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آمیختهتحقیقگیریازروشبهره

(روستاییتوریسم)روستاییتوسعههایپروژهدر

 

 * اصل نجفي زهره
 3131 شهریور 2: افتیدر خیتار

 3131 مهر 22: رشیپذ خیتار
 

چکیده

 تحقيق هاي روش در جدیدي ضرورت گوناگون هاي پدیده مطالعه پيچيدگي و تحقيق هاي حوزه و ها حيطه شدن گسترده با

 آميخته هاي روش ميان این در. شود مي استفاده گوناگوني هاي روش از تحقيقي طرح هر در آن پایه بر، است آمده وجود به

 از آمده دست به هاي یافته و متنوع هاي داده تا دهد مي را فرصت این گران پژوهش به كاربردي ابزاري عنوان به( تركيبي)

 به راه این از و نمایند تلفيق یكدیگر با منسجم و علمي قالبي در را پژوهشي( كيفي و كمي از اعم) گوناگون هاي روش

 به است شده سعي مقاله این در. آیند نائل مشكالت از كافي شناخت به و یافته دست گوناگون مسائل براي حل راه بهترین

 از استفاده مزایاي و شود پرداخته( آميخته) تركيبي و كيفي و كمي شناختي روش جنبش سه پيشينيان فلسفي مكاتب بررسي

 .گردد عنوان روستایي توریسم ویژه به و روستایي توسعه هاي پروژه مثل مقياس كوچك هاي پروژه در آميخته روش
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 مقدمه و طرح مسئله
هاي  اي كه به دوره جنگ ، در خالل دوره(به بعد 3331ویژه از سال  به)طول چند دهه اخير  در

ان با ، برخي از محقق(افول نسبي پارادایم اثباتي و توجه نسبي رویكرد تفسيري)پارادایمي مرسوم است 

هاي كمي و كيفي دست به ابداع روش تركيبي  هاي سنتي روش هدف رها كردن علوم اجتماعي از تقابل

این روش . زدند كه فارغ از اصول پارادایمي سنتي، بر اصول و منطق رویكرد پراگماتيسم مبتني است

 .شناختي سوم مطرح شده است عنوان جنبش روش هاي كمي و كيفي به بعد از شيوه

توان هم یك فلسفه به شمار آورد و هم یك نگرش و جنبش اجتماعي كه در  ماتيسم را ميپراگ

-132؛ 3133اجاللي و دیگران، )امریكاي شمالي پيدا شده و حوزه نفوذش از آنجا فراتر نرفته است 

133.) 

( 3393)هاي پژوهشي در مطالعات علوم اجتماعي اولين بار توسط كمپل و فيسكر  تركيب روش

 .اد شدپيشنه

شد، فرایند پژوهش شامل مراحل  ها استفاده مي پيش از این كه عموماً از روش كمي در پژوهش

پس از این كه . پرداختند به امر پژوهش مي ها آنبا انجام  گران پژوهشثابت و استانداردي بود كه 

هاي كيفي تدوین هاي كمي صورت گرفت، رویكرد  ها به انجام پژوهش انتقاداتي نظير عدم اعتبار یافته

هاي اخير  در سال. صورت عميق گردآوري شود شدند تا اطالعات، برعكس پژوهش كمي به

نظران حوزه پژوهش معتقدند چنانچه بتوان از هر دو رویكرد پژوهش كمي و كيفي استفاده  صاحب

بدین  .سود برد ها آنتوان نقاط ضعف هر كدام از این دو رویكرد را حذف و از نقاط قوت  نمود مي

طور همزمان  براي انجام پژوهش هم از فرایند روش و ابزار كمي و هم كيفي به گران پژوهشمعنا كه 

 . مند شوند بهره

( آميخته)هاي فراواني در خصوص مزیت نسبي راهبردهاي پژوهش تركيبي  اگرچه پژوهش

( كمي و كيفي)ویكرد طور قوي معتقدند كه این دو ر افرادي نيز وجود دارند كه به. صورت گرفته است

هایي كه این دو رویكرد را مقابل، متعارض  درواقع دیدگاه(. 3333ویكنز، )پژوهش جدا از هم هستند 

 ها آنهاي پارادایمي این رویكردها رجوع دارند كه براساس  فرض كنند، به پيش گرایانه تصور مي و آرمان

 . گونه همسازي بين آنان وجود ندارد جاي هيچ
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آوري  هاي جمع ي معتقدند به لحاظ ارزشيابي، دادهها آنكار طور محافظه ویكرد سنتي بهپيشگامان ر

تري قرار دارند  آوري شده به روش كمي در سطح پایين هاي جمع شده به روش آميخته نسبت به داده

نقطه مقابل این نظر نيز وجود دارد كه در آن اعتقاد بر این است (. 3399برنستين و دیگران، )

شاپيرو، )فرد شرایط و نيازهاي مسئله مناسب شده باشد  شناسي پژوهش باید با ویژگي منحصربه روش

 (.91-94: 3323؛ ميلز، 941: 3392

به هر صورت رویكردهاي كمي و كيفي تحقيق با برخورداري از مباني پارادایمي متفاوت، در 

جاي تمركز بر روش، جنبه مهم و  بنابراین در رویكرد تركيبي به. اند شناسي تحقيق نيز متفاوت روش

گيرد و سواالتي است كه درباره آن مسئله  اي است كه تحت مطالعه قرار مي اساسي تحقيق، مسئله

 .شود پرسيده مي

هاي پژوهش كيفي یا كمي،  هاي پژوهش تركيبي، در مقایسه با هر یك از روش طور كلي روش به

مجازند از تمام  گران پژوهش. كند راهم ميتري براي بررسي یك مسئله پژوهشي ف شواهد جامع

برداري از انواع خاصي از  ها بهره گيرند و محدود به بهره آوري داده ابزارهاي موجود براي جمع

هاي مرتبط با پژوهش كمي یا پژوهش كيفي نيستند و از این نظر كه  آوري داده هاي جمع روش

شود  هاست، كاربردي محسوب مي تمامي روش پژوهشگر براي حل مسئله پژوهشي مجاز به استفاده از

تواند در ارتقاي مطالعات روستایي كه عمدتاً در  این موضوع مي(. 31-33: 3131كيامنش، جاوید، )

گيرند بسيار كارآمد عمل نماید و امكان استفاده از هر دو روش را براي  هاي كوچك صورت مي  مقياس

هاي كمي و یا كيفي   د و بر مشكالت استفاده از روشتر مشكالت در این حوزه فراهم آور فهم دقيق

 .فائق آید( صورت مجزا به)

 

 ضرورت موضوع
یافته مورد توجه قرار  هاي اخير، به خصوص در كشورهاي توسعه یكي از راهبردهایي كه در سال

هاي متعدد طبيعي و  گرفته، توسعه و گسترش گردشگري در نواحي روستایي و استفاده از جاذبه
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ها  نگي روستا به عنوان منبع درآمد و معيشت مردم روستا و در عين حال كمك به حفاظت سرمایهفره

 .هاي منحصر به فرد طبيعي و فرهنگي روستاست و جاذبه

 فنالند در. است متفاوتي معاني داراي مختلف كشورهاي در روستایي گردشگري اصطالح

 مواد تدارك و گردشگران به روستایي هاي هخان دادن اجاره معني به معموالً گردشگري روستایي،

 خانواده با گردشگري را روستایي گردشگري از مهمي بخش اسلوني، در .است روستا در غذایي

 مجزا اتاقي یك در یا كشاورزان خانواده كنار در گردشگران در آن كه دهد مي تشكيل داران مزارعه

 مجاور مسير در كه است، مزرعه در زدن چادر نيمع به گردشگري روستایي هلند، در. نمایند مي اقامت

طالب، ميرزایي، )است  خورده پيوند سواري اسب یا روي سواري، پياده قایق نظير هایي فعاليت با مزارع

 (.3113بخشي زاده، 

ها  ترین مسير تفریح و گردش براي بسياري از مردم در شهرها، رفتن به حومه ترین و ساده آسان

توان گردشگري  از اینرو مي. تاهاي داراي جذابيت طبيعي و تاریخي استشهر و باالخص روس

 .ترین شكل گردشگري روستایي را عجين با زندگي مردم در عصر كنوني دانست یعني مردمي

ریزي توسعه روستایي نيازمند فرایند ارزیابي و بازنگري در حوزه اندیشه انتقادي توسعه  برنامه 

هاي مداخله در نواحي روستایي براي كارآمدي نتایج  گيري بهترین راهكار روستایي است تا امكان شكل

 .ریزي توسعه فراهم آید حاصل از روند برنامه

تواند منشاء بسياري از تحوالت براي توسعه پایدار گردشگري باشد  هایي كه مي یكي از جنبه

 (. 341: 3132قدیري معصوم و دیگران، )شناسایي دقيق وضع موجود است 

هاي توسعه روستایي نياز به مراحل طوالني و بلندمدتي دارد كه در آن استفاده  سازي پروژه ليعم

هاي نوظهور نقش مؤثري دارند  از رویكردهاي قابل انعطاف و تغييرپذیر در مقابل مسائل و پدیده

كي هاي عمومي و هم اختصاصي توریسم باید در یعني براي موفقيت هم در بخش(. 32: 3333پاتون، )

هاي توسعه توریسم روستایي  درست از اقتصاد جامعه، محيط فرهنگي و سياسي براي اجراي پروژه

 (. 3331بوتل، )وجود داشته باشد 

بيني و پيچيده است و در این جاست كه  هاي توسعه توریسم روستایي غيرقابل پيش انجام پروژه

ي وجود دارد كه به آساني ها آنبين و واقع گرایانه، آشكار نياز مبرمي به داشتن چارچوب ارزشيابي عمل
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هاي توریسم روستایي كوچك مقياس هستند و  زیرا پروژه. سازي و مقرون به صرفه باشد قابل پياده

فرض بر این است كه شناسایي (. 3331نيلسون، )هاي مالي مواجه هستند  طور با محدودیت همين

ین مسائل است كه تر مهمروستایي یكي از  هاي توسعه توریسم عوامل ضروري براي موفقيت پروژه

 (.3399؛ كوهن و دیگران، 24: 3333پاتون، )امروزه مدیریت توسعه روستایي، با آن مواجه است 

یعني از زماني كه توریسم در )از زماني كه این اعتقاد پدید آمده است كه عقاید قابل تغييرند 

هاي گذشته خود در مورد  يق بودن ارزشيابيمحققان توریسم در دق )شود گرا اجرا مي محيط كثرت

 (.31: 3331؛ نيلسون، 13: 3331بوتل، )اند  توریسم دچار تردید شده

هاي كيفي  هاي كمي و هم از روش كه هم از روش( 3333ویكنز، ( )مختلط)بنابراین رویكرد 

اند در پيشرفت تو كند، براي به حداقل رساندن معایب هر دو رویكرد مي آوري داده استفاده مي جمع

 .هاي توسعه روستایي بسيار مؤثر باشد پروژه

هاي  هاي كيفي امكان شناخت عمقي عوامل را فراهم آورد، داده گونه كه داده طوري كه همان به

 . كمي قابليت تشخيص اهميت هریك از عوامل را در سطح جامعه مورد نظر مهيا سازد

ي در یك محيط اجتماعي و سياسي پيچيده با این رویكرد از زماني كه توسعه توریسم روستای

طور مثال جمعه پور و احمدي  به. شود تعداد عامالن فراوان مطرح شده است، بسيار مناسب فرض مي

اند و با دید وسيعتري به تاثير  در مقاله خود در حوزه گردشگري از روش تركيبي استفاده كرده( 3131)

 . اند كردهگردشگري در معيشت پایدار روستایي نگاه 

 

 ضرورت بررسي مباني فلسفه پژوهش
شناختي تشكيل  شناختي و هستي اي از زیرساز هر پژوهش علمي را مسائل معرفت بخش عمده

دهد، چرا كه ماهيت واقعيت و نحوه شناخت آن از مسائل اساسي و زیربنایي در هر پژوهش علمي  مي

اند،  مورد ماهيت پژوهش علمي پرداخته از آنجا كه فيلسوفان طي چندین قرن به تحقيق در. است

علوم انساني تحت تأثير این مكاتب فلسفي  گران پژوهش. اند مكاتب فكري مختلفي را پدید آورده

بنابراین . اند شناسي خاص خود را در این مورد مشخص كرده گوناگون قرار گرفته و مواضع معرفت
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براي انتخاب رویكردهاي پژوهشي متفاوت را به تواند توانایي استدالل  درك مواضع فلسفي متفاوت مي

 (. 3119خادمي، )پژوهشگر بدهد 

سازد و  ها و مفاهيم مربوط به آن دیدگاه را نمایان مي بيني ویژه هر دیدگاه فلسفي مفروضه جهان

كند و لذا زیربناي انتخاب روش تحقيق است  جهت فكري و پژوهشي پژوهشگر را هدایت مي

 . (33: 3133بازرگان، )

 

 ( گرا شناسي اول و كمي جنبش روش)زیربنای فلسفي پژوهش كمي 
گرایي تكيه دارد و از طریق فاصله انداختن ميان موضوع شناخت  هاي كمي بر فلسفه اثبات روش

 (11: 3112صدوقي، )كوشد تا به شناختي عيني از واقعيت دست یابد  و فاعل شناسایي مي

گردد،  مي اي مثل كنت، ميل و نيوتون بر ارهاي فالسفهفرض پوزیتویست كه منشاء آن به ك پيش

طبيعت اساساً . توان آن را مطالعه كرد و شناخت آن است كه واقعيتي در جهان خارج هست كه مي

دیگر، نباید ذهنيات خود را در  عبارت به. و مستقل از مشاهده استمنظم و داراي ترتيب بوده 

ها تصادفي نيستند، بلكه داراي  آن این است كه پدیده پيش فرض دیگر. مشاهدات خود دخالت دهيم

دنبال فهم علل  گيرد، به رو بيشتر تحقيقاتي كه به روش علمي صورت مي از این. علل مقدماتي هستند

در این تحقيقات تأكيد و تالش زیادي براي حفظ عينيت انجام . هاي طبيعي هستند اي پدیده زمينه

 (. 21: 3112ان، ادیب حاج باقري و دیگر)شود  مي

صورت ثابت و  گرایي است و در آن واقعيت به گرا مبتني بر عينيت شناسي پارادایم اثبات هستي

شود و براي انسان در  همچنين ماهيت آدمي ثابت تلقي مي. گيرد غيرتاریخي مورد توجه قرار مي

اردایم براساس شناسي این پ معرفت. شود پيدایش تحوالت اجتماعي نقش مهمي در نظر گرفته نمي

تبيين . گيرد هاي تجربي شكل مي آوري داده مشاهده یك واقعيت عيني به كمك تجربه حسي با جمع

شود  همچنين تصور مي. مند است علمي این روش براي تمام علوم یكسان و شامل ارائه روابط قانون

. كند ميهاي او در پژوهش دخالت ن ها و دیدگاه طرفي است كه ارزش كه پژوهشگر فرد بي

گرایي شامل تحقيقات تجربي و  هاي برخاسته از پارادایم اثبات روش(. 14: 3114سرشت،  پاك)

 (. 41: 3114بازرگان، )گيري كمي كنترل شده است  آزمایشي با استفاده از ابزارهاي اندازه
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هاي  مبتني بر تحليل ها آنهاي  اند و بررسي محققاني كه در سنت اثباتي و پسااثباتي كار كرده

 (. 3113محمدپور و دیگران، )گيرند  گيري قرار مي آماري و عددي است، در این جهت

مدعيان این علم، . شناسي در بين علوم است گرایانه، وحدت روش شناسي اثبات یكي از اركان علم

ك نظر این مدعيان، ی به. تفاوتي ميان تحقيق در پدیدارهاي اجتماعي و پدیدارهاي طبيعي قائل نيستند

شناسي در سراسر علوم برقرار است و دوگونه پدیدار، یكي طبيعي و دیگري غيرطبيعي نداریم  روش

شود كه قابل  اگر نظمي در افكار و اعمال انسان یافت مي. همه علوم طبيعي هستند و مبتني بر استقراء

به اعتقاد هابز  .هم مانند وقوع حوادث دیگر تابع قانون است ها آنانكار نيست، در این صورت وقوع 

به نظر وي، قوانين حاكم بر حركت ذرات مادي . همه افعال باید برحسب حركت ذرات تبيين گردد

هاي فيزیكي پيامدها  اساس نظریه هابز بر این است كه چون در سيستم. منفصل، قوانين همه عالم است

دميان نيز اشيایي فيزیكي هستند، به نظر وي چون آ. اند بيني پذیرند، قابل پيش ها تعين مي از ناحيه علت

نيز قابل تبيين  ها آندر نتيجه، رفتار . باید در كنار سایر اجزاي فيزیكي جهان، تابع عليت فيزیكي باشند

 (. 3129راین، )علمي است 

. توان به آراء دیلتاي اشاره كرد گرایي وارد شده كه از آن جمله مي انتقادهایي به موضع اثبات

( خواند را تاریخي مي ها آنكه )م فيزیكي و طبيعي از یكسو و علوم انساني یا اجتماعي دیلتاي ميان علو

گرایانه فقط در علوم طبيعي  هاي اثبات از سوي دیگر، تفاوت عظيمي قائل است و معتقد بود كه روش

ا زیرا در علوم انساني ب. روش درست در علوم اجتماعي، روش تأویل است. آیند كار مي و فيزیكي به

فهميدن یك انسان چيزي جز فهم نتایج كار . فهم سروكار داریم و در علوم طبيعي با توصيف و تبيين

دشواري كار اینجاست كه . فرهنگي او و افراد دیگري كه در محيط فرهنگي او حضور دارند نيست

خاصي  براي فهميدن انسان باید انسان بود و این نيز به معناي زیستن در مختصات فرهنگي و فكري

 (. 3111احمدي، )زنند  است كه مهر خود را بر اندیشه و روش پژوهش مي

 

 ( گرا شناسي دوم و كیفي جنبش روش)زیربنای فلسفي پژوهش كیفي 
 گرایي  پارادایم ناتورالیستي یا طبیعت
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، شود گرایي كه گاه پارادایم پدیدارشناسي گاه پارادایم ساختارگرایي هم ناميده مي پارادایم طبيعت

وجود  عنوان حركتي در مقابل پوزیتویست به دنبال تغييرات فرهنگي ناشي از فراتجددگرایي است و به به

ها و ساختارها به  تفكر فراتجددگرا بر جدا شدن از افكار و ساختارهاي قدیمي و تركيب ایده. آمد

اهيتي ثابت ندارد، بلكه گرا است، از دید او واقعيت م گرا نسبي محقق طبيعت. اي جدید تأكيد دارد شيوه

تواند  در واقع واقعيت بستگي به زمينه دارد و مي. ساخته فردي است كه در تحقيق شركت دارد

كند كه دانش  گرایي فرض مي شناسي، پارادایم طبيعت از دید معرفت. ساختارهاي متفاوتي داشته باشد

ها و تفاسير  گفته. به حداقل برسد كنندگان در تحقيق رسد كه فاصله محقق و شركت وقتي به حداكثر مي

حاج باقري و دیگران،  ادیب)كننده در تحقيق كليد فهم پدیده مورد عالقه محقق است  افراد شركت

3112 :21.) 

 

 مقایسه رویكردهای كمي و كیفي در فرایند پژوهش 

 :در رویكرد كمي

 شود؛ صورت قياسي، عيني و دقيق بيان مي ها به فرضيه -

 شود؛ ه پژوهش عمدتاً قبل از شروع پژوهش انجام ميبررسي پيشين -

 موقعيت پژوهش گسترده و وسيع است؛ -

اي دارد و آن طرح، تقریباً قطعي و نهایي  شده تعيين طرح پژوهش چارچوب كامالً مشخص و از پيش -

 شود؛ تلقي مي

 هاي آزمایشي تجربي و آماري است؛ هاي پژوهش شامل شيوه روش -

اي معرف به منظور  هاي تصادفي، نمونه حد ممكن كنترل شده است و با روشگيري تا  نمونه -

 شود؛ اي كه پژوهش در آن انجام شده انتخاب مي ها به جامعه یافته تعميم

نامه بسته، پاسخ، مشاهده بدون مشاركت پژوهشگر،  ها شامل پرسش آوري داده ابزارهاي جمع -

 صورت اعداد است؛ ها به بندي داده درجه هاي ها و مقياس مصاحبه ساختاریافته، آزمون

 شود؛ صورت قياسي و آماري انجام مي ها و به آوري داده ها در پایان جمع تحليل داده -
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ها با ميزان باالیي از قطعيت، در پایان پژوهش انجام  در رویكرد كلي، بيان نتایج و تأیيد یا رد فرضيه -

 شود؛ مي

 :هاي پژوهشي كيفي اما فرضيه

 شود؛ بندي مي نگر صورت صورت استقرایي و كل به -

مرور پيشينه، به اختصار قبل از شروع، ولي در جریان پيشرفت پژوهش به تفصيل مورد بررسي قرار  -

 گيرد؛ مي

شود، محدودتر است كه این امر امكان مطالعه عميق را  موقعيتي كه براي پژوهش كيفي تعریف مي -

 كند؛ فراهم مي

 یابد؛ ویكرد كيفي استانداردشده نيست، و در جریان پژوهش پيشرفت و تحول ميطرح پژوهش در ر -

 شناسي و مطالعه موردي است؛  نگاري، كار ميداني، بوم هاي قوم هاي پژوهش، روش روش -

منظور حصول درك عميق  اي كوچك به رود كه هدف آن انتخاب نمونه كار مي گيري هدفمند به نمونه -

 ها است؛ از پدیده

 هاي توأم با مشاركت پژوهشگر است، هاي باز و مشاهده ها و مصاحبه نامه ابزارها مشتمل بر پرسش -

 شود؛ ها تحليل مي عمدتاً گزاره

 صورت استقرایي است؛ گيرد و به ها فرایند مداومي است كه در طي پژوهش نيز انجام مي تحليل داده -

 . ها توأم با عدم قطعيت است مچنين تعميمشود وه نتایج با احتياط و به شكل غيرقطعي بيان مي

 

 ( شناسي سوم جنبش روش)زیربنای فكری پژوهش آمیخته 
باشند،  هاي كمي و كيفي مي هاي آميخته از آن جهت كه خود حاصل تركيب روش پژوهش

باید هر نوع روش پژوهشي را پوشش بدهد و برخي از  شود، مي پارادایمي كه براي آن مطرح مي

باشد، زیرا  اند اساساً هيچ پارادایمي براي روش تحقيق آميخته قابل دفاع نمي استدالل كرده گران پژوهش

اكثر . ناپذیر است هاي ناسازگار است كه امري محال و توجيه الزمه آن در كنار هم قرار گرفتن پاردایم

ترین  ناسباند، معتقدند م هاي آميخته پرداخته هاي متمادي بر مطالعه روش ي كه سالگران پژوهش
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ها برگزید، پراگماتيسم یا همان مكتب اصالت  توان براي این گونه پژوهش پارادایم فلسفي را كه مي

 (.3131: مبيني دهكردي)عمل است 

هاي تغييربخش و  محققان این حوزه كه در چارچوب پارادایم پراگماتيسم و گاهي پارادایم

تشكري و تدلي، )مند هستند  كمي و كيفي عالقهكنند، به هر دو نوع تحقيق  بخش نيز كار مي رهایي

2111 :4.) 

رویكرد پراگماتيسم كه از سوي كساني چون پيرس، دیویي، بنتلي و هربرت ميد مطرح شد و 

گرایي و عرضه راه حلي براي  اندیشي فلسفي و شك توسعه یافت، درصدد احراز زمينه معتدلي بين جزم

یا این، یا )گراي سنتي  هاي تقابل این رویكرد گزینه. م استغلبه بر مشكالت برجسته فلسفه عمومي عل

آليسم، اراده در برابر جبر، نمود در  گرایي در برابر ایده گرایي، واقع گرایي در برابر تجربه نظير عقل( آن

ها، حيثيت در برابر ذهنيت، و مانند آن را رد كرده و تمایز تاریخي  برابر واقعيت، حقایق در برابر ارزش

 . سازد محور جایگزین مي ارگانيسم فرایند-گرایانه محيط رفتي بين شناساو شناخته را با تعامل طبيعتمع

در رویكرد پراگماتيسم، دانش هم امري بر ساخته به لحاظ اجتماعي و هم بنياني براي واقعيت 

صورت  ، فقط بهها از این رو نظریه. كنند در آن تجربه و زندگي مي ها انسانشود كه  دنيایي تعریف مي

یعني به همان . ها به درجات متفاوتي حقيقي هستند این نظریه. شوند ابزار و نه چيز دیگري دیده مي

ها براساس  توانند در شناخت واقعيات مفيد واقع شوند، داوري درباره كيفيت این نظریه ميزاني كه مي

از . گيرد تماعي و طبيعي صورت ميدر درك و شناسایي جهان اج ها آنپذیري  بيني كاربردپذیري و پيش

این دیدگاه هم محققان و هم مردم عادي باورها و نظرات خود را از طریق تجربه و آزمون مطالعه كرده 

دهد و به بقاي  كند، به سواالت آنان پاسخ مي را حل مي ها آنشود، مسائل  چه كه مؤثر واقع مي و به آن

گرایي معرفتي تأكيد دارد و به  راگماتيسم بر كثرترویكرد پ. كنند نماید عمل مي شان كمك مي

تواند مؤثر  كه مي( هاي متفاوت و حتي متضاد نظریات، رویكردها و روش)گرایي منسجم و دقيق  تلفيق

ها تا آنجا كه مؤثر واقع شوند،  ها و داده همه مشاهدات، تجربيات، آزمون. و كارا واقع شود، معتقد است

گرایي در  همچنين این رهيافت بر ارزش. گردند رك جهان زندگي ارزیابي ميهاي مهم د عنوان شيوه به

نهند  هاي مشترك انساني چون دموكراسي، آزادي، عدالت و ترقي را ارج مي تحقيق تأكيد دارد و ارزش

 (.3113محمدپور، )
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مه قائل هستند كه در نهایت ه« روح كلي»هایي كه براي جهان یك  ها نظریه از نظر پراگماتيست

حركت هستند و موجودات عالم در چند و چون این  جهان و موجودات به سمت آن حقيقت در

ها با جداسازي عمل و اندیشه، عمالً براي انسان  زیرا این نظریه. تأثيرند ارزش چندان ندارند حركت بي

هاي  یهاز این منظر، نظر. دهند شان را از دست مي و جهان واقعي زندگي او خواهي نخواهي كارایي

رو  از این. مانند روزمره ناتوان مي نگر سنتي و مدرن در تحليل مسائل و مشكالت بغرنج كالن

است كه براساس آن، « فلسفه زندگي»شناسي است بلكه در حقيقت  اي شناخت پراگماتيسم صرفاً نظریه

محسوب  واقعيت نه امري ثابت و سخت و استوار، بلكه جریاني پيوسته و در حال تغيير و تحول

 (. 3112ميرسپاسي، )شود  مي

عنوان یك روش معرفي كرد، معيار ارزیابي و عقيده را با معني  چارلز پيرس كه پراگماتيسم را به

 گران پژوهشمنظور پيرس از توافق . داند درباره آن مي گران پژوهشبودن، قابل آزمایش بودن و توافق 

او . دست آورد د آزمایش كند و نتيجه مشابهي بهاین است كه در شرایط یكسان هر پژوهشگري بتوان

شفلر، )كه به رفتار عملي در جهان واقعي منجر نشود، معناي غيرقابل معتبر دارد  معتقد است هر فكري

ها، نقشي كامالً عملي به خود  در مقابل تفكر استعالیي، اندیشه و دانش نزد پراگماتيست(. 331: 3113

ورزي را تنها در  چنين موضعي نسبت به تفكر، اندیشه. آید ساب ميگيرد و خود نوعي عمل به ح مي

شناسد و اندیشه خصلت انتزاعي خود را كامالً از دست  اي مشخص به رسمت مي برابر مشكل و زمينه

بيني امور در به معناي  ها پيش كند كه در هر حوزه علمي، موفقيت فزاینده نظریه پانتام اشاره مي. دهد مي

: 3199الزي، )هاي بيروني است  تر از واقعيت به ارائه تصویري صادق ها آنوز افزون نزدیك شدن ر

132.) 

از دیگر پيامدهاي تفكر پراگماتيسم براي رفع موانع خوشبختي بشر و حل « گرایي نتيجه»

. پذیرند كه عملي باشند ها نظرات و عقایدي را مي پراگماتيست. مشكالت عيني و واقعي جامعه است

باید نخست تجربه شود و اگر نتایج مفيد ( كه همواره یك فرضيه خواهد بود)آنان یك اندیشه  از نظر

ر هاي مابعدالطبيعي در خصوص جوه به نظر پاتنام، اگر به پرسش. اي داشت، به اجرا درآید كننده و قانع

ف رفتار و عمل اي در فهم و وص روست كه این مسائل هيچ اثر و فایده شود، از آن اعتنایي مي روان بي

 (. 323: 3111الكوست، )ندارند 
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اي روي آورد و تنها مالك  تواند براي حل مسائل خود به هر عقيده به نظر جيمز هر فرد مي

ین تر مهمكنندة  همين كثرت و تغييرپذیري حقایق، توجيه. حقيقي بودن آن عقيده، نتيجه مفيد آن است

 (. 239: 3112بشریه، )است  اساس فكري دموكراسي ليبرال یعني اصل تساهل

 : طور خالصه مباني فكري این دیدگاه شامل موارد زیر است به

گرا به جهان دارد و توجه خود به جهان را از تصورات  گرا و عمل پراگماتيسم نگاهي تدریج( الف

 . ي نداردا هناپردازي از پيش مي كند و به همين جهت با نظریه ذهني شروع نمي

اش كرد، بلكه باید آن را نتيجه كاربرد  يست كه بتوان مستقل از عمل اثباتحقيقت چيزي ن( ب

عمل یعني بكاربستن فكر و این همان عاملي است كه مسئله پيش روي ما را تغيير . یك اندیشه دانست

هاي تجربه است و از  پس دانش یا معرفت فقط یكي از جنبه. رساند دهد و ما را به راه حل مي مي

پردازي از  و كاربرد دانش انتقادي در مسائل عيني و مجسم بر نظریه( پراكسيس)مل همين روي، ع

 .پيش، برتري دارد

چون دیدگاه بهتري از جهان به ما عرضه شده است باورهاي خود را تغيير  ها انسانما ( ج

و بتواند كنيم كه عقيده جدید به نظرمان معنادارتر بياید  مان را عوض مي دهيم بلكه وقتي عقيده نمي

 . ها و تضادهایي را كه با آن روبرو هستيم حل كند ناسازگاري

به هرحال تغيير عقيده كار بسيار دشواري است، پس اختالف گریزناپذیر است و اگر اختالف ( د

 . اند ارتقاء یافته ها گفتمانبه مصالحه بينجامد، در حقيقت  ها گفتمانميان 

ها و داوري ذهني مانع چنين  ربي و عيني آزمود، زیرا ارزشطور تج توان به ها را نمي نظریه( هـ

: 3133اجاللي و دیگران، )ها كم و بيش همان بيان باورها هستند  در واقع نظریه. كاري خواهد شد

131- 132.) 

هاي تركيبي بيانگر نوعي پژوهش است كه مستلزم گردآوري، تحليل و  طور كلي پژوهش شيوه به

كمي در یك یا در چند مجموعه پژوهش است كه پدیده مشابهي را مطالعه  هاي كيفي و تفسير داده

هاي  نظير طرح)هاي غيرتركيبي  هاي تركيبي بر روي پيوستاري از شيوه به عالوه پژوهش شيوه. كنند مي

اي كه در انتهاي  هاي تك شيوه طور خاص طرح به. هاي كامالً تركيبي قرار دارد تا شيوه( اي تك شيوه

هاي پژوهش كمي یا پژوهش كيفي در یك پژوهش  قرار دارد مستلزم استفاده از یكي از تكنيكپيوستار 
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كند، آن پژوهش را به هيچ  هاي كمي و كيفي را به هر ميزاني تركيب مي وقتي پژوهش تكنيك. است

تركيبي یا طرح   در این سطح پژوهش، طرح كامالً. اي محسوب كرد توان طرح تك شيوه وجه نمي

هاي كامالً تركيبي باالترین ميزان تركيب  هاي شيوه طرح. دهد جزئي را مورد استفاده قرار مي تركيبي

 (. 11: 3119یج و گبوزي، )دهد  هاي مشخصه این پاردایم را نشان مي هاي پژوهش و ویژگي شيوه

هاي كمي و كيفي در مراحلي از  هاي تركيبي استفاده از تكنيك اصل بنيادین تحقيق با روش

اي كه داراي نقاط قوت مكمل  گونه صورت همزمان یا متوالي انجام گيرد، به تواند به يق است كه ميتحق

 (.3113محمدپور، )و نقاط ضعف ناهمپوشان باشد 

هاي آميخته از هردو دسته روش تحقيق  هاي تحقيق با روش از آنجا كه در طراحي و اجراي طرح

هاي تحقيق آميخته متأثر از چگونگي استفاده از  ي روشهاي اصل شود، ویژگي كمي و كيفي استفاده مي

هاي زیر  چگونگي استفاده از این دو دسته روش به ویژگي. هاي كمي و كيفي است هردو دسته روش

ميزان اولویت و اهميتي كه به هریك از دو دسته تحقيق كمي یا كيفي اختصاص ( الف: بستگي دارد

در تدوین یك طرح تحقيق با . هاي تحقيق كمي و كيفي روش چگونگي توالي استفاده از( ب. یابد مي

هاي آميخته، پژوهشگر باید ضرورت استفاده از هر موضوع تحقيق كمي و كيفي را  استفاده از روش

كداميك ( اهميت)كند كه در اجراي طرح تحقيق، وزن  در انجام این امر، پژوهشگر بيان مي. توجه كند

 (. 321: 3133بازرگان، )بيشتر است ( يفيكمي یا ك)از این دو دسته روش 

 : نوع اصلي تحقيقات آميخته عبارتند از 1

هاي یك روش را با استفاده از روش دیگر بسط و  كند تا یافته محقق تالش مي: روش ترتيبي( 3

 .شرح دهد

گيرد و در یك طرح منسجم تفسير  كار مي محقق هر دو روش را همزمان به: روش همزمان( 2

  .كند مي

 .كند عنوان دیدگاهي فراگير استفاده مي محقق از عينيت تئوریك به: روش تبدیلي( 1

هاي حاصل از یك روش را  در این استراتژي محقق به دنبال این است كه یافته: روندهاي ترتيبي

در این حالت ممكن است كه تحقيقي با روش كيفي و با هدف اكتشاف . با روش دیگر توسعه دهد

. ها به جامعه آماري ادامه یابد با روش كمي و یك نمونه وسيع جهت تعميم یافتهشروع و سپس 
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اي با روش كمي شروع شود و به نحوي  بدین معنا كه مطالعه. برعكس این حالت نيز امكان تحقق دارد

هاي  فرضياتي آزمون شوند و سپس با روش كيفي در راستاي استخراج اطالعاتي عميق از افراد یا نمونه

 .ودي از مطالعه ادامه یابدمحد

در این روش محقق به دنبال همگرایي بين تحقيقات كمي و كيفي، جهت فهم : روندهاي همزمان

صورت  آوري اطالعات كمي و كيفي به در این طرح محقق سعي بر جمع. تر از مسئله تحقيق است كامل

همچنين در . شوند ادغام ميسپس اطالعات كمي و كيفي جهت تفسير نهایي در یكدیگر . همزمان دارد

در این . كند این تحقيق، محقق به ناچار یك نوع از اطالعات را جهت تفسير نهایي در دیگري تعبيه مي

حالت اطالعات وسيع جهت تحليل سواالت در سطوح و واحدهاي مختلف یك سازمان یا یك واحد 

 . شود آوري مي اجتماعي جمع

با استفاده از یك چارچوب نظري سراغ طرح تحقيقي در این حالت محقق : روندهاي تبدیلي

آوري  هاي جمع مندي روش این چارچوب به تعيين عالقه. هاي كمي و كيفي است رود كه شامل داده مي

در این حالت ممكن است از روندهاي ترتيبي . پردازد هاي تحقيق مي بيني نتایج و یافته اطالعات و پيش

 (. 2111 كرسول،)یا همزماني استفاده شود 

 : (1: 3131كيامنش و سرایي، ) هاي كمي و كيفي در روش تحقيق آميخته نحوه تركيب داده

 Mregingها  ادغام داده

 
 connectingها  اتصال داده

 
 embedding: ها جاي دادن داده

 

های كمي داده  

های كیفي داده  نتایج 

های كیفي داده های كمي داده نتایج   

های كمي داده های كیفي داده نتایج   
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اي را تبيين كند، ضرورت است كه  كلي اگر هدف تحقيق آن باشد كه پژوهشگر پدیده طور به

هاي كيفي ابعاد مختلف این پدیده با تفصيل  هاي كمي گردآوري شود، سپس با گردآوري داده ابتدا داده

در صورتي كه پژوهشگر بخواهد در آغاز پژوهش به تدوین یك ابزار . بيشتري آشكار گردد

هاي  بپردازد و مشاهده متغيرهاي موردنظر را به عمل آورد، الزم است در مرحله اول، دادهگيري  اندازه

چنانچه هدف پژوهشگر . هاي كمي گردآوري شد پس از آن در مرحله بعد داده. كيفي گردآوري شود

هاي  گي دادهتنيد با بهم يیا به عبارت-ها را به هم مرتبط كند  آن باشد كه با استفاده از منابع مختلف، داده

در  -طوري كه به نحو بهتري به موقعيت نامعين پي برد بپردازد، به ها آنكمي و كيفي به تطابق همگوني 

 (. 324: 3133بازرگان، )كند  طور همزمان گردآوري مي هاي كمي و كيفي را به این صورت داده

ود یك شناسي تركيبي گرچه بر تركيب دو روش كمي و كيفي استوار است، اما خ روش

 .شود هاي مستقل كمي و كيفي تحقيق تلقي مي شناسي متمایز و متفاوت از هریك از روش روش

 

 ای توریسم روستایي با روش تركیبيه تطبیق پذیری ویژگي-توریسم روستایي
شود كه براي شخص گردشگر به  ها و خدماتي گفته مي توریسم روستایي به مجموعه فعاليت

تواند شامل توریسم كشاورزي، توریسم مزرعه،  گيرد و مي ستایي انجام ميهنگام مسافرت به مناطق رو

 (.313:3119شهيدي و اردستاني،)توریسم طبيعي و توریسم فرهنگي باشد 

توریسم روستایي افزایش دهنده توان اقتصادي، قابليت زیست در نواحي دور افتاده، عامل تجدید 

: 2114بریدنهان، )آید  جوامع روستایي به حساب ميها و ارتقا بخش شرایط زندگي  حيات سكونتگاه

هاي در  هاي كشاورزي در ارتباط است و غالباً وسيل  این موضوع در بسياري از كشورها با سياست(. 2

تواند نقش اساسي در توسعه و  باشد، بنابراین مي جهت حمایت از محيط زیست و فرهنگ روستایي مي

بنابراین اگر توریسم روستایي به خوبي (. 1:3113و مراد نژاد،شریف زاده )حفظ روستا داشته باشد 

تواند موجب پایداري توسعه در نواحي روستایي و نيز پایداري جوامع  برنامه ریزي و مدیریت شود، مي

بریدنهان، )هاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و همچنين صنعت توریسم باشد   محلي در كليه زیر ساخت

هاي اقتصادي جامعه   توریسم روستایي فعاليتي بسيار پيچيده است كه با بخش طور كلي به(. 91: 2114

ریزي تمامي  در نتيجه داراي آثار و تبعات فراواني است كه باید در فرایند برنامه. در ارتباط است
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جوانب آن مورد توجه قرار گيرد تا از تبعات منفي جلوگيري به عمل آید و از تاثيرات مثبت اقتصادي، 

بنابراین اگر توریسم روستایي بدون برنامه (. 1: 2111رینهولد، )ماعي و محيطي حمایت شود اجت

بنابراین از آنجا كه موجد بسياري از . خواهد بود فوایدش تر از مضرات آن فراوانمشخص باشد، 

پایدار گردشگري شناخت وضع موجود است، درك مواضع تغييرات و تحوالت مثبت در توسعه 

هاي پژوهشي مختلفي گردد تا  تواند محقق را كمك كند تا قادر به انتخاب رویكرد وت ميفلسفي متفا

عالوه بر این توریسم روستایي همانند . از این طریق امكان شناخت عمقي از عوامل گوناگون را بيابد

 رگيريكا ههاي روستایي محور و نقطه شروع آن، انسان و یا براي انسان است، بنابراین ب  دیگر پروژه

هاي انسان، امكانات محيط و   ي نسبت به ویژگيا هناهایي كه بتواند از یك سو دید ژرف نگار روش

تعميم در حد )هاي مشابه   هاي جامعه داشته باشد و از سوي دیگر قادر به ارائه راهكارهایي در خطه نياز

اساسي و مهم به نظر به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و محيطي باشد بسيار ( محدود

وجود آید كه عالوه بر شناخت واقعي جامعه  هاي كمي و كيفي این امكان به  یعني با تلفيق داده. رسد مي

 .مورد نظر، قابليت اجرا در یك محدوده مشابه را نيز داشته باشد

اي هستند و متخصصان  هرشتنگر، مشاركتي و بين  هاي مسئله  روستایي داراي ویژگي مطالعات

هاي گوناگون اعم از كارشناسان اقتصادي، اجتماعي، جغرافيا و محيط زیست، مهندسي و   حوزه

 توانند از جوانب گوناگون به مسئله روستا، روستایيان، محيط روستایي به لحاظ مي... معماري، حقوق و

اي از  هميختفضایي و كالبدي و اجتماعي، اقتصادي و حقوقي بپردازند و با بكارگيري روش تركيبي كه آ

و ( كه بيشتر مورد توجه كارشناسان و محقان اجتماعي است)هاي كيفي و درون فهمانه   روش

تر و  دیدگاه وسيع( ها است مورد نظر كارشناسان دیگر رشته كه عمدتاً)و اثبات گرایانه  هاي كمي  روش

زیرا توریسم روستایي . ندوستایي فراهم آوررویژه توریسم  تري را در مطالعات توسعه روستایي به عميق

براي پذیرش گردشگر در محيط روستایي خود، نيازمند شناسایي همه جانبه  ها انسانعالوه بر آمادگي 

تواند بسيار  ش ميرو این رو نيز هست كه هاي پيش  ها و چالش منابع و فرصتاز محيط، امكانات و

هاي مطالعات   و ویژگي به روش آميختههاي تحقيق  ویژگي اي بين هدر جدول زیر مقایس. كارآمد باشد

  .در توریسم روستایي صورت گرفته است

 



 ... آمیخته تحقیق روش از گیری بهره

Journal of Rural Development 
Editor-in-Chief: Dr. Mehdi Taleb       Director: Dr. Younes Nourbakhsh  

Managing Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright: Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir 

321 

 های مطالعات در توریسم روستایي و ویژگي های تحقیق به روش آمیخته مقایسه ویژگي
 های مطالعات در توریسم روستایي ویژگي های روش تحقیق آمیخته ویژگي

هم عيني و هم توسط : واقعيت اجتماعي

 .شود ان مشخص ميمشاركت كنندگ

هاي نيروي انساني به  توان بر پتانسيل عالوه بر توجه به شرایط ثابت محيط روستایي براي گردشگرپذیري مي

 .ها و هم به متغيرها وابسته است یعني واقعيت اجتماعي هم به زمينه. عنوان عوامل متغير نيز توجه داشت

ها در حكم ابزارند و  نظریه: ها نظریه

بنابراین . اند سفه زندگيدر واقع فل

ثابت و الیتغير نيستند، بلكه امري در 

 .آیند جریان و تحول به شمار مي

بلكه با داشتن نيم . توان صرفاً به دنبال پياده سازي نظریات مطرح شده در غرب بود در توریسم روستایي نمي

هبود شرایط گردشگرپذیري توجه نگاهي به نظریات مطروحه، باید به شرایط منطقه مورد نظر براي گسترش و ب

ها نظریات و باور هایي را كه براي بهبود وضعيت توریسم روستایي و حل  ویژه داشت و با توجه به آن ویژگي

هاي فرهنگي آن بسي فراوان   در غير این صورت تبعات ناميمون هجمه. مشكالت آن مناسب است را برگزید

 .خواهد بود

و  توجه به تنوعات: گرایي كثرت

 هاي خاص  ویژگي

هاي   هایي در زمينه گي هاي خاص و ویژ  ها، تنوعات و پيچيدگي هاي روستایي داراي ویژگي  از آنجا كه محيط

دید كثرت گرایي در روش . توانند جاذب توریست باشند اي به دالیل گوناگون مي گوناگون هستند، در هر منطقه

 .ي گوناگون روستایي كمك كندها  تواند به شناخت كافي از محيط آميخته مي

توجه به اصل عدالت و : گرایي ارزش

 آزادي

در توریسم روستایي بنا است بر بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زیست محيطي ارج نهاده شود و 

ورد و هاي دیگر زندگي پدید نيا  صرفاً دستيابي به بهبود وضعيت اقتصادي بهتر براي ساكنان مانعي بر سر جنبه

اصل عدالت و آزادي در مشاركت در این موضوع رعایت شود و منافع مردم روستایي تحت الشعاع تعداد قليلي 

در این زمينه توجه به حفظ منابع طبيعي و . صورت یكپارچه و پایدار ترقي یابد قرار نگيرد و جامعه روستایي به

 .باشد دار ميزیستي منطقه بسيار حائز اهميت است و از اهداف توسعه پای

 توجه به عملكرد: گرایي نتيجه

نظریاتي در مورد توریسم روستایي قابل قبول هستند كه قابليت اجرا شدن در آن منطقه خاص را داشته 

هاي آن مشابهتي ندارد، كاري بس  باشندو صرفاً جا دادن نظریات از پيش تعيين شده كه با شرایط و زمين

رابطه با توریسم روستایي باید اجرا شوند كه منتج به نتایج مفيدي باشند و هایي در  پس پروژه. بيهوده است

 .در جهت بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زیست محيطي روستا باشد ها آننتایج حاصل از 

 .هاي مرتبط بسيار موثر است  ام فعاليتهاي مردم روستایي در قبول و پذیرش گردشگر و انج ارزیابي و باور توجه به اصل مشاركت: ارزیابي مشاركتي

تواند  ها از یك روش مي یافته: ها یافته

 .توسط روش دیگر بسط یابد

هاي محدودتري   صورت موردي با نمونه شود موضوع را به روش كمي شروع كرد و بعد به در توریسم ابتدا مي

هاي توریسم  عكس ابتدا براي یافتن پتانسيلها افزود و یا بر تحقيق را به روش كيفي پي گرفت تا بر عمق یافته

تري براي تعميم  ابتدا دست به مطالعه اكتشافي زد و بعد كار تحقيق را با روش كمي دنبال كرد تا نمونه وسيع

 .توان هم به یك طرح عيني و هم یك طرح تفسيري مبتني بر نظر مشاركت كنندگان دست یافت یعني مي. یافت

  

 گیری نتیجه
هاي صفر و یكي و  هاي دیلمایي و اعتقاد به ایده رسد امروزه تاریخ مصرف دیدگاه يبه نظر م

صورت واقعيتي ثابت و غيرتاریخي، دیدگاهي  توجه به مسائل به. مند به پایان رسيده باشد قانون

ل با مسائ گران پژوهشبنابراین در علوم اجتماعي كه عمدتاً . هاي اجتماعي است گرایانه به پدیده تقليل

 ها آنها و تبيين پيدایي  گرا و قابل انعطاف در ساخت پدیده انساني روبرو هستند داشتن دیدگاهي كثرت
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هاي محلي و  شود كه محقق براي یافتن واقعيت پا به عرصه مي تر مهماین زماني . نقش مؤثرتري دارد

 . گذارد روستایي مي

ها براي شناخت  ز بهترین گزینههاي كوچك روبرو هستيم یكي ا در این شرایط كه با مقياس

هاي آميخته  جامعه مورد مطالعه و مسائل و موضوعات آن و ارتقاء شرایط محيطي استفاده از روش

هاي بدست آمده از  هاي متنوع و یافته آورد تا داده این اقدام فرصتي براي پژوهشگر فراهم مي. است

م تلفيق نماید و به بهترین راه حل براي هاي گوناگون كمي و كيفي را در قالبي علمي و منسج روش

 . مسائل گوناگون دست یابد و به شناخت كافي از مشكالت نائل آید
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