ها در  فصل دهم كتاب با عن
پژوهش آميخته«، بحثی را دنبال می كند كه در خصوص گردآوری 
ــتم و نهم شروع شده بود. نويسندگان در  داده ها در فصل های هش
ــاهده، مصاحبه، گروه های  اين فصل كاربرد انواع روش ها نظير مش
ــه مطرح می كنند و به  ــش نامه را در پژوهش آميخت كانونی و پرس

مقايسه نقاط قوت و ضعف آنها می پردازند. 
ــه و تحليل  ــا عنوان »روش تجزي ــن فصل كتاب ب يازدهمي
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با توجه به رویكرد 
آموزشی كتاب انتظار 

می رود كه در هر بحث، 
برای تبيين بيشتر 

موضوع مثال هایی نيز 
مطرح شود

ــی انواع روش های توصيف،  ــا در پژوهش آميخته«، به معرف داده ه
ــه، آزمون فرضيه و ساير تکنيك های تحليل  خالصه سازی، مقايس

داده ها می پردازد. 
دوازدهمين و آخرين فصل كتاب با عنوان »فرآيند استنتاج در 
پژوهش آميخته«، حاوی راهکارهايی برای رسيدن به تفسيری قابل 
دفاع از يافته های پژوهش است. پس از آخرين فصل،  نويسندگان با 
نگارش مؤخره ای ديدگاه های كلی خود را در خصوص مبانی نظری 
ــوزه، و مباحثی تکميلی نظير تدريس روش پژوهش آميخته  اين ح
ــگران در اين زمينه مطرح كرده اند. در  ــيب های پژوهش و فراز و نش
پايان نيز، واژه نامه ای مركب از 300  مفهوم مرتبط با روش پژوهش 
آميخته ارائه شده است كه برای خوانندگان مبتدی اين حوزه، منبع 

مفيدی برای آشنايی با مفاهيم پايه محسوب می شود.

امتيازها و كاستی های كتاب
ــيار مفيد و  ــی، مطالب بس ــه عنوان يك منبع درس ــاب حاضر ب كت
ــه ارائه می كند. تجربه  ــده ای در خصوص روش تحقيق آميخت ارزن
طوالنی نويسندگان در تدريس روش تحقيق، به خوبی در محتوای 
اثر منعکس شده است. متن كتاب سليس و روان است، و انسجام و 
يك  دستی قابل قبولی در ارائه مطالب آن مشاهده می شود. رويکرد 
آموزشی اثر با طرح اهداف يادگيری در ابتدا، و تدوين پرسش هايی 
ــده است. در مجموع، به  برای تمرين در انتهای هر فصل تقويت ش
ــه صورت خودآموزی مفيد در  ــد كتاب حاضر می تواند ب نظر می رس

اختيار دانشجويان و محققان عالقه مند به اين موضوع قرار گيرد.
از ديگر امتيازهای اين كتاب، می توان به جامعيت و گستردگی 
منابع مورد استناد در آن اشاره كرد. استنادهای فراوان به آثار محققان 
ــان از احاطه وسيع نويسندگان به  ديگر در حوزه روش تحقيق، نش
اين حوزه دارد. ضمنًا وجود دو نمايه جداگانه موضوعی و اسامی به 

بازيابی سريع مطالب كمك می كند. 
البته، به رغم تمام امتيازها، می توان به تعدادی از كاستی  های 
ــاب تأكيد مفرط آن بر  ــتی های كت ــاره كرد؛ يکی از كاس آن نيز اش
ــه دو رويکرد كّمی و كيفی در سراسر اثر است.  اين افراط به  مقايس
حدی است كه نويسندگان تقريبًا هر بحثی را كه مطرح می كنند به 
ــه است. هر چند، به دليل آنکه پژوهش  نوعی مبتنی بر اين مقايس
ــه ای  ــت، چنين مقايس ــه حاصل تركيب اين دو رويکرد اس آميخت
ــت، به نظر می رسد در اين زمينه تا حدودی افراط  اجتناب ناپذير اس
ــده است. كاستی ديگر اثر، كمبود مثال از پژوهش های واقعی در  ش
ــی كتاب  ــت. با توجه به رويکرد آموزش ــای مختلف آن اس بخش ه
انتظار می رود كه در هر بحث، برای تبيين بيشتر موضوع مثال هايی 
نيز مطرح شود.  البته، اين نقصان با معرفی مثال هايی در صفحه ای 
ــت الکترونيکی اين  ــه اختصاصًا به عنوان پيوس ــر24 ك از وبگاه ناش
ــا اين حال،  ــت. ب ــده، تا حدودی قابل جبران اس ــاب طراحی ش كت
ــت كه همه خوانندگان همواره در زمان مطالعه  نمی توان انتظار داش

اين اثر هم زمان به اينترنت نيز دسترسی داشته باشند. 
ــتی های  در مجموع، امتيازهای اين اثر به مراتب بيش از كاس

ــار موجود در حوزه روش  ــت.  به ويژه آنکه در ميان معدود آث آن اس
پژوهش آميخته، اين كتاب از گستردگی و جامعيت بااليی برخوردار 
ــجويان  ــن كتاب می تواند برای دانش ــت. به نظر من مطالعه اي اس
ــوم اجتماعی و  ــته های عل ــياری از رش ــالت تکميلی در بس تحصي
ــی، علوم تربيتی، روان شناسی، و  علوم رفتاری از جمله جامعه شناس

كتابداری و اطالع رسانی بسيار مفيد و آموزنده باشد.
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