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مقدمه

روشهای پژوهش ترکیبی ،دیدگاه تازهای در علوم هستند .پژوهشگران در طول سالهای طوالنی
دادههای کمی و کیفی را در مطالعات شان گردآوری کردهاند .با این وجود تنظیم دادهها همراه با هم
به عنوان یك طرح تحقیق متمایز ،امر جدیدی است.
فرض کنیم که محقق در نظر دارد تا مطالعهی روشهای ترکیبی را طراحی و انجام دهد .این محقق
ابتدا درکی از تحقیق روشهای ترکیبی را توسعه میدهد که آیا پروژه با نوع مشکالت و سؤالهای
تحقیق مرتبط با روشهای ترکیبی مطابقت دارد یا خیر .این امر ممکن است با بررسی اصول تحقیق
کمی و کیفی دنبال شود .عالوه بر این ،محقق بایستی ارزیابی کند که آیا مسئله تحقیق مناسب با
مطالعهی روشهای ترکیبی است یا خیر .بدنبال این امر ،محقق ممکن است مطالعات روشهای
ترکیبی منتشر شده را پیدا کند و سازماندهی آنها را بررسی کند .محقق با تکمیل این موارد
مقدماتی ،آمادهی بررسی انواع مختلفی از طرحهای روشهای ترکیبی و انتخاب موارد مطابق با
مسئله تحقیق است .این طرح به چهار چوبی برای بسیاری از جنبههای طرحهای تحقیق تبدیل
میشود و محقق میتواند با شکل دهی مقدمهای برای مطالعهی خود ،روشهای جمعآوری و تحلیل
داده ها ،روندهای مورد استفاده برای اعتبار بخشی دادهها و ساختار و ارزیابی مطالعه دست بکار شود.
در نهایت پژوهشگران بایستی انواع سؤالهایی که ممکن است در رابطه با پروژه پرسیده شوند را
پیشبینی کند تا مشخص سازد که این مطالعه چگونه به پژوهشها در مورد تحقیق روشهای
ترکیبی و همچنین محتوای تحت بررسی میافزاید.
قبل از بحث در بارهی روشهای تحقیق ترکیبی به بررسی روششناسی ،طرحها و روشها
میپردازیم .روششناسی به چهارچوب فلسفی و فرضیههای اصلی تحقیق اشاره دارد (ون مانن،
 .)1990چهار چوب فلسفی که بر روند تحقیق اثر میگذارد .از این رو میتوان روششناسی را به
عنوان چهارچوبی تعریف کرد که مرتبط با کل فرآیند تحقیق است .طرح تحقیق به طرح عمل
بستگی دارد که فرضیهای فلسفی را به روشهای ویژه ارتباط میدهد (کرسول2003 ،1؛
کروترای .)1998 ،تحقیق آزمایشی ،تحقیق پیمایشی ،قوم نگاری و روشهای ترکیبی ،همه
طرحهای تحقیق میباشند .از سوی دیگر ،روشهای اختصاصی تری هستند .آنها تکنیكهای
جمعآوری و تحلیل دادههای کمی یا تحلیل کیفی دادههای متنی هستند (کرسول2003 ،؛ ون
مانن .)1990 ،برخی نویسندگان روشهای ترکیبی این فرم تحقیق را به عنوان روششناسی
تلقی میکنند و بر فرضیههای فلسفی تمرکز میکنند (برای مثال؛ تشکری و تدی.)1998 ،
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عنوان کردن این امر به عنوان روششناسی ،منجر به پیچیدگی فرآیند تحقیق میشود.
روشهای تحقیق ترکیبی دیدگاهی کلی را ارائه میدهند (کرسول ،پلینو کالرک.)2007 ،
دیگر نویسندگان روشهای ترکیبی بر تکنیكها یا روشهای جمعآوری و تحلیل دادهها تأکید
میکنند (برای مثال؛ کرسول ،پلینو کالرک ،و همکاران ،2003 ،اونووگبوزی  ،2و تدی.)2003 ،
تحقیق روشهای ترکیبی یك طرح تحقیق با فرضیههای فلسفی است ،و به عنوان یك
روششناسی شامل فرضیههای فلسفی است که جهت جمعآوری و تحلیل دادهها را هدایت
میکند .بعنوان یك روش برای گردآوری ،تحلیل و ترکیب دادههای کمی و کیفی در مطالعه
مجزا و یکسری از مطالعات تمرکز میکند .قضیهی محوری آن است که استفاده از روشهای
کمی و کیفی با هم دیگر درک بهتری از مسئلههای تحقیق تا خود رویکرد ارائه میکند.
در طول سالهای اخیر ،نویسندگان از اسامی مختلفی استفاده کردهاند و یافتن تعیین محل
مقالههایی که ممکن است مرتبط با تحقیق روشهای ترکیبی باشند را دشوار ساخته است .که
آن را "روش تحقیق چند صفتی یا چند روشی" نامیدهاند (کمبل و فیسك ،)1959 ،که
تشخیصهایی از چندین روش کمی پژوهش در یك تحقیق واحد جمعآوری شده است؛
"یکپارچه" یا "مرکب ،"3به این معنا که دو شکل از دادهها (کمی و کیفی) با هم ترکیب میشود
(استکلر ،مك لیروی ،گودمن ،برد ،و مکورمیك.)1992 ،
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