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های بازیابی اطالعات: آمیختن رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش

 توأمان روش کمی و کیفی

 
 2مهدی زینالی، 1محسن نوکاریزی

 22/3/1398تاریخ پذیرش: 20/11/1397 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

از آن  از این پژوهش مرور نظرات مختلف درباره روش پژوهش ترکیبی،  و کسب شناختی نسبتاً جامع هدف هدف:

 است. 

ز آمیختن دو روش این یک مقاله مفهومی است که با استفاده از متون مرتبط و مفاهیم مرتبط علم شیمی، منظور ا روش:

 شود. ر روش پژوهش ترکیبی شتشود تا این امر منجر به شناخت بیکمی و کیفی پژوهش مشخص می

دهد که پژوهشگران مختلف روش ترکیبی، در نوع آمیختن دو روش کمی و کیفی پژوهش با ها نشان مییافته ها:یافته

ی از و در مقابل، برخ ها، ها، یافتهها،  روشهمدیگر اختالف نظر دارند. برخی از پژوهشگران، آمیختن را در داده

دانند. آمیختن دو ماده با ری و فلسفی و برخی از پژوهشگران در هرکدام از  موارد یاد شده میپژوهشگران در مبانی نظ

اهیت فیزیکی همدیگر یکی از موضوعات اساسی علم شیمی است. در علم شیمی وقتی با آمیختن دو ماده با همدیگر، م

یزیکی، ساختمان شیمیایی فافزون بر تغییر ماهیت مواد تغییر کند، آن را مخلوط و اگر به هنگام آمیختن دو ماده با همدیگر 

نامند. براین رکیب میتمواد تغییر یابد و ماده جدیدی با ساختمان شمیایی جدید )ماهیت شمیایی جدید( تولید شود، آن را 

انی فلسفی و توان تغییر ماهیت فیزیکی در علم شیمی و تغییر در مبها را میها و یافتهها، روشاساس تغییر در نوع داده

 نظری را، تغییر  ماهیت شیمیایی در علم شیمی تلقی نمود. 

شود که عالوه بر تغییر که در علم شیمی آمیختن دو ماده با همدیگر زمانی ترکیب خوانده میگیری: با توجه به ایننتیجه

توان گفت شود، می جدید تولید ماهیت فیزیکی، ماهیت شیمیایی دو ماده نیز تغییر کرده و ماده جدیدی با ماهیت شمیایی

وع جمع آوری زمانی با آمیختن  دو روش پژوهش کمی و کیفی، روش ترکیبی حاصل خواهد شد که افزون بر تغییر در ن

ها )تغییر در ماهیت فیزیکی(، مبانی فلسفی و نظری دو روش کمی و کیفی )ماهیت شیمیایی دو ها و یافتهها، روشداده

هایت استفاده وشی جدید با مبانی فلسفی و نظری جدید )ماهیت شمیایی جدید( حاصل شود. در نروش( تغییر کرده و ر

 شود.های بازیابی اطالعات پیشنهاد میاز رویکرد دیالکتیکی  به عنوان رویکرد ترکیبی در پژوهش

نواع آمیختن دو ر از ااصالت: این پژوهش از این جهت ارزشمند است که با استفاده از مفاهیم مرتبط علم شیمی، منظو

 روش کمی و کیفی تحلیل و به صورت انتقادی بررسی شده است. 

 روش پژوهش، بازیابی اطالعات، روش ترکیبی، چندروشی، ترکیب و مخلوط :یکلیدی هاواژه
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 مقدمه  

های اجرایی، ای از فرایندها و قواعد است که در قالب یک نظم مشخص و روشروش مجموعه

(. به 1382رسیدن به پاسخ سؤاالت پژوهش هدایت کند )علی احمدی و غفاریان، پژوهشگر را در 

کند. از این رو، روش پژوهش حائز بیانی دیگر، روش، چگونگی رسیدن به شناخت را مشخص می

ای است. به همین سبب، روش پژوهش از آغاز رشد علمی، موضوع مورد توجه اهمیت فزاینده

نظریه خود را ارائه کرد، در علوم انسانی از روش کمی پژوهش  1ه کنتپژوهشگران بوده است. زمانی ک

شد. از این رو گرفت، غیر علمی خوانده میاستقبال شد و هر پژوهشی که روش دیگری را به کار می

پژوهشگران حوزه علوم انسانی در طی قرون گذشته با تالش برای وحدت روش پژوهشی با علوم 

و رسیدن به  2های پژوهشی مبتنی بر پوزیتویسمه با استفاده از روشاند کطبیعی در تکاپوی این بوده

 تر کنند. پذیر درباره انسان و جامعه، کسوت علم را بر قامت خود برازندهاصول و قوانین تعمیم

به بعد، برخی از پژوهشگران به تفاوت مباحث و موضوعات علوم انسانی و اجتماعی با  1970از دهه 

ند که این امر باعث شد تا پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اجتماعی به فکر علوم طبیعی پرداخت

جایگزین پارادایمی مناسب برای این حوزه شوند. لذا روش کیفی پژوهش مطرح شد و با مطرح شدن 

های مختلفی با این رویکرد صورت پذیرفت، روش کیفی نیز طرفداران خاص خود این روش، پژوهش

شد. با وجود این، بیش از یک قرن روش کمی تنها روش علمی محسوب نمیرا پیدا کرد و دیگر 

(. براین 2004، 3مجادالت و بحث بر سر برتری روش کمی و کیفی ادامه داشت )جانسون و انوگبوزای

شد. درنهایت مشخص شد اساس، نقاط ضعف هر رویکرد توسط طرفداران رویکرد دیگر مشخص می

هش دارای نقاط قوت و ضعف هستند. لذا اکنون روشی باید که هر دو روش کمی و کیفی پژو

های هر دو روش را شامل بوده و عاری از نقاط ضعف جایگزین روش کمی و کیفی شود که مزیت

 (. 2016، 4هر دو روش باشد )مورس

های ارزیابی بازیابی اطالعات )ربط( این روند تغییرات که در حوزه روش پژوهش با توجه به پژوهش

شناسی به خصوص درموضوع ربط نیز به طور کامل مشهود اده است، در علم اطالعات و دانشرخ د

( بوده 5گراهای ارزیابی بازیابی اطالعات )ربط( مبتنی بر روش کمی )رویکرد نظاماست. ابتدا پژوهش

، از اطالعاتمطالعات عمده ارزیابی بازیابی ( اعتقاد دارد که 1996گونه که ساراسویک )است، همان

                                                           
1 . Comte 
2 . Positivism 
3 . Johnson & Onwuegbuzie  
4 . Morse 
5 . system approach 
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در  )ترک( 1های کنفرانس بازیابی متنیابیارز گرفته تا 1960 و 1950ی هاسالیلد در کرانفمطالعات 

بین ربط به موضوع و ربط کاربری  2، مبتنی بر این رویکرد بوده است  تا این که ویکری1990ی هاسال

 5بلکین، ادی و بروکز 4نش(. همچنین با ارائه نظریه وضعیت ناهمگون دا1998، 3تمایز قائل شد )میزارو

)روش کیفی پژوهش( مطرح شد )فیدل،  6و نیز دیدگاه شناختی اینگورسن، رویکرد کاربرگرا

 9( و هوانگ و سوئرگل2010(، یورلند )2007) 8(. در نهایت ساراسویک2003، 7؛کاپورا و یورلند1993

تر خواهند بود که از هر دو رویکرد هایی در بازیابی اطالعات موفق( تأکید کردند که پژوهش2013)

محور و کاربرمحور استفاده کنند. لذا شناخت و به کارگیری روش ترکیبی در حوزه علم اطالعات نظام

  ای است.و دانش شناسی، به خصوص در  ارزیابی بازیابی اطالعات، دارای اهمیت ویژه

هایی در موضوع روش پژوهش ترکیبی در رشته علم اطالعات و دانش شناسی )نظیر اگرچه پژوهش

؛ پوراحمد، صادقی 1389ها )نظیر تخشید و متین جاوید، ( و در سایر رشته1389؛ حری، 1388حریری، 

ا هژوهش( صورت گرفته است اما در این پ1390؛ مبینی دهکردی، 1389؛ محمدپور، 1389و رضایی، 

های بسیاری در ها بسنده شده است؛ درحالی که تفاوتهای ترکیبی و ارائه طرحبه توصیف روش

های ارائه شده توسط طرفداران روش ترکیبی مشاهده عناوین و تعاریف ارائه شده و همچنین طرح

حث بشود که ناشی از تفاوت در  نگرش به نوع آمیختن است. از این رو  جای خالی پژوهشی که با می

ها به موضوع  آمیختن دو روش کمی و کیفی بپردازد، احساس ها و اشتراکو بررسی این تفاوت

ویکردی رشد. براین اساس، در این پژوهش با استفاده از مرور متون و مفاهیم مرتبط علم شیمی و با می

گونه که هماننتقادی به موضوع انواع آمیختن دو رویکرد کمی و کیفی پرداخته شده است. ا -تحلیلی

راین در اشاره شد، در روش ترکیبی، هدف این است تا روش کمی و کیفی باهم آمیخته شوند. بناب

شود و سپس درباره آمیختن این دو ادامه ابتدا، دو روش کمی و کیفی به صورت خالصه تشریح می

  روش و سایر موارد مرتبط بحث خواهد شد.

 

 

 رویکرد کمی 

                                                           
1 . Text REtrieval Conference (TREC) 
2. Vickery   
3 . Mizzaro 
4 . Anomalous States of Knowledge 
5 . Belkin, Oddy & Brooks 
6 . user approach 
7 . Capurro  & Hjorland 
8 . Saracevic 
9 . Huang & Soergel 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnsfKfmonYAhXICJoKHS39AUsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Ftrec.nist.gov%2F&usg=AOvVaw1hUMGfQ2ONmrtze7C0gKGN
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 .(1993؛ فیدل، 1392از فلسفه پوزیتویستی است )قهرمانی و عبداللهی،  روش کمی پژوهش برخاسته

فیلسوف فرانسوی است که  ،کنتاُگوست معروف به  ،1خاویر کنت وافرانسگوست ماری ویدور ازای

ت. کنت بررسی پدیده روانی را در اس شناخته شدهپوزیتویسم  اصولشناسیِ نوین و بنیانگذارِ جامعه

شناسی قرار داد. او معتقد به اصالت جامعه بود، یعنی جامعه را اصل و فرد را جامعهحیطه فیزیولوژی و 

 2(. نظریه تقدم جامعه بر فرد اگوست کنت، دورکیم و وبر1355دانست )محدث اردبیلی، یفرع م

ای از نظریه پیروان جبر اجتماعی یا نظریه اصالت اجتماعی است. در این نظریه جامعه قبل از فرد شاخه

برد. جامعه اثر خود را در فرد ای است که در آن به سر میای از انعکاس جامعهوجود دارد و فرد ذره

(. 1372آذر، است )مساواتی و بر او مسلط است. درکل اصالت با روح جمعی انباشته و او را تربیت کرده

محسوس و مورد اتفاق عموم های مشهود و بنابراین در این مکتب، تنها امورحقیقی و قابل اثبات، پدیده

اذهان عمومی نقش بسته  (. به سخن دیگر، حقیقت عبارت است از آن چه که در1373است )توسلی، 

 (.  1373( و آنچه که آحاد جامعه بر آن توافق دارند، حقیقت است )توسلی، 1375است )دژاکام، 

اجتماعی شروع به  ر علوم انسانی وکه کنت این نظریه را ارائه داد، به تدریج  این دیدگاه د زمانیاز 

های علوم انسانی و اجتماعی که از این رویکرد استفاده رشد و نمو کرد. بنابراین قوانین و اصول پژوهش

 (. 1389کنند، همان قوانین و اصول علوم طبیعی است )عابدی و شواخی، می

ت مستقل از پژوهشگر است حقیق توان گفت کهماهیتی مستقل از افراد دارند و می اشیادر این مکتب، 

(. افزون براین، کشف 1392ببرد )قهرمانی و عبدالهی، تواند به حقیقت پیو وی در طی پژوهش می

تواند از طریق های پژوهشگر است و حقیقت چیزی است که فرد میحقیقت عاری از ارزش و دیدگاه

  حواس خود آن را دریابد.

 صورتبهتوان یمشود و یک مفهوم را یم وار ارائهیاضیرطقی و و من مستحکم تعریفدر این رویکرد  

را به اجزای خود تقسیم  آنتوان یمیگر، وقتی یک مفهوم پیچیده باشد، دبیانی  بهریاضی تعریف نمود؛ 

. (1975، 3ند )چنشونگریسته می« کل واحد»آسان گردد و این اجزا مساوی با  نآ درککرد تا 

اطالعات که به این نظر گرایش دارند، با نام طرفداران بازیابی اطالعات خوانده  پژوهشگران حوزه علوم

  شوند.می

های ارزیابی بازیابی اطالعات که از رویکرد توان گفت که در پژوهششد، می ذکرباتوجه به آنچه 

ها ن مؤلفههای خود تقسیم، و سپس یکی از ایکنند، فرایند بازیابی اطالعات به مؤلفهکمی استفاده می

 شود.  ها نیز از دو یا چند مؤلفه استفاده میشود و در برخی از پژوهشبه صورت مستقل بررسی می

                                                           
1 . Isidore-Auguste-Marie-François-Xavier Comte 
2 . Durkheim &  Weber 
3 . Chen 
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 رویکرد کیفی  

( در این رویکرد جهان 1389گیرد )حری ، رویکرد کیفی پژوهش از فلسفه هرمنوتیکی نشأت می 

ودآگاهی نسبت به اشیا، که در آید که خنی به وجود میمعناست، و حقیقت زمابدون خودآگاهی بی

شود و از می برگیرنده معانی هستند، وجود داشته باشد. به بیانی دیگر، حقیقت  توسط افراد ساخته

حقیقت از فردی   های مختلفی در مورد یک پدیده دارند، بنابراینآنجایی که افراد نظرات و دیدگاه

   (.1392به فرد دیگر متفاوت است )قهرمانی و عبدالهی، 

گوید که رفتار و تجارب انسان در یک در این رویکرد یکی از چیزهای مهم بافت است. شیمارا می

توانند به طور کامل درک شوند. او گیرند و اگر وقایع از بافت خود جدا شوند، نمیبافت شکل می

 ست. ان جدایی، هاشور زدن یا نادیده گرفتن بافت است که جنبه کلیدی علم معتقد است که ای

شود. های از قبل مشخص نیست، بلکه منجر به بصیرتی جدید میهدف این رویکرد، تصدیق اندیشه

گرا های طبیعی است. بدین خاطر این مطالعات را  طبیعتهای کیفی مبتنی بر موقعیتبنابراین پژوهش

های مختلف عناوینی (. همچنین  در پژوهش1391)امامی سیگارودی، صلصالی و بصیری، نامند نیز می

 و نظیر آن نیز نامیده شده است.  1ای، مطالعه موردینگاری، نظریه زمینهچون قوم

اند، علت نرسیدن به اطالعات مرتبط را  های بازیابی اطالعات که از این رویکرد بهره بردهدر پژوهش

دانند های بازیابی اطالعات میبندی و ارائه آن به نظامدرک صحیح نیاز اطالعاتی و فرمولناشی از عدم 

(. پژوهشگران حوزه علوم اطالعات که به این نظر 2005؛ کول، بهشتی، لیدی و الرج، 1993)فیدل، 

کاربری شود، شوند. براساس این رویکرد فرض مییابی نامیده میگرایش دارند، طرفداران رفتار اطالع

که به اطالعاتی نیاز دارد. او نیاز اطالعاتی را تبدیل به پرسش کرده و پرسش را در کادر جستجوی 

داند که با چه کلماتی، پرسش کند. وی نیاز اطالعاتی دارد اما نمیهای بازیابی اطالعاتی تایپ مینظام

شود سازی مییابی اطالعات نمایههای بازوسیله  نظامکه مدارک بهبندی کند. ازآنجاییخود را فرمول

شوند، منجر به بازیابی پذیر نیست، اغلب واژگانی که توسط کاربران انتخاب میو برای کاربر مشاهده

شوند که ناشی از شکاف بین فضای واژگان پرسش کاربران و فضای واژگان مدارک مورد نظر نمی

بر این چگونگی رفتار کاربر در این رویکرد  (. افزون2011، 2دار، میترامدارک است )بهاتیا، معجوم

های اطالعاتی باید نوع رفتار کاربر را درک کرده و مطابق رفتار کاربران ای دارد و نظاماهمیت فزاینده

 عمل نمایند. به همین سبب رفتار کاربران موضوع اصلی این رویکرد پژوهشی هستند.  

  

 

 آمیختن دو روش کمی و کیفی

                                                           
1 . Ethnography, Grounded Theory, Case Study 
2 . Bhatia, Majumdar & Mitra 

https://www.google.com/search?q=grounded+theory&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjB1qaznonYAhVpEJoKHXIsDrYQvwUIIigA


 

سوم در روش پژوهش  کردیرو

 ______________________________________________________________  

 

  

  

 

 

 

31 

 

اند و در نتیجه های آتشین باهم داشتههای کمی و کیفی نزاع و مجادلهطرفداران روشبیش از یک قرن 

هایی پیدا شدند که فقط روش خودشان را به عنوان روش  پژوهش معرفی در هر دو طرف افراطی

( در حالی که هر 2004کردند )جانسون و انوگبوازی، کردند و روش مقابل را تحقیر و تخریب میمی

می و کیفی نقاط قوت و ضعف مختص خودشان را دارند. از یک سو، روش پژوهش کمی دو روش ک

ها و کنند، ناتوان است. همچنین پیش داوریاز درک بافت و موقعیتی که افراد از آن صحبت می

گیرد. از سویی دیگر، پژوهش تفسیرهای شخصی پژوهشگر در نتایج، به ندرت مورد بحث قرارمی

ای شخصی پژوهشگر، پیش داوری ناشی از این تفسیر و مشکل تعمیم نتایج به کیفی به علت تفسیره

، 1جامعه به سبب تعداد محدود واحدهای مورد مطالعه، دارای محدودیت است )کرسول و کالرک

های هر دو (. به همین سبب روش ترکیبی با این پیش فرض مطرح شد که در این روش از مزیت1390

شود و  نقاط ضعف هر دو روش رفع شود. به بیانی دیگر، این روش، روش کمی و کیفی استفاده 

 شود.  کار گرفته میای از دو روش کمی و کیفی است که در پژوهش بهآمیزه

های بازیابی اطالعات نیز روند تغییرات رخ داده در حوزه روش پژوهش قابل مشاهده است. در پژوهش

به دلیل برایند این رویکرد که فاقد نتایج روشن و دقیق  طرفداران بازیابی اطالعات رویکرد کیفی را

یابی، دانند. درمقابل طرفداران رفتار اطالعاست، غیرکاربردی خوانده و به طور کامل  آن را بیهوده می

کنند. رویکرد روح تلقی میرویکرد کمی را به خاطر عدم توجه به کاربر و نیاز اطالعاتی در آن، بی

(، 2010) 4( یورلند2007) 3(، ساراسویک2005) 2ونهای اخیر مطرح شده است. روثسوم  نیز در سال

های یابی و مدل( اعتقاد دارند که مفهوم ربط در سراسر طیف رفتار اطالع2013) 5هوانگ و سوئرگل

هایی قوی خواهند بود که به هر دو رویکرد کمی و بازیابی اطالعات وجود دارد. از این رو پژوهش

جه کنند؛ چراکه هر دو رویکرد هدف یکسان و مشترکی دارند و آن افزایش استفاده کاربران کیفی تو

( به تعامل دو رویکرد اشاره و 1388افزون براین، نشاط )از اطالعات بازیابی شده  توسط نظام است. 

ائل و شناسی باید در تبیین مسکند که برای بالندگی رشته علم اطالعات و دانشدر ادامه تأکید می

 تری غیر از  تعبیر سنتی محدود  مورد توجه قرار گیرد.شناسی و روش، گفتمان وسیعمسئله

؛ جانسون و 1390؛ کرسول و کالرک، 1998، 6پژوهشگران مختلف نظیر )تشکری و تدلی  

( نظرات متفاوتی درباره روش ترکیبی دارند. درنهایت چگونگی آمیختن دو روش 2004انوگبوزای، 

                                                           
1 . Creswell & Clark 
2 . Ruthven 
3 . Saracevic 
4 . Hjørland 
5  . Huang, X., & Soergel 
6 . Teddlie 
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های ترکیبی های ارائه شده برای روشهایی در تعاریف و طرحفی پژوهش، موجب تفاوتکمی و کی

های کمی و کیفی پژوهش چگونه باهم آمیخته شده است. به بیانی دیگر، مسئله این است که روش

 شوند. 

باشد. ها ها و نظریهها، منابع پژوهش، تحلیل یافتهتواند در روش( آمیختن می1389از نظر منصوریان )

های مشی پژوهش )اهداف و پرسشتواند در سطح خط( آمیختن می1997از نظر گرین و کرسول)

ها(، و در سطح ابزاری )در فرایند گردآوری و تحلیل ها و پارادایمپژوهش(، در سطح فلسفی )نظریه

هشگران، ها، پژومعتقد است که آمیختن ممکن است در داده 1ها( باشد. با کمی تفاوت دنزینیافته

( سه نوع آمیختن 1390(. از نظر کرسول و کالرک )1390دهکردی، ها باشد )مبینیها و روشنظریه

 ها؛ پیوند دو مجموعه دادهوجود دارد: ادغام یا همگرا بودن دو مجموعه داده از طریق یکی کردن آن

گر به شکلی که یک با قرار دادن یکی روی دیگری و جای دادن یک مجموعه داده در درون داده دی

کند که ( اظهار می1395مجموعه نقش پشتیبان برای مجموعه دیگر داشته باشد. همچنین کرسول )

 عمل بر فقط دیگر عبارت . بهمیخته به عنوان یک روش استآهای موضوع من، در نظر گرفتن روش

بدین ترتیب دارند. ها در آن نقش محوری که گردآوری و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده کندمی توجه

های برای ورود به حوزه روش یک راه ویژه و عینی هاافزاید که روشدارد و می ها تأکیدبر روش وی

( به آمیختن در مبانی فلسفی و پارادایمی تأکید 1998. از سویی دیگر  تشکری و تدلی )میخته استآ

دهد. به بیانی دیگر، پژوهشی اهمیت میهای ( نیز به تعامل پارادایم1388دارند. به همان سان، نشاط )

های کمی و کیفی هستند، پارادایمی که های آمیخته خود حاصل آمیختن  روشاز آنجا که پژوهش

ها مطرح می شود، باید هر دو نوع پارادایم پژوهشی را پوشش دهد. همچنین، پژوهشگران برای آن

 مدیگر اختالف نظر دارند و در ادامه به آنگذاری و تعاریف ارائه شده نیز با همختلف درباره نام

 پرداخته شده است. 

 عناوین و تعاریف 

اند. به عنوان مثال، کرسول ها و تعاریف مختلفی برای این روش استفاده کردهپژوهشگران مختلف از نام

، 2ای( روش چندوجهی، چندروشی، روش یکپارچه، روش ترکیب شده، روش آمیزه1390و کالرک )

های پژوهش ترکیبی، پژوهش ترکیبی را عناوین سازی(، روشسازی )مثلثشناسی همسوروش

دانند و بر این باور هستند که این عناوین فقط اصطالحات مختلفی متفاوت برای روش ترکیبی می

( معتقد است که 1993هستند که برای یک مفهوم به کار برده شده است. در حالی که فیدل )

( نیز مثلث سازی 1385های کیفی است. پاول )های اعتبارسنجی در پژوهشیکی از روشسازی مثلث

( و با کمی تفاوت، منصوریان 1390داند. همراستا با کرسول و کالرک )را روش پایایی سنجی می

                                                           
1 . Denzin 
2. Hybrid  
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( اعتقاد دارد که در روش پژوهش ترکیبی، پژوهشگر مجاز است در مراحل مختلف پژوهش 1390)

های مختلف استفاده کند و اگر های خود دارد، از روشه برای پاسخگویی به پرسشبسته به نیازی ک

پژوهشگری در پژوهش خود از  دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده نماید، روش وی ترکیبی است؛ 

اگر یک مطالعه پژوهشی از دو بخش کامل تشکیل شده باشد که ( 2016در حالی که از نظر مورس )

بلکه این  یستترکیبی ن ،. این روشدها را به صورت جداگانه منتشر نموکدام از این بخشبتوان هر 

طرح چندروشی شامل دو یا چند طرح پژوهشی دقیق افزاید که وی در ادامه میطرح چندروشی است. 

علمی وابسته به هم است که در طول زمان انجام می شود. پژوهشگران طرح چندروشی معتقدند که 

به  ،دهدتری از یک نگرش ارائه میگاه مختلف اطالعات بیشدیا چند دی کک پدیده از یتوضیح ی

اما در طرح  .همین سبب این پژوهشگران یک پدیده را از چندین دیدگاه مختلف بررسی می کنند

)روش  های موجودهای هر یک از دیدگاهها و ضعفروش آمیخته، پژوهشگران گرایش دارند تا نقص

افزون بر این حری بر این باور است که در چندروشی صحبت از  .نشان دهند  را کیفی(کمی و روش 

این است که برای بررسی یک مسئله از بیش از یک روش استفاده شود اما برای روش ترکیبی، یک 

کنند، یعنی روش ترکیبی نوعی از روش چندروشی است که ویژگی خاص خود ویژگی تعریف می

(. جانسون و 1389ست که حتماً تلفیقی از هر دو روش کمی و کیفی است )حری،را دارد و آن این ا

های ترکیبی یا یکپارچه سازند که بین روش ترکیبی و پژوهش( نیز خاطرنشان می2004اونوگبوزای )

ارائه ها پژوهشگران در پژوهش یرسا و هاآن افزایند آنچهها در ادامه میتفاوت وجود دارد. آن

دارند،  به این علت از عنوان ها بیان میاست و سپس آن -نه روش ترکیبی -ژوهش ترکیبیاند، پکرده

ها، همه اند که این عنوان مشهور و متداول است.  با وجود این تفاوتاستفاده کرده« روش ترکیبی»

کنند که روش ترکیبی تلفیق و آمیزشی از هر دو روش پژوهشگران )درنظر نه در عمل( تصدیق می

شود ی و کیفی است. اما به منظور تبیین بهتر این مطلب، از مفهوم آمیختن در علم شیمی استفاده میکم

 تا مشخص گردد که منظور از آمیختن چیست؟  و چه فرایندی در حین آمیختن اتفاق می افتد؟ 

  

 آمیختن در علم شیمی 

شود و  از ها و دگرگونی ماده پرداخته میساختار، خواص، ترکیب بررسیدر شیمی به مطالعه و 

جایی که در روش ترکیبی نیز بحث بر سر چگونگی آمیختن دو روش کمی و کیفی است، به همین آن

جا  به سبب استفاده از علم شیمی در این رابطه به طور کامل روشنگر این بحث خواهد بود.  لذا در این

 ها خواهیم پرداخت. شیمی و وجه اشتراک و افتراقات آن آمیختن مواد در علم
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خته شوند. چه و روغن، آب و اتانول، و اتانول و بنزین با هم آمی آبفرض کنید که قرار است مواد  

 افتد. ها اتفاق میفرایندی در هنگام  آمیختن آن

 

 آمیختن آب و روغن 

کند ها تغییر مییزیم ماهیت فیزیکی آنرا در هم دیگر بیام روغناگر در ظرفی دو ماده آب و 

شود و مرز میان فازها قابل تشخیص ( و با آمیزش این دو ماده دو فاز تشکیل می1368)کوثرنشان، 

های فیزیکی در همه جای آن است. به بخشی از ماده که خواص آن از نظر ترکیب شیمیایی و ویژگی

گیری از هر بخش ماده، به بیانی دیگر، اگر با نمونه (.1385، 1شود )مورتیمریکسان باشد، فاز گفته می

دهنده آن موجود باشد و حالت فیزیکی آن نیز یکسان باشد، یک فاز به میزانی یکسانی اجزا تشکیل

جایی که با آمیختن روغن و آب، آب در بخش پایین ظرف و روغن در بخش شود. از آنخوانده می

آمیختن این دو ماده ارائه شده  1شود که در شکل ز تشکیل میگیرد، لذا دو فاباالیی ظرف قرار می

 است.

 

 
 . فرایند آمیختن روغن و آب1شکل 

ها تغییر شود، با آمیختن دو ماده روغن و آب، ماهیت فیزیکی آنمشاهده می 1همانگونه که در شکل 

گیرد، فاز شکل می ین آمیختن که دو(. به ا1368 شود )کوثرنشان،کند و دو فاز مجزا تشکیل میمی

 شود. مخلوط ناهمگن گفته می

 

  آمیختن  اتانول و آب
کند با این تفاوت ها تغییر میاگر دو ماده اتانول و آب  با هم آمیخته شوند، بازهم  ماهیت فیزیکی آن

 .  (1368( )کوثرنشان، 2شود )شکلاز تشکیل میجا تنها یک فکه در  این

  

                                                           
1 . Mortimer 
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 و اتانول . آمیختن دو ماده آب2شکل

شود، دو ماده آب و اتانول به صورت یکنواخت و همگن در مشاهده می 2گونه که در شکل همان

گیری از هر بخش از این ظرف مقدار یکسانی آب و اتانول وجود اند و با نمونههمدیگر آمیخته شده

 خواهد داشت.  

  

 آمیختن اتانول و بنزین 

یابد، بلکه ماهیت ها تغییر میخته شوند، نه تنها ماهیت فیزیکی آنهرگاه ماده اتانول و بنزین با هم آمی

ارائه شده  3( که فرایند آمیختن این دو ماده در شکل 2012، 1کند )استونها نیز تغییر میشیمیایی آن

 است. 

 
 . آمیختن بنزین و اتانول3شکل 

ل در طی  فرآیند آمیختن اتانوشود، ساختمان شیمیایی  بنزین و مشاهده می 3گونه که در شکل همان

 شود.  م گازوهل تولید میجدیدی به نا دهد و مادهبه طورکامل تغییر و واکنش شمیایی رخ می

شود که در برخی موارد، با آمیختن دو ماده به همدیگر مشخص می 3و  2، 1پس با بررسی سه شکل 

ین طور بیان کرد که یک یا چند ماده به (. تغییر شمیایی را می توان ا3دهد )شکلتغییر شمیایی رخ می

یابد شود و ساختمان شیمیایی یک ماده در تغییر شیمیایی تغییر مییک یا چند ماده دیگر آمیخته می

ها موادی به هایی هستند که طی آن(. به بیانی دیگر، تغییرات شیمیایی، دگرگونی1368)کوثرنشان، 

( در حالی که در تغییر فیزیکی، ساختمان شیمیای ماده بدون 1385شوند )مورتیمر، مواد دیگر تبدیل می

هایی از تغییرات فیزیکی ( و تغییر حالت و تغییر در شکل، نمونه1368ماند )کوثرنشان، تغییر باقی می

                                                           
1. Stone  
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(. بنابر آنچه گفته شد، به هنگام آمیختن دو ماده به همدیگر در علم شیمی از 1385هستند )مورتیمر، 

 شوند. شود که در ادامه تشریح میو مخلوط استفاده میدو عنوان ترکیب 

 ترکیب و مخلوط 

(. در 1368؛ کوثرنشان، 1385در علم شیمی ترکیب و مخلوط با همدیگر متفاوت هستند )مورتیمر، 

شود ادامه به تفاوت این دو پرداخته شده است. در علم شیمی آمیختن دو ماده زمانی ترکیب خوانده می

 که:
 

 (؛ 1368به هنگام آمیختن دو ماده،  یک فاز تشکیل شود )کوثرنشان،  .1

(. به بیانی 1385دهنده آن متفاوت باشد )مورتیمر، ها با خواص عناصر تشکیلخواص ترکیب .2

 (؛ 1368شود )کوثرنشان، ها مواد جدیدی تولید میدیگر، در ترکیب

( به بیانی 1368رند )کوثرنشان، در یک ترکیب، عناصر آن به یک نسبت وزنی معینی قرار دا  .3

اند )مورتیمر، های ثابت تشکیل شدهها موادی هستند که از دو یا چند عنصر با نسبتدیگر، ترکیب

1385.) 

 

های نامشخص به وجود آمده باشد ای از ماده است که از اختالط دو یا چند ماده با نسبتمخلوط نمونه

 :  ( و دارای خواص زیر است1368)کوثرنشان، 
 

به هنگام آمیختن دو ماده با همدیگر امکان  دارد یک فاز و یا دو فاز تشکیل شود.  همچنین اگر  .1

(، به آن مخلوط همگن و اگر 2به هنگام آمیختن دو ماده به همدیگر، یک فاز تشکیل شود )شکل 

 (؛1385گویند )مورتیمر، ( به آن مخلوط ناهمگن می1دو فاز تشکیل شود )شکل 

دهنده مخلوط بستگی دارد )مورتیمر، مخلوط به اجزای آن و نسبت مواد تشکیلخواص یک  .2

 (؛1385

 (.  1368دهنده  آن به یک نسبت ثابتی قرار ندارند )کوثرنشان، در یک مخلوط، مواد تشکیل .3

  

پس در ادامه با  استفاده از مفاهیم ترکیب و مخلوط در علم شیمی ، مفهوم روش ترکیبی مشخص 

 خواهد شد. 

 

 روش ترکیبی  

(،  اگر تلفیق 1378، دنزین،  1390؛ منصوریان، 1395براساس نظر برخی از پژوهشگران )نظیر کرسول، 

ها انجام پذیرد، روش ترکیبی است که این نظر به درستی ها،  روش و تحلیل یافتهو آمیختن در داده
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دیدگاه حری را تصدیق کرد توان ( رد شده است. با چندین  استدالل منطقی می1389توسط حری ) 

 اند از: که عبارت

دهد که روش ترکیبی به عنوان رویکرد سوم در پژوهش زمینه پیدایش روش ترکیبی نشان می .1

مطرح شده است. لذا باید ماهیت متفاوتی از ماهیت روش کمی و کیفی داشته باشد. به بیانی دیگر، 

توان گفت که در روش ترکیبی باید روش کمی و روش کیفی به با استفاده از علم شیمی می

ها تغییر کند نه فقط ماهیت فیزیکی. چرا که در هم درآمیزند که ماهیت شیمیایی آنای باگونه

دهد نه اینکه ماده جدیدی تولید شود. در این راستا، تغییر ماهیت فیزیکی فقط تغییر شکل رخ می

ها را ماهیت عینی و فیزیکی  ها و یافتهها، روش( آمیختن در داده2004جانسون و انوگبوزای )

 نند. دامی

و پژوهشگر با این توجیه  باشد منظمی ساختار فاقد که است کیفی روش مگر  روش ترکیبی، همان .2

کند تا روش را تغییر دهم، روش خود را تغییر دهد و روش ترکیبی روند که پرسش او اقتضا می

، دهنده ترکیبمشخصی نداشته باشد.  در این راستا، با توجه به علم شیمی، نسبت اجزا تشکیل

کند، مطابق علم ( برای روش ترکیبی ارائه می1390معین و ثابت است و آنچه که منصوریان )

 شیمی ترکیب نیست، بلکه مخلوط  است. 

ها با اتصال به یکدیگر )تبدیل (، اگر در پژوهشی داده1390مطابق نظر کرسول و کالرک ) .3

را  2و  1در ادامه، خود دو فاز ها های کیفی به کمی( آمیخته شوند، روش ترکیبی است. آنداده

ها دو فازی است، در حالی که اند. لذا روش ترکیبی از نظر آنبرای این طرح مشخص کرده

توان گفت ترکیب یک فازی است و مخلوط ممکن است دوفازی و یا براساس علم شیمی می

ی نامید، بلکه توان روش ترکیب( را نمی1390یک فازی باشد. لذا این دیدگاه کرسول و کالرک )

 روش مخلوطی  است. 

( اگر  در پژوهشی از دو روش کمی و کیفی استفاده شود و تلفیق در 1378بنا به نظر دنزین ) .4

ها صورت گیرد، روش از نوع ترکیبی است. در حالی که مشخص است که هر دو روش یافته

مده است، لذا مطابق علم ها تغییر به وجود آاند و فقط در تحلیل یافتهماهیت خود را حفظ کرده

 شیمی این نظر دنزی را می توان به روش مخلوط همگن نزدیک دانست نه روش ترکیبی.  

شود که شناخت این مبانی به پژوهشگر در هر روش پژوهش از یک سلسله مبانی معرفتی پیروی می .5

راحی شود، کند تا نوع پارادایم پژوهشی را که به تبع آن رویکردهای پژوهشی باید طکمک می

(. 1392؛ قهرمانی و عبدالهی، 1382احمدی و غفاریان، ؛ علی1390تعیین کنند )مبینی دهکردی، 

لذا باید این سؤال را از طرفداران این نظر پرسید که برچه اساس و مبانی فلسفی و نظری ادعا 
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ی دیگر، این سوال ها، همان روش ترکیبی است. به بیانها و یافتهها، روششود که تلفیق در دادهمی

شود یا با توجه به روش، مبانی فلسفی و نظری مطرح است که آیا روش از مبانی فلسفی منتج می

( بر مبانی نظری و فلسفی روش 1998شود؟ در توجه به این اصل  تشکری و تدلی )ساخته می

نی فلسفی و پارادایم کنند که باید نخست مباها تأکید میاند. به بیانی دیگر، آنترکیبی تأکید کرده

 مورد نظر مشخص و سپس بر اساس همان پارادایم، روش پژوهش طراحی شود. 

توان گفت که روش ترکیبی، مبانی فلسفی و نظری )ماهیت شیمیایی( متفاوتی از دو به طور خالصه می

ش ترکیبی روش کمی و کیفی پژوهش دارد نه اینکه با تغییر حالت فیزیکی دو روش کمی و کیفی، رو

 شکل گیرد. 

 

 های روش ترکیبی پارادایم

شود و در صورتی که این شیوه تلقی می دیدن جهان هنجار شیوهبرای یک دوره زمانی، یک  

شود و در نتیجه این بحران یک انقالب علمی پاسخگوی مسائل و مشکالت نباشد، با بحران مواجه می

ای یک رخ می دهدکه کوهن این شیوه نگرش به جهان را که در یک دوره از زمان مورد قبول اعض

ها، تفسیر جهان و نی دیگر، پارادایم. به بیا(1383نامد )داورپناه، جامعه علمی است، پارادایم می

 کنند. شناسی پژوهش را تفسیر میروش

توان به مثابه چارچوبی در نظر گرفت که پژوهشگر در قالب آن، جهان را تفسیر هر مکتب فلسفی را می

شناسی )ماهیت حقیقت(، های هستیهایی در حوزهکند و در چنین چارچوبی پاسخ به پرسشمی

شناسی )چگونگی رسیدن به شناخت    شناسی )رابطه میان موضوع شناخت و فاعل شناسا( و روشمعرفت

تواند مسائلی را شان می(. دانشمندان تا وقتی پارادایم مورد قبول1390دهکردی، شود )مبینیارائه می

ایی در مسیر هدهند. اما اگر ناهنجاریکه در علم مطرح است حل کند، به فعالیت عادی خود ادامه می

افتند تا پارادایم یعلم رخ دهد که پارادایم غالب از عهده حل و تبیین آن برنیاید، دانشمندان به فکر م

العات انجام شده (. با بررسی مط1383رقیب یا بدیل را جایگزین پارادایم معهود خود کنند )داورپناه، 

ی شی کمی و کیفی در حل برخدر حوزه روش پژوهش مشخص شد که به ناتوانی دو رویکرد پژوه

 (. این امر سبب شده است که1390؛ کرسول و کالرک، 2016مسائل اشاره شده است )مورس، 

ها و مکاتب فلسفی مختلفی را برای روش ترکیبی پیشنهاد دهند و پژوهشگران مختلف، پارادایم

 بدیل شده است.  های مناسب جهت روش ترکیبی به موضوع  مهم پژوهشگران روش تحقیق تپارادایم

(، مبینی 1390و کالرک ) کرسول(، 1389جاوید )(، تخشید و متین1389پوراحمد، صادقی و رضایی )

( مکتب پراگماتیستی را به عنوان مکتب مناسب برای 2004( و جانسون و انوگبوزای )1390دهکردی )

کنند که سه مکتب ه می( اشار1997اند. افزون بر این، گرین و کاراسلی )روش ترکیبی معرفی کرده
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، پراگماتیسم و دیالکتیک از سوی پژوهشگران  مختلف به عنوان مکتب مناسب برای روش 1پوریسم

ترکیبی ذکر شده است. همچنین رئالیسم انتقادی نیز از سوی برخی از پژوهشگران نظیر قهرمانی و 

( به عنوان 1394حیدری ) ( و بخشی، رنجبر و1392(، قبادپور، فدائی و ثابت پور )1391عبدالهی )

 پارادایم مناسب تلقی شده است که در ادامه به اختصار هرکدام معرفی خواهد شد.  

 پوریسم  

در سال  2است که در فرانسه توسط اوزانفان و لوکوبوزیه کوبیسمگرایی در هنر نوعی از پوریسم یا ناب

(. این مکتب براین فرض متکی است که 2017توسعه داده شد )دایره المعارف بریتانیکا،  1918

ها های مختلف دارای تفاوت اساسی با هم هستند و هرکدام از آنهای نظری و پارادایمچارچوب

های ناکاملی درباره سرشت انسان، سرشت دانش و چگونگی رسیدن به شناخت دارند فرضپیش

نگری تأکید دارد؛ همچنین  به وضوح و (. پوریسم بر کلیت و همه جانبه1997و کاراسلی،  3گرین)

 یبررس با.  دهدشناختی شکل و فرم اهمیت میعینیت در بازنمایی با وفاداری به اصول هستی

 یابیباز یهارا در پژوهش یمکتب هنر ینکه ا یامدبه دست ن یاطالعات، پژوهش یابیباز یهاپژوهش

 . یدنما یشنهاداطالعات پ

 رئالیسم انتقادی 

ارائه  1978در سال  4رئالیسم انتقادی یک دیدگاه فلسفی نسبتًا جدید است که ابتدا توسط روی باسکار

شد. درآغاز باسکار برای بیان دیدگاه خود از اصطالح فلسفه متعالی استفاده کرد. رئالیسم انتقادی 

موضعی در مقابل پوزیتویسم از یک سو، و رویکردهای پست مدرنیستی از سوی دیگر دارد.  طرفداران 

نظم و غیرقابل جهان را به عنوان هستی بی هایی کهکنند که رئالیسم انتقادی بین فلسفهاین مکتب ادعا می

کنند، پذیر تلقی میشمول مشاهدههایی که جهان را تحت حاکمیت  قوانین جهاندانند و آنشناخت می

گرا را فرض شناسی واقعرئالیسم انتقادی، هستی(. 1394سازد )بخشی و همکاران، تناسب برقرار می

ده و حقیقت مطابق با واقعیت است و از امکان تبیین علی گیرد؛ یعنی واقعیت مستقل از ذهن بومی

پذیرد که در آن، دانش محصول ارتباطی و درک و کند اما مفهوم هرمنوتیکی را نیز میحمایت می

وتحلیل  رئالیسم بازخواهد بود تا طریق تجزیه  و دانش تبیینی تولیدشده از باور ما امری تاریخی است؛

گرایی معرفتی های نظری و عملی باشد. این نسبیتوعی برای تغییر زمینهبه چالش کشیده شود و موض

 کند علم، مطلق نیست و معیارهای عقالنی برای قضاوتشده است که ادعا میبا قضاوت عقالنی ترکیب

                                                           
1 . Purism 
2. Ozenfant and Le Corbusier  
3. green 
4. Roy Bhaskar  

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Bhaskar
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ارجحیت توضیحی بودن یک نظریه در مقایسه با دیگر نظریات وجود دارد، بنابراین نظریه علمی شامل 

دست آوردن دانش درباره واقعیات مستقل از ذهن است حتی زمانی که از مرز  رای بهبهترین روش ب

انتقاد  ( با1393قبادپور و همکاران ) در این راستا، (. 2005، 1گرینپذیری فراتر رفته باشد )ویکمشاهده

های ارزیابی بازیابی اطالعات، رئالیسم انتقادی را به عنوان از هر دو رویکرد عینی و ذهنی در پژوهش

 . انددادهپارادایم جامع پیشنهاد 

ود؛ بدین ( باید هر دو رویکرد عینی و ذهنی در ربط حفظ ش1393براساس نظر قبادپور و همکاران)

جام شود . عوامل موثر بر ربط در دو سطح عینی و ذهنی انگونه که جستاری منظم و معین پیرامون 

دراک بشر ابدین ترتیب در سطح عینی عناصری وجود دارند که همگان بر آن بواسطه اشتراکات نظام 

توان هر عنصری را قرار هاست. در سطح ذهنی میاتفاق نظر دارند و عنصر علیت و زمان از جمله آن

توان عناصری نظیر ملیت، فرهنگ، زبان، جغرافیا و رد است و نیز میداد که وابسته به زیست جهان ف

این که به فلسفه  ( بدون1383مانند آن را  در سطح ذهنی قرار داد. همچنین باید اشاره شود که فتاحی )

ی در این پژوهش ورئالیسم انتقادی اشاره نماید، در توضیح مفهوم ربط، از این فلسفه بهره جسته است. 

های فردی، دانش پیشین ها و مالحظهعوامل موثر بر ربط نظیر مسئله و نیاز اطالعاتی، اولویت برخی از

عات در نظام، فرد  را مربوط به کاربر و برخی دیگر از عوامل موثر بر ربط نظیر محتوا و پوشش اطال

وط به نظام سازی را مربنوع و سطح منابع ذخیره شده، پوشش زمانی منابع اطالعاتی، خط مشی نمایه

  ذکر کرده است.

 پراگماتیسم  

مطرح  1878در سال   2های فلسفی است که نخست توسط پیرسترین مکتبپراگماتیسم یکی از مهم

(. پیرس به تصویر موروثی کاماًل روشن و دقیقًا تعریف شده و مکانیکی جهان که 1381شد )خاتمی، 

تابع قوانین جبری و تغییرناپذیر قابل کشف به کمک مشاهده دقیق و برداشت واضح است،  حمله 

ن نه به طبیعت بلکه به های شناخت ما در هر زمان معیکند. همچنین وی معتقد است که محدودیتمی

کننده مناسب در طبیعت شوند و نارسائی طرح تشریحی ما حاکی از نبود اصول تنظیمخود ما مربوط می

ای در باب تنویر افکار اظهار داشت که برای بسط مفهومی ذهنی (. پیرس در مقاله1366، 3نیست )شفلر

آید، آن گاه اصل رفتاری به کار می فقط الزم است مشخص کنیم که این مفهوم برای ایجاد چه نوع

(. سپس مکتب پراگماتیستی توسط افرادی نظیر ویلیام 1375، 4شود )جیمزپراگماتیسم مشخص می

                                                           
1 . Wikgren 
2 . Pierce 
3 . Scheffler 
4 . James 
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ها معتقد پراگماتیست (.1381ادامه یافت )خاتمی،  1جیمز، جان دیویی، آرتور بالفور و فردیناند شیلر

 یبرا یازمورد ن ینیتاما ذهن انسان ناتوان از ع داشته باشد، وجودممکن است  ینیع یتکه واقع بودند

ها با تفسیر اندیشه به مثابه چیزی که در (. پراگماتیست2011، 2)وست است یتیواقع ینکشف چن

مند، درهم بافتگی تنگاتنگی با عمل دارد، آن را به منزله نشانه پیوستگی ذهن و طبیعت ای هدفزمینه

مورد تأکید قرار دادند و اظهار کردند که ذهن از طریق کنش متقابل فیزیکی با پیرامون خود به شناخت 

(. براین اساس نوکاریزی، زینالی و بهزادی)زودآیند ب( مفهوم ربط را 1366د )شفلر، یابدست می

جهت ارزیابی بازیابی اطالعات با توجه به مکتب پراگماتیستی تشریح کردند و در نهایت نکاتی را به 

بر  منظور تامل بیشتر در مفهوم ربط که براساس مکتب پراگماتیستی ارائه شده بود، برشمردند. افزون 

( نیز بدون این که سخن از مکتب پراگماتیستی به میان آورد، این 2000پژوهش یاد شده، یورلند )

دیدگاه از ربط را به نقد کشیده است. براساس مکتب پراگماتیستی، حقیقت آن است که در عمل به 

ها ارجاع داده کار آید. لذا در نوشتن یک مقاله، منابعی مرتبط هستند که در نوشتن این مقاله به آن

ها استناد شده است )نوکاریزی و همکاران، زودآیندب(. یورلند شده است، به بیانی دیگر، به  آن

گیرد که برای نویسنده مفید باشد، به همه مدارکی مدارکی مورد استناد قرار میدارد بیان می(  2000)

شوند، معموالً به مدارک دسته دوم شود. به دانش عمومی استناد نمیشود، استناد نمیکه استفاده می

شود. بدین ترتیب تر از مدارک مخالف او استناد میشود و به مدارک موافق نظر نویسنده بیشاستناد می

 وی مفهوم پراگماتیستی از ربط را  نقد کرده است. 

 دیالکتیک 

مطرح شده است دیالکتیک از سوی بسیاری از فیلسوفان )نظیر افالطون، هگل، کانت و مانند آن( 

 جاییها با همدیگر متفاوت است. از آن( اما دیالکتیک هر کدام از آن1390)فتحی و موسی زاده، 

دیالکتیک سایر فیلسوفان سنتزی از دیالکتیک افالطون است. همچنین فلسفه افالطون دارای سیستم 

براساس نظر افالطون، منظم فلسفی است، بدین ترتیب دیالکتیک افالطون بر سایرین ارجحیت دارد. 

را  و تغییر افالطون کثرت دوگانگی کاذبی بین دو فلسفه شدن )تغییر( و بودن )ثبات( وجود دارد. 

پذیرد، اما آن را صرفاً به جهان محسوس، یعنی قلمرو کون و فساد محدود کرده و تمام استدالالت می

و وی وحدت  ،از سوی دیگر. کندرا نیز در همین محدوده معرفت حسی تفسیر می مبنی بر سیالیت

پذیرد، اما آن را نیز به عالم عقل، عالم حقیقی، یا همان عالم مُثُل محدود کرده و را نیز می سکون

 بیانی دیگر، فلسفه به. زندپیوند می هااندیشهرا به وجود « وجود»استدالالت مبنی بر ثبات و وحدت 

                                                           
1 . William James & John Dewey & Arthur Balfour & Ferdinand Schiller 
2 . west 
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؛ 1386است که هم سیالیت و هم ثبات را در خود دارد )فتحی،  نگرجامعدیالکتیکی افالطون، فلسفه 

  (.1980، 1بروکز

های بازیابی اطالعات، نوکاریزی، زینالی و بهزادی )زودآیند الف( روش دیالکتیکی را در پژوهش

ها دهد. آنترکیبی را ارائه میدانند که رویکرد های بازیابی اطالعات مناسب میبرای ارزیابی نظام

جو، یوز و ریسمون را ارزیابی کردند. چندین دیالکتیکی سه موتورکاوش بومی پارسی روشبراساس 

های بازیابی اطالعات قابل تشخیص است که در ادامه به هرکدام از این عوامل عامل در ارزیابی نظام

است. یکی از این عوامل، نیاز اطالعاتی  و مقایسه سه رویکرد کمی، کیفی و ترکیبی پرداخته شده

( و در رویکرد 2010است. در رویکرد کمی از پرسش، در رویکرد کیفی از نیاز اطالعاتی )یورلند، 

شود. عامل مؤثر دیگر در بازیابی اطالعات سازی شده استفاده میترکیبی از وظایف کاری شبیه

متخصصان، در رویکرد کیفی از قضاوت قضاوت کنندگان ربط مدارک است. در رویکرد کمی از 

انسانی وکاربر نهایی و در رویکرد ترکیبی از قضاوت انسانی اما غیرکاربران نهایی جهت قضاوت ربط 

های بازیابی اطالعات نوع مقیاس قضاوت شود. عامل مهم دیگر در ارزیابی نظاممدارک استفاده می

مرتبط استفاده می شود؛ درحالی که در یا غیرربط است. در رویکرد کمی از قضاوت دودویی مرتبط 

(. از 2003، 2شود )بورالندتر استفاده میای( یا بیشای )رتبهرویکرد کیفی از مقیاس ربط سه درجه

سویی دیگر در رویکرد ترکیبی،گرچه مشارکت کنندگان در پژوهش از مقیاس دودیی استفاده 

افزار تحلیل ها به همین صورت به نرممایند اما دادهنکنند و فقط پیوند مدارک مرتبط را ثبت میمی

شودکه ها به مراحل پژوهش افزوده میسازی دادهشود، بلکه مرحله آمادهوارد نمی  spssآماری نظیر 

کند و ربط مدارک در طی این مرحله، مقیاس ربط دودویی به مقیاس ربط کمی پیوسته تغییر می

و همانند آن معین گردد. عامل مهم دیگر، روند و چگونگی   0.2و  0.1تواند اعدادی اعشاری نظیر  می

های بازیابی اطالعات است. در رویکرد کمی پرسش به نظام بازیابی اطالعات ارائه و از ارزیابی نظام

شود؛ درحالی که در میها استفاده خالصه یا اطالعات کتابشناختی مدارک جهت قضاوت ربط آن

بران نیاز اطالعاتی خود را در نظام بازیابی اطالعات به جستجو پرداخته و در رویکرد کاربرگرا کار

کنند. از سویی دیگر، در تر قضاوت میای یا بیشهای سه درجهمورد ربط آن  با توجه به مقیاس

های موضوعی انتخاب و سپس بر ها یا سرعنوانهایی از اصطالحنامهرویکرد ترکیبی  ابتدا کلیدواژه

کنندگان در پژوهش قرار سازی شده تدوین و در اختیار مشارکتها، وظایف کاری شبیهاساس آن

سازی شده را مطالعه کنند و نیاز شود که وظایف کاری شبیهها درخواست میشود و از آنداده می

انی های بازیابی اطالعاتی مورد نظر جستجو نمایند و پیوند یا نشاطالعاتی حاصل از مطالعه را در نظام

های جستجو، نشانی مدارک مرتبط، مدارک مرتبط را در فرم جستجو ثبت کنند. بعد از گردآوری فرم

                                                           
1 . Brookes 
2 . Borlund 
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شود. برای محاسبه میزان افزار اکسل  و در سربرگ مرتبط به موضوع مورد جستجو وارد میدر نرم

ربط مدارک در یک موضوع، میزان انتخاب یک مدرک در آن موضوع )فراوانی یک مدرک( بر 

ترین میزان فراوانی مدرک در همان ترین میزان انتخاب یک مدرک در همان موضوع )بیشیشب

کنندگان در تر از سوی مشارکتشود. بدین ترتیب هر چه مدرکی به دفعات بیشموضوع( تقسیم می

گیرد تری به آن مدرک تعلق میشود، میزان ربط بیشپژوهش به عنوان مدرک مرتبط تشخیص داده 

تر را بازیابی کند، به عنوان نظام کارآمد شناخته ظام بازیابی اطالعاتی که بتواند مدارک مرتبطو هر ن

 شد. می

یالکتیک فردی است که بتواند در عین کثرت، وحدت د( اهل 1384بر اساس نظر معصوم )

گردآوری و تقسیم  و روش دیالکتیکی دارای دو مرحله  یندببرا  کثرت ین وحدت،در عو 

توان دریافت که مرحله نخست با عناوین متفاوتی از قبیل است. با مرور منابع فلسفی می

 معمولا ولی مرحله دوم  است، شده ذکرگردآوری، ترکیب، روش جمع و دیالکتیک صعودی 

 مورد -تقسیم -تر مرحله دومبیش هاپژوهشاست؛ همچنین در این  شدهتقسیم یاد  نام با

توان استقرا و مرحله دوم را قیاس نامید. در همین یممرحله نخست را  است. شدهواقع توجه

( روش کیفی، الگوی استنتاج استقرایی و روش 1389راستا بر اساس نظر عابدی و شواخی )

( روش ترکیبی نیز الگوی 1381کمی الگوی استنتاج قیاسی دارد و براساس نظر حری )

 رد. قیاسی دا -استنتاج استقرایی

 ترروشنچیز هیچ شیوه در پژوهش یک کند کهیمافالطون درباره روش دیالکتیکی اشاره 

ی فراوان و مختلف به شناخت صورت واحدی راه هانمونهاز راه  تر از این نیست کهیقدقو 

 (؛1390زاده، ها را نسبت به آن صورت تنظیم کنیم )فتحی و موسییابیم و سپس همه نمونه

اجمالی از  طوربه کنیم ویمی افراد استفاده هادانستهدیالکتیکی از  روش دریگر، بیانی د به

از  و سپس گردآوری یا استقرا( مرحله) رسیممی ()مثال وحدتکثیر و پراکنده به  جزئیات

تقسیم یا قیاس(. از این رو، در روش  مرحلهگردیم )یبازمها ثرتکی سوبهآن وحدت 

کنندگان در پژوهش انتخاب و ترکیبی )دیالکتیکی( ابتدا  مدارک مرتبط  توسط مشارکت

انبوهی از مدارک مرتبط گردآوری و سپس با توجه به کلیه مدارک مرتبط بازیابی شده، 

 شود. میزان ربط هر کدام از مدارک معین می

 

 بحث و نتیجه گیری 
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و زمانی تنها پارادایم مسلط بر مباحث علمی  از پارادایم پوزیتویسم است برخاستهروش کمی پژوهش، 

نمودند که بر این اساس بود. طرفداران این پارادایم، پوزیتویسم را تنها راه رسیدن به شناخت معرفی می

شد. بدین شد درحالی که در روش کمی به انسان به منزله یک شی نگریسته میروش علمی خوانده می

علوم انسانی و اجتماعی به شدت مورد نقد واقع شد و  علت، روش کمی در پژوهش به خصوص در

های کیفی به عنوان پژوهش پارادایم هرمنوتیکی به عنوان پارادایم جایگزین مطرح شد و به پژوهش

ها به تفاوت انسان و شی توجه شده بود. در نتیجه برتر در علوم انسانی نگریسته شد چون در آن

زاع بین برتری دو روش کمی و کیفی پرداختند. در نهایت، نقاط طرفداران هر دو روش به مجادله و ن

شد که گاهی نیز همراه با تخریب وسیله طرفداران رویکرد دیگر مشخص  میضعف هر دو رویکرد به

رویکرد دیگر همراه بود تا اینکه آشکار شد که هر دو روش کمی و کیفی پژوهش دارای نقاط قوت 

کار هایی را بهپژوهشگران به این سمت گرایش یافتند تا روش و ضعف مختص خودشان هستند. لذا

گیرند که با حذف نقاط ضعف هر دو رویکرد، نقاط قوت هر دو رویکرد را  شامل شود. بدین ترتیب 

 های روش پژوهش مشاهده شد. سخن از آمیختن دو روش کمی و کیفی در پژوهش

توان دو رویکرد متضاد را با محال است و نمیاما برخی از پژوهشگران مدعی بودند که جمع نقضین 

کردند، بدلیل هم جمع بست و در یک پژوهش به کار برد. به بیانی دیگر، این پژوهشگران ادعا می

که  پارادایم جایگزین باید شامل هر دو پارادایم فلسفی کمی و کیفی باشد، پس تعامل پارادایمی این

توان دو فلسفه پوزیتویسم و هرمنوتیک متضاد هم بوده و نمیمحال است. چرا که دو پارادایم فلسفی 

تواند ناشی از پارادایم متضاد را باهم جمع بست. لذا این پژوهشگران ادعا کردند که روش ترکیبی نمی

( 1395فلسفی و نظری باشد. همین عامل سبب شد که برخی از طرفداران روش ترکیبی نظیر کرسول )

روش یاد کنند. درنتیجه بدون اینکه به  تقویت پشتوانه نظری و مبانی فلسفی  از آن، تنها به عنوان یک

های مختلف آمیختن اشاره کردند. این پژوهشگران در صورتی که به بحث بپردازند به ارائه طرح

گونه که کردند. همانگرایانه از مبانی نظری ارائه میپرداختند، رویکردی تقلیلمباحث فلسفی نیز می

های فلسفی روش ترکیبی پرداختند و با توضیح ای به پاردایم( در مقاله1997کاراسلی ) گرین و

هایی را که از این مکاتب استفاده ای از پژوهشگرایانه از مکتب پراگماتیستی و دیالکتیکی،  نمونهتقلیل

فی شده نیز رویکرد های فلسفی معرتوان گفت که بر پاردایماند، معرفی کردند. به بیانی دیگر، مینموده

گرایانه حاکم است و در این پژوهش بر مکتب پراگماتیستی و دیالکتیکی اجحاف شده است که کمی

 این امر ناشی از تفاوت نگرش در آمیختن روش کمی و کیفی است. 

 افتدآمیختن دو ماده با همدیگر با توجه به آنچه در طی فرایند آمیختن اتفاق می هنگامدر علم شیمی به 

شود. اگر در طی فرایند و  چیزی که از این آمیختن حاصل می شود، عناوین متفاوتی استفاده می

شود درحالی که اگر به آمیختن  بین دو ماده، فقط ماهیت فیزیکی مواد تغییر یابد، مخلوط خوانده می
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ساختمان هنگام آمیختن دو ماده به همدیگر، افزون بر تغییر فیزیکی، واکنش شیمایی رخ دهد و 

شیمیایی مواد تغییر کند  و مواد جدیدی حاصل شود، ترکیب خوانده می شود. همچنین درعلم شیمی، 

اگر دو ماده اسیدی و بازی که نهایت تضاد را با یکدیگر دارند، باهم آمیخته شوند فوراً واکنش شیمیایی 

(. پس با استفاده از علم 1368،کوثرنشان، 1385شود )مورتیمر، انجام داده، ماده جدیدی تولید می

شود. چون توان استنباط کرد که دیدگاه غیرممکن بودن درآمیختن دو پارادایم متضاد رد میشیمی می

شود. در صورت درآمیختن دو ماده اسیدی و بازی، واکنش شیمایی رخ داده و ماده جدیدی حاصل می

ترکیبی خواند که پارادایم  مورد  توان روشهمچنین بر اساس علم شیمی، هنگامی روش پژوهش را می

آوری داده شناختی و طرح و یا جمعنظر )ماهیت شیمیایی مواد( تغییر کند نه اینکه فقط از لحاظ روش

 —هرچند اندک  —( نیز به آن 1389)ماهیت فیزیکی( تغییر ایجاد شود، همان موضوعی که حری )

 کند، حائز اهمیت فراوانی است. ی را ارائه میاشاره کرده است. براین اساس پارادایمی که روش ترکیب

های پوریسم، رئالیسم انتقادی، پراگماتیسم و در این راستا، از سوی پژوهشگران مختلف پاردایم

جایی که پوریسم یکی دیالکتیک به عنوان پارادایم مناسب برای روش ترکیبی اشاره شده است. از آن

فاقد نظام منسجمی از مباحث شناخت و چگونگی رسیدن به از مکاتب مطرح شده در زمینه هنر است، 

رسد به جای ترکیب دو پاردایم، به تعیین مرز و کاربرد شناخت است و رئالیسم انتقادی نیز به نظر می

رسد پراگماتیسم و دیالکتیک دو پردازد. از این رو به نظر میدو پاردایم پوزیتویسم و هرمنوتیک می

ری از دو پارادایم پوریسم و رئالیسم انتقادی برای روش ترکیبی باشند. افزون تپاردایم فلسفی مناسب

براین، بیشتر پژوهشگران روش پژوهش ترکیبی، از مکتب پراگماتیستی به منزله فلسفه مناسب یاد 

رسد مطرح شدن پراگماتیسم قبل از هر پارادایم دیگر بر تأیید این نظر تاثیر اند و به نظر  میکرده

 ه است.  گذاشت

 

. است عمل مکتب این در مبنا و مالک و  شود جدا واقعیت از حقیقت نباید پراگماتیسم مکتب برحسب

 اما شودمی تشخیص مالک عمل گیرند، قرار هم برابر در واقعیت و حقیقت که زمانی دیگر عبارت به

 بنابراین دارد، وجود واقعیت و حقیقت بین کاذب دوگانگی که است براین باور دیالکتیکی مکتب در

 به هایافته است، شده انجام کمی روش به که پژوهشی هر در که چرا. است پذیرفتنی دیالکتیکی دیگاه

 ،قول نقل سطح در فقط پژوهش کیفی، پژوهش در همچنین و شوندمی تحلیل کیفی نیز صورت

 همچنین. شودمی استفاده نیز ارقام و آمار از ها،یافته تحلیل در و ماندنمی باقی تصاویر و کلمات

 نمود تقسیم کیفی و کمی به شده گردآوری هایداده نوع برحسب فقط  را پژوهش  روش تواننمی

 که شودمی گردآوری کیفیت جنس از هاییداده  است، کمی روش ابزار که پرسشنامه در چراکه
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 مکتب در که درحالی. است مشاهده قابل عمل این نیز کیفی روش در و شوندمی کمیت به تبدیل سپس

 روش پارادایم، این در و است شده توجه کیفی و کمی روش دو استنتاج الگوی  نوع  به دیالکتیکی،

دارد.  از این رو، به نظر نویسندگان این نوشته، مکتب  قیاسی -استقرایی استنتاج الگوی  ترکیبی،

 کند. تری از مکتب پراگماتیستی برای روش ترکیبی ارائه میدیالکتیکی مبانی مستحکم

های بازیابی اطالعات نیز  روند تغییرات رخ داده در روش پژوهش قابل مشاهده است. اکثر در پژوهش

محور( استفاده کردند اما با ات )ربط( از رویکرد کمی )نظامهای اولیه ارزیابی بازیابی اطالعپژوهش

توجه به انتقادها صورت گرفته از این رویکرد و ارائه نظریه وضعیت ناهمگون دانش بلکین و همکاران 

ون (، رویکرد کیفی  )کاربرمحور( مطرح شد تا اینکه روث1996( و نظریه شناختی اینگورسن)1990)

یابی و در طرف ر  پیوستاری درنظرگرفته شود که در یک طرف فرایند اطالع( اعالم کرد که اگ2005)

گرا دیگر فرایند بازیابی اطالعات قرار گیرد، ربط در کل این پیوستار وجود دارد. رویکرد کمی، نتیجه

توان موفق خواند که هم به فرایند و هم به نتیجه هایی را میو رویکرد کیفی، فرایندگرا است و پژوهش

( هر دو رویکرد کمی و کیفی را مورد انتقاد قرار داده 2010وجه داشته باشند. در همین راستا یورلند )ت

کند که ربط محدود به بازیابی نیست بلکه هم شامل بازیابی ( نیز تأکید می2015است و ساراسویک )

سازی کاری شبیه )نتیجه( و هم شامل جستجو )فرایند( است. از آنجایی که در روش دیالکتیکی وظایف

شود که نیاز اطالعاتی ها خواسته میگیرد و از آنشده در اختیار مشارکت کنندگان در پژوهش قرار می

های بازیابی اطالعات  مورد نظر جستجو کنند، حاصل از وظایف کاری شبیه سازی شده را در نظام

کنندگان هم چنین مشارکت توان گفت که به رویکرد کیفی و فرایند جستجو توجه شده است.پس می

نمایند. با توجه به دفعاتی که های جستجو ثبت میهای الکترونیکی مرتبط را در فرمدر پژوهش نشانی

های بازیابی اطالعات بازیابی شده و توسط مشارکت کنندگان مرتبط تشخیص هر نشانی توسط نظام

های بازیابی به اینکه هرکدام از نظام شود. نظرتری به آن نسبت داده میداده شود، میزان ربط بیش

شوند، پس به تری بازیابی نماید، کارآمد شناخته میهای الکترونیکی با ربط بیشاطالعات که نشانی

توان نتیجه گرفت که پارادایم رویکرد کمی و نتیجه جستجو نیز توجه شده است. از این رو می

شود. در ر آن هم به فرایند و هم به نتیجه توجه میکند که ددیالکتیکی رویکردی ترکیبی را ارئه می

( نیز  بحث تغییر نیاز اطالعاتی و قضاوت ربط با استفاده از 2012) 1بر اساس نظر ثورنلیهمین راستا، 

 روش دیالکتیکی به صورت نسبتًا جامعی قابل توجیه است.

مناسب را مشخص  در نهایت باید گفت که ماهیت مسئله و موضوع پژوهش است که روش پژوهش

هاست بلکه توان ادعا کرد که روش پژوهش ترکیبی، روش مناسبی برای همه پژوهشکند. لذا نمیمی

                                                           
1 . Thornley 
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ها مورد مطالعه باشد، های مختلفی از آنبرای بررسی موضوعات پیچیده )نظیر ربط( که ابعاد و جنبه

 دهد.  تری از دو روش کمی و کیفی به دست میروش ترکیبی نتایج کامل

 

 فهرست منابع

(. رئالیسم انتقادی: یک دیدگاه فلسفی مهم 1394بخشی، محمود؛ رنجبر، حسین؛ و حیدری، عباس )

 . 62-56(، 3)3، مجله دانشگاه علوم پژشکی تربت حیدریهبرای تحقیقات پرستاری. 

فصلنامه های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی. (. روش1389تخشید، محمدرضا؛ و متین جاوید، مهدی )

 . 76-59(، 2) 40، سیاست

 . تهران: سمت.های جامعه شناسینظریه(. 1373توسلی، غالم عباس )

 . ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: انتشارات علمی فرهنگیپراگماتیسم(. 1375، ویلیام )جیمز

 های عمومی کشور.(. آیین نگارش علمی. تهران: هیأت امنای کتابخانه1381حری، عباس )

، کتاب ماه کلیاتهای پژوهش ترکیبی در کتابداری و اطالع رسانی. (. روش1389حری، عباس )

13(3 ،)4-11 . 

 .71-66(، 3)13، کتاب ماه کلیاتهای ترکیبی پژوهش. (. روش1388حریری، نجال )

 .112-97(، 0)5و4، فلسفه(. پراگماتیسم و اومانیسم.  1381خاتمی، محمود ) 

 .  14-2(، 3)7، کتابداری و اطالع رسانی(. پارادایم و بازیابی اطالعات. 1383داورپناه، محمدرضا )

. تهران: موسسه فرهنگی  تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری(. 1375دژاکام، علی )

 اندیشه. 

 . ترجمه محسن حکیمی. تهران: نشر مرکز. چهار پراگماتیست(. 1366شفلر، ایزراییل )

(. مقایسه روش شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم 1389عابدی، احمد؛ شواخی، محمدرضا )

 . 168-153(، 54)19، فصلنامه راهبردرفتاری. 

فصلنامه علوم انسانی  ( اصول شناخت و روش تحقیق.1382علی احمدی، علیرضا؛ و غفاریان، وفا )
 . 266-221(، 47و  46)13، دانشگاه الزهرا

های بازیابی اطالعات. (. تحلیل عوامل موثر بر نسبی بودن ربط در نظام1383فتاحی، رحمت اهلل )

 .22-7(، 1)2، شناسیاطالع

 و ادبیات دانشکده مجله(. آیا افالطون مرتبه عالم محسوس را پایین آورده است. 1386فتحی، حسن )
 . 128-119(، 51)2، اصفهان انسانی علوم
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(. دیالکتیک هگل: سنتزی از دیالکتیک کانت در برابر 1390زاده ، صدیقه )موسیفتحی، حسن؛ و 

 .  80-49(، 1)2، فلسفه . تاریخدیالکتیک افالطون

(. ربط عینی و ربط ذهنی در نظامهای 1393پور، افسون )قبادپور، وفا؛ فدائی، غالمرضا؛ و ثابت

(، 1)30، اطالعات مدیریت و پردازش مهپژوهشنااطالعاتی: تحلیلی بر ربط در بازیابی اطالعات. 

246-268  . 

(. بنیان های فلسفی و بررسی ارتباط بین هستی شناسی و 1392قهرمانی، محمد امین؛ و عبدالهی، بیژن )

های مورد استفاده های تفسیری، انتقادی و علمی با روش شناسی و روشمعرفت شناسی پارادایم

 . 69-51(، 1)4، پژوهشها. در این پارادایم

. ترجمه مرتضی اکبربی و راضیه اکبری. های روش آمیختهدرآمدی بر پژوهش(. 1395کرسول، جان )

 تهران: جامعه شناسان. 

. ترجمه علیرضا کیامنش و های پژوهش ترکیبیروش(. 1390کرسول، جان؛ و کالرک، ویکی پالنو )

 جاوید سرایی. تهران: آییژ. 

 . تهران: انتشارات بهارستان. 2و  1عمومی  شیمی(. 1368کوثرنشان، محمد تقی )

، فصلنامه راهبردها در روش تحقیق آمیخته. ها و مدل(.  معرفی طرح1390مبینی دهکردی، علی )

20(60 ،)217-234 . 

های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین (. روش1389محمدپور، احمد؛ صادقی، رسول؛ و رضایی، مهدی )

-77(،2)21، فصلنامه جامعه شناسی کاربردیری و اصول عملی. جنبش روش شناختی: مبانی نظ

101 . 

 . تبریز: احرار. مبانی جامعه شناسی(. 1372مساواتی آذر، مجید )

 .119-107(، 3)1، فلسفی های. اندیشه(. مفهوم دیالکتیک در فلسفه افالطون1384معصوم، حسین )

: ترکیب رویکردهای کمی و کیفی در های پژوهش آمیخته(. مبانی روش1390منصوریان، یزدان )

 . 69-66(، 4)14، کتاب ماه کلیاتعلوم اجتماعی و رفتاری. 

 . ترجمه عیسی یاوری. تهران: نشر علوم دانشگاهی. 1شیمی عمومی (. 1385مورتیمر، چارلز )

 .30(، 3)13، کتاب ماه کلیاتهای پژوهشی در روش شناسی. (. تعامل پارادایم1388نشاط، نرگس )

کاریزی، محسن؛ زینالی تازه کندی، مهدی؛ و بهزادی، حسن  )زودآیند الف(. ارزیابی موتورهای نو

جو، یوز و ریسمون. فصلنامه کتابداری و اطالع کاوش فارسی براساس پارادایم دیالکتیکی: پارسی

 رسانی.

گماتیستی نوکاریزی، محسن؛ زینالی تازه کندی، مهدی؛ و بهزادی، حسن )زودآیند ب(. رویکرد پرا

های نظری و کاربردی در علم اطالعات  و در تحلیل مفهوم ربط در بازیابی اطالعات. پژوهش

 شناسی.دانش



 

سوم در روش پژوهش  کردیرو
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