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  ده چكي
هـاي   حـل مـسايل مـديريت و انجـام پـژوهش جهـت شـناخت پديـده                 کند و کاو براي شناسـائي و      

 شـناختي و انتخـاب روش   ‐هـاي فلـسفي معرفـت    ديـدگاه  هاي توليد کاال وخدمات بر پايـه  سيستم

براي اين منظور پژوهشگران، به طور ضمني يا آشکار، يک ديـدگاه فلـسفي              . شود تحقيق انجام مي  

، تنظـيم، تلخـيص و چگـونگي تحليـل     هـا  مبتنـي بـرآن، نحـوه گـردآوري داده     اشته ورا مفروض د 

بـر پايـه    هـا،  رو، انتخاب روش تحقيق بـراي پـي بـردن بـه ناشـناخته          از اين . کنند شواهد را تعيين مي   

هاي تحقيق کمي مبتني بر ديدگاه اصالت تحـصلي اسـت            روش.آيد هاي فلسفي به عمل مي     ديدگاه

هـاي تحقيـق کمـي و     از آنجا که روش. يفي بر سه ديدگاه ديگر استوار است  ي تحقيق ک  ها و روش 

هـاي توليـد کـاال و        دهنـده نظـام    هاي مسايل و عناصـر تـشکيل       توانند پيچيدگي  ي نمي يکيفي به تنها  

ها مورد استفاده قـرار گرفتـه و از    خدمات را بدون اريبي مورد مطالعه قرار دهند، ترکيب اين روش  

هـاي تحقيـق     در دهه گذشته اسـتفاده از روش      .  تحقيق آميخته ياد شده است     آن تحت عنوان روش   

: هاي زيـر پاسـخ داده شـده اسـت          بر اين اساس، در اين مقاله، به سؤال       . آميخته گسترش يافته است   

مراحـل  ) ب(باشـد؟   ويژگي هاي آن کدامند و کاربرد آن چـه مـي   چيست، تحقيق آميخته )الف(

  هاي تحقيق آميخته کدامند؟  انجام يک طرح تحقيق با روش

  

روش  ، روش تحقيـق کيفـي     روش تحقيق کمي،   هاي تحقيق،   پاراديم :هاي كليدي   واژه
  .مطالعات مديريت تحقيق آميخته،

  

  

   Email: abbas.bazargan@pedagogy.ir  :    نويسنده مسئول∗
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 مقدمه 
ازجملـه منـابع     هاي مربوط به سازمان و مـسايل مـديريت،         براي کند و کاو درباره پديده     

فلـسفي   )هـاي (طـور ضـمني ديـدگاه      غيـره، پژوهـشگر بـه      حـسابداري و   بازاريـابي،  انساني،

 پردازد اين پايه به انتخاب روش تحقيق مي       بر شناختي را مفروض پنداشته و     زيربنايي معرفت 

 توليـد   يهـا  نظـام دهنده   منظورپي بردن به مسايل و واقعيت عناصر تشکيل        کلي، به طور  به .]۱[

تـوان مـورد نظـر       شناسي را مي    معرفت يي فلسفي زيربنا  ‐چهار ديدگاه نظري    وخدمات، کاال

چگونگي دستيابي به شناخت درباره  و ها ها از نظرتعريف واقعيت پديده اين ديدگاه.قرار داد

  . متفاوت هستند آن ها

: دتوان مورد نظر قـراردا     را به شرح زيرمي   ) پاراديم تحقيق (  فلسفي ‐چهار ديدگاه نظري  

گرايــي  ؛ نظريــه انتقــادي، پــساساخت  ييتفــسيرگرا؛ )گرايــي اثبــات(اصــالت تحــصلي  

شناسي،  ها از نظر پاسخ به سه سؤال اساسي که درباره هستي           اين پاراديم ). پساساختارگرايي(

: به تعبير ديگر ،پاسخ اين که . باشند شود متفاوت مي   شناسي مطرح مي   شناسي و روش   معرفت

 « و »ماهيت شـناخت دربـاره واقعيـت ايـن پديـده چيـست؟            «،  »ت؟واقعيت يک پديده چيس   «

رو،  از ايـن  .  در اين چهار پاراديم تحقيق يکسان نيست       »شود؟ چگونه اين شناخت حاصل مي    

هـاي    کنـد کـه از ميـان ديـدگاه         طور ضمني آشکار مـي     پژوهشگر با انتخاب طرح تحقيق، به     

عـالوه  . بي به شناخت قـرارداده اسـت      تحقيق کدام را مبناي دستيا    ) پاراديم( فلسفي   –نظري  

هـاي تحقيـق ذي ربـط آشـکار           فـرض  ‐ هاي پژوهشي مورد نياز و سـاير پـيش         برآن، مهارت 

  .شود مي

بـه طـور ضـمني پـاراديم         ،گزينـد   تحقيـق کمـي را بـر مـي         يروش هـا  پژوهشگري کـه    

 قـرار ) مـسئله تحقيـق   (معينرا مبناي پي بـردن بـه موقعيـت نـا          ) اصالت تحصلي ( گرايي اثبات

هـاي مـورد    پديـده توان دربـاره   ها، مفروضه پژوهشگرآن است که مي      در اين روش  . دهد مي

وانگهـي، در ايـن     . گونه اريبي به شناخت الزم دست يافـت        طور عيني و بدون هيچ     مطالعه به 

هاي تحقيق   ها يا سؤال   بندي فرضيه  ديدگاه، مفروضه ديگر پژوهشگر آن است که با صورت        

تـوان بـه    در شـرايط کنتـرل شـده مـي     تحقيق توصيفي و يا آزمايشي يروش هاو استفاده از    

  .نايل آمدهاي مورد مطالعه  باره پديدهشناخت الزم در

هـايي کـه بـا     ويـژه پديـده   بـه  هاي سازمان ومديريت،  اما بايد توجه داشت که تمام پديده      

 مـورد مـشاهده     توان به شيوه کامالً عيني و بـدون اريبـي          را نمي  کار دارند، رفتار انساني سرو  

لـذا  . هـا بـسيار دشـوار اسـت        وانگهي، کنترل متغيرهاي ناخواسته درباره اين پديـده       . قرار داد 
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هـاي مـديريتي      تحقيق کمي معموالً در پـژوهش      يها روش استفاده از    ييهاي زيربنا  مفروضه

هـا را در      مـشکالت ايـن روش     .]۴[نظـران    بـراي مثـال، يکـي از صـا حـب          . کننـد  صدق نمي 

 مديريت مورد نظر قـرار داده       هاي سازمان و   مربوط به نژاد و قوميت در پژوهش       هاي بررسي

 ‐توصـيفي : از جملـه ( تحقيق کمـي  يها روشبدين جهت است که فقط با استفاده از  . است

 هاي مـرتبط بـا     توان به واقعيت پديده     نمي ييبه تنها )  تحليلي و آزمايشي   ‐پيمايشي، توصيفي 

رو باشــد کــه برخــي اوقــات مــديران بيــان  از ايــن ايدشــ . مــديريت دســت يافــتســازمان و

هاي پژوهشي منعکس شده در مطالعات مديريت کمتر به مسايل آنان پاسخ             کنندکه يافته  مي

  . از روش تحقيق آميخته استفاده شودهلذاتوصيه شده است ک. دهد مي

 )الـف (: هاي زير اسـت   اين مقاله پاسخ دادن به سؤالبا توجه به مطالب ياد شده، هدف

کاربرد روش تحقيق آميخته در مطالعـات  هاي آن کدامند؟  چيست و ويژگي تحقيق آميخته

مراحـل انجـام ايـن گونـه پـژوهش چيـست؟ کيفيـت              ) ب (باشد؟ سازمان و مديريت چه مي    

 پژوهش به روش آميخته به چه عواملي بستگي دارد؟
بـر  . ش تحقيـق هـستند    ر بناي انتخـاب رو    هاي تحقيق زي   طور که اشاره شد، پاراديم     همان

هـاي   گرايـي، پژوهـشگر بـه انتخـاب روش         ساختهاي تفسيري، انتقـادي و پـسا       پايه پاراديم 

هاي مـورد     پديده »کمتر پيداي  «ها،که به بررسي ابعاد    اين روش . ]۸[پردازد   تحقيق کيفي مي  

 هـاي کـانوني،    زندگينامه نگاري، مـصاحبه گـروه   مطالعه موردي: شامل پردازند، مطالعه مي

و تحليـل    هـا، پديدارشناسـي، تـاريخي، اقـدام پژوهـي          قوم نگـاري، نظريـه برخاسـته از داده        

توانـد واقعيـت    ي نيـز نمـي  ي بـه تنهـا  هاي تحقيق کيفي اما استفاده از روش. ]۱[است  گفتمان

زيـرا ايـن    . آشـکار کنـد    را جمله رفتار انساني و امثال آن،      از بوط به مديريت،  هاي مر  پديده

براي پـي بـردن بـه        بنابراين،. پردازند ها مي  هاي غير کمي پديده     مطالعه جنبه  ها فقط به   روش

دهنده سازمان و مديريت، استفاده از هـر دو          مسايل مديريت و درک واقعيت عناصر تشکيل      

  .دسته روش تحقيق کمي و کيفي ضرورت دارد

ق هـاي تحقيـ    در ترکيـب کـردن روش      با توجه به ضرورت ياد شده، در ده سال گذشـته          

 ازجملـه مـسايل      براي انجام تحقيقات در حـوزه مـسايل اجتمـاعي و رفتـاري،             کيفيکمي و   

هـا   عمـل آمـده و از ترکيـب ايـن دو دسـته روش              اي بـه   هاي ويژه  ، کوشش سازمان مديريت 

دسـت آمـده     ههاي ب  تجربه .]۱۰[ ]۹[ ]۲[هاي تحقيق آميخته پديدار شده است      مجموعه روش 

هـا امکـان    دهدکـه بـه کـاربردن ايـن روش       آميخته نشان مـي    هاي تحقيق  در استفاده از روش   

 را فـراهم    آن هـا  هاي اجتماعي و رفتاري،ازجمله رفتار سازماني، و تبين          درک بهتر از پديده   
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  ).همان منابع( آورد مي

آمـوزش عـالي را     ي بخواهـد مـسايل مـرتبط بـا مـديريت            براي مثـال، وقتـي پژوهـشگر      

 هـاي تحقيـق کمـي اکتفـا کنـد فقـط             اسـتفاده از روش    و تحليل نمايد، اگر به     شناسايي کند 

در ايـن   . نمايـد  کنـد و تحليـل مـي       پذير مديريت را نمايان مي     هاي قابل مشاهده و اندازه     جنبه

هـاي تحقيـق     چـه بـه روش     ،چناننيچن هم. شود ديده گرفته مي  هاي غيرکمي نا   صورت، جنبه 

رو،  از ايـن  . گيـرد  ديده مي لي را نا  آموزش عا پذير مديريت    هاي اندازه  کيفي اکتفا کند، جنبه   

تـوان از    مـي انبـه بـه مـسايل مـديريت آمـوزش عـالي      پي بردن همه ج    تر و  براي درک عميق  

هـاي   ايـن امـر، ضـرورت اسـتفاده از روش         . هاي کمي و کيفي اسـتفاده نمـود        ترکيب روش 

  . کند تحقيق آميخته را آشکار مي

 اي تحقيق کمي و کيفي مناسب و      ه روش تحقيق آميخته چنان است که با انتخاب روش        

به طوري که ميان هـدف تحقيـق، شـيوه گـردآوري             .شود  حاصل مي  آن ها ترکيب مطلوب   

سـازگاري الزم برقــرار  هـاي تحقيــق،   بـراي پاســخ دادن بـه ســؤال   ،آن هــاهـا و تحليـل    داده

 عـه، هاي مـورد مطال    پذير پديده  عالوه بر منظور داشتن ابعاد اندازه      در اين صورت،   .گردد مي

  .گيرد نيز مورد توجه قرارمي ها ساير ابعاد اين پديده

هاي تحقيق کمي و کيفي، برخي از     هاي مربوط به ترکيب کردن روش      در آغاز کوشش  

هـاي تحقيـق      بـراي ترکيـب روش     ييهاي فلـسفي زيربنـا     پژوهشگران به ناسازگاري ديدگاه   

ميخته با ديـدي ترديـدآميز      هاي آ  کردند و نسبت به استفاده از روش        اشاره مي  کمي و کيفي  

برخي پژوهشگران به مغـايرت دو پـاراديم تحقيـق کمـي و      اين جمله،  از .]۱۱[ نگريستند مي

اکنون پس از گذ شت بيش از        اما، .شدند رايادآور مي آن ها ناسازگاري   ردند و  کيفي اشاره   

يختـه،  يـي در روش تحقيـق آم  و توجـه بـه مبنـاي عملگرا    ها، يک د هه از کار برد اين روش   

هـاي   طوري که نتايج حاصل از پژوهش       به .]۱۳[ي ياد شده به يقين تبديل شده است       ترديدها

هـاي اجتمـاعي و      هاي آميخته، افقي اميد بخش را بـراي شـناخت پديـده            انجام شده با روش   

ها مورد تاکيد قـرار     در حال حاضر بيش از پيش استفاده از اين روش         . کند رفتاري نمايان مي  

  .]۷[ ]۳[ طور گسترده رايج شده است و بهگرفته 

  
  هاي اين پژوهش براي پاسخ دادن به سئوالروش تحقيق . ۲

 اطالعـات از منـابع      آوريهاي ياد شده در بـاال، ابتـدا بـه گـرد             سئوال براي پاسخ دادن به   

 تحقيـق در علـوم      يهـا  روششناسـي تحقيـق و       شناسـي، روش   موجود در باره مباني معرفـت     
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ــه. داختــه شــدرفتــاري و اجتمــاعي پر ــه ســپس نمون ــا هــاي انتــشار اي نظــري از مقال  يافتــه ب

سرانجام بـا  .  و مديريت مورد توجه قرار گرفت      هاي کمي و کيفي در حوزه سازمان      رويکرد

  .هاي يادشده پاسخ داده شد ، به سئوالآمدهدست  هبندي و تحليل اطالعات ب دسته

  

  آن هاباره هاي پژوهش و بحث در يافته. ۳
  تحقيق آميخته هاي روش ژگيتعريف و وي

هاي  هايي هستند که با استفاده از ترکيب دو مجموعه روش هاي آميخته پژوهش  پژوهش

هـاي تحقيـق کـه بـا          معموالً در انتخاب عنوان طـرح      .رسند تحقيق کمي و کيفي به انجام مي      

 يهـا  روش: هايي مانند  ها يا واژه   شود از عبارت    تحقيق آميخته انجام مي    يها روشاستفاده از   

شناسـي آميختـه اسـتفاده     گانه، روشمدل آميخته، بهم تنيدگي، روش چندپژوهش ترکيبي،  

 تحقيـق آميختـه     يهـا  روشها آشـکار اسـت، در        طور که در اين عبارت     همان .]۱۲[شود   مي

هايي کـه اسـاس      براي بررسي يک مسئله پژوهشي، پژوهشگر با به کار بردن مجموعه روش           

اگون اسـت، بررسـي موقعيـت نـامعين را ميـسر کنـد و فراينـد آن را                   هاي گون   پاراديم آن ها 

  .نمايد تسهيل مي

هاي آميختـه از هـر دو دسـته          هاي تحقيق با روش    جا که در طراحي و اجراي طرح       از آن 

 آميختـه   هـاي تحقيـق    هاي اصـلي روش    شود، ويژگي  روش تحقيق کمي و کيفي استفاده مي      

ي اسـتفاده از    چگـونگ . هاي کمي و کيفي اسـت      روشمتاثر از چگونگي استفاده از دو دسته        

ميزان اولويت يا اهميتي که به هر ) الف: (ي زير بستگي داردها  ويژگياين دو دسته روش به    

چگـونگي تـوالي اسـتفاده از       ) ب(يابد،   يک از دو دسته تحقيق کمي يا کيفي اختصاص مي         

  . تحقيق کمي و کيفييها روش

هاي آميختـه، پژوهـشگر بايـد ضـرورت          اده از روش  در تدوين يک طرح تحقيق با استف      

در انجام اين امر، پژوهـشگر بيـان        . استفاده از هر دو نوع تحقيق کمي و کيفي را توجيه کند           

کمي يا (کدام يک از اين دو دسته روش ) اهميت(کند که در اجراي طرح تحقيق، وزن        مي

ش تحقيــق توصــيفي بــراي مثــال در يــک پــژوهش آميختــه کــه از رو. بيــشتر اســت) کيفــي

شـود، پژوهـشگر در طـرح      استفاده مي هاي کانوني  و روش تحقيق مصاحبه گروه    ) اکتشافي(

دهد يا به فرايند اجراي پـژوهش        کند که آيا به نتيجه تحقيق بيشتر اهميت مي         تحقيق بيان مي  

 در تحليـل    نيچنـ  هـم . ]۷[ ]۶[تري از واقعيت مورد مطالعـه        جهت دستيبابي به درک ملموس    

اي تفصيلي  ه ها را با استفاده روش      يافته دهد کند که آيا ترجيح مي     ها، پژوهشگر بيان مي    هداد
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طـور   ها پرداختـه و بـه   هاي چندگانه داده دست آورد يا اين که به درک اليه    هتحليل آماري ب  

  .تري از پديده مورد مطالعه دست يابد را تحليل کند تا به درک عمقي آن هاموضوعي 

، تـوالي   هـاي آميختـه   هاي پژوهش ر باال اشاره شد، يکي ديگر از ويژگي    طور که د   همان

هـاي   توانـد داده  پژوهشگر از نظر زماني مي. هاي تحقيق کمي و کيفي است      استفاده از روش  

ابتدا گـردآوري   اين که به توالي، يکي را طور همزمان گردآوري کند يا     کمي و کيفي را به    

تواند به يکـي از سـه حالـت زيـر رخ         اين امر مي  . ازدکند و سپس به گردآوري ديگري بپرد      

 هاي کيفـي پرداختـه   هاي کمي گردآوري شود، سپس به گردآوري داده  ابتدا داده.۱: دهد

هـاي کمـي    شـود، پـس از آن بـه گـردآوري داده     هاي کيفي گـردآوري   دادهابتدا .۲شود، 

هـر    . شـود  گـردآوري هاي کمي و کيفـي در يـک زمـان      هر دو نوع داده.۳ شود،  پرداخته

  : توان به شرح زير مالحظه کرد گانه ياد شده را در عمل مي هاي سه يک از حالت

اي را تبيـين کنـد، ضـرورت آن اسـت            اگر هدف تحقيق آن باشد که پژوهشگر پديده        .الف

هـاي کيفـي ابعـاد       هاي کمـي گـردآوري شـود، سـپس بـا گـردآوري داده              که ابتدا داده  

پديـده   به منظـور بررسـي   براي مثال،. صيل بيشتري آشکار گرددمختلف اين پديده با تف  

پژوهشگر ابتـدا بـه گـردآوري     در يک سازمان توليدي، احساس بيگانگي نسبت به کار

 ،مانند فراواني سوانح ناشـي ازکـار   ،هاي کمي درباره برخي متغييرهاي کمي مرتبط       داده

 امثــال آن،  و»ي بــا کــارمقيــاس بيگــانگ «هــاي مــرتبط بــا محــيط کــار، فراوانــي بيمــاري

انجام اين امر، تصويري کمي از برخي متغيرهـاي مـرتبط بـا مـشکل مـورد                  با .پردازد مي

از طريـق روش تحقيـق   (هاي کيفي پس از آن باگردآوري داده  . آورد دست مي  همطالعه ب 

  . تواند به درک مشکل و چگونگي رخ دادن آن بپردازد مي ،)ها برخاسته از داده

 بـا تـدوين يـک ابــزار    ،بـراي بررسـي يـک مــسئله    کـه پژوهـشگر بخواهــد  در صـورتي  . ب

هـاي    بپـردازد، الزم اسـت در مرحلـه اول، داده          يگيري، به مشاهده متغيرهاي کمـ      اندازه

 سـپس، در مرحلـه بعـد بـا         .گيـري سـاخته شـود      ابزار اندازه  کيفي را گردآوري نمايد تا    

چـه   بـراي مثـال، چنـان      .نمايـد  ي مـي  هاي کمي را گردآور    استفاده از ابزار يادشده، داده    

 در ي اداري را  آن هـا  هدف پژوهشگر آن باشد که مشکالت فـضاهاي کـاري در سـازم            

هـاي   روش مـصاحبه گـروه     با استفاده از   ابتدا يک سازمان دولتي مورد بررسي قراردهد،     

هـاي   به شناسايي حيطه   آن ها پردازد تا براساس     هاي کيفي مي   کانوني به گردآوري داده   

پـس از آن، بـا    .طرح تحقيـق راتـدوين کنـد    سپس پرسشنامه ي مشکالت پرداخته و اصل

  .نمايد آوري ميهاي کمي راگرد پيمايشي،داده ‐انجام روش تحقيق توصيفي
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به عبارت ديگـر بـا       .کند ها را به هم مرتبط مي       داده ،پژوهشگر با استفاده از منابع مختلف     . ج

کـه بـه    طـوري  پردازد، به  ميآن هابق همگوني هاي کمي و کيفي به تطا داده تنيدگي بهم

زمـان   هاي کمي و کيفي را هم      در اين صورت داده   . نحو بهتري به موقعيت نامعين پي برد      

 هـاي آموزشـي مـديران يـک سـازمان،         در بررسـي نياز    بـراي مثـال،    .کنـد  گردآوري مي 

ا و  هـ  بـاره فعاليـت   هـاي کمـي در      پرسـشنامه بـه گـردآوري داده       پژوهشگر با اجراي يک   

زمـان بـا آن، ازطريـق يـک مطالعـه            هم. پردازد واحدهاي سازماني مي   هاي مديران  کنش

باره عوامـل    در هاي مديران را   ها و کنش   ليت، فعا چوب نظري موردي ضمن توجه به چار    

کنـد و   مـشاهده مـي   در يک مدت زمان نمونه از فعاليت سازمان مورد مطالعـه،         سازماني،

بـه   هـا،  سـپس بـا بهـم تنيـدن ايـن داده      .نمايد آوري ميرد گ آن ها هاي کيفي درباره     داده

عمـل   هـايي کـه در   بـا کـنش   هايي کـه مـدير بايـد انجـام دهـد      تحليل ميزان تطابق کنش 

هـاي آموزشـي مـديران    م با استفاده از اين تحليل، نياز     سرانجا .پردازد شود مي  مشاهده مي 

  .  شود استنباط مي

  

   ازکاربرد روش تحقيق آميخته هايي مثال
 بـه منظـور بررسـي       .پردازيم هاي آميخته مي   هايي از کاربرد روش    در اينجا به عرضه مثال    

گيري براي انتخـاب    تصميم درهاي شخصي تعامل ميان رفتار ادراک شده کارکنان و انگيزه    

 .]۱۵[ يک طرح تحقيق به روش آميخته به اجرا در آمد          هاي سازماني،  وسيله جهت مسافرت  

 يـک نمونـه     ،توصيفي استفاده شد   ‐در مرحله نخست از روش تحليلي      ،در انجام اين تحقيق   

آوري هاي کمي درباره آنـان گـرد       و داده  نفر از کارکنان انتخاب شد     ۳۹۲تصادفي به حجم    

سـپس، در    .ها با اسـتفاده از رگرسـيون لوجيـستيک مـورد تحليـل قرارگرفـت               اين داده  .شد

ه آنـان مـصاحبه بـ     نفر انتخاب شد و بـا ۲۴مرحله دوم يک نمونه نظري از کارکنان به حجم       

هاي تحقيق پاسـخ     هاي حاصل از مرحله اول و دوم به سوال         سرانجام با تلفيق يافته   . عمل آمد 

  .داده شد

به منظور بررسي اشکاالت ناشـي از تـاثير شـرايط محيطـي بـر                در طرح تحقيق ديگري،   

 پاسـخ،  ‐پاسـخ و بـسته   ‐بازهاي  هاي داراي پرسش تشخيص سازماني با استفاده از پرسشنامه 

مرحله نخست اين طرح، ابتـدا يـک طـرح تحقيـق             در .]۱۴[ کار رفته است  ه  روش آميخته ب  

هر يک از دو گـروه      . ده قرار گرفت  اآزمايشي به روش دو گروهي تصادفي شده مورد استف        

بـه گـروه آزمايـشي يـک پرسـشنامه شـامل            .  نفر کارکنان بودنـد    ۹۲آزمايشي و گواه شامل     
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در حـالي کـه پرسـشنامه گـروه گـواه            .پاسخ داده شـده بـود      ‐پاسخ و باز   ‐اي بسته ه پرسش

نشان داد کـه    آوري شده   هاي گرد  تحليل آماري داده  . پاسخ بود  ‐هاي باز  شامل فقط پرسش  

 .داري وجـود نـدارد   هاي سازماني در دو گروه تفاوت معني      باره ضعف ميان نظر کارکنان در   

هـاي   هـاي حاصـل از پرسـش        محتواي موضوعي از داده     تحليل ،در مرحله دوم اجراي طرح    

نتـايج ايـن تحليـل حـاکي از آن اسـت کـه ادراک دو گـروه از               . ه عمـل آمـد    پاسـخ بـ    ‐باز

  . هاي سازماني کامال متفاوت است توانمندي

  

  هاي تحقيق آميخته انواع طرح
هاي  طرح: توان به دو بخش عمده تقسيم کرد  هاي تحقيق آميخته را از يک نظر مي        طرح

هاي تحقيق به روش آميخته  طرح. هاي تحقيق با مدل آميخته و طرح تحقيق به روش آميخته

 بررسي از پـاراديم تحقيـق کمـي اسـتفاده      پژوهشگر در آغاز آن ها ي هستند که در     يها طرح

بـراي مثـال،    . بـرد  کيفـي را بـه کـار مـي        پس طـرح تحقيـق مبتنـي بـر پـاراديم            سـ کنـد و     مي

آورد و پـس     اجرا در  را به ) کمي(تدا يک طرح تحقيق آزمايشي      پژوهشگري ممکن است اب   

ها بپردازد تا نظر آنان را       با آزمودني ) کيفي(هاي کانوني    از آن به اجراي يک مصاحبه گروه      

نسبت به نتايج طرح آزمايشي جويا شود و ميزان توافق آنان را با نتايج آزمايش مورد تحليل                 

تـوان ماننـد دو بررسـي     حقيق بـه روش آميختـه را مـي        هاي ت  به عبارت ديگر طرح   . قرار دهد 

  .تر قلمداد کرد کوچکتر در درون يک بررسي وسيع

، پژوهشگر رويکردهاي کمي و کيفي پژوهش را بـا          هاي تحقيق با مدل آميخته     در طرح 

آورد به عنوان مثال، پژوهـشگري ممکـن اسـت يـک بررسـي               آميزد و به اجرا در مي      هم مي 

پاسخ و نيز انجـام مـصاحبه از         ‐هاي بسته  ده از يک پرسشنامه شامل سؤال     پيمايشي را با استفا   

آن بـه اجـرا درآورد و سـپس         ) هاي کيفي  براي گردآوري داده  (پاسخ   ‐هاي باز  طريق سؤال 

هـاي کيفـي را      يـا ايـن کـه، پژوهـشگر ديگـري ممکـن اسـت ابتـدا داده                .  را تحليل کنـد    ها

  .ل کند و مورد تحليل قرار دهدگردآوري کرده و سپس آن ها را به کميت تبدي

هاي تحقيق آميخته را به شرح زير به سه دسته           نظران طرح  يکي ديگر از صاحب    وانگهي

  :]۷[کند  تقسيم مي

  هاي تحقيق آميخته بهم تنيده طرح. الف
   هاي تحقيق آميخته تشريحي طرح. ب 

  هاي تحقيق آميخته اکتشافي طرح. ج
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  .ها پرداخته مي شود  از اين دستهدر اينجا به اختصار به شرح هر يک

  

  هاي تحقيق آميخته بهم تنيده طرح. الف
) اهميـت (هاي کمي و کيفي وزن       ها، پژوهشگر به هر دو مجموعه داده       در اين نوع طرح   

 براي مثال براي پي بردن بـه کيفيـت محـيط دوره و عملکـرد يـادگيري در                 . دهد مساوي مي 

 تنيـده اسـتفاده   ‐ پژوهـشگري کـه از طـرح بهـم     ،اي کارکنـان   هاي آموزش رشد حرفه    دوره

هـاي آزمـون     در گـردآوري نمـره  .الـف : دهـد  ، سه مؤلفـه را مـورد توجـه قـرار مـي          کند مي

 نيـز   و...)  از جمله دانـش قبلـي و      ( گيري ساير متغيرها   عملکردي در دوره آموزشي و اندازه     

  دهـد،   ت مـي هاي کيفي از طريـق مـصاحبه و مـشاهده بـه يـک نـسبت اهميـ         گردآوري داده 

 در تحليـل  .طور همزمان گردآوري مي نمايـد، ج  هاي کمي و کيفي مورد نظر را به   داده .ب

هـا را نمايـان      پردازد تـا همگـوني يافتـه       هاي کمي و کيفي مي     ها به مقايسه دو دسته داده      داده

  .گيري از اين دو دسته را آشکار سازد کند و تطابق نتيجه

  

  يحياي تحقيق آميخته تشره طرح. ب
هـاي   ها، پژوهشگر به منظور تشريح يک پديده، وزن اصـلي را بـه داده              در اين نوع طرح   

هاي کيفي بـراي تـشريح ابعـاد مختلـف پديـده اسـتفاده               دهد، اما از داده    کمي اختصاص مي  

در مرحلـه   . رسـاند  ها را در دو مرحله به انجـام مـي          ، فرايند گردآوري داده   نيچن هم. کند مي

بـه  . گـردد  هـاي کيفـي گـردآوري مـي        شـود، سـپس داده     هاي کمي گردآوري مي    اول داده 

هـاي ابهـام     هاي کيفي براي توضيح بيشتر و آشکار کردن برخي جنبـه           عبارت ديگر، از داده   

به رغـم آشـکاري مراحـل انجـام تحقيـق، دشـواري طـرح تحقيـق                 . شود برانگيز استفاده مي  

 کدام جنبه از پديده مورد مطالعه را بايـد          تشريحي در آن است که پژوهشگر درباره اين که        

براي مثال، بـه    . گيري نمايد  هاي کيفي بررسي کند، الزم است قبالََ تصميم        با گردآوري داده  

تـوان    مـي  »فرايند اشتغال دانش آموختگان رشته هاي مديريت در شهر تهران         «منظور بررسي   

ژوهش، يکي از متغيرهـاي اصـلي       در انجام اين پ   . کار برد  هطرح تحقيق آميخته تشريحي را ب     

بنـابراين بـا    . ي باشـد  توانـد مـدت زمـان بيکـاري پـس از دانـش آمـوختگ               مورد مطالعـه مـي    

. شـود  کمي درباره اين متغير، دامنه و مدت زمان بيکاري مـشخص مـي              هاي   گردآوري داده 

وانـي  توان توزيـع فرا  طيف بيکاري، مي ويژه با تعيين فراواني و نسبت دانش آموختگان در  به

 دانـش  ييتوانـد بـا شناسـا      پـس از ايـن مرحلـه پژوهـشگر مـي          . صفت متغير را آشـکار کـرد      
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انـد، نـسبت بـه گـردآوري         آموختگاني که کمترين و بيشترين مدت زمان بيکاري را داشـته            

هاي کيفي از طريق مصاحبه و مشاهده مستقيم اقدام کنـد و اطالعـات تفـصيلي دربـاره                   داده

  .دست آورد و مورد تحليل قرار دهد آنان را بهبيکاري / فرايند اشتغال

  

  هاي تحقيق آميخته اکتشافي طرح. ج
موقعيـت  «يـابي دربـاره      هاي تحقيق آميخته اکتشافي، پژوهـشگر درصـدد زمينـه          در طرح 

انجـام ايـن   . پـردازد  هاي کيفـي مـي    به گردآوري دادهابتدابراي اين منظور  . باشد  مي »نامعين

بـا اسـتفاده از ايـن       . کنـد  شماري از پديـده هـدايت مـي        هاي بي  بهمرحله او را به توصيف جن     

درباره بـروز پديـده مـورد مطالعـه فـراهم           ) هايي( بندي فرضيه  ي اوليه، امکان صورت   يشناسا

هـاي   توانـد از طريـق گـردآوري داده      پس از آن، در مرحله بعـدي، پژوهـشگر مـي          . شود مي

  .را مورد آزمون قرار دهد) ها(کمي، فرضيه

هـاي کيفـي اهميـت بيـشتري داده          هاي تحقيق آميخته، بـه داده      اين در اين نوع طرح    بنابر

هـاي   هـاي کيفـي و سـپس داده        داده ابتـدا هـا    عالوه بر آن در توالي گردآوري داده      . شود مي

هاي کيفـي،    هاي حاصل از داده    باالخره، پژوهشگر بر مبناي يافته    . شوند کمي گردآوري مي  

  .پذيري يافته را ميسر سازد اي کمي را گردآوري کند تا تعميمه سعي بر آن دارد که داده

فرايند اجرايي و  «توان بررسي    عنوان مثالي از کاربرد طرح تحقيق آميخته اکتشافي، مي         به

بـراي انجـام    .  را مورد نظـر قـرار داد       »عملکرد شوراهاي استاني تحقيقات آموزش و پرورش      

 با اسـتفاده از روش تحقيـق نظريـه برخاسـته از             تواند اين طرح، در مرحله اول، پژوهشگر مي      

)  شـورا ۱۰براي مثـال  (گيري نظري تعدادي مناسب      از ميان شوراهاي استاني، با نمونه      ها داده

.  عضو شورا بـه مـصاحبه بپـردازد     ۳۰با   و مجموعاً  سه نفر عضو   در هر شورا با    انتخاب کند و  

فرايند اجرايي و عملکـرد شـوراها را        تواند   هاي گردآوري شده، پژوهشگر مي     با تحليل داده  

. هاي تحقيق تبيين کند    گيري نسبت به طرح    در رابطه با بافت سازماني، جريان امور و تصميم        

در ايـن    .پـردازد  هاي کمي از اعضاي شورا مـي       پژوهشگر، در مرحله دوم به گردآوري داده      

و ) پرسـشنامه (مـي   هاي ک  مرحله ضمن تعيين متغيرهاي اصلي و تدوين ابزار گردآوري داده         

ــه ــه    انتخــاب نمون ــرورش ب ــان شــوراهاي اســتاني تحقيقــات آمــوزش و پ اي تــصادفي از مي

دسـت آمـده     پس از آن، پژوهشگر براساس نتـايج بـه        . پردازد ها مي  گردآوري و تحليل داده   

  .آورد ها را فراهم مي امکان تعميم يافته
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  هاي تحقيق آميخته  هاي انجام طرح گام
توان با طي کردن مراحـل        آميخته را مي   يها روشقيق با استفاده از     اجراي يک طرح تح   

  .]۷[زير به انجام رساند 

  

   آميختهيها روش تعيين ميزان عملي بودن اجراي پژوهش با استفاده از .گام اول
هـاي کمـي و    ي خـود در گـردآوري داده  يدر اين مرحله، پژوهشگر بايد نسبت بـه توانـا    

هاي پژوهشي الزم برخـوردار      اي اين منظور، او بايد از مهارت      بر .کيفي اطمينان حاصل کند   

 در ايـن مرحلـه      نيچنـ  هـم . هاي تحقيق کيفي و کمي تسلط داشته باشد        بوده و بر انواع طرح    

ي افرادي که قرار است پيشنهاد اوليـه طـرح تحقيـق آميختـه را     يالزم است نسبت ميزان آشنا   

ديگر، پژوهشگر بايد مطمئن شود که داوران بـا         به عبارت   . ارزيابي کنند، اطالع داشته باشد    

در  .تــا بتواننــد بــه داوري طــرح تحقيــق بپردازنــد       آميختــه آشــنايي دارنــد  يهــا روش

هـاي تحقيـق    صورت،پژوهشگر بايددر طرح تحقيق با تفـصيل بيـشتري دربـاره طـرح          غيراين

  . بپردازدآن ها کاربرد به بيان ضرورتآميخته توضيح دهد و

  

   اجراي طرح توجيه.گام دوم
پس از آن که عملي بودن اجراي طرح آشـکار شـد، پژوهـشگر بايـد ضـرورت اجـراي        

بـراي ايـن منظـور الزم اسـت         . توجيـه کنـد    آميختـه    يهـا  روشطرح تحقيق را با استفاده از       

  .کار رود هتواند ب مشخص کند که کدام يک از سه نوع طرح تحقيق ياد شده مي

  

  ها  اده تعيين راهبرد گردآوري د.گام سوم
براي اين منظـور بايـد      . کند ها را تعيين مي    در اين مرحله پژوهشگر شيوه گردآوري داده      

  :موارد زير به انجام برسد

  .هاي کمي و کيفي  تعيين اهميت هر يک از مجموعه داده‐

  .هاي کمي و کيفي  تعيين توالي زماني گردآوري داده‐

  .هاي مورد گردآوري  تعيين نوع و شکل داده‐

  
  هاي پژوهشي کمي و کيفي  تدوين سؤال.م چهارمگا

هـاي پژوهـشي کمـي و کيفـي را           در اين مرحله پژوهشگر سـعي بـر آن دارد کـه سـؤال             

 آميختـه بـه دشـواري       يهـا  روشهـاي تحقيـق بـا اسـتفاده از           در برخي از طـرح    . متمايز کند 
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يـق اسـت کـه      زيرا در فراينـد تحق    . توان در آغاز پژوهش هر دو نوع سؤال را بيان داشت           مي

هايي کـه    توان به طرح   از اين جمله مي   . برد هاي کمي يا کيفي پي مي      پژوهشگر به نوع سؤال   

هـاي آميختـه    معموالً در طرح. باشند، اشاره کرد داراي دو مقطع زماني در فرايند اجرايي مي     

هاي کمي و کيفي را به ترتيـب         که داراي دو مقطع زماني است، پژوهشگر هر دو نوع سؤال          

جا يادآوري اين نکتـه ضـرورت دارد کـه منظـور از               در اين . دارد اي اين دو مقطع بيان مي     بر

 رابطه ميان دو يا چنـد متغيـر مـورد نظـر قـرار      آن هاي است که در    يها هاي کمي سؤال   سؤال

هـاي کيفـي     در حـالي کـه در سـؤال       . شـود  ي که جهت تغييرات نمايان مي     گيرد، به طور   مي

  . به ماهيت پديده استپژوهشگر در صدد پي بردن

  

  هاي کمي و کيفي   گردآوري داده.گام پنجم
هـاي مـورد نيـاز       در اين مرحله، پژوهشگر براساس نوع طرح تحقيق بـه گـردآوري داده            

هاي کمـي يـا کيفـي         شک نيست که براساس نوع طرح، اولويت گردآوري داده        . پردازد  مي

. شـود   هـا مـشخص مـي       گردآوري داده ها و نوع ابزار        شکل داده  نيهم چن . تعيين خواهد شد  

البته واضح است که پژوهشگري که مجري طرح تحقيق آميخته است، بايد فردي باشد کـه                

 کـافي وتـسلط برخـوردار       يياز توانـا  ) کمي و کيفي  (ها    در استفاده از هر دو مجموعه روش      

  . باشد

  

  ها  تنظيم داده.گام ششم
هاي کمي گردآوري شده باشد،   دادهدر صورتي که طرح تحقيق از نوعي باشد که ابتدا         

انجـام ايـن مرحلـه بـه        . کنـد   آماري تنظيم مـي    ها نگارهها را در     پژوهشگر در اين مرحله داده    

البته در صـورتي کـه طـرح تحقيـق از نـوع             . دهد هاي کيفي ياري مي    فرايند گردآوري داده  

  .کردتوان انجام اين مرحله را با مرحله بعدي در هم ادغام  ديگري باشد مي

  

  ها  تحليل داده.گام هفتم
هـا را بـه طـور        توانـد داده   در انجام اين مرحله، پژوهشگر براساس نوع طرح تحقيق، مـي          

  . بپردازدآن هازمان تحليل کند، يا اين که جدا جدا به تحليل  هم

  

   تهيه گزارش تحقيق.گام هشتم
يه گزارش تحقيـق دو      آميخته، براي ته   يها روشهاي تحقيق با استفاده از       در انجام طرح  
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عرضـه  (اي در يـک جلـد        طور يـک مرحلـه      تهيه گزارش تحقيق به    .الف: گزينه وجود دارد  

 تهيه گزارش تحقيق در     . ب ،)هاي کمي و کيفي در يک جلد       هاي حاصل از داده    نتايج يافته 

 و  هـا  آنهاي حاصـل از      هاي کمي و يافته    جلد اول درباره گردآوري و تحليل داده      (دو جلد   

  ).کيفي و کمي هاي داده با حقيقت انجام از حاصل کلي نتايج و کيفي هاي داده درباره ومد جلد

 فقـط از يـک   هـا  آنهاي تحقيق که در  طور که قبالً اشاره شد، با به کار بردن طرح      همان

هـاي مربـوط بـه       طـور جـامع بـه سـؤال        تـوان بـه    اسـتفاده شـود نمـي     ) کمي يـا کيفـي    (روش  

با  اما. پاسخ داد  رفتاري   ‐هاي اجتماعي  هاي مربوط به سيستم    يدهکلي پد  هاي نامعين  موقعيت

ي از تـر و شـناخت ابعـاد بيـشتر       تحقيـق آميختـه امکـان درک مطلـوب         يها روشاستفاده از   

هاي آميخته، هنـوز در      روش نظر به نو بودن مفهوم و      اما،. شود معين فراهم مي  هاي نا  موقعيت

 يي به قدر کفايت آشنا   ها آنها و کاربرد     ن روش ي آموزشي و پژوهشي با اي     ها اناغلب سازم 

هـاي   گونـه طـرح    عبارت ديگر، نه تنها پژوهـشگران بلکـه داوران ايـن           به. حاصل نشده است  

ــ بــا روش  الزم راييپژوهــشي هنــوز آشــنا لــذا . انــد دســت نيــاورده ههــاي تحقيــق آميختــه ب

قيـق بايـد ضـرورت      ها است، در آغـازطرح تح      پژوهشگري که مايل به استفاده از اين روش       

کـه   طـوري  بـه  . را نمايان کند و به تفصيل مراحل انجام طرح را تشريح کنـد ها آنبکار بردن   

کـار گـرفتن     ه آميخته ندارند بتوانند به ضرورت ب      يها روش حتي داوراني که آشنايي قبلي با     

چنـين  در اينجا به اختـصاربه چگـونگي بيـان           بيشتر،   ييبراي آشنا . پي برند ها   گونه روش  اين

  .شود ضرورتي اشاره مي

. هـا را عرضـه کنـد       با توجيهي قوي ضـرورت اسـتفاده از ايـن طـرح             پژوهشگر بايد  ابتدا

هـاي   عبارت ديگر، پژوهشگر، در تدوين طرح تحقيق پـس از بيـان هـدف کلـي و هـدف                  به

اسـتفاده از يـک روش   هاي ويژه  کند که براي تحقق هدف   ويژه طرح، به اين نکته اشاره مي      

سـپس بايـد بـه ضـرورت اسـتفاده ازترکيـب            . کنـد  تنهـايي کفايـت نمـي      بـه )يا کيفي کمي  (

از نظـر    پـس از آن،   . هاي کمي و کيفـي اشـاره کنـد         هاي تحقيق براي گردآوري داده     روش

.  دهـد  را مورد تاکيد قرار   ) کمي يا کيفي  (ها   ها يکي از دو نوع داده      اولويت گردآوري داده  

بـاالخره نحـوه تحليـل      . هـا را بيـان کنـد       هي دو نـوع داد    عالوه بر آن، توالي زماني گـردآور      

  .ها و سازگاري آن با نوع طرح تحقيق آميخه را توصيف نمايد داده

  

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه. ۴
اسـتفاده از   ) مبتني بر اصالت تحصلي   (در دو دهه گذشته عالوه بر پاراديم مرسوم تحقيق        
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 ييحاضر براي شناسـا   که در حال     طوري  به .هاي ديگري موردتوجه قرار گرفته است      پاراديم

 توليـد کـاال و      هـاي   و سـازمان   ،طور اعم   رفتاري به  ‐هاي اجتماعي  مسايل و مشکالت سيستم   

اهميـت   هاي تحقيق از   پاراديمهاي مبتني بر ترکيب      ، استفاده از روش   خدمات به طور اخص   

توان فقط بـه      نمي ،ها طها و محي   زيرا به رغم ماهيت پيچيده اين سيستم      . برخوردار شده است  

هـاي   و به شناخت کافي نسبت بـه موقعيـت         اکتفاکرد )کمي يا کيفي  (يک روش   استفاده از   

با توجه بـه ايـن امـر، بـراي پـي بـردن بـه مـسايل سـازمان و مـديريت و                        . نامعين دست يافت  

هاي کمي و کيفـي ضـرورت يافتـه           استفاده از ترکيبي از روش     ها آنکوشش در جهت حل     

هاي کمـي و کيفـي،       راستاي بر آوردن اين نياز، در دهه اخير ترکيب کردن روش          در  . است

  . تحقيق آميخته، رايج شده استيها روشتحت عنوان 

هـا بـه     ايـن طـرح   . توان مورد نظر قرار داد     کلي سه نوع طرح تحقيق آميخته را مي       به طور 

ه نـوع طـرح     تفـاوت ايـن سـ     .  اکتـشافي  . تـشريحي، ج   .بهم تنيـده، ب   . الف: شرح زير است  

گيـري بـراي    هـاي کمـي يـا کيفـي، تـوالي در تـصميم          مربوط به اولويت در گردآوري داده     

  .ها است هاي کمي و کيفي و نيز مربوط به راهبردهاي تحليل داده گردآوري داده

شود، را به    هاي آميخته، که بر حسب نوع طرح انجام مي         هاي حاصل از طرح    دادهتحليل  

  :آوردعمل  توان به شرح زير مي
  

  هاي بهم تنيده  طرح.الف
شـود، پژوهـشگر     زمان گردآوري مـي    هاي کمي و کيفي هم     ها که داده   در اين نوع طرح   

گـذاري   بنـدي کـرده و هـر مقولـه را شـماره            هاي کيفي با استفاده از کدگـذاري مقولـه         داده

 .ردازدپـ   مـي هـا  آنکند و به توصـيف     ها را تعيين مي    سپس فراواني هر يک از مقوله     . کند مي

هـاي کمـي     يا اين که داده   . کند هاي کمي و کيفي را مقايسه مي       پس از آن دو مجموعه داده     

عنـوان   هـايي کـه بـه       بـا روش تحليـل تعـاملي مـورد بررسـي قـرار داده سـپس عامـل                  ابتدارا  

يـا  . دهـد  هاي کيفي مورد مقايسه قرار مي      شوند با داده   هاي مورد بررسي انتخاب مي     موضوع

براي اين منظور روندهاي آماري حاصـل از   .تواند نتايج را مقايسه کند گر مياين که پژوهش 

. دهـد  هـاي کيفـي مـورد مقايـسه قـرار مـي          هـاي حاصـل از داده      هاي کمي را با موضوع     داده

  . از هدف اين مقاله خارج استها آنتوان منظور داشت که ذکر  هايي ديگر نيز مي راه
  

  هاي تشريحي  طرح.ب
هاي کمي مورد گردآوري      داده ابتداپژوهشگر براي تشريح يک پديده،      ها   در اين طرح  
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هـاي   سـپس بـا اسـتفاده از داده       . يابـد  ها نقاط انتهايي را مي     کند و در دامنه داده     را بررسي مي  

 در تشريح نتـايج يـک پـژوهش پـس از آن           . دپرداز  مي ها آنهاي   کيفي، به توصيف ويژگي   

هاي کيفي بـه     قايسه قرار گرفتند، از طريق تحليل داده      که دو گروه از نظر يک متغير مورد م        

  .شود که چرا اين تفاوت وجود دارد اين امر پرداخته مي

هـاي کمـي را از       براي ايـن منظـور ابتـدا داده       . شناسي پرداخت  توان به گونه    مي نيچن هم

 پس از آن، جهـت     .کنيم نمايان مي  را هاي موجود  طريق تحليل آماري بررسي کرده و گونه      

  .دهيم هاي کيفي را مورد تحليل قرار مي ها،داده هاي مورد بررسي در گونه پي بردن به جنبه

هـاي    داده ابتـدا در انجام اين امر،     . گانه است ها در سطوح چند    رويکرد ديگر تحليل داده   

سـپس بـه تحليـل      . کنـيم  تحليل مي ) مانند کارکنان (کمي را در سطح واحدهاي مرحله اول        

 پـس  .پـردازيم  مي) مانند واحدهاي سازماني(ر سطح واحدهاي مرحله دوم هاي کيفي د  داده

هـاي   بـاالخره داده . پـردازيم  هاي مياني مـي  هاي کمي در سطح مديريت  از آن به تحليل داده    

کنيم و اين چنين اطالعـات حاصـل از         هاي مديران ارشد را تحليل مي      کيفي مربوط به حوزه   

  . کند يمهاي سطح بعد کمک  دههاي يک سطح به تحليل دا تحليل داده

  

  هاي اکتشافي  طرح.ج
گيري پرداختـه    ها معموالً از طريق پژوهش کيفي به تدوين يک ابزار اندازه           در اين طرح  

هـاي اصـلي    هـاي کيفـي بـه تعيـين جنبـه      شود براي اين منظور با گردآوري و تحليل داده   مي

ان ابعاد مورد نظر بـراي تـدوين ابـزار        عنو ها به  اين جنبه . شود پديده مورد بررسي پرداخته مي    

هـاي   هـا بـراي پـي بـردن بـه داده           حالت ديگر تحليل داده   . شود مي منظور ها گردآوري داده 

هـاي حاصـل از مرحلـه اول         هدر پژوهش قوم نگاري با تحليـل داد       براي مثال   . اي است  مقوله

 همبستگي يا رگرسـيون      براي مطالعه  ها آنتوان از    آيد که مي   دست مي  اي به  متغيرهاي مقوله 

. ها براي پي بـردن بـه مـوارد انتهـايي پرداخـت             توان به تحليل داده     مي نيچن هم. استفاده کرد 

هـاي انتهـايي را مـشخص         حالـت  ابتـدا هاي کيفي    اي داده  براي اين منظور، در تحليل مقايسه     

  .شود ها در يک بررسي پيمايشي پرداخته مي کرده، پس از آن به گردآوري و تحليل داده

هـاي حاصـل از       آميخته بايد توجه داشت کـه اسـتنباط        يها روشباالخره، در استفاده از     

عمل آيد تـا در      هبراي اين منظور بايد دقت بيشتري ب      . ها از کيفيت الزم برخوردار باشند      داده

. کننده اعتبار دروني کاهش يابند دار هاي کمي عوامل خدشه فرايند گردآوري و تحليل داده  

ها مورد توجه قـرار      يافتهن  هاي کيفي الزم است قابل پذيرش بود       بر آن در تفسير داده    عالوه  
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هـايي   هاي آميخته بايـد بـا مـالک        دست آمده از پژوهش    عبارت ديگر نتايح به     به .]۱۲[گيرد  

عالوه بر آن، امکـان ايـن    . و پسنديدگي مطابقت داشته باشند     پذيري همچون قاطعيت، وثوق  

چـه کـه در نتـايح      ديگري، به جـز آن  »علت«هر  سئله مورد بررسي را به      خ دادن م  که بتوان ر  

هـا در    بـاالخره، کيفيـت اسـتنباط     . دسـت آمـده اسـت، غيـر ممکـن قلمـدادکرد            پژوهش بـه  

  سـازگاري    .ج سازگاري مفهـومي و      .ب کيفيت طرح تحقيق     .الف: هاي آميخته به   پژوهش

عمل آمده با يکديگر     ههاي ب   استنباط ميزان سازگاري به عبارت ديگر،    . ا بستگي دارد  تفسيره

ارچوب نظري دانش موجود دربارة مـسئله مـورد   با مفاهيم مورد بحث در پژوهش و چ  و نيز   

  .هاي آميخته است هاي کيفيت پژوهش  ازجمله مالک،بررسي

مـي يـا    تحقيـق ک يها روشتا کنون فقط با  باره مسايل سازمان و مديريت   آنجا که در  از  

، ييها به تنهـا    يکي از اين روش   کار بردن    شده است شناخت الزم، با به     کيفي پژوهش انجام    

. ها به شناخت الزم دسـت يافـت        توان بدون ترکيب اين روش      نمي ،لذا. دست نيامده است   هب

در ايـن   . عمـل آيـد    هبراين، الزم است  نسبت به استفاده از روش تحقيق آميخته کوشش ب            بنا

ــشجويان   ــر آشــنا کــردن دان ــري راه عــالوه ب ــا  ،کارشناســي ارشــد و دکت ــه، ب روش آميخت

هـاي درسـي    در ايـن راسـتا، در برنامـه   . پژوهشگران را نيز بايد با اين روش تحقيق آشنا کرد       

 تحقيـق   يها روشهاي مديريت بايد نسبت به طراحي و اجراي درسي تحت عنوان             دانشکده

مي در استفاده   اي هيات عل  وانگهي، در جهت بالندگي اعض    . کيفي و آميخته همت گماشت    

 طراحـي و اجـراي      ،سازمان  وحل مسايل مديريت و    ييتحقيق آميخته درباره شناسا   از روش   

  .  هاي آموزشي از اولويت برخوردار است گارگاه
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  بعمنا

اسي شن بنايي معرفتهاي فلسفي زير ضرورت توجه به ديدگاه   «) .۱۳۸۴( . عباس ،بازرگان .١

هـاي کيفـي پـژوهش و         تاکيـد بـرروش     بـراي انتخـاب روش تحقيـق بـا         در علوم انساني  

 علـي  بـه مناسـبت نکوداشـت دکتـر       : علوم تربيتي ) مجموعه مقاالت . (»ارزيابي آموزشي 
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