
1– Disasters  

 بررسی روش تحقی  ترکی ی با مروری بر م ال ات انجام شده در  و ه  وادث و ب يا

 4، مريم نادری3، زهرا فارسی2، سميه آزرمی1فائضه بنی يعقوبی

گروه سالمت در باليا و فوريت ها، دانشکده پرستاری دانشـگـاه -2گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ايران.  -1

گروه سالمت در باليـا -4گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی،آجا، ايران. -3علوم پزشکی آجا، تهران، ايران. نويسنده مسئول. 

 و فوريت ها، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ايران. 

پژوهش ترکيبی، بر گردآوری، تجزيه و تحليل و ترکيب دو نوع داده کمی و کيـفـی در مقدمه: 

يک پژوهش واحد يا مجموعه ای از پژوهش ها ت کيد می کند. استفاده از اين روش پژوهـش در 

حوزه های مطالعاتی مختلف از جمله حواد  و باليا، همچنان در حال توسعه بوده و بسيـاری از 

پژوهشگران ممکن است با اين نوع روش پژوهش آشنايی کامل نداشته و در انجام اين نوع طـرح 

ها دچار مشکل شوند. لذا هدف از تدوين اين مقاله، آشنايی بيشتر پژوهشگران با روش پژوهـش 

 ترکيبی و مروری بر مطالعات انجام شده با اين رويکرد در حوزه حواد  و باليا می باشد.

اين پژوهش يک مطالعه مروری است که با استفاده از کليدواژه های پـژوهـش مواد و روش ها: 

 sid.ir ،Googleترکيبی، فاجعه و بحران و جستجو در داده پايگاه های داخلی و بين المللی 

scholar ،PubMed  وWeb of science  انجام گرديد.  2318تا  2333در سال های 

در طی دهه گذشته روش تحقيقاتی ترکيبی به عنوان يک روش متمايز ارتقا  و ترويـج يافته ها: 

داده شده است. ارتباط و ادغام داده های کيفی و کمی در فرايند تحقيق، کليـد تـمـايـز روش 

تحقيقاتی ترکيبی از ساير روش هاست. در مطالعه حاضر پژوهشگران به بررسی روش پـژوهـش 

 ترکيبی استفاده شده در تعدادی از مطالعات حوزه حواد  و باليا  پرداختند.

روش پژوهش ترکيبی، بسيار متنوع بوده و می توان کاربرد پژوهش هـای بحث و نتیجه گیری: 

ترکيبی را با توجه و در نظرگرفتن اصل تناسب روش با مسئله پژوهش به پژوهشگران تـوصـيـه 

 کرد.
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 مقدمه     

تحقيقات، فرآيند منظم و دقيقی از پرس و جو هستند کـه بـا                                                      

هدف توصيف پديده ها و به منظور توسعه و آزمايش مفـاهـيـم                                                     

گيرند. در نهايت، هدف آن کمـک                               توضيحی و نظريه ها انجام می                          

(.برخی نظرات نشان می دهـد کـه                             1به يک دانش علمی است )                     

شکاف ميان تحقيقات کيفی و کمی بـرای تسـهـيـل کسـب                                             

اطالعات مفيد است، ولی برخی محققان معتقدند که اين شکاف                                                      

(. در تحقيقات کيفی، تمـرکـز بـر                              2بيش از حد گسترده است )                      

های مشتق شده از شرکت کـنـنـدگـان                                داده ها محدود به داده                     

خاص و نظرات شخصی آنها  می شود ولی تحقيقات کمی نـيـاز                                                    

به استخراج داده ها با استفاده از روش های استانـدارد دارد و                                                           

(. در تحقيق کمـی، مـحـقـق                       1تاکيد بر اطالعات آماری است )                           

دارای يک هدف قطعی به عنوان مبنايی برای تحقيق است ولـی                                                      

در انجام پژوهش کيفی، محقق ممکن است تنها ايده يـا يـک                                                    

(. هنگامی که به اهداف تـحـقـيـق                             3هدف تقريبی داشته باشد)                      

ها است که بـا              کمی نگاه می کنيد، هدف اوليه، جمع آوری داده                                          

(. استفاده از تحقيقات کيـفـی                            4ها نظريه را تاييد يا رد کند )                               آن  

در ترکيب با تحقيقات کمی، می تواند نقش حمايـتـی داشـتـه                                                    

(. ديدگاه پراگماتيسم، اجازه ترکيب دو روش کـمـی و                                                5باشد )      

کيفی و انجام مطالعات ترکيبی را می دهد و امروزه از آن بـه                                                         

و     6عنوان زيربنای فلسفی پژوهش های ترکيبی ياد می شود )                                                 

(. در پژوهش ترکيبی، عمال  نمی توان دو پارادايـم پـژوهـش                                                     7

کمی و کيفی را در هم آميخت بلکه ترکيب در سطح روش هـا                                                    

انجام می شود که سبب وسعت دادن مطالعه و شناخت بهتر از                                                      

(.در نتيجه با گسترده شدن حيطه ها و حوزه                                         8پديده می شود )              

های تحقيق و پيچيدگی مطالعه پديده های گوناگون، ضـرورت                                                     

جديدی در روش های تحقيق به وجود آمده است که بر پايه ی                                                      

آن در هر طرح تحقيقی از ترکيب روش های گوناگون استفـاده                                                      

 می شود.         

به شرايطی که در اثر حواد ، رخدادها و عملکردهای طبيعی و                                                        

انسانی به طور ناگهانی يا غير قابل کنترل پديد می آيد و موجب                                                            

و برطرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراری، فـوری و فـوق                                                     

(.امروزه بـه عـلـت                 /گفته می شود )               1العاده دارد، بال يا فاجعه                        

افزايش، تنوع و گستردگی وقوع باليای طبيعی و انسان ساخـت                                                      
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- 1 Blended research  

-2 Integrative research 

- 3 Multimethod research 

-4 Triangulated studies 

-5 Mixed research 

-6 Time orientation  

-7 Barrows  

در سرتاسر جهان، همه ی کشورهای دنيا از جمله کشور ايـران                                                       

به انجام پژوهش های متعدد در حوزه حواد  و بـاليـا تـوجـه                                                    

بسياری نشان می دهند. در اين ميـان روش هـای پـژوهـش                                                

ترکيبی، به عنوان ابزاری کاربردی به پژوهشگران اين فرصت را                                                          

می دهد تا داده های متنوع و يافته های بدست امـده از روش                                                       

های گوناگون )اعم از کمی و کيفی( پژوهشی را در قالبی علمی                                                         

و منسجم با يکديگر تلفيق نمايند و از اين راه به بهترين راه حل                                                              

برای مسائل گوناگون دست يافته و به شناخت کافی از مشکالت                                                       

نائل آيند. نتايج حاصل از پژوهش های انجام شده با روش هـای                                                         

پژوهش ترکيبی، افقی اميدبخش را برای شناخت پديـده هـای                                                    

مرتبط با اين حوزه نمايان می کند. پژوهـش تـرکـيـبـی، بـر                                                   

گردآوری، تجزيه و تحليل و ترکيب دو نوع داده کمی و کيـفـی                                                       

فر  اساسی اين است که استفاده از رويکردهای کمی و کيفـی                                                      

در يک پژوهش در مقايسه با زمانی که هر يک از اين رويکردهـا                                                         

به تنهايی مورد استفاده قرار گيرد، فهم بهتری پيرامون سـ االت                                                           

(. اکنون بسياری از پـژوهشـگـران،                               13پژوهش حاصل می کند )                   

(. در حال حاضر بيـش                    11روش پژوهش ترکيبی را پذيرفته اند )                                 

از پيش استفاده از اين روش ها مورد ت کيد قرار گرفته و به طور                                                             

(   /1/5(. کمپل و فيسـک )                13و     12گسترده رايج شده است )                     

اولين کسانی بودند که عنوان کردند که برای شناخت يک پديده                                                         

يا ويژگی های آن بهتر است از بيش از يک روش بـه مـنـظـور                                                    

افزايش اعتبار و اطمينان نتايج استفاده نمود که با هي  کدام از                                                              

(.    14روش های کمی و کيفی به تنهايی، قابل انجام نـيـسـت )                                               

روش پژوهش ترکيبی، تاکنون با عناوين گوناگونی از قـبـيـل                                                     

،   3پـژوهـش چـنـدروشـی             ،   2پژوهش تلفيقی              1پژوهش آميخته            

، نامگذاری شده است.                     5و پژوهش ترکيبی                4مطالعات زاويه بندی                  

در حال حاضر پژوهش ترکيبی، رايج ترين عنوانی است که برای                                                        

های اخير بيشتر توجه محققان                              توصيف اين روش جديد در سال                         

اين روش پژوهش، همچنان در                          (       15است )       را به خود جلب کرده                  

حال توسعه و تکامل بوده و هنوز بسياری از پژوهشگران ممکـن                                                        

است با اين نوع روش پژوهش آشنايی کامل نداشته و در انتخاب                                                         

و انجام اين نوع طرح ها دچار مشکل شوند. لذا هدف از تدويـن                                                         

اين مقاله، آشنايی بيشتر پژوهشگران با روش پژوهش ترکيبی و                                                         

مروری بر          

 

 

 مواد و روش ها             

اين پژوهش يک مطالعه مروری است. پژوهشگران با استفاده از                                                        

 Mixed methodکليدواژه هـای پـژوهـش تـرکـيـبـی )                           

research                ( بال يا فاجعه ،)Disaster           ( و بحران )Crisis         اقدام )

،   sid.irبه جستجو در داده پايگاه های داخلی و بين المـلـلـی                                                

Google scholar   ،PubMed     وWeb of science      در

نمودند. بدين ترتيب مقاالت مرتـبـط                                  2318تا      2333سال های         

 در اين حوزه استخراج و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.                                                    

 

 يافته ها        

تعاريف مختلفی از پژوهش ترکيبی توسط صاحب نظران مطـرح                                                    

شده است. اشتراک همه ی اين تعاريف، استفـاده از دو روش                                                     

(. دو       16پژوهش کمی و کيفی در يک مطالعه منفـرد اسـت )                                         

مزيت اصلی پژوهش های ترکيبی نسبت به پژوهش های تـک                                                 

روشی آن است که اين پژوهش ها می توانند به نوعی از س االت                                                        

پژوهشی پاسخ دهند که ديگر روش ها قادر به پاسخ دادن به آن                                                         

( و از سوی ديگر به دليل تقويت نقاط قـوت و                                          14ها نيستند )           

پوشاندن نقاط ضعف هر کدام از روش های کمـی و کـيـفـی،                                                 

پژوهش های ترکيبی با ترکيب يافته های کيفی و کمی قادر بـه                                                        

 (.  17و     /ارائه تفسير قوی تری خواهد بود )                               

يک روش شناسی به نظر ساده و تقريبا  کامل پـژوهـش هـای                                                   

( انجام گرديده اسـت.                     2333ترکيبی توسط کرسول و همکاران )                             

اين پژوهش گر از سه معيار برای گونه شنـاسـی طـرح هـای                                                  

پژوهشی استفاده کرده که عبارتند از: سطح انجام ترکيب، هـم                                                        

 (.  18زمانی، ت کيد و اولويت در رويکرد پژوهش )                                       

( پژوهش های ترکيبی را در درجـه                               2333کرسول و همکاران )                 

به دو دسته متوالی و همزمان تـقـسـيـم                                    6اول از نظر همزمانی                  

کردند و سپس روش پژوهش ترکيبی متوالی بـه سـه دسـتـه                                                

 توضيحی، اکتشافی، تبديلی تقسيم گرديد.                                      

روش پژوهش ترکيبی همزمان نيز به سه دسته تلفيـقـی، النـه                                                    

گزيده و تبديلی تقسيم شد. از اين رو اين با توجه به اين تقسيم                                                             

بندی، شش رويکرد روش های پژوهش ترکيبی بـا عـنـاويـن                                                

متوالی توضيحی، متوالی اکتشافی، متوالی تبديلـی، هـمـزمـان                                                      

و     18تلفيقی، همزمان النه گزيده و همزمان تبديلی وجود دارد )                                                    

( نيز به بيان معيارهای ارزيابی پژوهش های                                          2313)       7باروز     (.      /1

ترکيبی پرداخته است. بيان روشن نتايج پژوهش، ذکـر دقـيـق                                                     

اهداف پژوهش، تشريح کامل طرح پژوهش، شفافيت مطـالـعـه،                                                   

بيان واضح روش اجرای پژوهش، بيان روشن س االت پـژوهـش،                                                   

ذکر روشن چگونگی ترکيب و يکپارچه سازی داده ها از جمـلـه                                                      

معيارهای مورد توجه در ارزيابی پژوهش های ترکيبی می باشد                                                        

(. پژوهشگران در راستای انجام اين مطالعه، به جستـجـوی                                                    23)   

مطالعات انجام شده با روش ترکيبی در حوزه حواد  و بـاليـا                                                      

مطالعه اشاره شده است                        8پرداختند که در جدول شماره يک به                                 

 (.    1)جدول       

/4 
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 پ وهش های ترکی ی انجام شده در  و ه  وادث و ب يا -1جدول 

 روش انجام م ال ه                 نوع م ال ه           سال انتشار           عنوان مقاله            نويسندگان          رديف    

1 
امير سلطانی نژاد                  

 و همکاران         

 بررسی آسيب          

پذيری اجتماعی                 

سالمندان در زلزله                   

 های بم، ورزقان و اهر                    

 ترکيبی       2317

پژوهش از نوع ترکيبی بوده است. جامعه                                     

آماری سالمندان استان های آذربايجان                                    

شرقی و کرمان بودند. در بخش کيفی از                                    

طرح تحقيق پديدارشناسی با بهره گيری                                    

از گروه های کانونی استفاده شد. در                                   

نفر از سالمندان اين                       3/مرحله کمی از              

استان ها که زلزله را تجربه کرده بودند به                                          

نفر که زلزله را تجربه                         3/طور همتا با             

نکرده بودند انتخاب شدند و همگی به                                   

سئوالت پرسشنامه های منتخب پاسخ                               

 (.  27دادند )       

2 
( و     Kingکين  )      

 همکاران       

ميزان آگاهی از تروما                      

و فقدان در ميان                 

کودکان و نوجوانان                   

بحران ديده: يک                

 مطالعه ترکيبی             

 ترکيبی       2315

برای      يک پرسش خودسنجی بازپاسخ                         

سنجش وقايع ناگوار زندگی که فرد آن                                   

واقعه را به صورت شديد ادراک کرده،                                   

طراحی شد. ابـتدا فرد جوان با پاسـخ بله                                        

(، به س ال پاسخ داده و                        3( يا خير )          1) 

های خود را به طور مفص ل                           سپس تجربه         

 (.  28می نويسد )          

3 
(   Powellپاول )      

 همکاران         و 

  و   عاطفی       های     مهارت     

  بعد     حمايتی        اجتماعی       

  های     يافته     :   بحران       از  

 ترکيبی        مطالعه        يک  

 ترکيبی       2316

ت ثير يک برنامه درسی روان شناختی                                  

اميد به         سفر     مبتنی بر مدرسه تحت عنوان                          

  گرفت      قرار      پژوهـش        مورد    روش ترکيبـی             

 (2/  .) 

4 
  ( Banksبنکس )      

 همکاران         و 

تاثير بحران روی                 

مناطق فقيرنشين                

آمريکا: يک مطالعه                   

 ترکيبی بين حرفه ای                  

 ترکيبی       2316

های       اين مطالعه با استفاده از روش                            

نفر از          12ترکيبی قوميت نگاری با تعداد                             

ساکنان آپاالچيان در مورد تجربة آنها                                    

 ( 33راجع به فاجعه، انجام گرفت )                           

5 
(   Burke)     بورک    

 همکاران         و 

  های     روش     کاربرد      

  بررسی       برای      ترکيبی      

  اطفال       بحران       آمادگی      

 بيمارستان           محيط      در  

  

 ترکيبی       2314

يک تمرين فاجعة کامال  کاربردی شامل                                   

سازی شده در سه                  يک زلزلة شبيه             

  شرکت    بيمارستان اطفال انجام شد.                           

، بازخورد کم ی و کيفی را به                             کنندگان       

ها در مورد              ها و مصاحبه             شکل نظرسنجی           

های خود از پاسخ اطفال به فاجعه                                  ادراک     

 (.  31در طول تمرين ارائه کردند)                         

6 

(   Mullerمولر )      

 همکاران         و 
  

  

  پايشی       مطالعه        يک  

  مورد      در    ترکيبی      

  و   العمل       عکس   

  مقابل       در    آمادگی      

  ميان      در    بحران     

 مذهبی       های     سازمان      

  

 ترکيبی       2314

ساختار          های نيمه          نظرسنجی و مصاحبه                

يافته با شش سازمان مذهبی، يکی با يک                                     

سرپرست و يکی با يک عضو از کارکنان                                   

 (.  32انجام شدند )            
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 بحث و نتیجه گیری                  

در مطالعه سلطانی نژاد و همکاران در بخش کيفی آسيب هـای                                                      

اجتماعی زلزله از طريق مصاحبه ها شناسايی شدند و در بخـش                                                       

کمی ميزان سازگاری اجتماعی سالمندان زلزله ديده و انـزوای                                                        

(. در مطالعه کين  و همکـاران                             21اجتماعی آنان سنجيده شد )                        

برای سنجش وقـايـع نـاگـوار                        يک پرسش خودسنجی بازپاسخ                         

زندگی که فرد آن واقعه را به صورت شديد ادراک کرده، طراحی                                                         

شد. حداکثر سه واقعه در نظر گرفته شد تا اطمينان حاصل شود                                                         

تر هستـنـد، گـزارش                   کرده مهم          که جوان، وقايعی را که فکر می                            

(، به س ال پاسـخ                 3( يا خير )          1کند. ابتدا فرد جوان با پاسخ بله )                                 

نـويسـد. دو             های خود را به طور مفص ل مـی                            داده و سپس تجربه                

رمزگذار مستقل، هر يک از گزارشات جـوانـان را رمـزگـذاری                                                    

های کم ی            ها با داده            کردند. بعد از شناسايی موضوعات، اين زمينه                                        

در مـطـالـعـه           (.      22در تحليل رگرسيون چندگانه، ادغام شدند )                                      

ت ثير يک برنامه درسی روانشناختی مبتنی بـر                                          پاول و همکاران                

  .مورد پـژوهـش قـرار گـرفـت                    اميد      سفر     مدرسه تحت عنوان                 

کارکنان سازمان نجات کودکان با مشـاوران                                       ها    انتخاب نمونه              در  

آمـوز، از            کردند تـا تـعـدادی دانـش                      ( کار       )سه مدرسه         مدرسه       

آموزان          آموزان دارای عملکرد و مقابلة خوب گرفته تا دانش                                                دانش    

آموزان بـر             دارای مشکل در کالس درس، را انتخاب کنند. دانش                                           

های آزمايشی و کنترل قـرار                            بندی مداخله، در گروه                      اساس زمان         

جـود     و گرفتند، به طوری که در آموزش تحصيلی، مشکلی بـه                                              

در اين مطالعه ترکيبی روش های اندازه گيری کـمـی و                                                يايد.       ن 

کيفی جهت آزمايش کردن ت ثير مداخله سفر اميد بکارگـرفـتـه                                                      

دانش آموز بعد از                    16. داده های کيفی پس از مصاحبه با                                 د شدن   

پژوهش کيفی برای بررسی تـ ثـيـر                               شرکت در طرح بدست آمد.                     

های مـقـابـلـه در مـيـان                      کننده و ارتقا  مهارت                      عوامل حفا ت           

ساختار يـافـتـه از                   ها، انجام شد. س االت مصاحبة نيمه                                 آزمودنی       

های قبلی، طراحی شدند و شامل س االت عمومی بودنـد                                                 ارزيابی       

هايی در مورد اطالعات عميق و مفص ل را به دنـبـال                                                که کنکاش        

مقياس های کمی نيز تطابق، خودکارآمدی، رفـتـارهـای                                               داشت.       

 (.  23)   کلی را مورد سنجش قرار دادند                             مشروط و پريشانی               

در مطالعه بنکس و همکاران هدف از مطالعه تعريف و تفـهـيـم                                                      

بهتر متغيرهای ترکيبی زمينه ای تحت ت ثير از يـک واقـعـه                                                     

بحرانی بود. اين مطالعه با رويکرد جمع آوری اطالعات قومـيـت                                                        

نگاری با استفاده از منابع کمی و کيفی انجام شد. در اين طـرح                                                           

از دانشجويان پرستاری برای مصاحبه عوامل مرتبط با سالمتی و                                                         

بحران و از دانشجويان مهندسی برای بررسی شرايط خـانـه و                                                     

محيط استفاده شد. در ابتدای کار يک تيم همکاری مشـتـرک،                                                     

نفر از سالمندان آپاالچيان در مـورد                                      12مصاحبه رو در رو را با                       

تجربه ی آن ها راجع به فاجعه سيالب گذشته انجام دادنـد. در                                                        

اين مطالعه روش قوميت نگاری، رويکرد تاکتيکی در جمع آوری                                                        

اطالعات بوده است. منابع بررسی اطالعات هم شامل مصاحبـه،                                                     

نظرسنجی، سئواالت باز، مشاهده، اندازه گيری و عکاسی بـوده                                                       

و آناليز کمی               NVivi 10است. آناليز اطالعات کيفی با نرم افزار                                    

(.  در مطالعه بورک و                      24انجام گرديد )             SPSS 21با استفاده از               

همکاران، تمرين زلزله شبيه سازی شده در سه بـيـمـارسـتـان                                                    

کودکان انجام شد. جهت جمع آوری اطالعات کمی از شـرکـت                                                  

کنندگان خواسته شد که بعد از اجرای تمرين يک نظرسنـجـی                                                    

سئوال بسته بود را جواب دهند تا بازخـورد                                          13آنالين که شامل               

شرکت کنندگان و درک پاسخ بحران اطفال در طـی تـمـريـن                                                 

مشخص شود. برای جمع آوری اطالعات کيفی هم بالفاصله پس                                                   

از تکميل تمرين مشاهدات نيمه ساختاريافته و مصاحبـه هـای                                                      

يک به يک با شرکت کنندگان تمرين در رابطه با امـکـانـات و                                                      

مصاحبه با رهبران تمرين انـجـام                                /تسهيالت انجام شد. در کل                        

گرديد. هدف از اين مصاحبه ها کسب فهم دقيق تر از چالش ها                                                        

 روش انجام م ال ه                 نوع م ال ه           سال انتشار           عنوان مقاله            نويسندگان          رديف    

7 

 ديـکمـن       

   (Dickmann   )

 همکاران         و 

    خطر و     ارتباطات          

بحران در شيوع               

بيماری های عفونی                  

  چيزی      چه  در آلمان:           

  نياز      و   شده     انجام     

  چيزی      چه    هست   

 .شود     انجام     

 ترکيبی       2314

های ترکيبی اتخاذ شد.                        يک رويکرد روش             

پرسشنامة اوليه در ميان اشخاص مرتبط                                    

ها توزيع شد               ها و بيمارستان                در آزمايشگاه            

ساختار يافته با                   های نيمه          و مصاحبه        

 (.  33های منتخب انجام شد )                      آزمودنی       

8 

 هاگليوس       

   (Hagelius     و )

 همکاران       

راديو بحران برای                  

ارتباطات  پيام های                    

حياتی واطالعات               

 :مرتبط با سالمت               

تجربياتی از طوفان                   

 فيليپين       

 ترکيبی       2315

های ترکيبی              در اين مطالعه تکنيک روش                       

های توصيفی و تحليل محتوای                             که تحليل        

برد، مورد استفاده واقع                          کيفی را به کار می                 

 (.  34شد )    

/6 
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در طی تمرين از نگاه شرکت کنندگان بود که می توانست برای                                                        

برنامه ريزی کلی و مانورهای آينده مفيد باشد. در اين مصاحبـه                                                           

نا ران از شرکت کنندگان که نقش رهبری داشتند خواسـتـنـد                                                    

که به شش سئوال بازپاسخ جواب دهند. نا ران، اجرای مانور را                                                          

ارزيابی کردند و بازخوردها را در فرم مشاهده ثبت کردند. ايـن                                                           

فرم حاوی سئواالت بازخورد بازپاسخ مربوط به درک ارتباطـات،                                                        

تجهيزات، ملزومات، امنيت، پرسنل، آموزش، ترياژ و درمـان در                                                         

(.    25طی مانور و توصيه ها و پيشنهادات  در اين حوزه ها بود )                                                     

هـای       در مطالعه مولر و همکاران نـظـرسـنـجـی و مصـاحـبـه                                         

ساختار يافته با سرپرست و يک نفر از کـارکـنـان شـش                                                 نيمه    

سازمان مذهبی انجام شد. شرکت کنندگان پس از مصاحبه، يک                                                      

نظرسنجی توصيفی را انجام دادند که شامل سئواالت جمعـيـت                                                    

شناختی گروهی، امور عمومی، گرفتاری های جامعه و رفتارهای                                                        

اجتماعی بود. بررسی کنندگان همچنين يک ابـزار راهـنـمـای                                                    

مصاحبات نيمه ساختاريافته را طراحی کـردنـد و بـه پـاسـخ                                                   

دهندگان اجازه داده شد تا موضوعات و نگرانی های ديگـری را                                                        

هم که مدنظر دارند طی فرآيند مصاحبه توصيف کنند. راهنمای                                                        

مصاحبه، الگوی کليدی در ارتباط با آمادگی و مديريت قربانيان                                                           

های فراوانی س االت نظرسنجـی                             يک بحران را فراهم آورد. توزيع                             

ها ضبط شدند و تحليل موضـوعـی بـا                                 به دست آمدند. مصاحبه                    

(. در مطالـعـه              26پشتيبانی شد )               ATLAS.tiافزار تحليلی                نرم   

ديکمن و همکاران در زمينه تعريف ارتباطات خـطـر، بـررسـی                                                    

شامل يک مطالعه مقطعی دو مرحله ای و ترکيبی بود. ابتدا يک                                                         

پرسشنامه الکترونيک شامل سئواالت باز پاسخ و بسته پاسخ از                                                        

آزمايشگاه تحقيقاتی تحت نظارت                                12طريق ايميل برای مديران                        

مرکز تحقيقات عفونت آلمان توزيع شد. پاسخ های نظرسنـجـی                                                     

برای آمار توصيفی بکار برده شدند. در مرحله بعد مصـاحـبـات                                                       

نيمه ساختاريافته با دو نفر از نمايندگان آزمايشگاه ها، يک نفـر                                                              

از بيمارستان ها، سه نفر از مقامات بهداشت عمومی دولتی و دو                                                           

نفر از سازمان های فدرال انجام شد. يک گروه کانونی نيز در نظر                                                             

گرفته شد که متشکل از هفت نفر از روزنامـه نـگـاران بـود و                                                      

مصاحبه با آن ها در مورد درک رسانه ها در زمينه ارتـبـاطـات                                                        

خطر انجام گرديد. مصاحبه ها غيررسمی بودند و بـرای جـمـع                                                     

آوری اطالعات نگرش، تجارب و انتظارات افراد طـراحـی شـده                                                    

بودند. نهايتا  محتوای مصاحبه ها با توجه به حرفه و موضـوعـات                                                           

اصلی استخراج شده گروه بندی شدند سپس اين آنـالـيـز ايـن                                                      

(. در مطالعـه              27گروه ها با توجه به موارد پرسشنامه انجام شد )                                            

های راديويی بـه زبـان                       ها شامل فايل              هاگليوس و همکاران، داده                       

روز،        17ساعته پخش راديويی را بـرای                             24انگليسی بود که                

ها با نام             پس از طوفان(. تمامی فايل                          22تا      5داد )روز            پوشش می       

کرد، بـرچسـب              فايلی که محتوا يا عنوان موسيقی را توصيف می                                          

فايل راديويی موجود بودند. تحليـل                                   8433زده شدند. تعداد کل                    

محتوا روشی است که در هر دو پژوهش کم ی و کـيـفـی بـرای                                                   

ها به کار رفـت. در                     تحليل محتوای آشکار و پنهان ارتباط و متن                                       

مرحلة اول، يک تحليل محتوای کيفی انجام شد. در تـحـلـيـل                                                    

های يافته شده در تحليـل                          های مرتبط با طبقه                   کم ی، تمامی فايل                

کيفی با تمرکز بر فراوانی مرتبط با روز، زمان و محتوای پخـش،                                                           

 (.  28تحليل شدند)           

بررسی متون و مطالعات مختلف انجام شده به روش ترکيبی در                                                       

زمينه های مختلف حاکی از اين است که روش های تـرکـيـبـی                                                   

هنوز در حال توسعه بوده و مسائل حل نشده مهم و جنبه هـای                                                       

ناشناخته ای وجود دارد که بايد مورد بررسی قرار گيرد. مقايسه                                                            

مطالعات مختلف بررسی شده در اين مقاله در حوزه حـواد  و                                                      

باليا با روش پژوهش ترکيبی نشان می دهد که حوزه های مورد                                                       

بررسی با اسـتفاده از اين روش می تواند بـسيار متنوع بـوده و                                                           

می توان کاربرد پژوهش های ترکيبی را با توجه و در نظرگرفتن                                                          

اصل مناسب بودن روش با مسئله پژوهش به پژوهشگران توصيه                                                      

 کرد.    
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Mixed method research methodology with a review of the studies in disaster 
and emergencies scope 

Baniyaghoobi F(MSc), Azarmi S (PhD Candidate)*, Farsi Z (PhD), Naderi M (PhD Candidate) 
 

 bstract 
 ntroduction: Mixed method research emphasizes the collection, analysis and combining of both 
quantitative and qualitative data in a single research or a set of research. This research methodology 
is still in development and still many researchers may not be fully familiar with this kind of research 
methodology. Therefore, the purpose of this article is to introduce the researchers to more familiarity 
with the mixed method research methodology and to review the studies conducted with this approach 
in the field of emergencies and disasters. 
Material and Method: This study is review article was conducted based on scientific Persian and 

in 2000-2018. 
Result: mixed method research has been promoted as a distinct method. Linking and integrating 
quantitative and quantitative data into the research process is the key to differentiating the mixed 
method research compared to other methods. Researchers looked for studies in field of disasters and 
emergencies. In this study, some of these studies have been investigated. 
 onclusion: The mixed method research methodology is very diverse and the use of this method can 
be recommended to researchers. 
Keywords: Crisis, Disaster, Mixed method research  
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