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Abstract: The use of mixed approach is
undergoing a remarkable increase day
by day. Researchers are continually
seeking solutions in order to perform
research projects and cognition issues
complexities. The purpose of the
present research is studying challenges
and opportunities of mixed approach in
humanities
researches.
Research
method was librarian and information
collection tool included domestic and
international books and journals. The
results of the study suggest that the use
of this approach is to better understand
the research issues in humanity
sciences. Some of research domains
such as educational and managerial
areas need this approach more than
other areas due to their inherent and
environmental complexities.
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مقدمه
علوم انساني سرشتي راهبردی و برنامهريز دارد و با فراهم کردن امکان شنایت انسان
و جامضه ،به يک تضبیر ،شالوده و سنگ بنای تحوالت ساير علوم محسوب ميشود.
نیروی محرکه تحقی و تفحص در تمام علوم ،انسانها هستند و اجتماع انساني است
که به ک ف مجهوالت در حوزه علوم طبیضي و علوم پايه مضنا ميدهد و از همین
روست که تحقی پیرامون انسان و جامضه ،ملزم به استفاده از تمامي فنون پژوهش
است.
بحث پیرامون پارادايمها برای تحقی و توسضه در علوم انساني بسیار مفید بوده
است .دو الگوی اثباتگرايي1و تفسیرگرايي 2که در دو طرت پیوستار پارادايمي قرار
ميگیرند ،بهترين نمايندگان طرز فکر و تلقي از علوم انساني هستند که از نظر تاريخي
ري ههای بحث در اين باره به دوران نیمه دوم قرن نوزدهم باز ميگردد و باب بحث
در اين مقوله تاکنون باز بوده است .بحث پیرامون اين دو پارادايم به بحث و جدال
میان روشهای کمي و کیفي تقلیم يافته است (تدلي 3و ت کری.)1998 ،4
در قرن نوزدهم رويکرد کمي در پژوهش رواج داشته است ،در سالهای  1900تا
 1950رويکرد کیفي در قبال کاستيهای رويکرد کمي در پژوهشهای علوم انساني
مورد توجه قرار گرفت و از دهه  ،1960ترکیب رويکردهای کمي و کیفي در يک
پژوهش م رح شده است .امروزه روشهای پژوهش کمي در علوم انساني ،به دلیم
مباني اثباتگرايي ،پیچیدگي مسائم انساني و تفاوت علوم انساني با علوم طبیضي ،مورد
نقد قرار گرفتهاند (امزيان .)1387 ،در علوم انساني با فهم و تأويم و در علوم طبیضي با
توصیف و تبیین سروکار داريم (صدوقي .)1386 ،به همین دلیم ،پژوه گران از
روشهای کیفي به جای روش کمي استفاده ميکنند (عابدی .)1385 ،بریي نیز روش
«هرمنوتیک» را مناسب پديدههای انساني مضرفي کرده ،دستیابي به اهدات جهانشمول،

1. Positivism
2. Interpretivism
3. Teddlie

4. Tashakkori
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تمايز علوم انساني از طبیضي و توجه به تمامیت و کلیت انسان را از مزايای آن
برشمردهاند (بدری.)1386 ،
اما طرفداران روشهای کمي الشهايي را در مورد روش کیفي اکر کردهاند
(ینیفر )1386 ،ولي طرفداران روشهای کیفي ،ارزيابي م الضات کیفي را با مضیارهای
موجود در روش کمي نامناسب ميدانند و مضیارهای جديدی متناسب با اين روشها
را م رح ميسازند .در عین حال ،ميتوان مضیارهايي را يافت که نق ة م ترك اين دو
روش به شمار ميروند .از جملة اين مضیارها ميتوان به «قابم قبول بودن»،
«انتقالپذيری»« ،قابلیت اطمینان» و «تأيیدپذيری» به منزلة مضیارهای م ترك بین
روشهای کمي و کیفي اشاره کرد (صدوقي.)1387 ،
از آنجا که روش کیفي نیز محدوديتهای یاص یود را دارد و در مورد اعتبار،
روايي و تضمیمپذيری نتايا آن انتقاداتي وجود دارد ،بریي روش ترکیبي را م رح
سایتهاند و مزايای دو روش کمي و کیفي را در روش ترکیبي قابم جمع ميدانند (نصر
و شريفیان .)1386 ،روش ترکیبي با نامهای «روش همگرا» « ،ندروشي» و «زاويهبندی»
(ترکیب روشها در پديدههای يکسان) نیز یوانده ميشود (ايمان .)1386 ،به طور کلي
رويکردهای کیفي و ترکیبي پژوهش در شرايط کنوني مورد توجه واقع شدهاند و
استفاده از رويکرد ترکیبي روز به روز در حال افزايش است .نکته مهم گونگي استفاده
از اين رويکرد ،الشها و فرصتهايي است که با آن همراه است .لذا در اين مقاله،
ابتدا به لزوم استفاده از اين رويکرد ،الگوها و طرحهای ترکیبي پردایته و سپس به دو
الش اين رويکرد و در کنار آن رهنمودهايي برای تبديم اين الشها به فرصت ارائه
ميشود .در اين زمینه ،روش کار و نوع تحقی کتابخانهای و بصورت اسنادی و ابزار
گردآوری اطالعات شامم کتب و مجالت دایلي و یارجي است.
رويكردهای كمي ،كيفي و تركيبي پژوهش
تحقی کمي ري ه در پارادايم اثباتگرايي و رويکرد کیفي از پارادايم تفسیرگرايي
ن أت گرفته است .پارادايم اثباتگرايي از طري پنا مفهوم زير تضريف ميشود:
 هستيشناسي :1اعتقاد براينکه ماهیت حقیقت سایته شده است. مضرفتشنایتي :2ماهیت دانش که از طري عینیت حاصم ميشود. اصم شناسي :1تحقی  ،تحت تأثیر ارزشهای محققان قرار نميگیرد.1. Ontology
2. Epistemology
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 سبک :سبک نوشتاری رسمي. روند تحقی  :من قیاسي (آنوگ بوزی و جانسون .)17 :2004 ،پارادايم تفسیرگرايي با استفاده از موارد زير شنایته ميشود:
 نسبيگرايي :4حقیقت به صورت محلي و با همکاری افراد سایته ميشود. مضرفتشنایتي تبادلي.5 روششنایتي هرمنوتیک :تجربیات محق بر تحقی اثرگذار است (لینکولن 6وگوبا.)2005 ،7
2

3

ترکیب رويکردهای کمي و کیفي تحت عنوان رويکرد ترکیبي از دهه  ،1960جای
یود را در حی ههای مختلف تحقی علوم انساني باز کرده است .استفاده محققان از
رويکرد ترکیبي به منظور مد نظر قرار دادن پیچیدگي سئواالت تحقی در علوم مختلف در
حال تبديم به شیوهای متداول است (پالنوکالرك .)2005 ،8برگمن )2010( 9عنوان ميکند
تحلیم ابضادی تحقیقات ترکیبي ميتواند در درك کدگذاری و کدبرداری مفاهیم
ياریرسان باشد .همین تحلیم ابضادی از مفاهیم کلیدی نه تنها ميتواند به طراحي بهتر
سئواالت کمک کند ،بلکه تحلیم و تفسیرها را هم جهتدهي مينمايد ( .)66به طور کلي
رويکردهای کمي و کیفي و ترکیبي را با پارادايمهای اثباتگرايي ،تفسیرگرايي و
عممگرايي ميتوان در جدول زير ن ان داد (مورگان.)52 :2007 ،10

1. Axiology

2. Onwuegbuzi
3. Jonson

4. Relativism
5. Co created
6. Lincoln
7. Guba
8. Plano Clark
9. Bergman
10. Morgan
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جدول ( )1مقايسه سه رويكردپژوهش
روشهای
جمعآوری
اطالعات

رويكردتركيبي
استقرايي -قیاسي
4
اهني -عیني
7
قابلیت انتقال
منبع( :مورگان)2007 ،

1

رويكردكيفي
2
استقرايي
5
اهنیت
8
زمینه

رويكردكمي
3
قیاسي
6
عینیت
9
تمامیت

لزوم استفاده از رويكرد تركيبي در تمامي حيطههای علوم انساني
محققان لزوم بکارگیری رويکرد ترکیبي در رشتههای مختلف ،رشتههايي که کمتر از
اين رويکرد سود ميجويند ،را مورد بحث قرار دادهاند .در همین راستا ،ترپ 10و
هولت )2008( 11مقاله تحلیلي را تحت عنوان "روشهای ترکیبي در مديريت" به
رشته تحرير درآوردهاند .آنها عنوان ميکنند م الضات مديريت به علت وجود س ح
گستردهای از سئواالت ،وجود پارادايمهای نظری از علوم مختلف و س وح مختلف
تجزيه و تحلیم ،از ترکیب رويکرد کمي و کیفي سود بسیار ميبرند .ولي متأسفانه
رويکرد ترکیبي در آنها عمومیت ندارد .سپس روند تحقیقي که در سال  2006پیرامون
میزان استفاده از رويکرد ترکیبي در م الضات مديريت انجام شده و اين موضوع را
تصدي ميکند بازگو ميکنند .در اين تحقی  ،دو مجله س ح باالی مديريتي به نامهای
فصلنامه علوم اداری ( 12 )ASQو آکادمي مجله مديريت ( 13)AMJمورد بررسي قرار
گرفته است .نتايا تحقی عبارت بودند از:
1. Abductive
2. Inductive
3. Deductive
4. Intersubjectivity
5. Subjectivity
6. Objectivity
7. Transferability
8. Context
9. Generality
10. Thrope

11. Holt
12. Administrative Science Quarterly
13. Academic Management of Journal
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  9مقاله از ( )ASQو  12مقاله از ( )AMJرويکرد کمي؛  3مقاله از ( )ASQو  3مقاله از ( )AMJرويکرد کیفي؛  2مقاله از ( )ASQو  2مقاله از ( )AMJتجزيه و تحلیم کمي دادههای کیفي؛  2مقاله از ( )ASQو  2مقاله از ( .)AMJدر ابتدا رويکرد کیفي و سپس تجزيهو تحلیم کمي و در نهايت با توجه به نتايا تحقی  ،محققان را به استفاده از اين
رويکرد ترغیب کردند (ص .)133
1
در پژوهشهای تربیتي هم همین بحث جريان دارد .کرسول و همکاران ()2007
اعتقاد دارند که رويکرد ترکیبي فرصتي را برای فهم بهتر ماهیت ندگانه تحقیقات
آموزشي در ایتیار قرار ميدهد و اظهار ميدارند تحقیقات ترکیبي که بر رويکرد کمي
تأکید دارند ،قادر به روشن سایتن داللتها و زوايای موضوع و زمینه آن نیستند.
بنابراين تحقیقات ترکیبي با بینش کیفي ،نقش مهمي را ايفاء ميکنند تا از طري آن
بتوان به پیچیدگيهای ااتي آموزش نايم گ ت (هو.)42 :2004 ،2
در دایم ک ور نیز تحقیقاتي در اين زمینه انجام گرفتیه اسیت .عابیدی و شیوایي
( )1388در مقايسه روششناسي کمي و کیفیي در علیوم رفتیاری ،مضتقدنید در حیوزه
علوم انساني و رفتاری ،انتخاب رويکرد انجام پژوهش بر پايه جهانبینیي و یار وب
فکری است .پژوه گران علوم انساني و رفتاری از فلسفه علیم در ايین علیوم آگیاهي
نداني ندارند و اين امر باعث شده است که نقد و بررسي مضرفتشناسیي روشهیای
پژوه ي در حوزه اين علوم ،ندان جیدی گرفتیه ن یود و حتیي آن را کیاری عبیث
بدانند .روشهای پژوهش در علوم انسیاني و رفتیاری در دو رويکیرد یردگرايانیه يیا
کميگرا و تفسیرگرايانه يا کیفيگرا قرار دارند ،اما سکان پیژوهش در ک یور بیر دوش
کميگرايي ،استوار گرديده است .اما به باور بسیاری از صیاحبنظیران و پژوه یگران،
دگرگونيهای سريع اجتماعي و گوناگوني واقضییتهیای زنیدگي ،روششناسیيهیای
قیاسي سنتي يا روشهای کمي ،ديگر نميتوانند پديدهها ،روابط ،تغیییرات و ارزشهیا
را تأيید يا اصالح نمايند.
بازرگان ( )1388در کتاب «روشهای تحقی آمیخته :رويکردی برتر برای کند و
کاو در مسائم نظام آموزشي» مضتقد است پژوه گر به طور ضمني ديدگاههای فلسفي
1. Creswell
2. Howe
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زيربنايي مضرفت شنایتي را مفروض دانسته و بر اين پايه به انتخاب روش تحقی
ميپردازد .به منظور پي بردن به مسائم و واقضیت عناصر ت کیمدهنده نظامهای
آموزشي ،هار ديدگاه نظری – فلسفي زيربنايي مضرفتشناسي را ميتوان مدنظر قرار
داد که اين ديدگاهها از نظر تضريف واقضیت پديدهها و گونگي دستیابي به شنایت
درباره آنها متفاوت است .اين ديدگاهها شامم اثباتگرايي ،تفسیرگرايي ،نظريه انتقادی
و پساسایتارگرايي است که درصدد پاسخگويي به سئواالت هستيشناسي،
مضرفتشناسي و روششناسي است .پژوهشگری که روشهای تحقی کمي را بر
ميگزيند به طور ضمني پارادايم اثباتگرايي را مبنای پي بردن به مسئله تحقی قرار
ميدهد يضني از طري صورتبندی فرضیهها و سئواالت تحقی و استفاده از
روشهای توصیفي و آزماي ي درصدد شنایت پديدههای مورد م الضه است.
پژوه گری که روشهای تحقی کیفي را بر ميگزيند پارادايم تفسیرگرايي ،انتقادی و
پساسایتارگرايي را مبنای پي بردن به مسئله تحقی قرار ميدهد.
حسني ( )1389مضتقد است که ماهیت پژوهش در موضوعات میان رشتهای،
تلفیقي است .روششناسي ترکیبي مبتني بر ديدگاه عممگرايي است .در اين ديدگاه،
سئوالي که در تحقی پرسیده ميشود مهمتر از روش تحقی است و پژوه گران در
استفاده از پیشفرضهای کمي و کیفي در تحقیقات یود از آزادی عمم بریوردارند
و ت وي ميشوند که در راستای پاسخ به سئوال تحقی از روشهای ندگانه در
جمعآوری ،تحلیم و تفسیر دادهها استفاده نمايند .مهمترين الش پژوه گران در
روششناسي تلفیقي ،نگرش واگرا در بین پژوه گران است که توسضه بینش تلفیقي را
با م کم مواجه سایته است.
شريفیان ( )1387در نوعشناسي و فرايند طراحي و اجرای پژوهش ترکیبي ،دو
نوعشناسي اول (طرحهای ند جانبه ،گنجانده شده ،تبییني و اکت افي) و نوعشناسي دوم
(الگوی پژوهش ترکیبي و روش پژوهش ترکیبي) را م رح کرد .برای طراحي و اجرای
پژوهش ترکیبي سیزده گام را م رح نمود -1 :تضیین هدت کلي پژوهش؛  -2تدوين اهدات
جزيي پژوهش؛  -3تضیین دلیم يا من ترکیب؛  -4تضیین هدت انجام ترکیب؛  -5تدوين
سئوالهای پژوهش؛  -6انتخاب طرح نمونهگیری؛  -7انتخاب طرح پژوهش؛  -8جمعآوری
دادهها؛ -9تحلیم دادهها؛  -10اعتباربخ ي به دادهها؛  -11تفسیر دادهها؛  -12تدوين گزارش
پژوهش؛  -13تدوين دوباره سئوالهای پژوهش.
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الگوهای مورد استفاده در رويكرد تركيبي
هر ند رويکرد ترکیبي رواج يافته است ولي شرايط بالقوه آن هنوز به درستي شنایته
ن ده است .بسیاری از محققان ،رويکردهای کمي و کیفي را به شیوههای نامناسب
ترکیب ميکنند .کرسول ( )1996هار الگو را برای کاربرد در پژوهشهای تربیتي
ارائه دارند .اين هار الگو عبارتند از:
الگوی اول :يکي از کاربردهای اين الگو ،به بديع بودن موضوع و نداشتن ابزار بر
ميگردد .محق با استفاده از م الضه کیفي به سایت ابزار ميپردازد.
الگوی دوم :ابتدا تحقی کمي صورت ميگیرد و سپس جهت اطمینان بی تر
يافتههای کمي ،م الضه کیفي صورت ميگیرد.
الگوی سوم :ابتدا شیوه کیفي انجام ميشود و سپس به منظور تفصیم دادهها از
روش کمي پژوهش استفاده ميشود.
الگوی هارم :پژوهش کمي و کیفي به صورت همزمان و در کنار يکديگر و از
مسیرهای یاص یود پیش ميرود (نصر و شريفیان.)1386 ،
در همین راستا ،کرسول ( )2003سه طرح تحقی ترکیبي را مضرفي نمود:
 -1طرحهای تحقی آمیخته بهم تنیده :پژوه گر به هر دو مجموعه دادههای کمي
و کیفي وزن مساوی ميدهد.
 -2طرحهای تحقی آمیخته ت ريحي :پژوه گر به منظور ت ريح يک پديده ،وزن
اصلي را به دادههای کمي ميدهد.
 -3طرحهای تحقی آمیخته اکت افي :پژوه گر درصدد زمینهيابي درباره موقضیت
نامضین ميباشد .برای اين منظور ابتدا به جمعآوری دادههای کیفي ميپردازد (بازرگان،
.)1387

چالشهای موجود و فرصتها
نخستين چالش :محققان اعتقاد دارند ال ي که رويکردی ترکیبي با آن درگیر است
است تمرکز بر اثباتگرايي و تحقی کمي است (طرحهای ت ريحي) (هسه بیبر،1
 .)2010در همین راستا کرسول ( )2003اظهار ميدارد که طرح ترکیبي رايا ،طرحي
است که از آن برای سه سوسازی( 2کمي +کیفي) استفاده ميکنند ،بدين مضني که
1. Hesse- Biber
2. Triangulation
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تحقی کیفي به منظور اعتباربخ ي به يافتههای آماری حاصم از رويکرد کمي به کار
ميرود ،رويکردی که تفکر غالب در آن ،تفکر اثباتگرايي است .برانون )2005( 1نیز
بیان ميکند که طرحهای ترکیبي کنوني ،رويکرد کیفي را به عنوان رويکرد ثانويه در
نظر مي گیرند و يک تحقی کیفي کو ک در ادامه يک کار پیماي ي عظیم انجام
ميشود ( .)184بال 2و مايلن )2007( 3نیز به اين امر اشاره دارند که در تحقیقات
بازاريابي بی تر پژوهشها جهتگیری اثباتگرايانه داشته و رويکرد کیفي نقش
حمايتي را بر عهده دارد.

چارچوب تحولي :تبديل چالش به فرصت
با توجه به الش م رح شده يضني کمبود استفاده از رويکرد تفسیرگرايي در رويکرد
ترکیبي ،دان مندان درصدد هستند تا با م رح کردن نوع مسائم اجتماعي روز ،لزوم توجه
به رويکرد کیفي در ار وب تحقیقات ترکیبي را ن ان دهند .دنزين 4و لینکولن ()2005
در مورد مسائم اجتماعي روز صحبت ميکنند ،مسائلي مانند فقر ،بیماری ،جنگ و قدرت
نابرابر .آنان بیان ميکنند که ارزشها جزء الينفک تمامي تحقیقات هستند و اهدات تحقی
بايد در راستای عدالت اجتماعي و مدنظر قرار دادن شرايط انساني در جوامع باشند.
تحقیقات اجتماعي از طرفي نیاز به مدنظر قرار دادن اين موارد دارند و از طرت ديگر ،بايد
نقش مهم محققان را در شنایت اين مسائم در نظر داشته باشند .در حقیقت ،روش تحقی
بايد متناسب با اين جوامع در نظر گرفته شود .تمامي رويکردهای تحقیقي بايد در راستای
شنایت عمی موارد فوق قرار گیرد و رويکرد ترکیبي هم که مورد توجه روزافزون
قرارگرفته است نیز بايد از همین قاعده پیروی کند و از روشهايي سود جويد که پژوهش
را به سمت و سوی زوايای روشنتر سوق دهد (سويتمن .)2010 ،5م الب باال بدين مضني
است که تحقیقات ترکیبي به اندازه کافي به جنبه تفسیری نميپردازند و به فهم عمیقي از
شرکتکنندگان تحقی و زمینه مورد پژوهش نميرسند .اییراً تحقیقات آموزشي روی

3. Brannon
2. Bahl
5. Milen
4. Denzin
1. Sweetman
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پیوستاری قرار گرفتهاند که از اثباتگرايي فاصله گرفته و به تفسیرگرايي نزديک ميشود
(آنووگ بوزی 1و لیچ.)387 :2005 ،2
م الب فوق زمینهای را برای رويکرد ترکیبي کیفيمدار فراهم ميکند .رويکرد ترکیبي
کیفيمدار راههايي ارائه ميدهد که از طري آن ،تضامم با پديده مورد نظر و با توجه به زمینه
آن پديده صورت ميگیرد (گرين .)2007 ،3ماسون )2006( 4اظهار ميدارد که در اين
تحقیقات بايد دو مرحله یرد و کالن را در نظر گرفت .در مرحله یرد پديده مورد نظر
مورد م الضه قرار ميگیرد و در مرحله کالن پديده مورد نظر با توجه به زمینهاش لحاظ
ميشود .هال 5و رايان )2011( 6اعتقاد دارند که م الضه موردی بهترين حالت برای
ترکیبي کیفيمدار ميباشد زيرا در م الضه موردی ،درگیری مدنظر با تجارب و
پیچیدگيهای زمینه در س وح مختلف حاصم ميشود .جکسون )103 :2006( 7اعتقاد دارد
که م الضه موردی از انض اتپذيری روشي بریوردار است .م الضات موردی همچنین
ابزاری برای ارتقای مهارتهای محققان به منظور تبیین مسائم اجتماعي در م الضات
ترکیبي فراهم ميکند (ماسون.)25 :2006 ،
در تأيید م الب باال که به رويکرد ترکیبي کیفيمدار با استفاده از م الضه موردی
ميپردازد ،هسه بیبر ( )2010در م الضه یود تحت عنوان "رويکرد کیفي در تحقیقات
ترکیبي" به بررسي تحقیقاتي ميپردازد که از ار وب ترکیبي کیفيمدار در بستر
م الضه موردی سود جستهاند و عنوان ميکند که نتیجه بررسي او حاکي از همافزا
بودن اين روش در جهت روشن شدن م لب است .وی موارد زير را از مزيتهای
اين روش ميداند:
 استفاده از رويکرد کمي به منظور دستیابي به نمونهای مضرت با هدت افزايشتضمیمپذيری يافتههای کیفي.
 استفاده از رويکرد کمي به منظور تبیین جمضیت مورد عالقهای که پیشبینين ده است .مثالي از اين امر هنگامي است که يافتههای تحقی کمي ،زيرگروههايي از
دادههای پرت را ن ان دهد که نیاز به تحقی عمی تری داشته باشد زيرا اين گروهها
اطالعات پیشبیني ن دهای را در ایتیار قرار ميدهند.
1. Onwuegbuzi
3. Leech
4. Greene
5. Mason
5. Hall
7. Ryan
8. Jackson
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 افزايش اعتبار و پايايي يافتههای تحقی . استفاده از تحقی کمي به منظور آزمايش اعتبار يافتههای تحقی کیفي درجامضهای وسیعتر.
نمونهای از تحقی انجام گرفته با استفاده از اين روش تحقیقي است که هال و
رايان ( )2011تحت عنوان "پاسخگويي آموزشي :يک م الضه ترکیبي کیفيمدار" انجام
دادهاند و عنوان کردهاند که اين رويکرد مناسبترين رويکرد ممکن به منظور تحقی
در حی ههای کمي مانند پاسخگويي آموزشي است (ص .)115
1
چالش دوم :در ادامه بررسي الشهای رويکرد ترکیبي رايا ،برايمن (:2006
 )113با استناد به نتايا تحقی تحلیم محتوای یود در حی ه تحقیقات ترکیبي ،باز هم
2
به سل هگری تحقیقات کمي و کمبود تحقیقات ترکیبي با استفاده از الگوی همزمان
(طرحهای تحقی آمیخته بهم تنیده) اشاره ميکند .در اديبات رويکرد ترکیبي ،مسئله
الگوی همزمان اين دو رويکرد مورد توجه فزايندهای قرار گرفته است .در طرحهای
ترکیبي متوالي ،محققان دادههای کمي و کیفي را در دو مرحله جمعآوری ميکنند و
سپس با استفاده از روشهای ترکیبي رايا سضي در برقراری ارتباط میان دو مرحله از
م الضه را دارند (گرين 3و کاراسلي .)1997 ،4بالضکس ،در طرحهای همزمان محققان
دادههای کمي و کیفي را در يک مرحله جمعآوری ،تجزيه ،تحلیم و ترکیب ميکنند تا
به اطالعات تکمیلي دست يابند (تدلي و ت کری .)2009 ،دان مندان از روشهای
ادغام مختلفي در طرح همزمان استفاده کرده و الشهای ادغام اين دو رويکرد را
آزمايش کردهاند (کرسول .)2008 ،عليرغم  20سال تحقی پیرامون رويکرد ترکیبي،
اوکاتین )147 :2007( 5اییراً به اين امر اشاره کرده که هنوز هم رويکردهای نامناسب
ادغام در ار وب رويکرد همزمان ديده ميشود و اشاره ميکنند که محققان
روشهای کمي و کیفي را به شکلي نامناسب ترکیب ميکنند .بضیي نويسندگان اعتقاد
دارند که کمبود متون علمي در اين حی ه ميتواند ايجاد کننده اين م کم باشد
(گرين .)2007 ،برايمن اعتقاد دارد که کمبود مثالهای عملي از گونگي استفاده از
اين الگو ،م کم اصلي محققان برای استفاده از آن است.

1. Bryman
2. Concurrent
3. Green
4. Caracelli
1. Ocathian
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استراتژیهای تركيبي :راهبردی برای تبديل چالش موجود به فرصت
کرسول ( )2007سه استراتژی را به منظور ترکیب دو رويکرد کمي و کیفي را در طرح
همزمان درنظر ميگیرد:
 -1پیوند در بحث و نتیجهگیری :سادهترين استراتژی ترکیب اين دو رويکرد ،ارائه
و تفسیر نتايا اين دو رويکرد به صورت نوشیتاری در قسیمت بحیث و نتیجیهگییری
است .بررسي م الضات انجام شده توسط رويکرد ترکیبي ن ان ميدهد کیه ايین روش
يکي از راياترين شیوههای ترکیب است (پالنوکالرك.)1548 :2008 ،
 -2پیوند از طري ماتريس :دومین استراتژی از طري ن انگرهای تصويری اسیت،
به یصوص با استفاده از میاتريسهیا .اسیتفاده از میاتريسهیا در تحقیقیات ،موضیوع
جديدی نیست .محققان از جداول تیوافقي بیرای ن یان دادن دادههیای کمیي اسیتفاده
ميکنند .بنابراين ماتريسها نقش عمدهای را در نمايش اطالعات کیفي برعهیده دارنید
(مايلز و هوبرمن .)1994 ،استفاده از ماتريس در رويکرد ترکیبي نیز توجه فزايندهای را
به یود جلب کرده است (اوکاتین.)2007 ،
 -3پیوند از طري تحول دادهها :تحول دادهها فرايند کمي کردن دادههیای کیفیي و
کیفي کردن دادههای کمي است .هدت از تحیول دادههیا دسیتیابي بیه دو مجموعیه از
دادههاست که قابلیت مقايسه بی تری را دارا هستند.

استراتژیهای ادغام ،تكنيکها و نمونه سئواالت

پالنوکالرك ( )2010تحقیقي را تحت عنوان "کاربرد سه استراتژی ادغام در ار وب
رويکرد همزمان ترکیبي به منظور م الضه يک برنامه آموزشي غیرسنتي" انجام دادند.
در زير به استراتژیهای ادغام در طیرح همزمیان و تکنییکهیای آن بیا اسیتفاده از
تحقی انجام شده و نمونه سئواالتي از برنامه آموزشي مورد ارزيابي ميپردازيم.
استراتژیهای ادغام ترکیب در بحث و نتیجهگیری ،سه مورد زير ميباشند:
 مقايسه يافتهها روش به روش به منظور مؤيد بودن،مثال :تا ه میزان يافتههای تحقی کمیي پیرامیون درجیه سیودمندی م یارکت در
برنامه ،يافتههای تحقی کیفي در اين مورد را تأيید ميکند؟
 -ارائه تصوير روشن از دادهها با استفاده از دو مجموعه تكميلي از يافتهها،

رويکرد ترکیبي در پژوهشهای علوم انساني :الشها و فرصتها

23

مثال :آيا توصیفهای کیفي از تأثیر مییزان م یارکت بیر عملکیرد ،تکمییم کننیده
يافتههای کمي است؟
 شناسايي اختالف عقيدهها و رويكردهای جايگزين،مثال :از ه طرقي يافتههیای کیفیي در میورد جنبیههیای منفیي برنامیه م یارکت،
رويکردهای جايگزيني را برای يافتههای کمي مثبت ارائه ميدهد؟
استراتژیهای ادغام از طري ماتريس ،شامم موارد زير است:
 كشف تفاوتها در دادههای كيفي بر پايه دستهبندیهای كمي :گونهاظهارنظرهای یانمهای شرکتکننده در برنامه در مورد اعتماد به نفس از
اظهارنظرهای آقايان شرکتکننده متفاوت است؟
 آزمايش تفاوتها در يافتههای كيفي براساس تفاوتهای آماری درمتغيرهای متوالي :از ه طرقي ادراکات شرکتکنندگان از سودمندی م ارکت،
ن اندهنده تفاوت مضنيدار میان رشتههای متفاوت است؟
آزمايش تفاوتها در يافتههای كمي بر اساس تحقيق كيفي :گونه تأثیرم ارکت بر اساس جنبههای منفي تجربه شده در میان م ارکت کنندگان متفاوت
است؟ (جنبههای منفي که در م الضه کیفي بدست آمده است).
استراتژیهای ادغام از طري تحول دادهها شامم موارد زير است:
 ارائه متغيرهای كمي بر اساس يافتههای كيفي به منظور بررسي ارتباط باسايرمتغيرها؛
مثال :ه متغیرهايي ن ان دهنده میزان جنبههای منفي تجربه شده افراد در برنامه
هستند؟ اين متغیرها گونه با متغیرهای ديگر مرتبط ميشوند؟
 يكپارچه كردن متغيرهای كمي و كيفي به منظور ارائه متغيرهای معتبرتر درتجزيه و تحليل آماری؛
مثال :بر اساس يافتههای کمي و کیفي ه ن انگری به بهترين صورت میزان عالقه
افراد به شرکت در برنامههای آينده را ميسنجد؟ اين ن انگر ه ارتباطي با ساير
ن انگرها دارد؟

بحث و نتيجهگيری
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در دو دهه گذشته عالوه بر پاراديم مرسوم تحقی مبتني بر اصالت اثباتگرايي ،استفاده
از پارادايمهای ديگر مورد توجه قرار گرفته است .به طوری که در حال حاضر برای
شناسايي مسائم و م کالت سیستمهای اجتماعي ،رفتاری و آموزشي استفاده از
رويکردهای ترکیبي از اهمیت زيادی بریوردار شده است .زيرا با وجود ماهیت
پیچیده پديدهها نميتوان فقط به استفاده از يک روش اکتفا نمود .رويکرد ترکیبي به
عنوان جايگزيني برای رويکردهای کمي و کیفي جای یود را در عرصه پژوهش يافته
است .در اين راستا ،صاحبنظران ،طرحها و الگوهايي را به منظور گونگي ترکیب
ارائه دادهاند .آنچه مسلم است لزوم استفاده از اين رويکرد به منظور فهم بهتر مسائم
مورد پژوهش در علوم انساني ميباشد .بضیي از حی ههای پژوهش مانند تحقیقات
تربیتي و مديريتي به دلیم پیچیدگيهای ااتي و محی ي بی تر از ساير حی هها نیازمند
استفاده از اين رويکرد هستند ،ولي بايد جانب احتیاط را در گونگي کاربرد رويکرد
ترکیبي متناسب با ماهیت پژوهش در نظر گرفت .آنچه که در ار وب رويکرد
ترکیبي در مورد آن بحث زيادی ميشود ،فاصله گرفتن از اثباتگرايي در اين
ار وب ميباشد .بحث رايا در م الضات ترکیبي بحث ار وب تحولي است،
ار وبي که محققان را به م الضه پديدهها در زمینه آن و به طور عمی در بستر
رويکرد ترکیبي ترغیب ميکند .رويکرد ترکیبي کیفيمدار ،رويکرد تازه اوج گرفته
مورد نظر صاحبنظران است و تحقیقات مختلف ،سودمندی آن را ن ان دادهاند .مورد
ديگر ،راهبردهای ادغام در رويکرد همزمان است که نتايا تحقیقات ن ان ميدهد
استفاده از اين راهبردها به روشن شدن م لب ياری ميرساند .به طور کلي
صاحبنظران به طور مداوم در پي رهیافتهايي به منظور انجام پژوهشها به بهترين
شکم ممکن و شنایت هر ه بی تر پیچیدگيهای مسائم علوم انساني هستند .در
نتیجه ،شايسته است که محققان ک ور ما هم اين راهبردها را مد نظر داشته و از آنها
سود جويند .رويکرد ترکیبي به لحاظ فلسفي از روش پراگماتیسمي بهره ميگیرد،
من تحقی در اين روش بر استفاده از قیاس و استقراست ،همچنین رويکرد ترکیبي،
جامع ،تکثرگرا و کامم کننده است و به محق اين امکان را ميدهد که با توجه به
موضوع تحقی یود روش مناسب را برگزيند.
استفاده از روش تحقی ترکیبي به مضني کم اهمیت جلوه دادن روشهای کمي و
کیفي نیست ،بلکه بر عکس بر اساس اين روش هر دو رهیافت مهم و مفید تلقي
ميشود .هر کدام از روشهای کمي و کیفي دارای محاسن و مضايبي است و هدت
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روش ترکیبي استفاده از محاسن و رفع مضايب است .البته بايد توجه داشت که تغییر
نگرش نسبت به روش کميگرا نبايد به گونهای باشد که به طور کلي آن را نفي نمايد
و بررسي و ارائه تواناييها و قابلیتهای روش کیفي هم نبايد به صورت اغراقآمیز
بیان گردد .اين روشها ،با توجه به مقتیای زماني آشکار ،تضديم شدهاند ،لذا گذر از
کميگرايي به کیفيگرايي ندان هم آسان به نظر نميآيد .اکنون که در ک ور ما
کميگرايي و تسلط نگرش عددی بر پژوهشهای علوم انساني و رفتاری به گونهای
است که به نظر عدهای ،دستیابي به دانش را اساساً به بهرهگیری از روشهای کمي
امکانپذير ميدانند و روشهای کیفي را مورد غفلت قرار دادهاند ،ابتدا بايد جامضه
پژوهش ک ور را هم در س ح آموزش روشهای پژوه ي و هم در س ح اجرا و
ارزشیابي آنها به مباني روششناسي پژوهش آشنا نمود.
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