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آش��نايی محققان با «روشهای تحقيق علمی» و مهارت آنان در
اجرای دقيق اين روشه��ا ،از مهمترين عوامل موفقيت طرحهای
پژوهشی محسوب میشود .در واقع ،روش تحقيق همچون نقشهای
مس��ير حرکت محقق را به او نش��ان میده��د ،و او با دنبال کردن
مس��يرهای موجود در اين نقش��ه به سمت مقصد مورد نظر حرکت
میکند .ا ّما بسته به نوع پژوهش ،پرسشهايی که در آن مطرح است،
و مس��ئلهای که زمينهساز انجام پژوهش ش��ده ،هر پژوهشگر بايد
مناس��بترين روش را برگزيند .بحث در خصوص تناسب هر روش
خود به تنهايی مقولهای مفصل و پيچيده است و اجرای صحيح هر
يک نياز به رعايت اص��ول و قواعدی معين دارد ،که تضمينکننده
روايی و پايايی تحقيق باشد .ا ّما پژوهشگران در رشتههای مختلف
چگونه بايد مناسبترين مسير و ابزار را برای تحقيق خود برگزينند
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و چگون��ه بايد از صحت اجرای آن اطمينان يابند؟ اين دو پرس��ش
اساس��ی از جمله پرسشهايی است که معمو ًال در کتابهای روش
تحقيق به آن پاس��خ داده میش��ود .تا کنون در حوزههای مختلف
علوم اجتماعی و علوم رفتاری صدها کتاب و هزاران مقاله منتش��ر
ش��ده و هر يک با س��اختاری کم و بيش مش��ابه به اين پرسشها
پاسخ گفتهاند .برخی از اين آثار بر «رويکرد ک ّمی» 3تأکيد داشتهاند
و برخی ديگر بر «رويکرد کيفی» .4در سالهای اخير نيز با استقبال
پژوهش��گران از «پژوهش آميخته»( 5ترکيبی) آثاری در اين زمينه
منتشر ش��ده اس��ت که کتاب «مبانی روشهای پژوهش آميخته:
ترکي��ب رويکردهای ک ّمی و کيفی در علوم اجتماعی و رفتاری» ،از
جمله جديدترين و جامعترين آنهاس��ت .در روش پژوهش آميخته،
پژوهش��گر خود را به يک روش محدود نمیکند ،بلکه مجاز اس��ت
در مراح��ل مختلف تحقيق ،بس��ته به نيازی که برای پاس��خگويی
به پرس��شهای خود دارد ،از روشهای مختلف اس��تفاده کند .اين
رويک��رد از آن جهت «آميخته» يا «ترکيب��ی» نام دارد ،که دادهها
و يافتهه��ای اين تحقيقات بهجای آنکه فقط مبتنی بر يک رويکرد
باشند ،حاصل ترکيب دو رويکرد ک ّمی و کيفی هستند .در واقع ،در
پژوهشهای آميخته دادههای عددی و آماری معمول در مطالعات
ک ّم��ی به همان اندازه اهميت دارند که دادهها و يافتههای روايتی و
تفسيری مرسوم در مطالعات کيفی .به سخنی ديگر ،روش تحقيق
آميخته ،محصول آشتی و همزيستی مسالمتآميز دو رويکرد ک ّمی
و کيفی اس��ت؛ دو رويکردی که در چند دهه گذش��ته به نوعی در
مقاب��ل يکديگر قرار گرفته و گاه به انتقاد از يکديگر پرداختهاند .ا ّما
پژوهشهای موفقی که با استفاده از روش آميخته انجام میشوند،
نشان میدهند دو رويکرد ک ّمی و کيفی نه در مقابل يکديگر ،بلکه
در کن��ار هم قرار دارند .بر اين اس��اس ،رويکردهای ک ّمی و کيفی
بهجای آنکه با هم در تضاد باش��ند ،میتوانند ح ّتی در يک تحقيق
واحد مکمل يکديگر محسوب شوند.
معرفی نويسندگان

نويسنده اول اين اثر ،چالز تدلی ،دانشآموخته «دانشگاه کارولينای
شمالی» 7در رشته روانشناسی اجتماعی و استاد بازنشسته دانشکده
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روش تحقيق همچون
نقشهای مسير حرکت
محقق را به او نشان
میدهد ،و او با دنبال
کردن مسيرهای
موجود در اين نقشه به
سمت مقصد مورد نظر
حرکت میکند

معرفی کتاب

اثر حاضر در قالب کتاب درس��ی تنظيم ش��ده و شامل دو بخش و
 12فصل اس��ت .بخش نخست با عنوان «پژوهش آميخته :سومين
خيزش روشش��ناختی» ،پنج فصل کتاب را دربرگرفته و به تعاريف
تاريخچ��ه و بحثهای نظری و بنيادی اين حوزه میپردازد .بخش
دوم با عنوان «روشها وراهبردهای پژوهش کيفی» ،از هفت فصل
تش��کيل ش��ده و بر خالف بخش نخست بيش��تر به مباحث عملی
اختص��اص يافت��ه ،و مراحل انجام پژوهش ب��ه روش آميخته را به
تفصيل تشريح میکند.
12
نخستين فصل کتاب ضمن تبيين دو مفهوم بنيادی «پارادايم»
و «جامعه پژوهشگران» 13،به ترتيب به معرفی و تشريح سه رويکرد
ک ّم��ی ،کيفی و آميخته در پژوهشهای عل��وم اجتماعی و رفتاری
میپردازد ،و وجوه اش��تراک و تمايز آنها را برمیشمارد .نويسندگان
اث��ر حاضر معتقدند پايبندی محققان اين حوزهها به هر يک از اين
سه رويکرد ،منجر به تشکيل سه جامعه پژوهشی مجزا شده است.
گروه نخس��ت در انجام تحقيقات خود صرف�� ًا از روشهای ک ّمی و
پوزيتويستی 14بهره میگيرند و يافتهها و تحليلهای خود را فقط بر
اساس دادههای عددی و آماری بنا میکنند .در حالی که گروه دوم از
رويکرد کيفی استفاده میکنند ،به پارادايم ساختارگرايی 15معتقدند و
بيش��تر به دادهها و تحليلهای «روايتی و تفسيری» 16عالقه دارند.
در کن��ار اين دو گروه ،محققانی ک��ه با ترکيب رويکردهای ک ّمی و
کيفی روش پژوهش آميخته را مبنای کار خود قرار دادهاند ،در واقع
س��ومين گروه را ايجاد میکنند .فصل دوم ،با ارائه جزئيات بيش��تر
در خصوص ش��باهتها و تفاوتهای س��ه رويکرد مطرح شده در
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علوم تربيتی «دانش��گاه دولت��ی لوئيزيانا» 8اس��ت .وی در کارنامه
س��الهای تحقيق و تدريس خود عالوه بر سابقه  25سال تدريس
در زمينه روش پژوهش ،فهرست مفصلی از آثار متعدد در اين حوزه
دارد .نويس��نده همکار عباس تش��کری 9،نيز دانشآموخته دانشگاه
کارولينای ش��مالی در رشته روانشناسی اجتماعی است ،و در زمان
نگارش اين کتاب استاد «دانشگاه بينالمللی فلوريدا» 10بوده است.
ايشان در حال حاضر رئيس «گروه روانشناسی تربيتی» «دانشگاه
تگزاس شمالی» 11است.
تدلی و تش��کری عالوه بر اينکه هر ي��ک به تنهايی صاحب
آثار فراوانی در حوزه روش تحقيق آميخته هستند ،تا کنون چندين
اثر مشترک در اين زمينه به رشته تحرير درآوردهاند .اين دو محقق
قب��ل از انتش��ار اثر حاض��ر دو کتاب ديگر در همين زمينه منتش��ر
کردهاند (تشکری و تدلی.)2003 ،1998 ،
کتاب نخس��ت با عن��وان «روششناس��ی آميخت��ه :ترکيب
رويکردهای ک ّمی و کيفی» در س��ال  ،1998و کتاب دوم با عنوان
«دس��تنامه پژوه��ش کيف��ی در پژوهشهای عل��وم اجتماعی و
رفتاری» ،در سال  2003منتشر شده است .در حال حاضر ايشان در
حال تدوين ويرايش دوم «دستنامه پژوهش کيفی در پژوهشهای
علوم اجتماعی و رفتاری» هس��تند که به زودی منتش��ر خواهد شد
(تش��کری و تدلی .)2010 ،آنان در مقدمه کتاب حاضر با اش��اره به
دو کت��اب قبلی ،وجوه تش��ابه و تمايز اين اث��ر را با آثار قبلی تبيين
کردهاند .بر اس��اس آنچه در اين مقدمه آمده ،نويسندگان در کتاب
حاضر تالش کردهاند تحوالتی را که پس از س��الهای انتش��ار دو
اثر قبلی در حوزه تحقيق آميخته رخ داده ،در کتاب حاضر منعکس
کنند .با اين حال ،اعتراف میکنند به دليل يکس��انی موضوع در هر
سه کتاب ،مواردی از همپوشانی در مباحث مطرح شده وجود دارد،

و شباهتهای موجود اجتنابناپذير بوده است.
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استنادهای فراوان به
آثار محققان ديگر در
حوزه روش تحقيق،
نشان از احاطه وسيع
نويسندگان به اين
حوزه دارد .ضمناً وجود
دو نمايه جداگانه
موضوعی و اسامی به فصل اول ،به مقايس��ه آنها میپردازد .سومين فصل کتاب با عنوان
بازيابی سريع مطالب «انديش��ههای روششناختی پيش از قرن بيستم» ،نگاهی تاريخی
کمک میکند به روند تکامل مبانی روششناس��ی تحقيق از يونان باستان تا قرن
بيس��تم دارد ،و چگونگی ش��کلگيری روشهای پژوهش در علوم
اجتماعی و رفتاری را از قرن نوزدهم به بعد تش��ريح میکند .فصل
چهارم با عنوان «انديشههای روششناختی از قرن بيستم به بعد»،
همان رويکرد تاريخی فصل س��وم را دنبال میکند و روند تحوالت
روشش��ناختی پژوهش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری را پس از
قرن بيستم نشان میدهد.
فص��ل پنجم کتاب از مقدمات و کليات مطرح ش��ده در چهار
ش آميخته
فصل نخست فاصله میگيرد و اختصاص ًا به روش پژوه 
میپردازد ،و به تعدادی از ابهامات رايج در مورد اين رويکرد پاس��خ
میدهد؛ مث ً
�لا ،اينکه چگونه علیرغم ناهمگونی و ترکيبناپذيری
ظاهری دو رويکرد ک ّمی و کيفی ،میتوان در يک تحقيق واحد هر
دو را بهکار گرفت .نویس��ندگان همچنين ،با ذکر جزئيات بيشتر به
م��واردی از جمله ترکيب روشهای نمونهگيری و گردآوری دادهها
و تحليل يافتهها اشاره میکنند.
فصل ششم در واقع اولين فصل از دومين بخش کتاب است و
با عنوان «طرح پرسش در پژوهش آميخته» ،به توصيف انگيزههای
محققان از پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری میپردازد و نخستين
مرحلههای اجرای عملی اين تحقيقات را ش��رح میدهد .چگونگی
تدوين پرسشهای پژوهش و مرور پيشينه تحقيق ،از موارد مهمی
است که در اين فصل ارائه شدهاند.
فصل هفتم ب��ا عنوان «طراحی س��اختار پژوهش در تحقيق
آميخت��ه» ،مبانی تدوي��ن طرح پژوهش در اين ح��وزه را به خوبی
توصيف و تبيين میکند .فصل هش��تم با عن��وان «نمونهگيری در
پژوهش آميخته» ،ابتدا دو رويکرد عمده نمونهگيری در پژوهشهای
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ک ّمی و کيفی را برای خواننده يادآوری کرده و سپس انواع هر يک

را تشريح میکند. در اين فصل ،رويکرد مرسوم مبتنی بر احتماالت
در پژوهشهای ک ّمی به چهار نوع :نمونهگيری تصادفی ،طبقهای،
خوشهای و ترکيبی تقسيم میشوند .همچنين ،نمونهگيری هدفمند
در پژوهشهای کيفی به  15نوع تقس��يم میشوند که از آن جمله،
میت��وان به «نمونهگيری از نماد واقعی»« ،17نمونهگيری با حداکثر
تنوع»« 18،نمونهگيری از م��وارد بحرانی»« 19،نمونهگيری از موارد
تأئيد کننده» 20و «نمونهگيری گلوله برفی» 21اشاره کرد.
فصل نهم با عنوان «مالحظاتی قبل از گردآوری دادهها» ،به
مباحثی از جمله رعايت «اخالق پژوهش» 22،رعايت حقوق کسانی
که در گردآوری دادهها مشارکت کردهاند و اهميت انجام «پژوهش
مقدمات��ی» 23قبل از مرحله اصلی گردآوری دادهها ،اختصاص دارد.
مث ً
�لا ،در اين فصل داليلي برای انجام پژوهش مقدماتی (پايلوت)
معرف��ی ش��دهاند که عبارتن��د از :طراحی و آزم��ون ابزارهای مورد
اس��تفاده در پژوهش ،امکانس��نجی انجام پژوهش اصلی در سطح
گسترده ،تدوين ساختار تحقيق ،ارزيابی کارآيی طرح تحقيق ،تعيين
ميزان کارآيی روش نمونهگيری ،ارزيابی ميزان موفقيت روشهايی
که برای گردآوری دادهها پيشبينی ش��ده اس��ت ،شناسايی موانع
احتمال��ی در مراحل اصلی ،تخمين ميزان تنوع حاصل در محصول
نهايی از گردآوری دادهها ،گردآوری دادههای مقدماتی و س��رانجام
شناس��ايی منابع مالی و انس��انی مورد نياز برای انجام موفقيتآميز
مراحل اصلی پژوهش.
فصل دهم کتاب با عن��وان «راهبردهای گردآوری دادهها در
پژوهش آميخته» ،بحثی را دنبال میکند که در خصوص گردآوری
دادهها در فصلهای هش��تم و نهم شروع شده بود .نويسندگان در
اين فصل کاربرد انواع روشها نظير مش��اهده ،مصاحبه ،گروههای
کانونی و پرس��شنامه را در پژوهش آميخت��ه مطرح میکنند و به
مقايسه نقاط قوت و ضعف آنها میپردازند.
يازدهمي��ن فصل کتاب ب��ا عنوان «روش تجزي��ه و تحليل

مبانی روشهای پژوهش آميخته:ترکيب رويکردهای ک ّمی و کيفی در علوم اجتماعی و رفتاری
دادهه��ا در پژوهش آميخته» ،به معرف��ی انواع روشهای توصيف،
خالصهسازی ،مقايس��ه ،آزمون فرضيه و ساير تکنيکهای تحليل
دادهها میپردازد.
دوازدهمين و آخرين فصل کتاب با عنوان «فرآيند استنتاج در
پژوهش آميخته» ،حاوی راهکارهايی برای رسيدن به تفسيری قابل
دفاع از يافتههای پژوهش است .پس از آخرين فصل، نويسندگان با
نگارش مؤخرهای ديدگاههای کلی خود را در خصوص مبانی نظری
اين ح��وزه ،و مباحثی تکميلی نظير تدريس روش پژوهش آميخته
و فراز و نش��يبهای پژوهش��گران در اين زمينه مطرح کردهاند .در
پايان نيز ،واژهنامهای مرکب از  00 3مفهوم مرتبط با روش پژوهش
آميخته ارائه شده است که برای خوانندگان مبتدی اين حوزه ،منبع
مفيدی برای آشنايی با مفاهيم پايه محسوب میشود.

آن اس��ت.بهويژه آنکه در ميان معدود آث��ار موجود در حوزه روش
پژوهش آميخته ،اين کتاب از گستردگی و جامعيت بااليی برخوردار
اس��ت .به نظر من مطالعه اي��ن کتاب میتواند برای دانش��جويان
تحصي�لات تکميلی در بس��ياری از رش��تههای عل��وم اجتماعی و
علوم رفتاری از جمله جامعهشناس��ی ،علوم تربيتی ،روانشناسی ،و
کتابداری و اطالعرسانی بسيار مفيد و آموزنده باشد.
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کت��اب حاضر ب��ه عنوان يک منبع درس��ی ،مطالب بس��يار مفيد و
ارزن��دهای در خصوص روش تحقيق آميخت��ه ارائه میکند .تجربه
طوالنی نويسندگان در تدريس روش تحقيق ،به خوبی در محتوای
اثر منعکس شده است .متن کتاب سليس و روان است ،و انسجام و
يکدستی قابل قبولی در ارائه مطالب آن مشاهده میشود .رويکرد
آموزشی اثر با طرح اهداف يادگيری در ابتدا ،و تدوين پرسشهايی
برای تمرين در انتهای هر فصل تقويت ش��ده است .در مجموع ،به
نظر میرس��د کتاب حاضر میتواند ب��ه صورت خودآموزی مفيد در
اختيار دانشجويان و محققان عالقهمند به اين موضوع قرار گيرد.
از ديگر امتيازهای اين کتاب ،میتوان به جامعيت و گستردگی
منابع مورد استناد در آن اشاره کرد .استنادهای فراوان به آثار محققان
ديگر در حوزه روش تحقيق ،نش��ان از احاطه وسيع نويسندگان به
اين حوزه دارد .ضمن ًا وجود دو نمايه جداگانه موضوعی و اسامی به
بازيابی سريع مطالب کمک میکند.
البته ،بهرغم تمام امتيازها ،میتوان به تعدادی از کاستیهای
آن نيز اش��اره کرد؛ يکی از کاس��تیهای کت��اب تأکيد مفرط آن بر
مقايس��ه دو رويکرد ک ّمی و کيفی در سراسر اثر است.اين افراط به
حدی است که نويسندگان تقريب ًا هر بحثی را که مطرح میکنند به
نوعی مبتنی بر اين مقايس��ه است .هر چند ،به دليل آنکه پژوهش
آميخت��ه حاصل ترکيب اين دو رويکرد اس��ت ،چنين مقايس��های
اجتنابناپذير اس��ت ،به نظر میرسد در اين زمينه تا حدودی افراط
ش��ده است .کاستی ديگر اثر ،کمبود مثال از پژوهشهای واقعی در
بخشه��ای مختلف آن اس��ت .با توجه به رويکرد آموزش��ی کتاب
انتظار میرود که در هر بحث ،برای تبيين بيشتر موضوع مثالهايی
نيز مطرح شود. البته ،اين نقصان با معرفی مثالهايی در صفحهای
از وبگاه ناش��ر 24ک��ه اختصاص ًا به عنوان پيوس��ت الکترونيکی اين
کت��اب طراحی ش��ده ،تا حدودی قابل جبران اس��ت .ب��ا اين حال،
نمیتوان انتظار داش��ت که همه خوانندگان همواره در زمان مطالعه
اين اثر همزمان به اينترنت نيز دسترسی داشته باشند.
در مجموع ،امتيازهای اين اثر به مراتب بيش از کاس��تیهای
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با توجه به رويکرد
آموزشی کتاب انتظار
میرود که در هر بحث،
برای تبيين بيشتر
موضوع مثالهايی نيز
مطرح شود
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