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چکیده
این مقاله با هدف تحلیل وضع یت موجعو انع پعووه تک یبعی ر ایعکان و عاربک نن ر
مطال ات تکبیتی ،انجام شده است .روش ،توصیفی -تحلیلی بو ه و و سته از نثار بکرسی شعده-
اند .ر بخ اول ،وا اوی نثار تالیف و تکجمه شده نشان ا ه ر جنبه مباحث نظعکی ،سعم
باال به مفمومپک ازی و ت کیف پووه تک یبی و مبانی فلسفی نن اختصاص ار و بعه بکخعی از
محورها توجه اند ی شده است .ر جنبه اربک ی ه شامل طکحها و مکاحعل انجعام پعووه
تک یبی است ،باالتکین سم به م کفی طکحهای چمارگانه کسول و همکعاران اختصعاص ار و
با وجو تنوع ر طکحهای تک یبی ،نوعی کسولگکایی به چش میخور .
ر بخ ب د ،نتیجه بکرسی مقالههای تکبیتی اخل شور طی یک وره پنج سعاله عه بعا روش
تک یبی انجام شده این است ه همسو با ان منتشکشده ر جنبههای عملی ،ر طکحهای به ار
بک ه شده نیز تسلط با طکحهای چمارگانه کسول است .همچنین ،طکح ا تشافی عاربک بسعیار
وسیعتکی اشته است .ر پایان ،اللتهای این بکرسی مطکح شده است.
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مقدمه

پژوهش ترکیبی که در آثار منتشر شده به زبان فارس ی ب ا نناننه ایی مانن د «پ ژوهش آمیخت ه» و
«پژوهش تلفیقی» نیز نز آن یاد شده ،حدود یک دهه پیش در کشار مطرح گردیده نست .ب ا وو اد
1

نین ،نگر بر زمان دقیق نستفاده نز نین ونژهها تاکید نگردد و به تالشهای زمینهساز برنی معرف ی نی ن
ناع پژوهش تاوه شاد ،زمان رن باید بیش نز یک دهه در نظر گرفت و به آثاری نشاره کرد که در آنه ا
نیده نکتفا نکردن به پژوهش کمی و کیفی و ضرورت نستفاده نز هر دو رو یکرد ،مطرح شده نس ت.2
پس نز گذشت نزدیک به یک دهه نز ننتشار نخس تین آث ار مس تقم مرب اه ب ه پ ژوهش ترکیب ی در
کشار ،باید به گسترش قلمرو آن نذنان دنشت .با وواد نین ،دغدغهها و مسائلی نی ز مط رح نس ت
که یکی نز نهدنف نصلی نین ناشتار ،روشنسازی و تحلیم آنهاست.
نیده نصلی نین مقال ه ،معرف ی پ ژوهش ترکیب ی نیس ت؛ زی رن س ا ها نز معرف ی آن گذش ته و
نا یسندگان مختلف در نین نرصه دست به نگارش زدهنند .همچنین برنی مطرح کردن مزنیا ،نلگاها
و زمینههای کاربردی آن کاشش نمیشاد .نگرچه در وریان بحث نز زنو یههایی ب ه نی ن م انرد نی ز
تاوه میشاد ،ولی رسالت نصلی نین ناشتار تشریح و تحلیم وضعیت کن انی پ ژوهش ترکیب ی در
حازههای نلام ننسانی نست که نلبته در نین مقاله ،تاکید بر پژهشهای تربیتی در کشار نست.
پرسشهای مقاله

در نین مقاله ،سه پرسش نساسی مطرح و پاسخ دنده شده که نبارتند نز:
 )1وضعیت دننش به وواد آمده (تالیف و ترومه) در کشار در ه ر ی ک نز ونب ههای نظ ری و
کاربردی پژوهش ترکیبی چگانه نست؟
 )2مقالههای تربیتی منتشر شده در کشار طی دوره زمانی مارد بررسی ( 1931ت ا  ،)1931ب ا
کدنمیک نز طرحهای پژوهش ترکیبی ،طرنحی و نورن شده نست؟
 )9نتایج یا داللتهای بررسی وضعیت دننش به وواد آمده و کاربرد نملی پژوهش ترکیبی در
نرصه پژوهشهای تربیتی کشار کدنمند؟

1. Mixed Methods Research
 .2به عنوان نمونه ر.ک :کیامنش2732 ،
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روش پژوهش

برنی پاسخ به پرسشهای مقاله ،محتانی دو دسته نز آثار منتش ر ش ده در کش ار پیرنم ان پ ژوهش
ترکیبی ،تاصیف و تحلیم شده نست .در نرتباه با پرس ش نو  ،ب ا وس تااهای وس یع ،مقال هها و
کتابهای فارسی در زمینههای مختلف پژوهش ترکیبی ،بررسی و سهم دننش تالید یا ترومه ش ده
در هر یک نز نبعاد یا ونبههای نظری و کاربردی پژوهش ترکیبی مشخص گردید .در فرنیند وستاا
نفزون بر نصطالح پرکاربرد «پژوهش ترکیب ی» ،نز کلی دونژههای دیگ ری مانن د پ ژوهش آمیخت ه،
پژوهش تلفیقی و ترکیب پژوهش کمی و کیفی نستفاده شد .برنی یافتن مقالههای منتشرشده فارسی
در زمینه پژوهش ترکیبی نز پایگاههای نطالناتی ش امم بان ک نطالن ات نش ریات کش ار ،پایگ اه
ماالت تخصصی نار ،مرکز نطالنات نلمی وهاد دننشگاهی ،پرتا وامع نلام ننس انی ،مرو ع
دننش و وستااگرهای نمامی نستفاده گردید .یافتن کتابهای مرتبط نیز با روشهای مختلف نناام
شد که مهمترین آنها نبارتند نز :وستاا در منابع کتابخانه مل ی نی رنن ،مرنوع ه ب ه کتابخان ههای
دننشگاهی و نستفاده نز پایگاههای مختلف معرفی کتاب .نا یسنده مقاله تالش کرده نس ت ت ا تم ام
آثار منتشر شده در کشار رن تا زمان نگارش نین مقاله بیاب د و نقشآفرین ی ه ر ی ک رن در گس ترش
دننش پژوهش ترکیبی مشخص کند .با وواد کاشش زیاد و وستااهای وسیع ،ممکن نس ت آث ار
نندکی به دالیلی نز ومله ندم ننتشار رسمی تا زمان نگارش نی ن مقال ه ی ا ق رنر نگ رفتن در دنمن ه
وستاا ،شناسایی نشده باشند.
در نرتباه با پرسش دوم که ناظر به چگ انگی ک اربرد طرحه ای مختل ف پ ژوهش ترکیب ی در
نرصه پژوهشهای تربیتی نست ،ده ماله تربیتی که در کشار منتشر میشاند ،ننتخ اب و آن گ روه
نز مقالههای نین مالهها که طی سا های  1931تا  1931در آنه ا نز طرحه ای مختل ف پ ژوهش
ترکیبی نستفاده شده نست ،دستهبندی گردید .مالههای م ارد بررس ی نبارتن د نز )1 :نن دنزهگیری
تربیتی؛  )2نندیشههای نا ین تربیتی؛  )9رو یکردهای نا ین آمازشی؛  )4نلام تربیتی؛  )1م دیریت
و برنامهریزی در نظامهای آمازشی؛  )6مطالعات آمازش و یادگیری؛  )7ناآوریهای آمازشی؛ )8
مطالعات برنامهریزی آمازشی؛  )3مطالعات برنامه درسی و  )11پژوهش و برنامهریزی در آم ازش
نالی.
چند معیار برنی ننتخاب نین مالهها در نظر گرفته شده نست .بر نین نس ا ،،تم ام آنه ا دنرنی
رتبه نلمی -پژوهشی هستند؛ نز زمان ننتشار نخستین شماره آنها دستکم پنج س ا میگ ذرد؛ در
دننشگاههای مختلف کشار منتشر میشاند؛ سهم رشتههای مختل ف تعل یم و تربی ت در ننتخ اب
آنها رنایت شده و سرنناام بیشتر نین مالهها ،مقالههای برآمده نز پژوهشه ای می دننی رن منتش ر
میکنند.
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پیرنمان معیار آخر ذکر نین نکته ضروری نست که مالههای معتبر دیگ ری در نرص ه تعل یم و
تربیت کشار منتشر میشاند؛ ولی به دلیم نینکه رو یکرد آنها ،ننتشار آثار پژوهشی نظری (با ه دف
گسترش مرزهای دننش) یا دستاوردهای ودید در نرصه تعلیم و تربیت نست و مقال ههای حاص م
نز کارهای میدننی کمتر در دستار کار آنها قرنر دنرد ،در نی ن مقال ه م ارد بررس ی ق رنر نگرفتهنن د.
همچنین ،نز میان مالههایی که به لحاظ ماضاع و ناع پژوهشه ای منتش ر ش ده دنرنی همپاش ی
هستند ،به یک ماله نکتفا شده تا بت انن ب ه و ای تاکی د ب یش نز ح د ب ر ی ک ح ازه ماض انی،
مالههای مرباه به رشتهها و حازههای مختلف تعلیم و تربیت رن بررس ی ک رد .در نی ن بخ ش نز
پژوهش ،به قسمت روششناسی مقالههای منتشر شده در مالههای م ارد بررس ی مرنوع ه و ن اع
طرح پژوهش ترکیبی به کار رفته مشخص شده نست .با بررسی مقالههای ده مال ه ی اد ش ده ط ی
دوره پنج ساله ،در ماماع  12مقاله یافت شد که با طرحهای مختلف پژوهش ترکیبی ننا ام ش ده
بادند .پاسخ پرسش سام به صارت تحلیلی و بر نسا ،نستخرنج داللتهای حاصم نز پاسخگا یی
به پرسشهای نو و دوم مطرح شده نست .به نبارت دیگر ،پرسش سام در مقام بحث و ومعبندی
نرنئه گردیده نست.
پاسخگویی به پرسشها
پرسش اول :وضعیت دانش به وجود آمده (تالیف و ترجمه) در کشور در هر یک از جنبههای نظری و
کاربردی پژوهش ترکیبی چگونه است؟

بررسی کتابها و مقالههای تالیف و ترومه شده در زمینه پژوهش ترکیبی ،گانه نین نکته نس ت ک ه
محتانی نین آثار معطاف به دو بخش نست که نبارتند نز :نلف) ونبههای نظری پژوهش ترکیب ی و
ب) ونبههای کاربردی و نملی آن (ودو  .)1در ندنمه ،وضعیت دننش تالی د ی ا تروم ه ش ده در
کشار در ونبه نظری و نملی بررسی شده نست.
الف) وضعیت دانش تولید یا ترجمه شده در کشور در جنبههای نظری پژوهش ترکیبی چگونه است؟

همانگانهکه در مقدمه بیان شد در سا های نخیر حا م قاب م ت اوهی نز پیش ینه مکت اب درب اره
پژوهش ترکیبی در کشار نگارش شده که بسیاری نز آنها بسیار ودید نست و قدیمیترین نی ن آث ار
حاصم حدود یک دهه گذشته نست .در تعدند قابم تاوهی نز نین منابع و آثار ب ه ونب ههای نظ ری
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پژوهش ترکیبی تاوه شده نست .1نی ن ونب هها ش امم مفه امپردنزی و تعری ف ،نه دنف و منط ق
پژوهش ،مبانی فلسفی ،تاریخچه پدیدآیی و تح ا و همچن ین مالحظ ههای نساس ی در پ ژوهش
ترکیبی نست.
بررسی میزنن تاوه آثار تالیف و ترومه شده فارسی به نین ونبهها نشان دهنده نین نکت ه نس ت
که نز میان ونبههای مذکار ،بیش نز نیمی نز آثار به بحث تعریف و مفهام پردنزی و همچنین مبانی
فلسفی پژوهش ترکیبی تاوه دنشتهنند .در کنار نین دو ونبه ،سه بعد دیگ ر یعن ی نه دنف و منط ق
نناام پژوهش ،مالحظههای نساسی و تاریخچه پدیدآیی و تحا  ،بسیار کمتر نز دو ونبه قبم م ارد
تاوه قرنر گرفته نست.
تاوه به مباحث مفهامشناسی و تعریف پژوهش ترکیبی و به و یژه پردنختن به مبانی فلسفی نی ن
ناع پژوهش در بیش نز نیمی نز آثار تالیف و ترومه شده فارسی رن باید نشان فرنت ر دی دن نی ن ن اع
پژوهش نز منظر «روشی» و «نمل ی» و نتخ اذ ی ک نگ اه «روششناس انه» و «پ ارندنیمی» ب ه آن
دننست .نین چهار منظر نگریس تن ب ه پ ژوهش ترکیب ی رن کرس ا و تش کری ( ،2117ب ه نق م نز
شریفیان1987 ،نلف) مطرح و نبرنز نمیدونری کردند که نهمیت تمام نین دیدگاهه ا و گفتمانه ا در
پژوهش ترکیبی مارد تاوه ونقع شاد .تاوه به بحثهای روششناسی پژوهش ترکیبی نز نین وه ت
نکتهنی مثبت و در خار تاوه نست که به و یژه در دورههای دکتری رشتههای نلام ننس انی نز ومل ه
 .1از میان آثار مورد بررسی ،این منابع به یک یا تعدادی از جنبههای نظری پژوهش ترکیبی پرداختهاند :بازرگان (،)1811
شعبانیورکی ( ،1811نقد پژوهش ترکیبی و ارائه رویکرد بدیل) ،حسنی ( ،)1811لطفآبادی ،نوروزی و حسینی ( ،)1811تخشید
( ،)1811بازرگان ( ،)1811-11حریری ( ،)1811شعبانیورکی و کاظمی ( ،)1811یاوریبافقی و پوراسدی ( ،)1811شعبانیورکی
و همکاران ( ،)1811محمدپور ( ،)1811کرسول (ترجمه کیامنش و سرایی ،)1811 ،کرسول (ترجمه زارعی و نیازی ،)1811 ،تدلی
و تشکری (ترجمه آذر و جهانیان ،)1811 ،کرسول (ترجمه کیامنش و دانای طوسی ،)1818 ،کرسول (ترجمه و تلخیص سعدیپور،
 ،)1811کرسول (ترجمه داناییفرد و صالحی ،)1811 ،ایمان ( ،)1811بازرگان (1811الف و ب) ،لطفآبادی ( ،)1818دالور و
کوشکی ( ،)1811گال ،بورگ و گال (ترجمه نصر و همکاران ،)1811 ،ایمان ( ،)1811باقری ،سجادیه و توسلی ( ،)1811شکاری
و حسینپور ( ،)1811رحیمی ،سیادت و آقابابایی ( ،)1811سجادی و همکاران ( ،)1811لطفآبادی ( ،)1811محمدپور ،صادقی و
رضایی ( ،)1811شریفیان (1811الف و ب) ،نصر و شریفیان ( ،)1811نجفیاصل ( ،)1818داناییفرد ( ،)1811عریضی سامانی
( ،)1811زاهدبابالن ،معینیکیا و احمدی ( ،)1811شریفیان (1818ب) ،کیامنش ( ،)1811خوشگویانفرد ( ،)1811شعبانیورکی
( ،)1811برایمن (ترجمه آقابیگپوری ،)1811 ،جانسون و کریستنسن (ترجمه خسروی بابادی و همکاران ،)1811 ،محمدپور
( ،)1811نوری ( ،)1811باقری و خسروی ( ،)1811صدوقی ( ،)1811علمالهدی ( ،)1811پاکسرشت ( ،)1811بلیکی (ترجمه
چاوشیان ،)1811 ،کرسول (ترجمه پوراشرف و همکاران ،)1811 ،حکیمزاده و عبدالملکی ( ،)1811کرسول (ترجمه اکبری و
اکبری ،)1811 ،شارون و هالکومب (ترجمه چراغی و همکاران ،)1811 ،رضوی و همکاران ( ،)1811باکویی و همکاران (،)1811
هسهبایبر (ترجمه قربانیزاده و همکاران ،)1811 ،تشکری و تدلی (ترجمه اکبری و همکاران ،)1811 ،منصوریان ( ،)1818عاملی
( ،)1811داناییفرد و مظفری ( ،)1811مبینیدهکردی (.)1811
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تعلیم و تربیت باید نز نگاه نبزنری به پژوهش فرنتر رف ت و ض من پ ذیرش نهمی ت درک ونب ههای
کاربردی ،مباحث روششناسانه و فلسفی پژوهش رن نیز مد نظر قرنردند .نلبته باید نین نکت ه رن ذک ر
کرد که برخی نز آثاری که به بحث مبانی فلسفی پژوهش ترکیبی پردنختهنند ،آن رن نقد و گز ین ههای
بدیم برنی نین ناع پژوهش مطرح کردهنند.
در مقابم ،کمتاوهی به مالحظههای نساسی ،تاریخچ ه پدی دآیی و تح ا پ ژوهش ترکیب ی و
نهدنف و منطق آن ،قابم تامم نست .نز میان نین سه ونبه شاید سهم ناچیز معرفی نه دنف و منط ق
پژوهش ترکیبی در آثار فارسی ،باب نین ماضاع رن باز کند ک ه پژوهش گرننی ک ه دس ت ب ه ننا ام
پژوهشهای ترکیبی میزنند در منابع ماواد کمت ر میتاننن د ب ا دالی م و چرنی ی ننا ام نی ن ن اع
پژوهش آشنا شاند .در ونقع ،تاوه به نهدنف و منطق پژوهش ترکیبی ،تاویهی ب رنی چرنی ی ننا ام
نین ناع پژوهش نست .با وواد نین ،در منابع ننگلیسی نیز در مارد نهدنف و منطق پژوهش ترکیب ی
تانفق کاملی وواد ندنرد و هم نز وهت نسبت نین دو ونژه و هم درب اره تع دند نه دنف ذک ر ش ده،
تفاوت وواد دنرد (شریفیان1987 ،ب).
یکی نز مهمترین منابعی که بحث نهدنف و منطق پژوهش ترکیبی در آن مطرح شده نست مقاله
گرین ،کارنسلی و گرنهام )1383( 1نست که در آن پنج هدف و به تبع آن پنج منطق برنی هر ه دف
در رنستای چرنیی نناام پژوهش ترکیبی ذکر شده نست .در منابع دیگر نی ز نز منظره ای مش ابه ی ا
متفاوت به نین ماضاع پردنخته شده نست (برنیمن2116 ،2؛ کالینز ،آنیاگبازی و ساتان2116 ،3؛
2116؛ پتر و گالیانن .)2114 ،4پنج هدف مارد نظر که پنج منطق آنها رن پشتیبانی میکند نبارتند
نز :بررسی چندوانبه ،تکمیم کردن ،نیااد یا تدو ین ،آغاز مادد و بسط دندن (شریفیان1987 ،ب،
ص  .)37در ماماع در آثار تالیف و تروم ه ش ده نز می ان ونب ههای نظ ری ،بیش ترین س هم ب ه
مفهامپردنزی و تعریف پ ژوهش ترکیب ی و کمت رین س هم ب ه نه دنف و منط ق نی ن ن اع پ ژوهش
نختصاص دنرند.

1. Greene, Caracelli, & Graham
2. Bryman
3. Collins, Onwuegbuzie, & Sutton
4. Petter, & Gallivan
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جدول  :1سهم زیرمجموعههای مختلف جنبههای نظری و کاربردی پژوهش ترکیبی از دانش


تولید و ترجمه شده در کشور

تع دند آث ار درص د
ونب ههای زیر مامانههای هر ونبه
فارسی م رتبط آث ار
ژوهش
پ
نز ماماع  78مرتبط
ترکیبی
نثر
14
42
مفهامپردنزی و تعریف
11
8
نهدنف و منطق پژوهش
ونبه نظری
11
41
مبانی فلسفی
22
17
تاریخچه پدیدآیی و تحا
19
مالحظههای نساسی در نی ن ن اع پ ژوهش 11
(نخالقی ،روشی و)...
96 28
نکتشافی
96 28
تبیینی
بررسی چندوانبه 41 92
وان کرسا
26 21
گناانده شده
19 11
(در م انردی ب ا تبدیلی متانلی
همکارنن)
19 11
تبدیلی همزمان
1
مدنخلهنی
ندنلت نوتمانی 1
نرزش یابی چن د 1
مرحلهنی

طرحهای
ونبه کاربردی پ ژوهش
دیگر صاحبنظرنن
ترکیبی
یا نملی
ت دلی و تشکری/تش کری و 7


1/21
1/21
1/21

3

سهم زیرمجموعههای مختلف جنبههای نظری و کاربردی پژوهش ترکیبی در آثار تولید و ترجمه شده به زبان فارسی ،از تقسیم

تعداد آثاری که به هر زیر مجموعه یا مولفه پرداختهاند بر تعداد کل آثار (  37مورد) و تعیین درصد آنها به دست آمده است .الزم
به ذکر است که در مجموع  78منبع تالیف و ترجمه شده فارسی (کتاب و مقاله) تا زمان نگارش و ارسال این مقاله شناسایی شده
است که دو مورد از آنها به معرفی ،نقد و تحلیل کتابهای پژوهش ترکیبی اختصاص داشته است (اگرچه عنوان بعضی از این
منابع ،پژوهش ترکیبی یا نامهای مشابه نیست ،ولی در آنها بحثهایی درباره پژوهش ترکیبی مطرح شده است) .همچنین از بعضی
کتابهای جان کرسول چند ترجمه ارائه شده که به دالیلی از جمله اینکه برخی ترجمه و تلخیص شدهاند و تفاوتهایی هرچند
اندک دارند تمام آنها در نظر گرفته شده است.
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تدلی
وانسان و آنیاگبازی
لیچ و آنیاگبازی
مار،
گرین و کارنسلی
ناستازی و همکارنن
تشکری و نیامن
هسه بایبر
وانسان و کریستنسن
مانردی مانند تعیین س ان ها،
مرنح م بررس ی پیش ینه ،نمان هگیری،
ننا ام وم عآوری دندهه ا ،تحلی م
پژوهش دندهه ا ،نتیا هگیری ،ت دو ین
گزنرش ،نرزشیابی و ننتباریابی

6
4
4
1
1
1
1
1

8
1
1
1/21
1/21
1/21
1/21
1/21
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ب) وضعیت دانش تولید یا ترجمه شده در کشور در جنبههای کاربردی ی ا عمل ی پ ژوهش ترکیب ی
چگونه است؟

بخشهایی نز آثاری که در زمینه پژوهش ترکیبی در کشار تالیف یا ترومه ش ده نس ت ب ه مباح ث
کاربردی یا نملی پژوهش ترکیبی نختص اص دنرد .1در نی ن مقال ه ،ونب ههای ک اربردی پ ژوهش
 .1از میان آثار مورد بررسی ،این منابع به یک یا تعدادی از جنبههای کاربردی یا عملی پژوهش ترکیبی پرداختهاند :ایمان و آقاپور
( ،)1811حسنی ( ،)1811مدنی بروجنی و نصر ( ،)1811تخشید ( ،)1811حریری ( ،)1811بازرگان ( ،)1811-11لیچ و آنیاگبازی
(ترجمه مظفری ،)1811 ،یاوریبافقی و پوراسدی ( ،)1811محمدپور ( ،)1811کرسول (ترجمه کیامنش و سرایی ،)1811 ،کرسول
(ترجمه زارعی و نیازی ،)1811 ،خلیلی شورینی ( ،)1811تدلی و تشکری (ترجمه آذر و جهانیان ،)1811 ،کرسول (ترجمه کیامنش
و دانای طوسی ،)1818 ،کرسول (ترجمه و تلخیص سعدیپور ،)1811 ،کرسول (ترجمه داناییفرد و صالحی ،)1811 ،ایمان
( ،)1811بازرگان (1811الف و ب) ،لطفآبادی ( ،)1818دالور و کوشکی ( ،)1811ایمان ( ،)1811رحیمی ،سیادت و آقابابایی
( ،)1811سجادی و همکاران ( ،)1811کلباسی و نصر ( ،)1811مبینیدهکردی ( ،)1811محمدپور ،صادقی و رضایی (،)1811
شریفیان (1811ب) ،نصر و شریفیان ( ،)1811داناییفرد ( ،)1811شریفیان (1818الف) ،خوشگویانفرد ( ،)1811شعبانیورکی
( ،)1811جانسون و کریستنسن (ترجمه خسروی بابادی و همکاران ،)1811 ،محمدپور ( ،)1811حکیمزاده و عبدالملکی (،)1811
کرسول (ترجمه پوراشرف و همکاران ،)1811 ،رهباردار ( ،)1818کرسول (ترجمه اکبری و اکبری ،)1811 ،علیاحمدی (،)1811
شارون و هالکومب (ترجمه چراغی و همکاران ،)1811 ،رضوی و همکاران ( ،)1811رضایی و همکاران ( ،)1818صفریشالی
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ترکیبی به دو بخش کلی طرحهای پژوهش ترکیبی و مرنحم یا گامهای نین ناع پژوهش تقسیم ش ده
نست .منظار نز گامها نیز م انردی مانن د ت دو ین نه دنف و س ان های پ ژوهش ،بررس ی پیش ینه،
نمانهگیری ،ومعآوری و تحلیم دندهها و نرزش یابی گ زنرش پژوهشه ای ترکیب ی نس ت .بررس ی
بخشهایی نز آثار ماواد که به ونبههای کاربردی پژوهش ترکیبی نختص اص یافت ه ،نش اندهن ده
نکات مختلفی نست.
نبتدن باید به نین ونقعیت نشاره کرد که در نغلب آثاری ک ه در کش ار در زمین ه پ ژوهش ترکیب ی
تالیف یا ترومه شده ،غلبه با طرحهای پژوهش ترکیبی معرف ی ش ده تاس ط کرس ا نس ت ک ه در
مانردی آنها رن با همکاری دیگرنن نرنئه کرده نست .به بیان دیگر ،ن انی«کرس ا گرنیی» ی ا گ رنیش
شدید به معرفی طرحهای پژوهش ترکیبی معرفی شده تاسط نی ن نا یس نده در آث ار فارس ی وو اد
دنشته نست .نلبته دالیم مختلفی رن میتانن برنی نین مسئله بی ان ک رد .نز یکس ا کرس ا در زم ره
معروفترین پیشکساتان پژوهش ترکیبی در دنیاست .به هم ین دلی م نز س ا های نخس ت مط رح
شدن ماضاع پژوهش ترکیبی (به نن انن نمان ه کرس ا  ،گادچایل د و ترن ر ،)1336 ،1آث ار وی در
قالب مقالههای متعدد و چند کتاب مشهار به دنیای پ ژوهش معرف ی ش د و در کش ار م ا نی ز ب ر
ترومه و معرفی طرحهای نین صاحبنظر که خلق کننده طرحهای ترکیبی نولیه و نلبته تکامم دهن ده
نین طرحهاست تاکید گردید .نز سای دیگر ،مترومان ،چند ترومه نز ی ک نث ر ونح د کرس ا ب ه
مخاطبان حازه پژوهش ترکیبی نرضه کردهنند که نین نامم زمینهساز فرنگیر شدن بیش تر طرحه ای
پژوهش ترکیبی نرنئه شده تاسط نین صاحبنظر شده نست.
با وواد نین ،نباید نز کاششهای چند س ا نخی ر متروم ان و نا یس ندگان کش ار در معرف ی
طرحهای پژوهش ترکیبی دیگر صاحبنظرنن بروسته غفلت کرد ،هر چند نمیت انن نی ن ونقعی ت رن
نادیده گرفت که سهم آثاری که در آنها طرحهای پژوهش ترکیب ی دیگ ر ص احبنظرنن معرف ی ش ده
نست در مقابم آثاری که به معرفی ناعشناسی کرسا و همکارنن وی پردنختهنن د ،همچن ان کمت ر
نست.
آنچه به وضاح دیده میشاد تسلط ناعشناسی چهارگان ه کرس ا و پالن اکالرک )2117( 2در
آثار ترومه و تالیف شده فارسی نست که در کشار به ص ارت کت اب و مقال ه منتش ر ش ده نس ت.
( ،)1811باکویی و همکاران ( ،)1811هسهبایبر (ترجمه قربانیزاده و همکاران ،)1811 ،مهدیان و همکاران ( ،)1818عربصالحی و
همکاران ( ،)1811تشکری و تدلی (ترجمه اکبری و همکاران ،)1811 ،عابدی و همکاران ( ،)1811منصوریان ( ،)1818امیری و
همکاران (.)1818
1. Creswell, Goodchid, & Turner
2. Clark
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نگرچه سهم طرحهای بررسی چندوانبه ،نکتشافی ،تبیینی و گناانده شده 1نز ک م آث ار ماو اد ب ه
ترتیب( 96 ،41 ،نکتشافی و تبیینی) و  26درصد و کمتر نز  11درصد نست ،ولی نین سهم رن بای د
در مقابم سهم نندک طرحهای پژوهش ترکیبی دیگر صاحبنظرنن نرزیابی کرد .نتیاه نی ن نرزی ابی،
گا یای سهم باال و سیطره ناعشناسی کرسا (و همکارنن) در آثار مرباه به پژوهش ترکیبی نست.
در سان دوم پژوهش مشخص میشاد که تس لط طرحه ای پ ژوهش ترکیب ی کرس ا ک ه در
فضای آثار منتشر شده مشاهده میشاد به شدت و به وضاح با طرحهای ترکیبی به کار برده شده در
پژوهشهای تربیتی نناام شده در کشار طی دوره مارد بررس ی رنبط ه دنرد .ب ا مالحظ ه و دو 1
میتانن دریافت که طرحهای کرسا باالترین سهم رن در آثار نگارش شده دنرن د (ب ه نس تثنای س ه
طرح مدنخلهنی ،ندنلت نوتمانی و نرزشیابی چند مرحل هنی) و پ س نز آن ب ه ترتی ب طرحه ای
دیگر صاحبنظرنن نز ومله تدلی 2و تشکری ،وانسان 3و آنیاگبازی ،لیچ 4و آنیاگبازی ،م ار 5،و
نفرند دیگر قرنر دنرد.
در رنبطه با دومین زمینه کاربردی یا نملی پژوهش ترکیبی که ن اظر ب ه مرنح م ننا ام پ ژوهش
نست ،باید نذنان دنشت که در  41درصد نز آثار ماواد به نین ماضاع تاوه شده نست .نی ن س هم
نگرچه معرف تاوه بخشی نز آثار ماواد به مرنحم نناام پژوهش ترکیبی نست ،ولی نز یکسا تمام
گامهای نناام نی ن پژوهش در آثار ماواد مارد تاوه قرنر نگرفته و نزسای دیگر ،سهم ص فحههای
ً
نختصاص دنده شده به بحث مرنحم نناام پژوهش ترکیبی در یک کتاب یا مقاله معماال در مقایس ه
با ماماع صفحههای نختصاص دنده شده به بحثهای دیگر نندک نست.
پرسش دوم :مقالههای تربیتی منتشر شده در کشور طی دوره زمانی مورد بررسی ( 9211تا ،)9211
با کدام یک از طرحهای پژوهش ترکیبی ،طراحی و اجرا شده است؟

در پرسش دوم ،به نین ماضاع پردنخته شده نست که در پژوهشه ای تربیت ی دوره زم انی -1931
 1931که با روش ترکیبی در ده مال ه تربیت ی کش ار منتش ر ش دهنند ،نز ک دنم ی ک نز طرحه ای
پژوهش ترکیبی نستفاده گردیده نست .بررسی مقالههای منتشر شده در نی ن مال هها نش ان دند ک ه
 .2برای این چهار طرح پژوهش ترکیبی ،مترجمان معادلهای مختلفی را استفاده کردهاند .در آثار موجود برای طرح بررسی
چندجانبه ،معادلهای دیگری مانند سهسوسازی ،آمیخته ،زاویهبندی و مثلثسازی ،برای طرح تبیینی دو معادل تشریحی و توضیحی
و برای طرح گنجانده شده معادلهایی مانند النه کرده و آشیانهای به کار رفته است.
2. Teddlie
3. Johnson
4. Leech
5. Morse
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طی پنج سا گذشته در ماماع  12مقاله با روش ترکیبی نناام و منتشر شده نست .یک نکته قاب م
ذکر ،سهم نندک پژوهشهای تربیتی نناام شده با روش ترکیبی در مقابم پژوهشهایی نست ک ه ب ا
روش کیفی و به و یژه کمی نناام شده نست .به بی ان دیگ ر ،گس ترش ک اربرد پ ژوهش ترکیب ی در
نرصه پژوهشهای تربیتی با رشد دننش نظری مرباه به نین ناع پژوهش در کشار همس ا نب اده و
همچنان غلبه با روشهای کمی پژوهش نست.
نکته دیگر که وای تحلیم و تفسیر دنرد ،نینکه در زمینه ک اربرد طرحه ای پ ژوهش ترکیب ی در
نرصه پژوهشهای تربیتی نیز غلبه و تسلط بی چان و چرن با طرحهای چهارگان ه پ ژوهش ترکیب ی
نست که کرسا و پالناکالرک ( )2117مطرح کردهنند .غلبه نین طرحه ا در پژوهشه ای تربیت ی
همسا با تاوه باالیی نس ت ک ه در آث ار منتش ر ش ده در کش ار ب ه نی ن طرحه ا ش ده نس ت .در
پژوهشهای بررسی شده ،طرح نکتشافی تاسط پژوهشگرنن تربیتی کشار ب ا نخ تالف بس یار زی اد
نسبت به سه طرح ترکیبی دیگر نستفاده شده نس ت .پ س نز آن ،ط رح بررس ی چندوانب ه نس ت و
طرحهای تبیینی و گناانده شده سهم ناچیزی در پژوهشهای تربیتی نناام شده دنشتهنند (و دو
.)2
جدول  :2طرحهای مختلف پژوهش ترکیبی مورد استفاده در پژوهشهای تربیتی
کشور طی دوره مورد بررسی

طرح ننتخاب شده

تع دند پژوهشه ای ننا ام درصد نز کم
شده با هر یک نز طرحها

نکتشافی

91

67/9

تبیینی

4

7/7

بررسی چندوانبه

11

21/11

گناانده شده

2

9/81

ومع

12

111

نز نین یافتهها میتانن به نین نتیاه دس ت یاف ت ک ه نف زون ب ر نینک ه ناعشناس ی کرس ا در
پژوهشهای تربیتی تسلط دنشته نست ،در بین طرحهای چهارگانه مطرح شده وی نیز غلبه کام م و
تسلط همه وانبه با طرح نکتشافی نست و حدود دو سام پژوهشهایی که با پژوهش ترکیب ی ننا ام
شدهنند نز نین طرح نستفاده کردهنند .یکی نز دالیم نصلی برنی نستفاده نز نین ط رح ،ک اربرد آن در
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شناسایی متغیرهای ناشناخته یا نناام پژوهش کیفی ب رنی س اخت نب زنر کم ی نس ت .بس یاری نز
پژوهشگرنن تربیتی که نز طرح نکتشافی نستفاده میکنند معتقدند که برنی پ ژوهش م ارد نظرش ان
نبزنر کمی ساخته شدهنی وواد ندنرد .با نین وصف ،مصاحبههایی نناام میدهند ت ا بتاننن د ب رنی
ساخت نبزنر کمی پژوهش ،گا یههایی به دست آورند .در سا های نخیر ،نین ناع نس تفاده نز ط رح
نکتشافی در نرصه پژوهشهای تربیتی کشار گسترش یافته نست.
پرسش سوم :نتایج یا داللتهای بررسی وضعیت دانش ب ه وج ود آم ده و ک اربرد عمل ی پ ژوهش
ترکیبی در عرصه پژوهشهای تربیتی کشور کدامند؟ (بحث و جمعبندی)

پس نز پاسخ به دو پرسش نخست که ناظر به وضعیت دننش پژوهش ترکیبی و چگانگی کاربرد
طرحهای ترکیبی در مطالعات تربیتی نناام شده در کشار باد ،باید داللتها و پیامهای مرب اه ب ه
یافتههای نین دو پرسش رن تحلیم و فهرستونر نرنئه کرد.
 .1تاوه به ماهیت و رسالت حازههای نلام ننسانی نز ومله رشتههای تعلیم و تربی ت و دوری
نز مطلقننگاری در ننتخاب پژوهش ترکیبی ،کمی و کیفی :همانگانهکه پیش نز نی ن گفت ه ش د ،در
سا های نخیر با کاششهای نرزشمند نا یسندگان و مترومان رشتههای مختلف ،آثار متع ددی در
زمینه پژوهش ترکیبی پدید آمده نست .با وواد نین ،نباید تحت تاثیر گستره نین آثار و تاوه بسیاری
که به نین ناع پژوهش وواد دنرد ،آن رن یگان ه روش مطل اب پ ژوهش دننس ت .نی ن نکت ه درب اره
روشهای کمی و کیفی پژوهش نیز صدق میکند .در ونقع نبای د رس الت تالی د ی ا تروم ه دنن ش
ودید در رشتههای مختلف نلام ننسانی و تعلیم و تربیت که برخ ی نز آنه ا رش تههایی ب ه نس بت
وانن هستند ،تحت تاثیر غلبه روشهای ترکیبی ،کیفی و به و یژه کمی پژوهش قرنر گیرند؛ غلب هنی
که ناشی نز نانمم مختلف نست و پژوهشگرنن حازههای نلام ننسانی و تعلیم و تربیت رن به س ای
طرنحی و نورنی پژوهشهایی س اق میده د ک ه ب ا بهرهگی ری نز نی ن روشه ای س هگانه ننا ام
میشاد .به بیان دیگر ،در بعضی رش تههای تعل یم و تربی ت ،ننا ام پژوهشه ای کم ی ،کیف ی و
ترکیبی نولا یت مطلق نیست؛ بلکه باید ب ا پ ذیرش دش انری ،تفکرمح ار و زم انبر ب ادن ننا ام
پژوهشهای تحلیلی و نقادننه که معطاف به خلق دننش ودید یا نق د و تحلی م نی ن دنن ش نس ت،
نینگانه پژوهشها رن بیش نز پیش مارد تاوه قرنر دند.
 .2نتخاذ رو یکرد نستداللی در ننتخاب طرحهای مختلف پ ژوهش ترکیب ی :طرحه ای متع دد
پژوهش ترکیبی که تاسط صاحبنظرنن بروسته نرنئه شده نست ،فلسفه ووادی و کاربردهای خاصی
دنرند که باید در ننتخاب آنها به نین کاربردها یا به بیان دیگ ر ب ه تناس ب مس ئله پ ژوهش ب ا ط رح
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ننتخاب شده تاوه دنشت .آنچه بعضی مانقع در نرصه ونقعیت نتفاق مینفت د ،ننتخ اب طرحه ای
ترکیبی بدون تاوه به نهدنف و منطق حاکم بر نین طرحهاست .نتیاه نین ناع ننتخ اب در بس یاری
مانرد ،ندم تناسب طرح ننتخاب شده با نهدنف و مسئله پژوهش نست.
 .9پایبندی به نصم تحا و کثرتگرنیی در ننتخاب طرحه ای ترکیب ی :یک ی نز نک اتی ک ه در
بخشهای قبلی مقاله مطرح شد ،ناظر به نین ونقعیت نست که در هر دو ونبه دننش نظ ری مرب اه
به طرحهای پژوهش ترکیبی و همچنین کاربرد نین طرحها در پژوهشه ای تربیت ی ننا ام ش ده در
کشار ،غلبه با طرحهای چهارگانه کرس ا و پالن اکالرک نس ت و در ب ین نی ن طرحه ا نی ز ط رح
نکتشافی به وضاح و با نختالف بسیار ،فرنگیرتر نز سه ط رح دیگ ر نس ت .تردی دی در مفی د ب ادن
طرحهای نرنئه شده تاسط کرسا و همکارنن نو وواد ندنرد و در بسیاری نز پژوهشهای حازههای
مختلف نلام ننسانی و تعلیم و تربیت نیز پژوهشگرنن نز نین طرحها نستفاده میکنند .با وواد نین،
پژوهشهای ترکیب ی نبای د ب ه نی ن طرحه ا مح دود ش اد و ب ه نب ارت دیگ ر ،ن انی نیس تایی و
مطلقنگری در طرحهای پژوهش ترکیبی به وواد آید.
ضرورت تاوه به نصم تحا و پیچیده شدن طرحهای پژوهش ترکیبی نز زبان کرسا میتانند
روشنگر باشد .کرسا ( ،2113به نقم نز ش ریفیان1939 ،نل ف) دو س ا پ س نز ننتش ار کت اب
مشترک خاد و پالناکالرک نینگانه بیان کرد که پیشرفتهای بسیاری در زمین ه طرحه ای پ ژوهش
ترکیبی به وواد آمده نست .وی میگا ید من دریافتم که طرحهای م ارد نس تفاده در نم م ،بس یار
دقیق و ظریفتر نز آن نست که من در نبتدن تصار میکردم .زمانیک ه م ن و همک ارم پالن اکالرک،
مقدمهنی رن درباره پژوهش ترکیبی برنی پژوهشگرنن تازهکار نین نرصه ناشتیم ،چهار طرح بررس ی
چندوانبه ،تبیینی ،نکتشافی و گنااندهشده رن مارد بحث قرنر دندیم .کرسا نینگانه ندنمه میده د
که ما نکنان آگاهیم که نین طرحها برنی ننعکا ،و نشان دندن نمم و فعالیتهای ونقع ی ب ه نن دنزه
کافی پیچیده نیستند ،هرچند بر نین باوریم که طرحهای چهارگانه برنی پژوهش گرننی ک ه نخس تین
مطالعههای ترکیبی خاد رن آغاز میکنند ،مناسب و قابم کاربرد نست .وی در ندنمه ناعشناس یهای
پیچیدهنی رن به پژوهشگرنن نالقمند به پژوهش ترکیبی معرف ی میکن د ک ه نز آن ومل ه طرحه ای
ترکیبی نست که تاسط ناستازی 1و همک ارنن ( )2117نرنئ ه ش ده نس ت .تح ا و پیچی ده ش دن
طرحهای ترکیبی ،فرنیندی مدنوم نست و صاحبنظرنن بروسته آثار مختلفی رن نرنئ ه میکنن د ک ه در
آنها طرحهای متناع پژوهش ترکیبی معرفی شده نست .روند پیچیده و پیشرفته شدن طرحها در نث ر
دیگری نز کرسا ( )1931قابم مشاهده نست.
1. Nastazi
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نیده روشن و نصلی پژوهش ترکیبی ،کثرتگرنیی و نکتفا نکردن به یک ی نز دو رو یک رد کم ی و
کیفی پژوهش نست .نز نینرو باید به نیده کثرتگرنی ی ه م در نرص ه معرف ی طرحه ای پ ژوهش
ترکیب ی نز نگ اه ص احبنظرنن مختل ف نحت رنم گذنش ت و ه م در ونب ه ک اربرد نی ن طرحه ا در
پژوهشهای تربیتی به آن تاوه کرد.
 .4محدود نکردن معنا و قلمرو پژوهش ترکیبی به مقاله ننتخاب طرح :یک نکته درب اره نغل ب
پژوهشهای تربیتی ترکیبی ،محدود شدن معنا و گستره نین ناع پژوهش به ننتخاب طرح پ ژوهش و
در حاشیه قرنر گرفتن مالفههای دیگری نست که در نمق و پیشرفتگی طرح و ک م مطالع ه ،بس یار
ماثر نست .مرنحم مختلفی رن باید برنی نناام یک پژوهش ترکیبی طی کرد که برخی نز مه مت رین
آنها نبارتند نز :تدو ین مسئله ،تعیین نهدنف و سان ها ،نمان هگیری ،وم عآوری و تحلی م دندهه ا،
تدو ین گزنرش پژوهش و نرزیابی آثار پژوهشی که با شیاه ترکیبی نناام شده نست .به نظر میرس د
نز میان نین گامها در پژوهشهای ترکیبی حازههای نلام ننسانی نز ومله تعلیم و تربیت که در نی ن
مقاله بررسی شد ،سه گام باید به صارت مشخص و نمیقتر م ارد تاو ه ق رنر گی رد و در طرنح ی
پژوهش وزن الزم رن پیدن کند .نین گامها نبارتند نز :نمانهگیری و شیاههای مختلف آن در پ ژوهش
ترکیبی ،چگانگی تدو ین گزنرش نهایی پژوهشهای ترکیبی در قالب مقاله ی ا پایاننام ه و س رنناام
معیارها و شیاههای نرزیابی و کیفیتسنای پژوهشهایی که با نین روش نناام شده نست.
در نین رنستا ،نفزون بر بعضی منابع فارسی ،مقالههای ننگلیسی مختلفی منتشر شده نس ت
که در آنها بهطار خاص ،شیاههای نمانهگیری در پژوهشه ای ترکیب ی مط رح ش ده و رنهبرده ای
پیچیدهنی برنی ننتخاب نمانه معرفی شده نست .نستفاده نز نین رنهبردهای نمانهگیری ،متناسب ب ا
مسئله پژوهش میتانند به غنا و ترکیبی بادن ونقعی پژوهشهای نل ام ننس انی و تربیت ی بیفزنی د و
برخی مالفههای نصلی پژوهش ترکیبی نز حاشیه خارج شاد (کالینز ،آنیاگبازی و وائا 2117 ،1و
2116؛ کمپر ،نسترینگفیلد و تدلی2119 ،2؛ آنیاگبازی و کالینز2117 ،؛ تدلی و ی ا.)2117 ،3
همچنین درباره شیاهها و معیارهای نرزیابی و کیفیتسنای پژوهشهای ترکیبی آثار مختلفی وواد
دنرد که میتانند رنهنمای پژوهشگرنن در بررسی کیفیت و نرزیابی نینگانه آثار باشد (برنیمن ،بک ر
و سمپیک2118 ،4؛ دلینگر و لیچ2117 ،5؛ گیدینگز و گرننت2113 ،6؛ لیچ و همکارنن2111 ،؛
1. Collins, Onwuegbuzie, & Jiao
2. Kemper, Stringfield, & Teddlie
3. Teddlie, Yu
4. Bryman, Becker, & Sempik
5. Dellinger, & Leech
6. Giddings, Grant
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آنیاگبازی ،وانسان و کالینز2111 ،؛ آنیاگبازی و وانسان2116 ،؛ پلای 1و همکارنن.)2113 ،
نکته قابم ذکر نینکه هر چند بعضی معیارهای مشترک ب رنی نرزی ابی پژوهشه ای کم ی ،کیف ی و
ترکیبی وواد دنرد ،ولی نمیتانن پژوهشهایی رن که به صارت ترکیب ی ننا ام ش ده نس ت فق ط ب ا
معیارهای مشترک و نام نرزیابی کرد و باید نز معیارها و چارچابهای مطرح برنی نرزیابی نین ن اع
پژوهشها نستفاده کرد.
پژوهش ترکیبی مانند پژوهش کمی و کیفی مخالفان و مدنفعانی دنرد .به هم ین ترتی ب ،نق اه
قات و محدودیتهایی نیز برنی آن مطرح نست .فضای کنانی حاکم بر پژوهش ترکیب ی در کش ار
گانه نین نست که نین ناع پژوهش در حازههای مختل ف نل ام ننس انی نز ومل ه تعل یم و تربی ت
مقبالیت و گسترش یافته نست .با وواد نین ،گستردگی پذیرش و کاربرد رن باید با چند مالفه دیگ ر
همرنه کرد ،نز ومله نینکه .1 :باید ونبههای نظری پژوهش ترکیب ی ب ه و ی ژه نه دنف و منط ق آن رن
مارد تاوه قرنر دند؛  .2ض من نس تفاده نز دنن ش ماو اد درب اره ونب ههای ک اربردی و طرحه ای
پژوهش ترکیبی ،گفتمانها و ناعشناسیهای متناع در زمینه طرحها و مرنح م نی ن ن اع پ ژوهش رن
معرفی و ترو یج کرد؛  .9در پژوهشهای تربیتی ،طرحهای پیچیده و ودیدتر رن به کار گرف ت و )4
رسالت تالید و گسترش مرزهای دننش در رشتههای مختلف رن تحت تاثیر غلبه روشهای پ ژوهش
کمی ،کیفی و ترکیبی نز یاد نبرد.

1. Pluye
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باکائی ،فاطمه؛ سلطانی ،فرزننه و شیرین شهبازی ص یقلده( ،)1934طراح ی و اج رای مطالع ات
ترکیبی ،تهرنن :وامعهنگر.
برنیمن ،آلن( ،)1983کمیت و کیفیت در تحقیقات اجتماعی ،ترومه هاشم آقا بیگپاری ،ته رنن:
وامعهشناسان.
بلیکی ،نارمن( ،)1987طراحی پووهشهای اجتماعی ،ترومه حسن چاوشیان ،تهرنن :نی.
پاکسرشت ،محمدوعفر(« ،)1984پژوهش کیفی :ریشهها و مبانی نظری» ،نام ه عل وم انس انی،
ش ،12ص.41-3
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تخش ید ،محمدرض ا (« ،)1983روشه ای تحقی ق ترکیب ی در نل ام سیاس ی» ،سیاس ت ،ش،2
ص.76-13
تدلی ،چارلز و نبا ،تشکری( ،)1931مبانی پووهش ترکیبی (تلفیق رو یکردهای کم ی و کیف ی)،
ترومه ناد آذر و سعید وهانیان ،تهرنن :وهاد دننشگاهی.
تشکری ،نبا ،و چارلز تدلی( ،)1934راهنمای روشهای آمیخته در پووهشهای علوم رفت اری و
اجتماعی ،ترومه مرتضی نکبری و همکارنن ،تهرنن :ننتشارنت دننشگاه تهرنن.
وانسان ،بارک و لری کریستنسن( ،)1931روش پووهش در علوم تربیتی (کمی ،کیف ی ،آمیخت ه)،
ترومه نلینکبر خسروی بابادی ،کامبیز پاشنه و محرم آقازنده ،تهرنن :آییژ.
حسنی ،محمدحسین(« ،)1983درآمدی به روششناسی تلفیق ی در پژوهشه ای می ان رش تهنی
نلام نوتمانی» ،مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی ،ش ،4ص.119-197
حریری ،ناال(« ،)1988روشهای ترکیبی پژوهش» .کتا ما (کلیات) ،ش ،147ص.71-66
حریری ،ناال(« ،)1931یاددنشت سردبیر :پژوهش ترکیبی رن چگان ه نرزی ابی کن یم؟» ،نظامه ا و
خدمات اطالعاتی ،ش ،1ص.2-1
حکیمزنده ،ف رزند و وم ا نب دنلملکی( .)1931پروپوزا نو یس ی در مطالع ات کیف ی و ترکیب ی،
تهرنن :وامعهشناسان.
خلیلیشارینی ،سیاوش( ،)1931روشهای پووهش آمیخت ه (ب ا تاکی د ب ر بومیس ازی) ،ته رنن:
یادونره کتاب.
خاشگا یانفرد ،نلیرضا( ،)1983پووهش آمیخته روش ،تهرنن :مرک ز تحقیق ات ص دن و س یمای
ومهاری نسالمی نیرنن.
دنناییفرد ،حسن(« ،)1986همسازی شیاههای کمی و کیفی در پژوهشهای سازمانی :ت املی ب ر
نسترنتژی پژوهش ترکیبی» ،روششناسی علوم انسانی ،ش ،19ص.69-91
دنناییفرد ،حسن و زینب مظفری(« ،)1987نرتقاء رونیی و پای ایی در مطالع ات کیف ی م دیریتی:
تاملی بر نسترنتژیهای ممیزی پژوهشی» ،پووهشهای مدیریت ،ش ،1ص.162-191
دالور ،نلی و شیرین کاشکی( ،)1934روش تحقیق آمیخته ،تهرنن :و یرنیش.
رحیمی ،حمید؛ سیادت ،سیدنلی و رنض یه آقاباب ایی(« ،)1931رو یک رد ترکیب ی در پژوهشه ای
نلام ننسانی :چالشها و فرصتها» ،نامه آموزش عالی ،ش ،18ص.27-11
رضایی ،سهرنب؛ فیروزوایی ،نلی و هادی هاشمی رزینی( ،)1932روش تحقیق پیش رفته کم ی و
کیفی ،تهرنن :ننتشارنت دننشگاه فنی و حرفهنی.
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رضای ،سید مصطفی؛ نکبری ،مرتضی؛ وعفرزنده ،مرتضی و محمدرضا زنل ی( ،)1932بازک اوی
روش تحقیق آمیخته ،تهرنن :ننتشارنت دننشگاه تهرنن.
رهباردنر ،حمید و محمدحسین دیانی( ،)1939راهنمای ج ام پ ووهش کم ی ،کیف ی و ترکیب ی،
تهرنن :کتابخانه رنیانهنی.
زنهد بابالن ،ناد ؛ معینیکیا ،مهدی و حسن نحمدی(« ،)1934تحقیق آمیخته ،حلق ه مفق ادهنی
در تحصیالت تکمیلی :آسیبشناسی آن در حازه نلام ننس انی در دننش گاه محق ق نردبیل ی»
(پژوهش آمیخته) .روششناسی علوم انسانی ،ش ،89ص.167-143
ساادی ،ماسی و همکارنن(« ،)1932روشهای پژوهش ترکیبی :گانهشناسی» ،مطالعات ناتوانی،
ش ،2ص.66-14
شارون ،نندرو و نلیزنبت وی .هالکامب( ،)1931طرحه ای تحقی ق ترکیب ی در پرس تاری و عل وم
سالمت ،ترومه محمدنلی چرنغی و همکارنن ،تهرنن :وامعهنگر.
شریفیان ،فریدون(1939نلف)« ،تحا مدنوم طرحهای پژوهش ترکیب ی و معرف ی طبقهبن دیهای
ودید» ،همایش ملی جایگا پووهش تربیتی در نظام آموزش ی ای ران :چالشه ا و فرت تها،
مالیر :دننشگاه مالیر.
شریفیان ،فریدون(1939ب)« ،بررسی روند پدیدآیی پژوهش برنامهدرسی و طبقهبن دی س نتها و
صاحبنظرنن فعا در آن» ،رو یکردهای نو ین آموزشی ،ش ،13ص.96-1
ش ریفیان ،فری دون(1987نل ف)« ،چیس تی ،خاس تگاهها و مب انی نظ ری پ ژوهش ترکیب ی»،
پووهشهای تربیتی و روانشناسی ،ش ،3ص.118-81
ش ریفیان ،فری دون(1987ب)« ،ناعشناس ی و فرنین د طرنح ی و نو رنی پ ژوهش ترکیب ی»،
روششناسی علوم انسانی ،ش ،17ص .119-71
ش عبانیورکی ،بختی ار(« ،)1986رئالیس م نس تعالیی و ثنا ی ت ک اذب در پ ژوهش تربیت ی»،
نوآوریهای آموزشی ،ش ،21ص.86-61
شعبانیورکی ،بختیار( ،)1981منطق پ ووهش در عل وم تربیت ی و اجتم اعی :جه تگیری ن و ین،
مشهد :بهنشر (آستان قد ،رضای).
ُ
شعبانیورکی ،بختیار و صدیقه کاظمی(« ،)1983پژوهش کیفی :روش یا ب شاش» ،راهب رد ،ش،14
ص.18-99

شعبانیورکی ،بختیار و همکارنن(« ،)1931طبقهبندی مغالطههای نسکات و پژوهشه ای تربیت ی
در نیرنن :نرزیابی روشش ناختی پژوهشه ای منتشرش ده در نش ریات معتب ر نل ام تربیت ی و
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روننشناس ی نی رنن در س ا های  ،»1981-1981پووهش نامه مب انی تعل یم و تربی ت ،ش،1
ص.74-43
شکاری ،نبا ،و محمد حسینپار(« ،)1931تقابم رو یکردهای معرفتشناسی کم ی و کیف ی در
نلام ننسانی و طبیعی :با تاکید بر رو یک رد معرفتشناس ی تلفیق ی» ،پ ووهش ،ش ،1ص-13
.74
صدوقی ،ماید( ،)1986پووهش کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری ،تهرنن :هستینما.
صفری شالی ،رضا( ،)1934اتو نگارش طرح تحقیق :پروپوزا نو یسی با روشهای کمی ،کیفی
و ترکیبی ،تهرنن :رنهبرد پیمایش.
نابددوست ،حسین و نلینصغر شیرنزی(« ،)1939مقایس ه و نق د دو کت اب روشه ای پ ژوهش
آمیخته و روشهای پژوهش ترکیبی و کاربرد آنها در تحقیقات هنر» ،کتا ما (هنر) ،ش،183
ص.69-18
نابدی ،حیدرنلی و همکارنن( ،)1931فرایند نقد تحقیقات کمی-کیفی و اعتبارس ن ی تحقیق ات
ترکیبی ،تهرنن :وامعهنگر.
ناملی ،سعیدرضا( ،)1932روشهای تحقی ق در مطالع ات فرهنگ ی و رس انه ،ته رنن :ننتش ارنت
دننشگاه تهرنن.
نربصالحی ،مهدی؛ حمیدیان ،نرگس و نلیرضا رهروی دستاردی(« ،)1934روشهای ترکیبی در
پژوهشهای حسابدنری» ،سومین کنفرانس بینالمللی پ ووهشه ای ک اربردی در م دیریت و
حسابداری ،تهرنن :دننشگاه شهید بهشتی.
نریضی سامانی ،حمیدرضا(« ،)1986سه فرض ضمنی زیربنایی در نفی روشه ای کم ی و نق د
آن» .روششناسی علوم انسانی ،ش ،12ص.61-41
نلمنلهدی ،ومیله(« ،)1986درآمدی به مب انی نس المی روش تحقی ق» ،نوآوریه ای آموزش ی،
ش ،21ص.212-179
نلینحمدی ،نلیرضا و وحید نهایی( ،)1986توتیفی جام از روشهای تحقیق ،ته رنن :تالی د
دننش.
کرسا  ،وان( ،)1931درآمدی بر پووهش روشه ای آمیخت ه ،تروم ه مرتض ی نکب ری و رنض یه
نکبری ،تهرنن :وامعهشناسان.
کرسا  ،وان( ،)1931طرح پووهش (رو یکردهای کمی ،کیف ی و ش یو ترکیب ی) ،تروم ه حس ن
دنناییفرد و نلی صالحی ،تهرنن :مهرباننشر.
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کرسا  ،وان( ،)1939طرح پووهش :رو یکردهای کیفی ،کمی و ترکیبی ،ترومه نلیرضا کیامنش
و مریم دننای طاسی ،تهرنن :وهاد دننشگاهی دننشگاه نالمه طباطبایی.
کرسا  ،وان( ،)1931روشهای تحقیق کمی ،کیفی و آمیخته ،ترومه یاسان نله پار نشرف ،زین ب
طاالبی و زیبا ناری ،نیالم :ننتشارنت دننشگاه نیالم.
کرسا  ،وان( ،)1931طرح تحقی ق در عل وم انس انی و اجتم اعی ،تروم ه و تلخ یص نس مانیم
سعدیپار ،تهرنن :دورنن.
کرسا  ،وان و پالناکالرک ،و یکی( ،)1932روشهای پووهش ترکیبی ،ترومه نلیرض ا کی امنش
و واو ید سرنیی ،تهرنن :آییژ.
کرسا  ،وان و پالناکالرک ،و یکی( ،)1983روشهای تحقی ق تلفیق ی ،تروم ه نب ا ،زنرن ی و
محسن نیازی ،تهرنن :سخنارنن.
کلباس ی ،نفس انه و نحمدرض ا نص ر(« ،)1931ک اربرد طرحه ای ترکیب ی در پژوهشه ای نل ام
نوتمانی و ننسانی» ،روششناسی علوم انسانی ،ش ،67ص.36-73
کیامنش ،نلیرضا(« ،)1972پژوهش کیفی یا فرنیند مستمر نفزنیش دننش تخصصی» ،پووهش در
مسائل تعلیم و تربیت ،ش  1و  ،2ص.91-19
کیامنش ،نلیرضا( ،)1984رو یکرد ترکیبی در نرزشیابی برنامه ،در ومعی نز مالفان ،علوم تربیتی،
تهرنن :سمت.
گا  ،مردیت ،بارگ ،ونلتر و وا یس گا ( ،)1982روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و
روانشناسی ،ترومه نحمدرضا نص ر و همک ارنن ،ته رنن :س مت و ننتش ارنت دننش گاه ش هید
بهشتی.
لطفآبادی ،حس ین( ،)1939روششناس ی پ ووهش در روانشناس ی و عل وم تربیت ی :ن وآوری در
ترکیب رو یکردهای پووهشی کمی و کیفی ،قم :پژوهشگاه حازه و دننشگاه.
لطفآبادی ،حسین(« ،)1981خرد مینای در روششناسی نلمی پژوهشهای روننشناسی و نلام
تربیتی در نیرنن» ،حوز و دانشگا  ،ش ،43ص.82-41
لطفآبادی ،حسین؛ ناروزی ،وحیده و ن رگس حس ینی(« ،)1986بررس ی آم ازش روششناس ی
پژوهش در روننشناسی و نل ام تربیت ی در نی رنن» ،نوآوریه ای آموزش ی ،ش ،21ص-113
.141
لیچ ،نانسی و آنتانی نوگبازی(« ،)1987گانهشناسی طرحهای پژوهش به روش ترکیب ی» ،تروم ه
زینب مظفری ،مدیریت فردا ،ش ،13ص.36-87
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مبینی دهک ردی ،نل ی(« ،)1931معرف ی طرحه ا و م د ها در روش تحقی ق آمیخت ه» ،راهب رد،
ش ،61ص .294-217
محمدپار ،نحمد( ،)1931ف را روش :بنیانه ای فلس فی و عمل ی روش تحقی ق ترکیب ی در عل وم
اجتماعی و رفتاری ،تهرنن :وامعهشناسان.
محمدپار ،نحمد(« ،)1983طرحهای تحقیق با روشهای ترکیبی :نص ا پ ارندنیمی و روشه ای
فنی» ،مطالعات اجتماعی ایران ،ش ،11ص.141-116
محمدپار ،نحمد؛ صادقی ،رسا و مهدی رضایی(« ،)1983روشهای تحقیق ترکیب ی ب ه نن انن
سامین ونبش روششناختی :مبانی نظری و نص ا نلم ی» ،جامعهشناس ی ک اربردی ،ش،2
ص.111-77
مدنی بروونی ،سید نحمد و نحمدرضا نصر(« ،)1988سهساس ازی :رنهب ردی ب رنی ن اآوری در
پژوشهای آمازشی» ،نوآوریهای آموزشی ،ش ،91ص.74-19
منصاریان ،یزدنن( ،)1939روش تحقیق در علم اطالعات و دانششناسی ،تهرنن :سمت.
منصاریان ،یزدنن(« ،)1931مبانی روشهای پژوهش آمیخته :ترکیب رو یکردهای کمی و کیفی در
نلام نوتمانی و رفتاری» (نقد و بررسی کتاب) ،کتا ما (کلیات) ،ش ،4ص.63-66
مهدیان ،مصطفی؛ نصر ،نحمدرضا؛ بی درنم ،حمی د و حمیدرض ا مش هدی(« ،)1939نرزی ابی و
ننتبارسنای در روش تحقیق ترکیبی» ،نخس تین هم ایش مل ی عل وم تربیت ی و روان شناس ی،
مرودشت :شرکت نندیشه سازنن مبتکر وانن.
نافی نصم ،زهره(« ،)1939بهرهگیری نز روش تحقیق آمیخت ه در پروژهه ای تاس عه روس تایی»،
توسعه روستایی ،ش ،1ص.166-147
نصر ،نحمدرضا و فریدون شریفیان(« ،)1986رو یکردهای کمی ،کیفی و ترکیب ی در پژوهشه ای
تربیتی» ،روششناسی علوم انسانی ،ش ،12ص.24-7
ناری ،نایبنله(« ،)1983به کارگیری روش تلفیقی در مطالعات نلام ننس انی» ،پ ووهش ،ش،2
ص.124-111
هسهبایبر ،شارلن نگی( ،)1931روشهای تحقیق ترکیبی :تلفی ق نظری ه و عم ل ،تروم ه وو هن...
قربانیزنده و همکارنن ،تهرنن :بازتاب.
یاوری بافقی ،نمیرحسین و محمد پارنس دی(« ،)1931رو یک رد آمیخت هپژوهی در نمنی تپژوهی:
چیستی و چرنیی» ،مطالعات مدریت انتظامی ،ش ،4ص.661-641
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