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چکیده
در اواخــر قــرن بیســتم، علــم ســاختار درختــی خــود را از 
دســت داد و بــه ســمت ســاختار شــبکه ای رفت. مســئله 
ــه  ــد ک ــبب ش ــات س ــن آوری اطالع ــدن و ف جهانی ش
علــم، محلــی- جهانــی3 شــود و علــم بــزرگ4  جایگزین 
علــم کوچــک5 شــده و رشــد آن حالــت نمایــی۶ 
)توانــی( بــه خــود بگیــرد و در نهایــت علــم، معطــوف 
بــه مســئله شــود و بــا یــک تغییــر اساســی و تدریجــی 
در هستی شناســی، معرفت شناســی و روش شناســی 
میــان رشــته گرایــی ظهــور کــرد )فراســت خواه، 1390(. 

علــوم محیــط  زیســت بــا ذات زمینــه گرایــی7 و مســئله 
محــور8 بــودن خــود از رشــته های میان رشــته ای اســت 
کــه بیــش  از پیــش نیازمنــد مجهــز بــودن بــه ابزارهای 
درخــور در حیطــه پژوهــش هســت. در ایــن مقاله ســعی 
ــه ای  ــه روش کتابخان ــع ب ــرور مناب ــا م ــت ب ــده اس ش
ــت  ــط  زیس ــوم محی ــودن عل ــته ای ب ــوع بین رش موض
ــی  ــی، کیف ــش کّم ــای پژوه ــه رویکرده ــرح و ب مط
و ترکیبــی به صــورت مقایســه ای هرچنــد خالصــه 

پرداختــه شــود.

کلمات کلیدی: تحقیق کّمی، تحقیق کیفی، رویکرد آمیخته، میان رشته گرایی

مقدمه
یکــی از مــواردی کــه مطالعــه محیط زیســت را جالــب 
ــه نظــر می رســد  ــت اســت کــه ب ــن واقعی ــد، ای می کن
بســیاری از مســائل محیط زیســتی دارای ابعــاد مختلفــی 
ــائلی  ــب مس ــی، اغل ــوع معین ــر موض ــرای ه ــت. ب اس
ــگ،  ــت، فرهن ــاد، سیاس ــی، اقتص ــوم طبیع ــد عل مانن
ــرای درک  ــر ب ــود. اگ ــرح می ش ــالق مط ــوق و اخ حق
ــب  ــن جوان ــام ای ــه تم ــک مشــکل محیط زیســتی ب ی
ــد، ممکــن اســت ایــن ســؤال مطــرح شــود  فکــر کنی
ــای  ــا و فن ه ــش، ایده ه ــوان از دان ــه می ت ــه چگون ک

رشــته های مختلــف دانشــگاهی همزمــان اســتفاده کرد. 
پاســخ ایــن ســؤال در میان رشــته ای )یــا بین رشــته ای( 

ــه اســت. ــوم محیط زیســتی نهفت ــودن عل ب
مختلــف  علــوم محیط زیســتی )رشــته های 
از  و  دارنــد  میان رشــته ای  ماهیتــی  محیط زیســت( 
ــوم  ــی(، عل ــی )عین ــوم طبیع ــف عل ــته های مختل رش
اجتماعــی و علــوم کاربــردی منتــج شــده اند. رشــته های 
محیط زیســتی همچــون مهندســی محیط زیســت، 
اقتصــاد  محیط زیســت،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــال  ــه دنب ــت و... ب ــوق محیط زیس ــت، حق محیط زیس

1 mixed
۲ interdisciplinarity
3 glocal

4 big science
5 little science
۶ exponential

7 context oriented
8 problem oriented

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی 
محیط زیست دانشگاه تهران

مهدی کرمی 

رویکردهای کّمی، کیفی
و آمیخته1 )ترکیبی( در

علوم محیط  زیست با تأکید بر 
میان رشته گرایی2
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ــه  ــدار هســتند. ب حفاظــت محیط زیســت و توســعه پای
علــت میان رشــته ای بــودن علــوم محیط زیســتی حــل 
مســائل ایــن رشــته ها نیــاز بــه بهره گیــری از ابزارهــای 
ــم  ــن، مفاهی ــف دارد؛ بنابرای ــته های مختل ــی رش علم
ــا چهارچوب هــا، مســائل، فرض هــا و  ــوم مختلــف ب عل
روش شناســی های تحقیقــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 
در ایــن میــان، آشــنایی دانش پژوهــان حیطه هــای 
ــای  ــا رویکرده ــت ب ــد محیط زیس ــته ای مانن میان رش
مختلــف تحقیقــی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت 

.)Kanazawa, 2018(
ــات  ــق، مطالع ــی تحقی ــای اصل ــی از طبقه بندی ه یک
ــی،  ــق کّم ــند. منظــور از تحقی ــی می باش ــی و کیف کّم
همان طــور کــه از اســم آن مشــخص اســت، تحقیقاتــی 
می باشــند کــه بــا داده هــای عــددی و مقــداری ســروکار 
ــه داده هــای  ــی معمــواًل ب ــات کیف ــی تحقیق ــد، ول دارن
ــی  ــن ویژگ ــه ای ــند؛ البت ــوط می باش ــددی مرب ــر ع غی
ــر، ممکــن اســت  ــارت بهت ــه عب انحصــاری نیســت. ب
یــک تحقیــق کیفــی شــامل داده هــای کّمــی نیز باشــد 
ــت  ــن اس ــز ممک ــی نی ــای کّم ــس، داده ه ــا بالعک و ی
ــش در  ــاًل پیمای ــود )مث ــامل ش ــی را ش ــای کیف داده ه
ــاز(  ــزرگ از طریــق پرسشــنامه های پاســخ ب مقیــاس ب

ــد، 1394(. ــری و عقلمن )مخب
ــی از  ــتفاده ترکیب ــی اس ــه، یعن ــق آمیخت روش تحقی
روش هــای کّمــی و کیفــی در یــک مطالعــه و اکنــون 
رویکــردی رایــج درزمینه هــای مختلــف علمــی به ویــژه 
آمــوزش، جامعه شناســی، روانشناســی و علــوم بهداشــتی 
اســت. تحقیــق بــا روش هــای آمیختــه در چنــد ســال 
اخیــر بــه  ســرعت گســترش یافتــه و بــه  عنــوان یــک 
روش تحقیــق شناخته شــده و بــا هوّیــت مســتقل ظهور 
کــرده اســت. ایــن رویکــرد به طــور فزاینــده ای در حــال 
ــه ســومین جنبــش روش شــناختی در  ــل  شــدن ب تبدی
ــه  ــه ب ــی اســت. در ادام ــی و کّم ــات کیف ــار تحقیق کن
موضــوع میان رشــته ای بــودن مطالعــات محیط زیســتی 
ــی،  ــق کّم ــای تحقی ــر مقایســه ی روش ه ــد ب ــا تأکی ب
Molina and Lo- ــه می شــود  ــه پرداخت )کیفــی و آمیخت

.)pez, 2016

مدل سنتی تحقیق رشته ای  در مقابل تحقیق 
میان رشته ای

ــگاه ها  ــا و دانش ــه در کالج ه ــّنت دیرین ــک س ــن ی ای
ــر  ــا را ب ــا و برنامه ه ــاختار دوره ه ــه س ــت ک ــوده اس ب

اســاس رشــته های دانشــگاهی بنــا نهاده انــد. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه بــرای مثــال، اکثــر دانشــگاه ها 
اقتصــاد،  همچــون  گروه هایــی  و  بخش هــا  دارای 
ــخ،  جامعه شناســی، روانشناســی، شــیمی، فیزیــک، تاری
ــد، کــه هــر بخــش دارای یــک  فلســفه و غیــره بوده ان
ــه ای از دروس  ــت؛ مجموع ــز اس ــی متمای ــه درس برنام
ــه  ــد در زمــان مشــخصی ب دقیــق و اســتاندارد کــه بای
ــا  ــوی دوره ه ــوند. محت ــوزش داده ش ــجویان آم دانش
شــامل موضوعــات هــر رشــته و همچنیــن مجموعــه 
خاصــی از روش هــای تحقیــق اســت کــه بیشــتر 
ــا  ــرد؛ اّم ــرار می گی توســط محققــان آن مورداســتفاده ق
تحقیــق بین رشــته ای روشــی از تحقیــق اســت کــه در 
آن گروه هــا یــا افــراد بــا اســتفاده از اطالعــات، داده هــا، 
ــی  ــا نظریه های ــم و ی فن هــا، ابزارهــا، دیدگاه هــا، مفاهی
ــه درک  ــی ب ــش تخصص ــا دان ــته ی ــد رش ــا چن از دو ی
اساســی از مســائل و کشــف راه حل هــای فراتــر از 
ــند  ــق می رس ــوزه تحقی ــا ح ــته ی ــک  رش ــدوده ی مح

.)139۶ )فراســت خواه، 
بنابرایــن، تحقیقــات میان رشــته ای ممکــن اســت 
بــرای مثــال، شــامل گرِدهــم آوردن پژوهشــگران علــوم 
طبیعــی و محققانــی از رشــته های مختلــف علــوم 
اجتماعــی و علــوم انســانی باشــد کــه بــرای حــل یــک 
ــه  ــا ب ــورد راه حل ه ــی در م ــد بینش های ــکل، بتوانن مش
ــن رشــته ها به صــورت  ــان ای ــه محقق ــد ک دســت آورن

ــه انجــام آن نباشــند. فــردی قــادر ب
سطوح مشارکت و همکاری بین رشته ها

تحقیــق  و  رشــته ای  ســّنتی  تحقیــق  از  به غیــر 
ــزان  ــر اســاس ســطح مشــارکت و می میان رشــته ای، ب
همــکاری بیــن رشــته ها دو نــوع دیگــر چنــد رشــته ای 
و فــرا رشــته ای مطــرح اســت کــه در ادامــه به صــورت 
 Kanazawa,( مقایســه ای بــه آن هــا پرداخته  شــده اســت

.)2018

1- چنــد رشــته ای1: همــکاری بیــن دو یــا چنــد رشــته 
بــه  طــور مســتقل بــدون ادغــام

شکل 1 پژوهش چند رشته ای

1 multidisciplinarity
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پژوهــش چندرشــته ای، بــه معنــای پژوهشــی اســت که 
ــف  ــته های مختل ــای رش ــا و یافته ه ــا، روش ه از ایده ه
ــام  ــرای ادغ ــی ب ــالش واقع ــا ت ــد، ام ــتفاده می کن اس
مطالــب از رشــته ها وجــود نــدارد؛ بنابرایــن، یــک گــروه 
ــن اســت متشــکل از  ــته ای ممک ــد رش ــی چن تحقیقات
دانشــمندان علــوم طبیعــی و علــوم اجتماعــی باشــد، اما 
محققــان هــر رشــته در اســاس جــدا از همتایان خــود در 
ــد. همــه آن هــا در گــزارش  ســایر رشــته ها کار می کنن
نهایــی تحقیــق ســهیم هســتند، امــا هرکــدام کار خــود 
را انجــام می دهنــد. تحقیقــات چنــد رشــته ای در شــکل 
1 نشــان داده  شــده اســت، جایــی کــه همــه رشــته های 
A تــا F در مســیرهای جداگانــه، عمدتــاً جــدا از یکدیگــر 

ــوند. ــال می ش دنب
۲- بین رشــته ای: همــکاری بیــن دو یــا چنــد رشــته بــا 
ســطوح مختلــف ادغــام مفاهیــم، نظریه هــا، روش هــا و 

ــا. یافته ه

شکل 2 پژوهش میان رشته ای

از  تحقیقــات میان رشــته ای، شــامل پژوهشــگرانی 
چندیــن رشــته می شــود کــه باهــم کار می کننــد. 
بــا این حــال، برخــالف تحقیقــات چنــد رشــته ای، 
ــای  ــا و یافته ه ــوا، روش ه ــا محت ســعی شــده اســت ت
ــه  ــور ک ــود. همان ط ــه ش ــف یکپارچ ــته های مختل رش
ــوع  ــن ن ــت، در ای ــده اس ــان داده  ش ــکل ۲ نش در ش
پژوهش هــا، رشــته های مختلــف بــه درجــه خاصــی از 

ــد. ــت می یابن ــر دس ــا یکدیگ ــی ب یکپارچگ
3-فرارشــته ای1: همــکاری بیــن دو یــا چنــد رشــته بــا 
ســطوح بــاالی یکپارچگــی کــه باعــث ایجــاد چارچوب 

مفهومــی، نظــری و روش شناســی جدیــد می شــود.
درنهایــت، تحقیقــات فرارشــته ای شــامل ســطوح باالیی 

شکل 3 پژوهش فرا رشته ای

ــرات را  ــن، خط ــت؛ بنابرای ــته ها اس ــن رش ــام بی از ادغ
ــا  ــل ایده ه ــازی متقاب ــر بارورس ــان از نظ ــرای محقق ب
ــش در  ــوع پژوه ــن ن ــد. ای ــش می ده ــا افزای و روش ه

شــکل 3 نشــان داده  شــده اســت.
عــالوه بــر ایــن، تحقیقــات فــرا رشــته ای صرفــاً شــامل 
اســتفاده از نظریه هــا و روش هــای موجــود نیســت، بلکه 
شــامل توســعه نظریه هــا و روش هــای جدیــد می شــود؛ 
ــه  تنهــا رشــته ها را ادغــام  بنابرایــن، تــالش می کنــد ن

کنــد، بلکــه از آن هــا فراتــر رود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تمایــز دقیقــی بیــن ایــن ســه 
ــام و  ــدارد و ادغ ــود ن ــه وج ــتر( همیش ــا بیش ــته )ی دس
ــری  ــک و انفصــال رشــته ها ام ــا تفکی یکپارچگــی و ی
ــر روی  ــیم بندی ب ــن تقس ــع ای ــت و در واق ــبی اس نس

یــک پیوســتار بیشــتر قابــل  درک اســت.
پژوهش بین رشته ای در مطالعات محیط زیستی

ــته ای در  ــات بین رش ــه تحقیق ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
رویکــرد علــوم اجتماعــی بــه مطالعــات محیطــی بســیار 
ــا ماهیــت بســیاری از  ــا حــد زیــادی ب مهــم اســت و ت
ــمندان  ــه دانش ــتی ک ــات  محیط زیس ــؤاالت تحقیق س
ــت.  ــط اس ــد مرتب ــر می گیرن ــی در نظ ــوم اجتماع عل
بســیاری از ایــن ســؤاالت چندیــن رشــته را گــرِد 
هــم می آورنــد؛ درنهایــت تحقیقــات میان رشــته ای 
فرصت هــای زیــادی را بــرای مطالعــه ثمربخــش 
طیــف گســترده ای از مســائل محیط زیســتی بــه ارمغــان 
ــرای  ــا را ب ــدادی از چالش ه ــال، تع ــی آورد. درعین ح م
ــا،  ــات، دیدگاه ه ــه از مفروض ــی دارد ک ــان در پ محقق
ناشــی  دانش هــای مختلــف  پایگاه هــای  و  واژگان 

می شــوند.
پیوستاری از روش شناسی تحقیق کّمی و کیفی

همان طــور کــه قبــاًل هــم اشــاره شــد، تحقیــق 
ــات  ــامل تحقیق ــی از لحــاظ روش شناســی ش به طورکل
ــن  ــی در ای ــه تفاوت های ــت. اگرچ ــی هس ــی و کّم کیف
ــورت  ــتر به ص ــز بیش ــن تمای ــا ای ــود دارد، ام ــن وج  بی
یــک پیوســتار )طیــف( مطــرح اســت. تحقیــق کیفــی 
مقصــود بــه شــرایط و زمینــه اســت و محقــق در 
موقعیــت مــورد مشــاهده درگیــر اســت. بنــا بــه گفتــه 
اســمیت، تحقیــق کیفــی بــر حساســیت محتوی اســتوار 
ــه  ــده اســت، ک ــن عقی ــر ای ــوم بیانگ ــن مفه اســت. ای
ــار  ــر رفت ــادی ب محیــط فیزیکــی و اجتماعــی تأثیــر زی
ــد  ــی را تأکی ــیر کل ــی تفس ــن کیف ــان دارد. محققی انس
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ــور  ــا به ط ــق و ارزش ه ــا حقای ــد آن ه ــد. از دی می کنن
ــر،  ــرف دیگ ــد. از ط ــه هم آمیخته ان ــک ب غیرقابل تفکی
محققیــن کّمــی بیشــتر در پــی تعمیم هــای مســتقل از 
شــرایط هســتند؛ آن هــا بیشــتر بــر متغیرهــا و عوامــل 
ــا بــر یــک تفســیر کلــی.  فــردی متمرکــز می شــوند ت
ــی، حقایــق و ارزش هــا را از هــم  معمــواًل تحقیــق کّم

جــدا می کنــد )دالور، 1389(.
به طورکلــی محققیــن کّمــی، بیشــتر از روش هــای 
ــده  ــش تعیین ش ــای از پی ــق و طرح ه ــتاندارد تحقی اس
ــه   ــی ب ــن کیف ــه محققی ــد؛ درحالی ک ــتفاده می کنن اس
محــض اینکــه وارد تحقیــق شــدند، بیشــتر انعطاف پذیر 
ــد؛  ــتفاده می کنن ــددی اس ــای متع ــتند و از روش ه هس
ــه  ــوه ارائ ــن آن دو در نح ــاوت بی ــکارترین تف ــی آش ول
ــه  ــاری ک ــج آم ــر نتای ــی ب ــق کّم ــت. تحقی داده هاس

ــتند؛  ــی هس ــود، متک ــه می ش ــداد ارائ ــورت اع ــه  ص ب
درحالی کــه تحقیــق کیفــی بیشــتر بــر توصیــف نقلــی 

ــد دارد. تأکی
در اســاس، تفاوت هــای بیــن تحقیــق کیفــی و کّمــی، 
تفــاوت از لحــاظ هــدف تحقیــق مطــرح اســت. تحقیــق 
کیفــی، بیشــتر بــه  منظــور درک پدیده هــای اجتماعــی 
انجــام می شــود، امــا تحقیــق کّمــی بــه  منظــور تعییــن 
روابــط، اثــرات و علــل انجــام می شــود؛ امــا آنچــه نبایــد 
فرامــوش کــرد ایــن اســت کــه هــر دو نــوع تحقیــق بــا 
ارزش هســتند و می تواننــد همدیگــر را تکمیــل کننــد. 
ــورت  ــی به ص ــی و کیف ــای کّم ــای روش ه ویژگی ه
مقایســه ای در جــدول شــماره 1 خالصــه شــده اســت 

.)Asheley and Boyd, 2006(

 جدول 1 مقایسه ویژگی های روش های تحقیق کّمی و کیفی

٦ 
 

 تحقیق کیفی کمّیتحقیق  مورد مقایسه

روش استدالل علمی  
 براي اجراي تحقیق 

  هادادهرا با استفاده از  هافرضیهمحقق  ؛ قیاسی
 . کندمیآزمون 

محقق فرضیات و    ؛)کلبهاستقرایی (جزء 
در طی    شدهآوري جمعتئوري پایه از داده 

 . کندمیکار میدانی خلق 
 گرا کلیذهنی، مسئله محور،  عینی، ساده، منفرد، محسوس  واقعیتماهیت 

 و تجویزي شدهریزيبرنامه خوبیبه و توصیفی شدهریزيبرنامه خوبیبه طرح تحقیق 
 شوندمیدر طول یا بعد از مطالعه ساخته  شوند میقبل از مطالعه ساخته  ها فرضیه 

 فرضیاتاثبات، کنترل، توصیف، آزمون  هدف تحقیق
، تولید  معنایابی  تفهیم، تشریح، کشف، 

 فرضیات
 کلمات و عقاید  اعداد و ارقام  عناصر اساسی تحلیل 

 ها داده آوريجمع 
،  هاپیمایش،  هاآزمون، ها مقیاس( دقیقابزارهاي 

 و رایانه) هاپرسشنامه
،  ها مصاحبه ( استمحقق ابزار اصلی 

 مشاهدات و اسناد) 

 نقش محقق
میدان تحقیق، کاشف، مستقل از جدا و ناظر در 

 موضوع و بیشتر منفعل 
گر  تعامل  ،فعال در میدان تحقیق، ورغوطه 

 و درگیر

 و کاوش عاري از ارزش  هاارزش خنثی در برابر  ها ارزش نقش 
هنجارگرا، کاوش محدود به ارزش، 

 شوند میبیان   هاارزش 
 محدود به زمینه و موقعیت مستقل از زمینه  زمینه 

 به دلیل اتفاق موضوعات مند عالقهشناسی،  علت شناسیمعرفت
به چگونگی اتفاق   مندقعالتفسیرگرا، 

 موضوعات

 ها دادهماهیت 
 گیرياندازهمتغیرها در شکل اعداد و از طریق 

 دقیق
  و تصاویر از اسناد،  هاواژهبه شکل 

 ها رونوشتو  مشاهدات

 و ریاضی  کمّی  صورتبهتعیین روابط آماري  ها دادهتحلیل 
و   هازمینه تحقیق براي شناخت الگوها، 

 مشخصات کلی 

 شکل گزارش نهایی 
، مقایسه ها همبستگی  ،روابط آماري (براي مثال

با   هایافتهآماري  هايشاخصو گزارش  هامیانگین
 انسجام و یکپارچگی باال 

گزارشی روایتی غنی با توصیفات مفهومی 
 هاقولنقلئه و ارا
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روش های مختلف تحقیق کیفی در تحقیقات 
محیط زیستی

به طورکلــی موضوعاتــی وجــود دارنــد کــه بــا تحقیــق 
کیفــی بهتــر قابــل  مطالعــه هســتند )دالور، 1389( ماننــد:
*موضوعاتــی کــه غیرقابــل  اندازه گیــری کّمــی هســتند 

ــانی(. )تعامالت انس
*موضوعاتــی کــه در شــرایط طبیعــی بهتــر درک 

می شــوند.
*موضوعاتــی کــه شــامل مطالعــه فعالیت هــای فــردی 
ــای  ــه در نگرش ه ــی ک ــند )تغییرات ــی می باش و گروه

ــد(. ــه رخ می ده ــراد جامع اف
*موضوعاتــی کــه شــامل مطالعــه نقــش متخصصیــن 

یــک حــوزه ی خــاص اســت.
ــار گروه هــا  ــی کــه شــامل فعالیت هــا و رفت *موضوعات

ــدادی و  ــای ام ــت )گروه ه ــد اس ــک واح ــوان ی به عن
ورزشــی(.

*موضوعاتــی کــه شــامل مطالعه ســازمان های رســمی 
اســت )مؤسســات، ادارات و ســازمان های غیردولتــی(.

در تحقیقــات محیط زیســتی هــم در مــواردی اســتفاده 
اســت  ضــروری  کیفــی  تحقیــق  راهکارهــای  از 
)رودگرمــی و اکبــرزاده، 1393(، همچون وجــود داده های 
ــاد مســئله موردتحقیــق،  کیفــی، پیچیدگــی و ابعــاد زی
ــق  ــه، تحقی ــق. در ادام ــی موضــوع تحقی ــت کیف ماهّی
مردم نــگاری، نظریــه زمینــه ای، اقــدام پژوهــی، تحلیــل 
ــی  ــق پدیدارشناس ــوردی و تحقی ــه م ــوی، مطالع محت
بــر اســاس قابلیــت آن هــا بــرای کاربــرد در تحقیقــات 
ــماره ۲  ــدول ش ــه در ج ــور خالص ــتی به ط محیط زیس

مطرح شــده اند. زیــر 

جدول 2 خصوصیات و کاربرد روش های مختلف در تحقیق کیفی

۸ 
 

 

 یزیستمحیطکاربردها در مطالعات   اهداف  روش تحقیق

 نگاري مردم 
فرهنگی یک گروه  -براي توصیف خصوصیات اجتماعی

 از مردم و توصیف اوضاع فرهنگی 

  ریزيبرنامهی،  زیستمحیط *تعیین خصوصیات اجتماعی در مطالعات ارزیابی اثرات  
 ی و غیرهزیستمحیط

 طبیعی  هايسیستم*مدیریت و حفاظت  
 مدیریت و حفاظت اراضی *مطالعات  

  ينظریه 
 اي زمینه

استقرایی که یک   صورتبه  ايزمینهخلق یک نظریه  
 .دهدمیو شرح    کندمیپدیده را توصیف  

 ی و غیره زیستمحیط   هايارزیابی ،  زیستمحیط  ریزيبرنامه*تهیه معیارهاي بررسی در  
 یزیستمحیط*تعیین پیامدهاي  

 ها دادهرد متوسط بر اساس گردآوري و تحلیل  ی با بزیستمحیط   هايتئوري *ایجاد  

تحلیل 
 محتوي 

ي کیفی  هایافتهآوردن    به وجوداسنتناج از متون،  
 مفید و معتبر طی مشاهده و مصاحبه 

 ی زیستمحیط  هايسیاست و    هابرنامه ، براي ارزشیابی  یزیستمحیط *در رشته سیاست  
ی، زیستمحیط  هايارزیابیی چون  زیستمحیط*براي بررسی نظریات مردم در مطالعه  

 ي مدیریتی و غیره هابرنامه تهیه  
 ی زیستمحیط   هايارزیابیبراي    هاروش *تهیه معیارها و  

 اقدام پژوهی

، راهکارها و آگاهی عملی که براي  هاروش *توسعه  
 مردم مفید است. 

آگاهی عملی در اقتصاد،    وسیلهبه*افزایش رضایت  
 موضوعات سیاسی و غیره 

 *پیوند اصول نظري با عمل 

 یزیست محیط و مشکالت    مسائل*درك  
 توسعه   هايطرح ی در زیستمحیط *بررسی پیامدهاي  

 ی زیستمحیطحل مسائل و مشکالت    هايروش *ارائه  
 ی زیستمحیط *مشارکت و مدیریت  

 ی زیستمحیط عمومی مشارکتی در موضوعات    هايسیاست *ایجاد  
 ی زیستمحیط *مطالعات سیاست  

مطالعه  
 موردي 

 *شرح جامع یک یا چند عدد مورد مطالعاتی
یا    بنديطبقه*توسعه کدهایی براي تهیه یک سیستم  

 بندي رده
 علمی   بنديطبقهاصول در پس یک روش    جستجوي*

 ی زیستمحیطو موارد در علوم    هاپدیده *مطالعه  

 توصیف تجربیات فرد یا افراد از یک پدیده  پدیدارشناسی 

و غیره در مطالعات    هایادمانطبیعی و فرهنگی چون منظره،    هايجنبه   گذاريارزش *
 ی زیستمحیط

 ی بر اساس تجربیات افراد زیستمحیط   هايطرح و    هابرنامه *ارزیابی  
 *ارزیابی پیامدهاي بصري و منظر 

 هاسیاست ی: ارزشیابی  زیستمحیط رشته سیاست  
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روش تحقیق آمیخته یا ترکیبی
پژوهــش،  در  ســؤاالت  ماهّیــت  کــه  می دانیــم 
تعیین کننــده اصلــی رویکــرد تحقیــق به حســاب 
ــا  ــه ب ــتلزم نظری ــؤاالت مس ــی از س ــد. برخ می آین
ــا درک رابطــه  ســاختن فرضیه هــای قابــل آزمــون ی
ــن  ــه ای ــواب دادن ب ــت. ج ــا اس ــن متغیره ــی بی کّم
ســؤاالت رویکــرد کّمــی را می طلبــد. ســؤاالت 
معانــی  و  نگرش هــا  باورهــا،  مــورد  در  دیگــر 
ــبت  ــف نس ــای مختل ــه پدیده ه ــردم ب ــه م ــت ک اس
می دهنــد؛ ایــن ســؤاالت بیشــتر بــه رویکــرد کیفــی 
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــا اینجــای کار، ب ــد. ت نیازمندن
ــه دو اردوگاه  ــخص ب ــور مش ــات به ط ــای تحقیق دنی

مجــزا قابل تقســیم اســت.
بااین حــال، گاهــی اوقــات بــا ســؤاالتی مواجــه 
می شــویم کــه در آن تمایــز چنــدان واضــح نیســت؛ 
ــرات  ــد تغیی ــی مانن ــه موضوعات ــر ب ــال، اگ ــرای مث ب
ــق  ــؤال تحقی ــدادی س ــه تع ــیم، ب ــی بیندیش اقلیم
می رســیم کــه برخــی از آن هــا کّمــی و بعضــی 
کیفــی بــه نظــر می رســند و در اینجاســت کــه 
ــاس  ــی احس ــا ترکیب ــه ی ــرد آمیخت ــرورت رویک ض

می شــود.
تعاریف تحقیق با روش های ترکیبی یا 

آمیخته
ــف  ــود، تعاری ــاب خ ــازاوا )۲018( در کت ــارک کان م
متفاوتــی بــرای روش آمیختــه از افــراد مختلفــی بــه 

ــد: ــل می کن ــر نق ــرح زی ش
ــی،  ــای ترکیب ــا روش ه ــق ب ــول )۲009(: تحقی کرس
ــکل  ــر دو ش ــه ه ــت ک ــق اس ــه تحقی ــردی ب رویک
ــط  ــم مرتب ــه ه ــا ب ــب، ی ــی را ترکی ــی و کّم کیف
می کنــد؛ ایــن شــامل: مفروضــات فلســفی، اســتفاده 
ــر دو  ــالط ه ــی و اخت ــی و کیف ــای کّم از رویکرده

ــت. ــه اس ــک مطالع ــرد در ی رویک
ــی،  ــا روش هــای ترکیب ــق ب جانســون )۲004(: تحقی
ــق،  ــه در آن محق ــت ک ــات اس ــته ای از تحقیق دس
روش هــا،  کیفــی،  و  کّمــی  تحقیــق  فن هــای 
ــه  ــک مطالع ــان را در ی ــا زب ــم ی ــا، مفاهی رویکرده

ــد. ــه می کن ــا آمیخت ــب ی ــد ترکی واح
لینــگارد و همــکاران )۲008(: تحقیــق بــا روش هــای 
و  کّمــی  پارادایم هــای  از  را  عناصــری  ترکیبــی، 
ــرا را  ــای همگ ــا یافته ه ــد ت ــب می کن ــی ترکی کیف

ــد. ــاد کن ــق ایج ــده تحقی ــؤاالت پیچی ــه  ی س در زمین
روش  طرح هــای   :)1989( همــکاران  و  گریــن 
ــده  ــی )طراحی ش ــک روش کّم ــل ی ــی، حداق ترکیب
بــرای جمــع آوری اعــداد( و یــک روش کیفــی 
ــامل  ــات( را ش ــع آوری کلم ــرای جم ــده ب )طراحی ش
می شــود کــه در آن هیچ یــک از انــواع روش هــا 
ــت. ــط نیس ــی مرتب ــق خاص ــم تحقی ــه پارادای ــاً ب ذات

جمع بندی و نتیجه گیری
همچــون  محیط زیســتی  موضوعــات  و  مســائل 
افزایــش جمعیــت، بحــران خشکســالی، آلودگــی 
و تغییــرات اقلیمــی را نمی تــوان در انــزوا و بــا 
ــی  ــی بررس ــش خاص ــر دان ــه  ب ــری و تکی جزئی نگ
ــات  ــن موضوع ــتردگی ای ــرد. گس ــی ک و چاره اندیش
ــی و چندبعــدی بــودن  در مقیــاس زمانــی و مکان
ــر  ــتمی و کل نگ ــی سیس ــد رویکردهای ــا، نیازمن آن ه
ــه علمــی رشــته های گوناگــون  اســت کــه از اندوخت
ــورت  ــه  ص ــا ب ــای آن ه ــا و فن ه ــزار و روش ه و اب
یکپارچــه و منســجم بهــره بــرد. بدیهــی اســت کــه 
ــای  ــا بحث ه ــنایی ب ــه آش ــن زمین ــه در ای ــدم اولی ق
نظــری و مطــرح کــردن رویکردهــای مقتضــی 
ــد  ــعی ش ــه س ــن مقال ــتا، در ای ــن راس ــت. در ای اس
به عنــوان  میان رشــته گرایی  )الگــو(  پارادایــم 
هستی شناســی،  در  تغییــر  پیامدهــای  از  یکــی 
اخیــر  معرفت شناســی و روش شناســی دهه هــای 
ــزوم  ــی، 139۶( و ل ــری )مؤمن ــش بش ــوزه دان در ح
مطــرح  محیط زیســت  علــوم  در  آن  به کارگیــری 
ــی  ــی و کیف ــق کّم ــه دو روش تحقی ــود و در ادام ش
به صــورت خالصــه مطــرح و باهــم مقایســه شــدند 
ــان و  ــتفاده همزم ــرای اس ــه ب ــد آمیخت و روش جدی
ترکیبــی از رویکردهــای کّمــی و کیفــی مــورد بحــث 
ــه رویکــرد  ــد اســت ک ــت. نویســنده معتق ــرار گرف ق
غالــب در فضــای علمــی و پژوهشــی ایــران در 
ــی  ــرد کّم ــتر رویک ــت بیش ــوم محیط زیس ــوزه عل ح
ــه  ــی و آمیخت ــات کیف ــی تحقیق ــای خال ــت و ج اس
آن هــا،  مطرح شــدن  می شــود؛ الزمــه  احســاس 
مجهــز کــردن دانشــجویان ایــن رشــته ها بــه دانــش 
ــد روش شناســی و در قــدم بعــد تشــویق آن هــا  جدی
بــه به کارگیــری ایــن رویکردهــا در پایان نامه هــا 

ــت. ــات اس و تحقیق
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