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  شناسی شرقی:همیشگی جامعه ۀخواست

  

  "آگاه اي امن وپاکی و پیشرفت همگانی در بستر جامعه"
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  گفتارپیش

  

  

  

  

  

  

  

  

 از برخی به آسان یابیدست هدف با عملی راهنماي یک عنوان به مقاله این     

 اهبردر شش. است شده نگاشته تلفیقی تحقیق هايروش کلیدي موضوعات

 یمبنای توانندمی کدام هر شوندمی واقع بررسی مورد مقاله این در که ايعمده

 و باشند یکم و کیفی هايداده از مختلفی اشکال ترکیب و هاروش تلفیق براي

 یردگمی صورت شرایطی در این. پرسازند را روش دو این میان شکاف نوعی به

 گذارانسرمایه و است شدن خوب حال در نسبت به هاروش تلفیق به هانگرش که

 به خود هايهداد تحلیل و تجزیه و تولید در که هاییطرح بر فزاینده بطور تحقیق

   .کنندمی نگاه مثبت دید به باشند متکی روش یک از بیش
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 است خوب نظر هر از هاروش تلفیق که گفت تواننمی هنوز حال، این با     

 نجرم نامتمرکز و نامنسجم تحقیق یک به است ممکن مواردي در کهاین بخاطر

 قرار آزمون مورد را دهندگانشانجام هايقابلیت شدت به ترتیب، این به و گردد

 کنندمی استفاده تلفیقی هايروش از خود تحقیق در که محققانی کل، در. دهد

 نیز و رویکرد این از استفاده هدف و منطق از روشن درکی که هستند این نیازمند

 هایت،ن در که چرا باشند داشته یابند دست چیزي چه به آن با دارند بنا کهاین

 کی استقرار و انتخاب براي فقط نه را شانعملی راهبردهاي که هستند هاهمین

 میان تحلیلی ارتباط ایجاد براي آن از ترمهم بلکه خاص ترکیبی روش

   .کنندمی گذاريپایه شانهايداده

 و هاچالش به گانه،شش راهبردهاي از کلی طرحی ارائۀ ضمن مقاله، این     

 و ردازدپمی دارند همراه به هاروش تحلیل و تلفیق براي کدام هر که هاییفرصت

 راهبرد شش این. دهدمی ارائه نهایی حکم یک آنها از کدام هر براي نهایت در

  :از عبارتند

 بزرگتر صویرت یک از) بسته( نزدیک تصویر یک ارائۀ منظور به هاروش تلفیق -1

  .زمینهپس تصویر یک یا) باز(

 هم از مجزا و متفاوت مسایل دربارة پاسخ و پرسش منظور به هاروش تلفیق -2

  .شده درك

 یا و هابخش قطعات، اتصال نحوة با رابطه در پرسش منظور به هاروش تلفیق -3

  .اجتماعی کل یک هايالیه
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  .بنديثلث طریق از دقیق گیرياندازه یک به دستیابی منظور به هاروش تلفیق -4

  .متقاطع اما متمایز هايپرسش طرح منظور به هاروش تلفیق -5

  .طلبانهفرصت بنحوي هاروش تلفیق -6
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  اول راهبرد
  

 یک از) بسته( نزدیک تصویر یک ارائۀ منظور به هاروش تلفیق

  زمینهپس تصویر یک یا) باز( بزرگتر تصویر

  

  

  

  

  

 که باشد این هاروش تلفیق در استفاده مورد منطق ترینرایج شاید     

 پهنا خود هايتحلیل و تجزیه به تربیش هرچه تا کنندمی پیدا تمایل گرانپژوهش

 بعد دو هر هب بدواً که گیردمی انجام محققانی توسط غالباً امر این. ببخشند ژرفا و

 و هاروش که کنندمی احساس همچنان ولی دارند گرایش کیفی و کمی

       .هستند ناتمام و ناقص جهات برخی در هایشانداده

 زا حاصل »بزرگ تصویر« است، کمی شانگیريجهت که کسانی براي     

 امالًک هاییبردارينمونه اشکال بر مبتنی و دقیق است ممکن کمی، ابزارهاي

 اسانعک نظر از حال عین در اما باشد صحیح آماري هايتحلیل و تجزیه و معرف

  .باشد آن فاقد اصالً یا و سطحی احساس یک واجد ،"واقعی زندگی" طنین
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  توضیح نمادین راهبرد اول

  

 مطالعات ،مثال بعنوان - منتخب کیفی رویکردهاي از استفاده نظر،نقطه این از     

 »زدیکن یا بسته نماي« یک دهندةارائه و مهیج و گویا تواندمی - ژرفانگر موردي

 بر هک کیفی، اولیۀ گیريجهت با محقق یک براي برعکس،  .باشد واقعیت از

 قداريم گنجاندن است، متمرکز نزدیک و زیاد جزئیات با اجتماعی فرآیندهاي

 ملی، یا محلی دموگرافیک اطالعات قالب در شاید اي،زمینه کمی محتواي

 مشاهدات از بزرگتري مجموعۀ یک تحقیقاتی اجزاي ساخت در تواندمی

  .باشد گریاري

  

  Rhetorical Logic  بالغی منطق

 از ققمح که معنی این به - است) خطابی( بالغی ذاتاً رویکرد نوع این منطق     

 استفاده هاداده از دیگري شکل از بخواهد که جا هر و کند شروع که نقطه هر
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 بخش یک عمل این واقع بطور اما بیاراید، را خود تحلیل و تجزیه بنوعی تا کندمی

 افیاض بعداً که هاییداده اصل، در. شودنمی گرفته نظر در استدالل از ضروري

 ،حقیقت تبیینی منطق و کنندبازي می را مکمل و متمم یک نقش تنها شوندمی

 رویکرد، این در روشن، بیان به[. است کیفی یا کمی حالت دو از یکی نفسهفی

  ]مترجم. رددا محقق فصاحت و بالغت و خطابت به بستگی تلفیق کیف و کم

  

  هافرصت و هاچالش

 سیارب شناختیروش هايگوییسخن از عبارتند رویکرد نوع این هايطلبیجاه     

 ندارد وجود چندروشی محاورة یا تبیین قالب در ايواقعی تالش هیچ. متواضعانه

 کمی عدب دو میان لغزان شناختیروش منطق یک بواسطۀ تحقیق راهبرد یا طرح و

 جهت چند از رویکرد نوع این دلیل، همین به. شودمی مدیریت کیفی و

 براي که ندارد دشواري هیچ ماهر کارکمی محقق یک براي است؛ برانگیزچالش

 که کارکیفی محقق یک براي طورهمین سازد، فراهم کیفی نمونۀ چند خود کار

 کمی زمینۀپس ايپاره با را خود کار) مثال عنوان به( شده منتشر منابع به استناد با

    .سازد همراه

 یا ردک گیرينمونه باید چگونه دقیقاً اینکه از مشخصی درك نه میان این در     

 یکی هک اندازهاییچشم از و پرداخت داده تولید به خالقانه و سیستماتیک بطور

 از سیريتف یا توضیح هیچ نه و دارد وجود کرد استفاده است آشناتر دیگري از

   .خوردمی چشم به چیست تلفیقی روش اینکه
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 کردروی این که آنجایی از هستند؛ محدود تهدیدات همچون هم هافرصت البته     

 هر از حققم نیست شوند گرفتهپی باید سؤاالتی نوع چه اینکه متوجه و متضمن

 این به دهدمی ترجیح و کندمی استفاده باشد مزایا بیشترین واجد که روشی نوع

 قطبی به گرایش همچنین رویکرد نوع این. بپردازد طرح آرایش به بیشتر طریق،

 انگیزیجانه هايپیچیدگی اینکه بدون دارد، کیفی و کمی هايروش تقابل کردن

  .بنمایاند محقق به را گسترده مقولۀ دو این داخل در هاتفاوت

  

  نهایی حکم

 کم و آسان دادنش انجام: پذیردمی صورت بالغی منطق یک با هاروش تلفیق     

  .بردنمی هادوردست به را شما خیلی اما است، خطر
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  دوم راهبرد
  

 و فاوتمت مسایل دربارة پاسخ و پرسش منظور به هاروش تلفیق

  شده درك هم از مجزا

  

  

  

  

  

  

 از مختلفی هايمجموعه که کنندمی احساس چنین گرانپژوهش گاهی     

 لیک موضوع به یک گسترده بنحوي اگر چه که دارند وجود پژوهشی سؤاالت

 وجود نهاآ میان خاصی تحلیلی ارتباط گفتگو مقام در اما هستند مربوط معین

 در حیوان و انسان تعامالت است ممکن تحقیق یک قالب در مثال، براي. ندارد

 نظر رد خانگی حیوانات و وحش باغ فرهنگ شکار، گوشت، صنعت کشاورزي،

 گردد بررسی قبیل این از و هارسانه و ادبیات در حیوانات نقش یا و شود گرفته

 متصل هم به مختلف هايحوزه این آیا اینکه مورد در خاصی استدالل هیچ اما

  نشود.  ارائه چگونه، هستند اگر و نه، یا هستند
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  توضیح نمادین راهبرد دوم

 و ادد سازمان چندبخشی هايپروژه قالب در توانمی را قبیل این از مطالعاتی     

 هايبخش مسئولیت مختلف اعضاي آن در که تیم یک توسط لزوماً نه و عموماً

 مختلف هايروش و رویکردها اینجا، در. داد انجام دارند بعهده را آن مختلف

 ای یکپارچه کل از صورتی هر در طرح، با همه اما هستند حاضر باهم همه لزوماً

  .شوندنمی درگیر کل استدالل

  

  Parallel Logic  موازي منطق

 منطق از متفاوت و شودمی مدیریت موازي منطق یک با رویکرد نوع این     

 لداخ در لزوماً رویکردها از کدام هر اینکه بخاطر آمد، باال در که است بالغی

 یا و مطالعه، این از بخشی هر عوض، در گیرد؛نمی قرار دیگري گستردة راهبرد

 اصخ توضیحات و هاتحلیل و تجزیه ها،داده تولید منطقی، طرح ریزمطالعه، هر

 ریزمطالعات این البته. شوندمی اجرا موازي صورت به هااین تمامی و دارد را خود
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 نظر در دبای وجود این با باشند داشته منحصربفرد روش کدام هر که نیست الزم

 همزمان ضورح و باشیهم تفکر بر است مبتنی اساساً کلی رویکرد این که داشت

  .درهم آنها ادغام الزاماً نه و چندگانه هايروش

  

  هافرصت و هاچالش

 است، مک) تلفیقی روش با کار براي دستکم( هم رویکرد نوع این هايچالش     

 مورد انمزیتش بهترین خاطرب است ممکن چندگانه هايروش چند هر اینکه بخاطر

 یا و ردک تلفیق باهم را آنها باید چگونه که پرسش این اما شوند واقع استفاده

  .ماندمی مطرح همچنان نهایت در داد پیوند بهم را هاتحلیل و تجزیه و هاداده

 شد ریحتش این از پیش که بالغی منطق با مقایسه در رویکرد این هايفرصت     

 ریختن براي ضرورتی هیچ اینکه بخاطر دو هر چند هر است تربیش کمی

در آنها  غالب کیفیِ یا کمی تبیینی چارچوب یک داخل در مختلف رویکردهاي

 رد ریزمطالعه هر اینکه بخاطر نیز و) بود نخواهدهم  همه برازندة که( ندارد وجود

 ايبر توجهی قابل هايفرصت ممکنست شودمی اجرا خوبی به خود موقعیت

 عدب مرحلۀ در آنها همۀ دادن پیوند که بیاورند وجود ثانویه هايتحلیل و تجزیه

  . است صورت بگیرد ممکن

 و هاداده پیوند براي خالقانه هايفرصت برخی ایجاد به توانمی زمان، آن در     

 نوع، این زا چندسؤالی یا چندبخشی مطالعۀ یک در همچنین. کردفکر  آنها تفسیر
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 سراسر در و شناختیروش مرزهاي در افکار زدنجرقه براي هاظرفیت برخی

 قادر ای و آماده کار این انجام براي تیم اعضايکه  اگر البته دارد وجود ریزپروژه

  .باشند

  

  نهایی حکم

 سانآ نسبت به دادنش انجام پذیرد؛می صورت موازي منطق با هاروش تلفیق     

 برخی از اگرچه است محدود مزایایش اما متوسط اشخطرپذیري است،

 هب است، برخوردار چندگانه هايروش از برداريبهره براي جالب هايظرفیت

  .بعدي راهبرد قالب در خصوص
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  سوم راهبرد
  

 طعات،ق اتصال نحوة با رابطه در پرسش منظور به هاروش تلفیق

  اجتماعی کل یک هايالیه یا و هابخش

  

  

  

  

  

  

 طورهمان اندشده طراحی متنوع و متعدد اجزاي با که هستند مطالعات از برخی     

 اجزا این که برخوردارند آشکار احساس و درك این از اما آمد، قبلی مثال در که

 هايوشر است ممکن رویکرد این در. هستند کل یک از پیوستهبهم بخشی همه

 شکل رینبهت به هااین از کدام هر شودمی احساس که چرا شوند بسته بکار مختلف

 هک دلیل این به نیز و دارند تناسب تحقیق مورد مسألۀ از خود خاص بخش با

 توانندمی آنها چونکه دهدمی ارائه کل از بهتري درك یکدیگر با آنها ترکیب

 لیديک قطعۀ چهار مثال بعنوان سازند، نشان خاطر را سؤاالت از دارمعنی ايدسته

   .عروسی کیکیک  در گانهپنج هايالیه یا و پازل یک در
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  توضیح نمادین راهبرد سوم

  

 هچ تحت و چگونه اشپروژه دغدغۀ محقق یک که اگر مثال، یک قالب در     

 ترکیب در است ممکن باشد کودکان آمیزموفقیت یادگیري شرایطی

  :کند استفاده زیر موارد از یکی از اشراهبردي

 وزشیآم پیامدهاي دربارة محلی یا ملی کمی هايداده از ثانویه تحلیل و تجزیه -

  .متفاوت اجتماعی -اقتصادي و جمعیتی هايشاخص برابر در کودکان براي

 میان پیوند توضیح براي رجعم هايداده وحاصل  نتایج از آماري سازيمدل -

  مرجع. هايشاخص از وسیعی دامنۀ و شده مشاهده نتایج

 مدرسه اسنادي هايداده و محلی پرورش و آموزش سازمان تحلیل و تجزیه -

   .هاروش و هاسیاست ها،فلسفه ردیابی براي

  .برگزیده مدارس بویژه مدرسه فرهنگی نگاريقوم -
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  .مدرسه خارج و داخل در اصلی آگاه منابع با مصاحبه -

 محیطیا یک  خانهدر  مثال بعنوان( مدرسه از خارج کیفی هايمصاحبه -

  .خانه نگاريقوم یا و) اجتماعی

  .ارتباطی هايشیوه و هاوبالگ کودکان، ویدئویی خاطرات -

 رد تواندمی محقق یک که دارد وجود امکانات از عظیمی طیف یک البته     

 در اصلی کتۀن اما بندد، بکارخود  پژوهش) برانگیز بحث تقریباً( پرسش تعقیب

 یک به مربوط هايداده تولید براي توانمی را روش هر که است این رویکرد این

  .گرفت نظر در کل یک از خاص قسمت

  

  Integrative Logic  منسجم منطق

 ینا. بردمی بهره یکپارچه و منسجم منطق یک از روش این که است واضح     

 از شیبخ چه که پرسش این به مربوط فرضیات در تحقیق آغاز از معموالً منطق

 اشدب غالب نقش ایفاگر داستان کلیت در تواندمی هاداده از هاییالیه یا انواع

 فوق، المث در. کمتر صراحت با گاه و بیشتر صراحت با گاهی حال است، حاضر

 یادگیري آن در که باشد هاییحوزه در نظریه یک بخشالهام تواندمی این

 و شود هگرفت نظر در شده تسهیل یا شده تحصیل مصوب، امر یک آمیزموفقیت

 یا و غالب هاحوزه از یک کدام بداند که باشد ارتباط در ایده این با است ممکن

  .است کنندهتعیین
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 ریزيپایه نآ بر مبتنی تحقیقاتی هايطرح که دقیقی منطق غالباً، وجود، این با     

 یبدیه و آشکار امري را آن تحقیقاتی هايتیم و مانندمی ناگفته شوندمی

 در انشفرضیات که است مهم نکته این تشخیص محققان براي اما. شمارندمی

 از ناشی یکدیگر با هاداده هايالیه یا سطوح تناسب چگونگی مورد

 موجود امکانش همیشه که است نظریاتی سایر و هامدل یا هانظریه سازيیکپارچه

 یک زیر رد را متفاوت هايدیدگاه توانندمی تحقیقاتی تیم اعضاي واقع، در. است

  .دارند نگاه توافق مورد منسجم منطق یک از روکشی

  

  هافرصت و هاچالش

 دو هک کاري - کردن دوري یا ساختن معلق بجاي کندمی سعی رویکرد این     

 هاداده پیوند ای تلفیق مسألۀ پس از شدن شاخبهشاخ با دهند،می انجام قبلی رویکرد

 رارق چالش در زیادي حد تا رویکرد این که است بابت این از بیشتر. برآید

 اقعاًو رویکرد این. است نیاز مورد که محقق هايمهارت دامنۀ حسب بر تا گیردمی

 در حال این با. است هاداده سازيیکی براي بافکر و صریح نظریۀ یک مستلزم

 که هایینظریه و رویکردها ها،روش که چرا آمد خواهد پیش مشکالتی عمل

 نه و نآ دهندة تشکیل اجزاء یا اجتماعی جهان با ارتباط در هستند هااین زیربناي

  .نیستند وفاق مورد همیشه باهم آنها تناسب چگونگی

 ابلق تحقیق سؤاالت تدوین مشکالت در اولیه مراحل در توانمی را هاتفاوت     

 با ناسبشت که هست هم فوق برانگیزبحث مثال دربرگیرندة این( ساخت مشاهده
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 ارائۀ هب معطوف هاتالش که زمانی). است بقیه از بهتر تحقیقی هايسنت برخی

 شکالتم است ممکن هاستداده مختلف اشکال از یکپارچه تحلیل و تجزیه یک

 گاهی تیم اياعض اي،رشتهمیان تیمی تحقیقات در. کنند پیدا بروز مجال بیشتري

 ترسازنده و ترآسان را این ناپذیرآشتی هايتفاوت افتادن مکشوف ترس از

 نظریه، اب حد از بیش که کنند انتخاب ايعملگرایانه رویکرد یک که یابندمی

 درباره نظریه معناي به شناسیهستی. [نباشد درگیر شناسیهستی و شناسیمعرفت

 عنايم به شناسیمعرفت و) هستند چیزهایی چه یعنی( است اشیاء ذات و ماهیت

  )].هستند شناخت قابل چیزهایی چه یعنی( است معرفت دربارة نظریه

 و مطلوب بنحو که جهت این از تحقیق، انجام به گرایش از نوع این اما     

 منجر ربطبی و بستهشکسته توضیحات به تواندمی نیست متصل نظریه به یافتهنظام

 لمتوس) دوم راهبرد( موازي منطق یک به ناخواسته بصورت حتی یا و گردد

 باشد غالب که ايیکپارچه مدل انتخاب تحقیقاتی، هايطرح از برخی در. گردد

 نابرابر، یپژوهش شرکاي بین مثال بعنوان قدرت، منازعۀ یک نتیجۀ در است ممکن

 سانیک یا و قدرتکم هايرشته و قدرتمند هايرشته عالقۀ مورد هايروش بین یا

 تا باشد دهستن تحقیقات هايهزینه اصلی کنندگانتأمین عنایت و عالقه مورد که

 وجود آن دادن انجام براي کنندهقانع فکري منطق یک با اصلی دلیل یک اینکه

  .باشد داشته

 منسجم قمنط یک از استفاده با هاروش تلفیق براي فرصت ترینمهم نظر، به     

 از یا و نظري یا ايرشته گیريجهت سر بر توافق یک از که است هاییطرح در
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 ستا آن از پس. باشند برخوردار هستند هم مکمل مشخصاً که هاییگیريجهت

 مورد هک کلی دربارة پردازينظریه و هاداده ساختنیکپارچه براي سازيمدل که

 و اهروش از استفاده براي را هافرصت مسأله، این. آیدمی فراهم است تحقیق

  .سازدمی محدود هستند دارا خود شرایط در که مزیتی بهترین با رویکردها

  

  نهایی حکم

 ار،دشو دادنش انجام پذیرد؛می صورت منسجم منطق یک با هاروش تلفیق     

 در اما نشود، انجام مؤثر بطور اگرکه است تردید قابل و مشکوك مزایایش

 وجود هاداده سازيیکپارچه براي توافق مورد و روشن مدل یک که صورتی

  .باشد مفید و خوب تواندمی باشد داشته
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  چهارم راهبرد
  

 از قیقد گیرياندازه یک به دستیابی منظور به هاروش تلفیق

  بنديثلث طریق

  

  

  

  

  

  

 هاتحلیل و تجزیه و هاداده ادغام براي راهی جستجوي در مطالعات از بسیاري     

 هب متأسفانه این و کنندمی استفاده   triangulation »بنديثلث« اصطالح از

 تبدیل تحقیق در روش یک از بیش از استفاده براي گیرهمه و لنگ توجیه یک

 استفاده اصطالح این از نیز من وضوح، و سادگی براي اینجا، در. است شده

 چند ای دو از اجتماعی پدیدة یک آن در که مطالعاتی به خاص بطور تا کنممی

 بهبود ظورمن به یا و پدیده آن دقیق ساختن مشخص منظور به مختلف، ممتاز نقطۀ

 ارهاش گیردمی قرار سنجش مورد مشاهده صحت و دقت اعتباربخشی یا آزمون

 است جمیمنس منطق از ترخاص و ترباریک نسخۀ یک این بنابراین. باشم داشته

  .شد بحث باال در که
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  توضیح نمادین راهبرد چهارم

  

  Corroborative Logic  تأییدي منطق

 در که است هکنند تقویت و تأیید منطق یک گرترسیم بنديثلث از نسخه این     

 سنجش مورد که آنچه اثبات و تأیید براي هاروش و هاداده مختلف اشکال آن

  .شوندمی واقع استفاده مورد ،یکدیگر اثبات براي اوقات گاهی و است

  

  هافرصت و هاچالش

 که گیرياندازه در دقت بر تأکید دلیل به بخشی هستند، زیاد بسیار هاچالش     

 اجتماعی علوم رد تبیین الگوهاي از بسیاري فرایندي و پیچیده طبیعت با سادگی به
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 ندرتب مختلف رویکردهاي و هاروش که دلیل این به بخشی و نیست سازگار

از این  يبندثلث که ستینجاا تهدید. دهندمی قرار تأیید مورد صریحاً را همدیگر

 هک آنچه از تر»علمی« بسیکار را  تواندمی است فنی اصطالح یکجهت که 

  .از آب دربیاید هست

 طرح و گرپژوهش مشاهدة هايشیوه که چرا هستند محدود هافرصت     

 یشترب که پذیردمی صورت کارمحافظه منطق یک بواسطۀ نهایت در سؤاالتش

 هايدیدهپ تبیین با تا است جغرافیایی مختصات محورهاي تعیین با متناسب

  .اجتماعی

  

  نهایی حکم

 و دشوار دادنش انجام پذیرد؛می صورت تأییدي منطق با هاروش تلفیق     

 ار یکدیگر بندرت مختلف رویکردهاي و هاروش که چرا است محدود مزایایش

  .دهندمی قرار تأیید مورد صریحاً
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  پنجم راهبرد
  

  متقاطع اما متمایز هايپرسش طرح منظور به هاروش تلفیق

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاروش یقتلف که برسیم نتیجه این بهاینجا  ماکه  اگر بود خواهد تأسف مایۀ     

 تواندنمی نهایت در موازي منطق یک که دلیل این به است مشکلی بسیار کار

. است گیزبرانسؤال بسیار هم تأییدي واقعاً منطق یک و باشد بخشرضایت چندان

 قادر را محققان که برخوردارند ظرفیت این از مختلف رویکردهاي و هاروش

 ةدربار و بپرسند اجتماعی جهان مورد در متمایزي و متضاد سؤاالت سازندمی

 شناخت نوانبع باید آنها با ارتباط در که آنچه نیز و است شانتحقیق مورد که آنچه

  .کنند پردازيمفهوم مختلف هايشیوه به شوند محسوب شواهد یا
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  توضیح نمادین راهبرد پنجم

  

 شاید -هستند انگیزهیجان بسیار بالقوه - آنها میان روابط و - هاتفاوت این     

 شناسیمعرفت شناسی،هستی هايحوزه میان در هاتفاوت بیان که آنجا بخصوص

 مورد در سؤاالت از ايمجموعه که سته این امکان. باشد مرتبط هايرشته و

 براي اتمشاهد از متمایزي هايشیوه که گردد مجسم ذهن در اجتماعی جهان

 یکردرو یک قالب در را آنها همۀ نتوان در نهایت  و شوند فراخوانده آنها به پاسخ

  . ریخت غالب ترکیب الگوي یک و شناختیروش

 تحقیق وردم مسألۀ کنیممی فکر ما که آنچه و تحقیق زمینۀ خود فرآیند، این در     

 شخصی زندگی مطالعۀ مثال، بعنوان شوند؛ بازتعریف باید زیاد احتمال به است،

 براي »و درون روان« مورد در سؤاالت گذاشتن کنار بجاي عاطفی؛ و

 و قواعد« و شناسان،جامعه براي »عواطف اجتماعی ساخت« و شناسان،روان

 »واطفع شدنبازاري و شدن کاالیی« و شناسان،انسان به »عاطفی نمایش مناسک
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 - بیلق این از و سالمت، متخصصین براي »عاطفی سالمت« و اقتصاددانان، براي

 تفاوتم هايروش و سؤاالت تعقیب و طرح با که بود خواهد انگیزبرهیجان چقدر

 آنها دمور در مکاشفه به) یکپارچه شیوة بجاي( جمعی شیوة یک با شده درك

   بپردازیم؟

 مانیقتحق مورد مشکالت و مسائل و اجتماعی جهان ما که اینست مستلزم این     

 مختلف بعادا این که بدانیم و بشناسیم رسمیت به چندبعدي موضوعاتی بعنوان را

 ینکها بجاي باشند شلوغدر یک محیط  یا شدید تنش یک در باهم است ممکن

). پازل ای و عروسی کیک مانند( باشند گرفته قرار منظم بعد یا و سطح یک در

 که اندشده ارائه اجتماعی جهان بازجویی و درك براي مختلفی هايروش

 .است عديچندب نفسهفی که هستند چیزي از بخشی مختلف هايشیوه به خودشان

 هايشیوه و هاشیوه این بواسطۀ »عاطفی زندگی« درك مثال، براي بنابراین،

 و ظممن بصورت است ممکن نه این و است محتمل و ممکن کامالً دیگر مختلف

 هايشتهر سایر یا و شناختیجامعه یا شناختیروان تبیین یک داخل در برجسته

 اج هارشته این از یک هر مرتبط هايزمینه در منحصراً نه و شوند ادغام دیگر

  .بگیرد

  

  چندبعدي منطق

 اطنق واجد کدام هر که مختلفی رویکردهاي و هاروش که است این استدالل     

 در را ام توانندمی یابند، رشد اجازة که صورتی در هستند متمایز ظرفیت و قوت
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 از مایزمت بوضوح منطق این. کنند یاري اجتماعی پیچیدگی و چندبعدي درك

 تاس موازي منطق از متفاوت طورینهم ،است تأییدي منطق یا و منسجم منطق

 وديحد تا رویکردها میان در که است خاطر این به این. شد تشریح باال در که

  . دارد وجود مشترك فصل

 مختلف رویکردهاي و هاروش میان خالق تنشی منطق، این آل،ایده حالت در     

 که یمعن این به. آنها میان محاورات به دارد بستگی آن میزان که آوردمی بوجود

 در هک آنچه هر از منسجم توضیحی یا تعلیل یک نهایت در آنکه بجاي محقق

 قمنط( موازي هايتعلیل از سري یک یا و ،)منسجم منطق( است تحقیق دست

 ردازدپمی ايمحاوره و چندگرهی هايتبیین از تصویري ارائۀ به دهد ارائه) موازي

. است ردنک تحقیق و دیدن چندگانۀ هايشیوه میان پویاي روابط بر بنیانش که

 را ادند پاسخ و پرسیدن مختلف، هايشیوه به محققان که است آن مستلزم این

  .دهند قرار کارشان سرلوحۀ

  

  هافرصت و هاچالش

 مرزهاي هب تا تعریف در که چرا است برانگیزچالش بسیار رویکرد نوع این     

 خطر معرض در رویکرد این. رودمی پیش عمل و علم اجتماعی، علوم فلسفۀ

 نسجمم منطق یک به ،خود حد از بیش سازماندهی با یا موازي منطق یک به سقوط

 محققان و نیست راحت خیلی آن در خالقانه هايتنش به یافتن دست. است

 کرهاتف گذارياشتراك حال در »امن محیط«یک  در را خود که هستند آن نیازمند
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 وبرور فکري تهدیدات با توانندمی آنها محیط، این در کنند، احساس هاتفاوت و

 فوري هايشدنتالفی از آنکه بدون شوند آشنا جایگزین رویکردهاي با و شوند

 مورد جایگزین رویکردهاي که کسانی توسط( جدي هايتقابل ،)شدن فروخته(

  .بدهند راه خود به ترسی شدن نابود یا) دارند را نظرشان

 ايهتیم و محققان بودن متعهد و مالحظه قابل هايمهارت داشتن اشالزمه این     

 مایزاتت اي،فرارشته بینش براي الزم گرایش و ظرفیت داشتن و تحقیقاتی،

 هادیدگاه همۀ نقد به گرایش هرگونه از پرهیز و شناختیهستی و شناختیمعرفت

 این با .دباشمی آنها از یکی پاي به آنها همۀ ریختن یا و دیدگاه یک منظر ازفقط 

 با فمختل رویکردهاي متمایز ماهیت که است هم این مستلزم رویکرد این حال،

 یک اب آنها همۀ اینکه نه شود داده رشد اجازة آنها همۀ به و شود نگریسته احترام

   .یابند تقلیل مطلوب مشترك مخرج کمترین به اي،رشتهبین تلقی

 فلسفۀ ای نظریه یک به مربوط مفروضات خود بطن در رویکرد این معنا، این به     

 فیقتل چگونگی براي الگویی خود بنوبۀ که داراست را خاص اجتماعی علم

 جهان دربارة یا پیوستگی درباره نظریه یک جاي به اما. دهدمی ارائه هاروش

 دبعديچن دربارة ایستنظریه باشد، پیوسته بهم اجزاء دربردارندة که اجتماعی

  باز است). پرسش و نقد برايهم  اندازه همان به البته و( بودن

 سازهاي و ساخت و هاتنش از برداريبهره براي ها،فرصت دیگر، سوي از     

 وجهت قابل مختلف، رویکردهاي متمایز قوت نقاط ساختن ناپدید بجاي خالق

 از جدیدي انواع طرح تواندمی دیگر، انواع خالف بر رویکردي، چنین. است
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 درك هايهشیو بخشد، رهایی بسته تفکر از سازد، تسهیل محقق براي را سؤاالت

 رویکرد این در را هاروش از وسیعی طیف خلق و دهد توسعه را چندبعدي

  .دهد گسترش

  

  نهایی حکم

 سیارب دادنش انجام پذیرد؛می صورت چندبعدي منطق یک با هاروش تلفیق     

 خشنویدب بسیار اجتماعی علوم در تبیین قدرت افزایش براي اما است دشوار

   .است
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  ششم راهبرد
  

  طلبانهفرصت بنحوي هاروش تلفیق

  

  

  

  

  

  

  

  

 بر لفمخت اشکال در محققان که کنندمی داللت چنین قبلی هايمثال تمامی     

 روش به تحقیق یک از هاداده استخراج نحوة و دهیشکل و پردازش طراحی،

 تلفیق اوقات یگاه و باشد همیشه که نیست موردي این البته. دارند کنترل تلفیقی

 ده،ش طراحی تا باشند تصادفی صورت به بیشتر است ممکن هاداده و هاروش

 یشانسخوش سر از یا غیرمنتظره بطور موجود هايداده مجموعۀ که آنجا بویژه

 محقق وهبالق دادة منبع یک به دسترسی که زمانی یا و بگیرند قرار دسترس در

  .شود
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  توضیح نمادین راهبرد ششم

  

  ذاتی منطق بدون

  

  هافرصت و هاچالش

 منطق هیچ از و نیست راهبرد یک البته رویکردها و هاروش طلبانۀفرصت تلفیق     

 محققان براي اصلی چالشدر این رویکرد، . نیست برخوردار هم واحدي ذاتی

 حد تا -سازد فراهم اقدام براي مؤثر راه یک بتواند که است منطقی کردن پیدا

 بتوانند هک ببندد بکار شرایطی در را آن که دنباش قادر تا بعد، آنها سریع، ممکن

  .یابند دست محدود کنترل یک به

 آمیزموهبت رویکرد از نوع این در توانندمی توجهی قابل هايفرصت اما     

 بجل از قبل یکی کنند درنگ و اندیشه بار دو باید محققان و آیند بوجود
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 ودنرب از قبل دیگري و مهم، اطالعات یا الذکرفوق بالقوة منابع به توجهات

 ندانچ آیدمی بدست آنچه نهایت در است ممکن که چرا آن از استفاده و فرصت

  .نباشد مثمرثمر و مفید

  

  نهایی حکم

 پذیرد؛یم صورت درونی منطق هیچ بدون طلبانهفرصت بنحوي هاروش تلفیق     

 تواندیم حال این با باشد دشوار آن بستن بکار و منطق یک یافتن ممکنست

  .دهد ارائه خوبی هايفرصت
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  گیرينتیجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 زا آمده بدست هايداده ترکیب و تحلیل و تجزیه عملی و فکري وظایف     

 چه اینکه به اردد بستگی قطع بطور این و هستند متنوع نوعاً تلفیقی تحقیق روش

 اب رابطه در آنچه هر من. گردد اتخاذ تحقیق تیم یا و محقق سوي از راهبردي

 تمدانسمی و دیدممی مختلف راهبردهاي به مربوط اساسی هايفرصت و هاچالش

 مسائل تأثیر تحت خود نوبۀ به این حال، این با. دادم نشان و کردم بحث اینجا را

 اشاره هاآن از برخی به ادامه در من که است مربوطه منابع و سیاسی عملی،

  . کنممی
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 و هانابرابري موجب همچنین و خاص هايمحدودیت و هازمینه مسبب هااین     

 مونهن بعنوان. بود خواهند مختلف رویکردهاي و محققان میان چند هاییتفاوت

  :از عبارتند هااین از برخی

 میان و هاتیم میان و هاتیم درون در موجود هاينابرابري و موقعیت قدرت، -

 در که دانیممی را این ما عالقه؛ مورد هايزمینه و هارشته میان و منفرد محققان

 یا تدق اعتبار، لحاظ به رویکردها و هاروش همۀ از یکسانی تلقی ،جهانی سطح

 قدرت از ايپیچیده روابط دربردارندة هاپژوهش و رودنمی داريمفهوم و معنی

 ستنده) کاري قراردادهاي از متفاوتی بسیار انواع با افراد میان اغلب( منازعات و

  .پذیرندمی انجام مختلفی اقتصادي و سیاسی هايزمینه در عمالً هاپژوهش و

 و بودن پذیرمسئولیت تحقیقاتی؛ بودجۀ به مربوط هايفرصت و هامحدودیت -

  .نفعانذي سایر و گذارانسرمایه توقعات برآوردن

  .الیفت براي یا کار براي تنها همکاري، هايفرصت ها؛داده مالکیت و دسترسی -

 هايمهارت یادگیري ظرفیت و منابع زمان، ها؛شایستگی و هامهارت گسترش -

  .جدید

 عنوانب ها،خروجی و نتایج خصوص در راهبردي ریزيبرنامه براي الزم امکانات -

  .مختلف مخاطبان و مقاصد براي مثال

 سیاسی -اجتماعی -اقتصادي روابط نوع یک دهندةنشان این مجموع، در     

 باهم بایدمی تلفیقی هايروش محققان و است اجتماعی تحقیقات در پیچیده
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 رنامهب مطابق دقیقاً منتخب، رویکرد راستاي در محقق ، هربعد و کنند مذاکره

 در ندکوشمی هاروش تلفیق جهت در که کسانی براي حال، این با. کند حرکت

 بود خواهند مطرح واضحی شکل به خاص بطور هادغدغه این از برخی حال هر

 باباید  انامک حد تا شوندمی اتخاذ هاروش تلفیق براي که مختلفی رویکردهاي و

 هک ايفکري مأموریت با طورهمین و منازعات و مذاکرات این تعامل چگونگی

  .باشد اجرا قابل و سازگار دارد خود ذهن در آغاز از محقق هر

 برديراه امري تواندنمی نهایت، در هاروش تلفیق که نیست این بمعناي این     

 زندگی ایطشر حال هر به هااین که معناست این به بلکه باشد) اشفکري معناي به(

 را راهبردهایشان روي بر کردن کار باید عمالً افراد آن، تحت که هستند واقعی

 این با ازيب چگونگی شناختن رسمیت به که اندازه همان به واقع، در. کنند دنبال

 ژياسترات یک تشخیص و تعیین است مهم محقق خود واقعیِ زندگی در عوامل

 بطور هااین که جهت این از - است مهم هم هاروش تلفیق براي مطلوب راهبرد

 دو هر با ناوبت به تلفیقی تحقیق روش انجام و هستند مرتبط بهم ناپذیريجدایی

  .داشت خواهد درگیري

  

  

  

  پایان
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Introduction 
 
This paper is written as a practical and accessible guide to some key issues in 
mixed methods research.  It explores six broad strategies that can underpin the 
mixing of methods and linking of different forms of data, be they qualitative, 
quantitative, or spanning this divide.  It does this in a context where mixing 
methods has come to be seen as a good thing, and where research funders are 
increasingly thought to look favourably upon research proposals involving more 
than one method for generating and analysing data.  Yet mixing methods for 
no good reason other than the sake of it can produce disjointed and unfocussed 
research, and can severely test the capabilities of researchers.  Researchers 
engaging in mixed methods research need to have a clear sense of the logic and 
purpose of their approach and of what they are trying to achieve, because this 
ultimately must underpin their practical strategy not only for choosing and 
deploying a particular mix of methods, but crucially also for linking their data 
analytically.  The paper outlines challenges and opportunities that each of the 
six strategies brings for mixed methods practice and analysis, giving each a 
verdict. 
 

1. Mixing methods for a close-up illustration of a 
bigger picture, or for background 
          

   ↔   
 
Probably the most commonly used logic in mixing methods is where researchers 
wish to add some breadth or depth to their analysis.  This is often done by 
researchers who have primarily either a quantitative or qualitative orientation, 
but also a sense that their methods and data are partial in some respect.  For 
those with a quantitative orientation, the ‘big picture’ gained through 
quantitative means may be rigorous, and based on representative or statistical 
forms of sampling and analysis, yet also feel superficial or lacking in ‘real life’ 
resonance.  From that perspective, the use of selected qualitative approaches – 
for example in the form of in-depth case studies – can be illustrative and 
evocative, and provides a more close-up view.  Conversely, for a researcher with 
a primarily qualitative orientation, which focuses on social processes in rich and 
proximate detail, the inclusion of some background quantitative material, 
perhaps in the form of local or national demographic data, can help in making 
the research part of a bigger set of observations. 
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= = = = A rhetorical logicA rhetorical logicA rhetorical logicA rhetorical logic    

The logic of this kind of approach is inherently rhetorical – that is to say, from 
whatever their starting point, the researcher uses the other form of data to 
embellish their analysis, but it is not really considered to be a necessary part of 
the argument.  Essentially, the additional data is just that – a supplement – and 
the explanatory logic itself is either qualitative or quantitative. 
 

Challenges and opportunitiesChallenges and opportunitiesChallenges and opportunitiesChallenges and opportunities    

The ambitions of this kind of approach are, methodologically speaking, 
extremely modest. There is no real attempt at multi-method explanation or 
dialogue, and the research design and strategy is governed by an either/or, 
‘quant-or-quali’, methodological logic.  For that reason, this kind of approach 
raises few challenges.  It is not difficult for a skilled quantitative researcher to 
work out for themselves how to include a few qualitative examples, or for a 
qualitative researcher to include a bit of quantitative background taken from 
published sources for example.  Neither has to get to grips with how exactly one 
might sample, or generate data systematically and creatively, from a perspective 
other than the one with which they are familiar.  Neither has to work out what 
a mixed methods explanation or interpretation might look like.   
 
But of course the opportunities are just as limited as are the risks, since this 
approach does not involve considering what kinds of questions could be pursued 
were the researcher to use each form of method to its best advantage, rather 
than as embellishment.  This kind of approach also has the tendency to polarise 
quantitative versus qualitative methods, without introducing the researcher to 
the exciting complexities of differences within those broad categories. 
 
VERDICT- MIXING METHODS WITH A RHETORICAL LOGIC: 

EASY TO DO, LOW RISK, BUT DOESN’T TAKE YOU VERY FAR 

    

2. Mixing methods to ask and answer differently 
conceived or separate questions 
 

                                    
 
Sometimes researchers will feel that there are different sets of research 
questions which, although broadly related to the same overall topic, do not 
have a particular connection analytically speaking.  So, for example, a study of 
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human-animal interactions might look at farming, the meat industry, hunting, 
zoo cultures, family pets, the role of animals in literature and the media and so 
on, but might not want to make any particular argument about whether and 
how these different domains are connected.  Studies like this can be constructed 
as multi-part projects, often although not necessarily conducted by teams where 
different members have responsibility for the different parts.  Here, different 
approaches and methodologies are necessarily present overall, but are by design 
not drawn into any form of integrative whole or overall argument. 
 

= A parallel logic= A parallel logic= A parallel logic= A parallel logic    

This kind of approach is governed by a parallel logic.  It is different from the 
rhetorical logic identified above, because any one approach is not necessarily 
subsumed within the broad strategy of another.  Instead, each part of the study, 
or each mini-study, has its own logic of design, data generation, analysis and 
explanation, and these run in parallel.  Of course these mini-studies need not be 
simply mono-methods ones, but this approach overall is essentially based on the 
idea of co-presence of multiple methods, rather than their integration. 
 

Challenges aChallenges aChallenges aChallenges and nd nd nd opportunitiesopportunitiesopportunitiesopportunities    

Once again, the challenges of this kind of approach (for mixed methods working 
at least) are few, because although multiple methods may be used to their best 
advantage, the question of how one might mix them or link data and analysis is 
ultimately ducked.  
 
The opportunities extend a little further than with the ‘rhetorical’ logic outlined 
above though, both because there is no necessary squashing of different 
approaches into one dominant explanatory ‘quant-or-quali’ frame (which will 
not fit all), and because if each mini-study is conducted well in its own terms, 
there may be considerable opportunities for secondary analysis that cross-cuts all 
of them at a later stage.  At that point, one can imagine some creative 
opportunities for linking data and explanation.  In a multi-part or multi-question 
study of this kind, there is also some potential for the sparking of ideas across 
methodological boundaries and across the mini-projects, if the team members 
are able to and prepared to work at this. 
 
VERDICT - MIXING METHODS WITH A PARALLEL LOGIC:  

FAIRLY EASY TO DO, MEDIUM RISK, BUT LIMITED BENEFITS, ALTHOUGH SOME 

INTERESTING POTENTIAL FOR EXPLOITING THE MULTIPLE METHODS USED, 

ESPECIALLY AT A LATER STAGE 
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3. Mixing methods to ask questions about 
connecting parts, segments or layers of a social 
whole 

                                
 
Some studies are designed with several or multiple components as with the 
previous example, but also with a clear sense that these deal with integrated 
parts of a whole.   In this approach, different methods may be deployed because 
each is felt to be the best suited to its own specific part of the problem being 
researched, and because in combination they give a better sense of the whole 
because they can address a meaningful group of questions, eg the four key 
pieces in the jigsaw or the fiver layers of the wedding cake.  To use an example, 
if a project was concerned with how and under what conditions children learn 
‘successfully’, one might use, in strategic combination:  

• a secondary analysis of national or local quantitative data on educational 
outcomes for children against different demographic and socio-economic 
criteria  

• statistical modelling of outcome and contextual data to explore links 
between observed outcomes and a range of contextual criteria 

• analysis of Local Education Authority and school documentary data to 
trace philosophies, policies, practices 

• school based cultural ethnographies at specially selected schools 

• interviews with ‘key informants’ in and outside school 

• outside-school (eg home, social milieux) based qualitative interviews, or 
home ethnographies 

• children’s video diaries, weblogs, and communication practices 
There is, of course, a huge range of possibilities that one could line up in pursuit 
of this (rather controversial) research question, but the point with this approach 
is that each method would be intended to produce data on a specific part of a 
whole.   
 

= = = = An iAn iAn iAn integrative logicntegrative logicntegrative logicntegrative logic    

Clearly, this approach uses an integrative logic.  This logic is usually there from 
the start of the study, sometimes very explicitly, sometimes less so, in the 
assumptions about what part the different types or layers of data can play in the 
overall story.  In the example above, this implies a theory of the spheres in which 
successful learning is considered to be enacted, achieved or facilitated, and 
might involve ideas about which spheres are dominant or determining.  Often, 
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though, the precise logic that underpins this goes unspoken in research designs 
and by research teams who see it as self evident.  But it is important for 
researchers to recognise that their assumptions about how levels or layers of 
data fit together are the result of theories or models of integration, and that 
other theories are always possible.  Indeed, research team members can hold 
differing views of this beneath a veneer of a consensual integrative logic. 
 

Challenges and oChallenges and oChallenges and oChallenges and opportunitiespportunitiespportunitiespportunities    

This approach tries to tackle the question of mixing or linking data head on, 
rather than to duck or avoid it as the first two approaches tend to do.  
Consequently, it is a great deal more challenging to put into practice, not least 
in terms of the range of researcher skills that are required.  This approach really 
does call for an explicit and considered theory of data integration.   But 
problems can arise because methods, approaches, and the theories 
underpinning these, do not always add up to a consensual take on the social 
world, or what its constituent parts might be, nor how they fit together.  
Differences can become visible early on in difficulties in formulating the research 
questions themselves (including my controversial example above which fits 
better with some research traditions than others).  More difficulties can arise 
when an integrative analysis of the different forms of data is attempted.  In 
interdisciplinary team based research, team members sometimes find it easier 
and more productive to opt for a pragmatic approach which does not engage 
too closely with theory, epistemology and ontology1, for fear of unearthing 
irreconcilable differences.  But this tends to produce research that is not well or 
systematically connected to theory, or can lead to fractured and disjointed 
explanations, or even an unintended recourse to a parallel logic.  In some 
research projects, the choice of integrative model that prevails may be the result 
of a power struggle, for example between unequal research partners, or 
between methods favoured in powerful and less powerful disciplines, or those 
favoured by the major research funders, rather than having a great deal to do 
with a compelling intellectual logic. 
 
In my view, the greatest opportunities for mixing methods using an integrative 
logic are in projects that are approached from one agreed upon disciplinary or 
theoretical orientation, or from orientations that are clearly complementary.  
This then provides the model for integration of data, and for theorising the 
‘whole’ that is being researched.  This limits the opportunities to use methods 
and approaches to their best advantage in their own terms though. 
 
 
VERDICT – MIXING METHODS WITH AN INTEGRATIVE LOGIC: 

DIFFICULT TO DO, BENEFITS ARE DUBIOUS IF NOT DONE EFFECTIVELY, BUT CAN 

WORK WELL IF THERE IS A CLEAR AND CONSENSUAL MODEL FOR INTEGRATING 

DATA.   

 
 

                                                 
1 Ontology means a theory of the nature and essence of things – ie what things 
are.  Epistemology means a theory of knowledge’ – ie how things can be known. 
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4. Mixing methods to achieve accurate 
measurement through triangulation 
 

 
 
Many studies seeking to integrate data and analysis will use the term 
‘triangulation’, and this has unfortunately become rather a limp and catch-all 
justification for the use of more than one method in a study.  Here, for simplicity 
and clarity, I am using it to refer specifically to studies where a social 
phenomenon is ‘measured’ from two or more different vantage points, in order 
to pinpoint the phenomenon, or to improve, test or validate the accuracy of the 
observation.  It is thus a rather narrow and specific version of the integrative 
logic discussed above. 
 

= A corroborative logic= A corroborative logic= A corroborative logic= A corroborative logic    

This version of triangulation draws on a corroborative logic, where different 
forms of data and method are used to corroborate what they are measuring, 
and sometimes to corroborate each other. 
 

Challenges and Challenges and Challenges and Challenges and oooopportunitiespportunitiespportunitiespportunities    

The challenges are many, partly because of the emphasis on precision in 
measurement that does not fit easily with the complexity and processual nature 
of many modes of social science explanation, but also because different methods 
and approaches rarely corroborate each other straightforwardly.  The risk is that 
triangulation, because there is a technical term for it, can sound more ‘scientific’ 
than it is. 
 
The opportunities are limited because the researcher’s ways of seeing and of 
asking questions is ultimately driven by a conservative logic that fits better with 
pinpointing geographical co-ordinates than with explaining social phenomena. 
 
VERDICT – MIXING METHODS WITH A CORROBORATIVE LOGIC: 

DIFFICULT, LIMITED BENEFITS, BECAUSE DIFFERENT METHODS AND APPROACHES 

RARELY CORROBORATE EACH OTHER STRAIGHTFORWARDLY 
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5. Mixing methods to ask distinctive but 
intersecting questions 
 

 
 
It would be a pity if we were to conclude that mixing methods is just too 
problematic because a parallel logic is ultimately not very satisfying, and 
because a genuinely corroborative logic is questionable.  Different methods and 
approaches have the potential to enable researchers to ask contrasting and 
distinctive questions about the social world, and to conceptualise what they are 
researching, and what would ‘count’ as knowledge or evidence about it, in 
different ways.  Those differences – and relationships between them – are 
potentially rather exciting – perhaps especially where they express differences 
between ontologies, epistemologies, and disciplinary fields of relevance.  It is 
possible to envisage groups of questions about the social world which call for 
some kind of intersection, or interplay, of distinctive ways of seeing and, and 
which do not involve the squashing of these into one dominant methodological 
approach and one model of integration.  In the process, the field of enquiry 
itself, and what we think is the problem that we are researching, are likely to be 
redefined.  Take for example, the study of emotional and personal life.  Instead 
of leaving questions about ‘inner psyche’ to psychologists, and those about 
‘social construction of emotions’ to sociologists, and those about ‘rules and 
rituals of emotional display’ to anthropologists, and those about the 
‘commodification and marketisation of emotion’ to economists, and those about 
‘emotional health’ to health scientists, and so on - how much more exciting to 
pursue the differently conceived questions and methods for exploring them in a 
collective (in contrast to integrated) manner?  This involves recognising that the 
social world and the issues and problems we seek to research are multi-
dimensional, and that different dimensions might exist in an uneasy or messy 
tension, rather than being neatly integrated within one plane or dimension (like 
the wedding cake or the jigsaw puzzle).  The different ways of perceiving and 
interrogating the social world represented in different methods are themselves 
part of that multidimensionality.  So, for example, emotional life is quite 
possibly about these and other different ways of understanding it, and these 
may not integrate tidily into a predominantly psychological, or sociological, or 
some other disciplinary explanation, nor sit solely within any one of those 
disciplinary fields of relevance.   
 
 

= A multi= A multi= A multi= A multi----dimensional logicdimensional logicdimensional logicdimensional logic    

The argument is that different methods and approaches have distinctive 
strengths and potential which, if allowed to flourish, can help us to understand 
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multi-dimensionality and social complexity.  The logic is clearly distinct from an 
integrated or corroborative one, but is also different from the parallel logic 
outlined above.  This is because there is some sense of ‘intersection’ in the 
approaches.  Ideally, this involves a creative tension between the different 
methods and approaches, which depends upon a dialogue between them.  It 
means that instead of ultimately producing one integrated account or 
explanation of whatever is being researched (integrative logic), or a series of 
parallel accounts (parallel logic), one imagines instead ‘multi-nodal’ and 
‘dialogic’ explanations which are based on the dynamic relation of more than 
one way of seeing and researching.  This requires that researchers factor into 
their accounts the different ways of asking questions and of answering them. 
 

Challenges and opportunitChallenges and opportunitChallenges and opportunitChallenges and opportunitiiiieseseses    

This kind of approach is hugely challenging because by definition it pushes at 
the boundaries of social science philosophy, knowledge and practice. The 
approach is at risk of fracturing into a parallel logic, or organising itself too 
neatly into an integrated one. ‘Creative tensions’ are not easy to achieve, and 
researchers need to feel they are sharing ideas and differences in a ‘safe 
environment’, where they can take intellectual risks and be interested in 
alternative approaches without fear of immediate reprisal (for having sold out),  
contradiction (by those who favour alternative approaches) or annihilation.  It 
requires considerable skill and commitment from researchers and teams, who 
need to have the capacity and inclination to see beyond disciplinary, 
epistemological and ontological distinctions, without simply wishing to critique 
all others from the perspective of only one, or to subsume all others into one.  
Yet it requires that the distinctive nature of different approaches is respected 
and allowed to flourish, rather than reducing all to a bland lowest common 
denominator which is assumed to be ‘interdisciplinarity’.  In this sense, it also 
contains within its own assumptions a particular theory or philosophy of social 
science, which in turn provides a model for how methods can be mixed.  But 
instead of a theory of integration and of a social world that contains 
interlocking parts, this is a theory of multi-dimensionality (and of course it is 
equally open to critique and question).  
 
On the other hand, the opportunities, for harnessing creative tensions and 
building on rather than ironing out the distinctive strengths of different 
approaches, are substantial.  Such an approach, like no other, can facilitate the 
researcher in asking new kinds of questions, ‘thinking outside the box’, 
developing multi-dimensional ways of understanding, and deploying a creative 
range of methods in the process.   
 
VERDICT – MIXING METHODS WITH A MULTI-DIMENSIONAL LOGIC: 

VERY DIFFICULT TO DO, BUT WITH SIGNIFICANT PROMISE FOR ENHANCING SOCIAL 

SCIENCE EXPLANATION 
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6.  Mixing methods opportunistically 
 

 
 
All of the previous examples have implied that researchers have some form of 
control over the research design, process and shape and form of data emerging 
from a mixed methods study.  Of course this is not always the case, and 
sometimes mixing methods and data can become possible more by accident than 
design, especially where existing data sets become available unexpectedly or 
serendipitously, or where access is available to a potential data source. 
 

= No intrinsic logic= No intrinsic logic= No intrinsic logic= No intrinsic logic    

 
 

Challenges and opportunitiesChallenges and opportunitiesChallenges and opportunitiesChallenges and opportunities    

Opportunistic mixing of methods and approaches is of course not a strategy, and 
has no single intrinsic logic.  The key challenge for researchers is to find a logic 
that provides an effective way of proceeding, as soon as possible, and then to be 
able to put it into practice in circumstances where they may have limited control.  
But significant opportunities can arise in this kind of serendipitous way, and 
researchers should think twice before foregoing potentially interesting or 
important data, just as they should pause before grabbing an opportunity that 
may turn out to be not very fruitful. 
 
VERDICT – MIXING METHODS OPPORTUNISTICALLY: 

CAN BE DIFFICULT TO FIND A LOGIC AND PUT IT INTO PRACTICE, BUT CAN OFFER 

GOOD OPPORTUNITIES 

 

Conclusion 
 
The practical and intellectual tasks of analysing and linking data derived from 
mixed methods research are varied in nature, and depend crucially upon what 
strategy the researcher or team is seeking to adopt.  I have indicated what I see 
as some of the key challenges and opportunities raised by the different 
strategies I have discussed.  However, these are in turn influenced by practical, 
political and resource issues, and I have hinted at some of these already.  These 
will establish certain constraints and contexts as well as creating inequalities and 
differences between researchers and approaches. These include, for example: 
 

• power, status and inequalities within and between teams, and for 
individual researchers, and between disciplines and fields of interest.  We 
know that not all methods and approaches are universally perceived as 
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being equally valid, rigorous or meaningful, and that research involves 
power relations and struggles (often between people with very different 
kinds of employment contract) and is conducted in different political and 
economic contexts. 

• constraints and opportunities of research funding; responsibilities to and 
expectations of funders and other stakeholders 

• access to and ownership of data; opportunities for collaboration, for sole 
working, for authorship. 

• spread of skills and competencies; time, resources and capacity to learn 
new skills. 

• possibilities for strategic planning of outputs, eg for different purposes 
and audiences. 

 
Taken together, these represent a kind of political economy-cum-social relations 
of social research, and mixed methods researchers have to negotiate and 
navigate their way through this just as any researcher does.  However, for those 
who are endeavouring to mix methods, some of these concerns are raised in 
particularly sharp form, and the strategies for mixing methods that emerge will 
be possibly as much to do with how these negotiations and struggles play out, 
as with the intellectual mission that any one researcher had in mind at the start.  
This is not to say that mixing methods cannot, ultimately, be strategic (in 
intellectual terms) but rather that these are the real life conditions under which 
people actually go about working out their strategies.  Practically speaking, it is 
just as important to recognise how these factors play out in one’s own real life 
research, as it is to be clear about a desired strategy for mixing methods – since 
these are inextricably related and mixed methods research practice will involve 
dealing with both in tandem. 
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  شناسیفرهنگ فشردة جامعه

  دو زبانه / همراه با تلفظ واژه ها

  حسین شیران ترجمۀ             ریچارد شفرنوشتۀ 

  

  

  

شناسی شرقی جامعهبه بخش انتشارات   براي دانلود رایگان این اثر

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:

www.orientalsociology.ir/post/80 
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  شناسان ناآرامجامعه

  گراي ناآرامجلد اول: اگوست کنت؛ آرام

  حسین شیران نگارش:پژوهش و 
  

  

شناسی شرقی به بخش انتشارات جامعه  براي دانلود رایگان این اثر

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:

www.orientalsociology.ir/post/91 
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  شناسی ارتباطات: جامعه

  نقدي بر تبلیغات صدا و سیما

  حسین شیران :نوشتۀ
  

  

شناسی شرقی به بخش انتشارات جامعه  براي دانلود رایگان این اثر

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  به کدام نظریۀ اجتماعی گرایش دارید؟

ابزاري براي سنجش میزان گرایش فکري شما به نظریات 

  شناسیمختلف جامعه

  حسین شیران ترجمه و تألیف:
  

  

شناسی شرقی به بخش انتشارات جامعه  براي دانلود رایگان این اثر

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  شناسیمفاهیم نوین جامعه

  هادوزبانه همراه با تلفظ واژه

  حسین شیران ترجمه و تألیف:
  

  

شناسی شرقی به بخش انتشارات جامعه  براي دانلود رایگان این اثر

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:

 www.orientalsociology.ir/post/116 
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  آري یا نه؟شناسی؛ مرگ جامعه

  هاها و مناظرهها، مصاحبهاي از مقاالت، سخنرانیمجموعه

  حسین شیران :گردآورده و ویراستۀ
  

  

شناسی شرقی به بخش انتشارات جامعه  براي دانلود رایگان این اثر

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  دزدان سرزمین یا سرزمین دزدان

 اجتماعی مردم ایران -شناسی رفتار اقتصاديجامعه

   اولجلد 

  حسین شیران :نوشتۀ
  

  

شناسی شرقی انتشارات جامعهبه بخش   براي دانلود رایگان این اثر

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:
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  شناسی شرقی منتشر کرده است:جامعه

  شناسی شرقیجامعه

  اولجلد 

  حسین شیران :نوشتۀ
  

  

شناسی شرقی به بخش انتشارات جامعه  رایگان این اثربراي دانلود 

  مراجعه کنید و یا مستقیماً از لینک زیر دانلود کنید:

www.orientalsociology.ir/post/155 
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