در صورتی که ایمیل را به درستی مشاهده نمی کنید ،می توانید از طریق ای

لینک ،خبرنامه شماره  11را دانلود نمایید.

خبرانهم پای گاه دانش و ژپوهش

IrISI.ir
313193911
شماره 31

نکته هفته
نکته  : 76آیا بهتر است که تعداد موردکاوی های کیفی را زیاد کنیم؟
همان طور که در پنج نکته قبلی گفتیم ،عمال تعداد موردکاوی های کیفی بیشتر وابسته به منطق انتخاب آنها و نیز وابسته به سوال تحقیق
است .مثال اگر تحقیق ما نیازمند مقایسه بی دو جامعه را طلب می کند ،حداقل دو موردکاوی (یک موردکاوی از هر جامعه) نیاز است .حال
سوال ای است که آیا بهتر نیست که تعداد موردکاوی های بیشتری را داشته باشیم در تحقیق؟ مثال داشت  5موردکاوی بهتر از 2
موردکاوی نیست؟ پاسخ کلی منفی است! علت ای است که هدف در تحقیق های کیفی "عمیق شدن" در موردکاوی های مورد مطالعه
است .و معموال افزایش تعداد موردکاوی های باعث می شود که هر کدام از موردکاوی ها با عمق کمتری بررسی شود .مثال خیلی بهتر
است که در تحقیق خودمان دو شرکت را با حجم باالیی از مصاحبه ها ،مشاهدات ،مطالعات و بررسی ها بررسی کنیم تا اینکه ده شرکت
را به صورت سطحی مطالعه کنیم.
برای مشاهده آرشیو نکات هفته کلیک نمایید.

سوال منتخب هفته
سوال :چه طور میشه بدون اینکه کار تحقیقاتی انجام داد مقاله نوشت؟
پاسخ :به صورت پیش فرض ،نگارش مقاالت آکادمیک با هدف نشر یافته های تحقیقاتی صورت می گیرد .لذا قاعدتا ابتدا بایستی تحححقحیحقحی
صورت گرفته باشد که منجر به نگارش مقاله شود .اما انواع مقاالتی هستند که شما می توانید نسبت به نگارش آنها اقدام کنید:
مقاالت مرور ادبیات :مقاالتی هستند که شما یافته های مقاالت گذشته در یک موضوع خاص را تحلیل می کنید و بر اساس آن پیشنهحاد
می کنید که چه موضوعاتی کمتر بررسی شده است.
مقاالت تئوریک و مفهومی :مقاالتی هستند که شما بر اساس تحلیل منطقی دیدگاه های نظری به تحبحیحیح
پردازید( .شبیه به مقاالت فلسفی)

یحک محوضحوع خحاص محی

(در صورت تمایل می توانید سواالت خود را در بخش "مشاوره رایگان" وب سایت مطرح کنید).

چه خبر از کجا؟
کارگاه آموزش مقاله نویسی
در دی ماه امسال دو کارگاه آموزش مقاله نویسی(سطح مجالت بی
کارگاه  )1زمان 5 :دی ماه ساعت  15تا 11

المللی) به شرح زیر برگزار خواهد شد:

مکان :کانون اسالمی انصار  -خیابان شریعتی

جهت کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام از طریق ای

لینک اقدام نمایید.

کارگاه  )2زمان 5 :دی ماه ساعت  8تا  12و  11دی ماه ساعت  8تا  12و  11تا  18مکان :خ امیرآبادسمالی ،موسسه کوثر دانشگاه تهران
جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق ای

لینک اقدام نمایید.

بخندیم و بیاموزیم
ملت اینقدر سرشون شلوغه که بعضا فرآیندهای معمول داوری و ویرایش مقاله هم نمی تونه جلوی بعضی از سوتی ها رو بگیره .یکی از
مجالت خیلی خوب رشته رفتارشناسی ( ) Ethology Journalدر شماره اخیرش مقاله ای چاپ کرده که یک سوتی خیلی جالب تویش بوده
(البته مجله بعد از اینکه ای خبر خیلی پخش شد مقاله رو اصالح کرد) .همونطور که در شکل زیر می بینید ،نویسندگان مقاله وقتی که
داشتند مقاله رو می نوشتند ،ظاهرا بر سر اینکه یک رفرنس خاص رو در مقاله بیارن با هم کمی بحث کرده اند .ظاهرا علی رغم میل
باطنی احساس کرده اند که شاید الزم باشه که به یکی از مقاالت اخیر ارجاع بدن .نکته جالب اول اینکه خود ای نشون می ده بخشی از
ارجاعاتی که در یک مقاله داده می شه بیشتر جنبه سیاسی و نمادی داره تا واقعی .مثال اینکه یک نویسنده مشهوری هست که همه به
اون ارجاع می دن و خوب خوب نیست که بهش ارجاع ندیم!
نکته دیگه که شاید جالبتر باشه اینه که ای مقاله بعد از چندی دوره داوری و بعد از اینکه سردبیر اون رو نهایی کرده و ویراستار مجله اون رو
ویرایش کرده ،هنوز ای جمله آبی رنگ داخل مت مونده که مایه افتضاح نویسندگان و سردبیر مجله شده .به قول یکی از دوستان می گفت
که جالبه که بعضی وقت ها مقاالت ما رو حتی خودمون هم با دقت نمی خونیم!

(مشخصات مقالهCulumber, Z. W., Bautista‐Hernández, C. E., Monks, S., Arias‐Rodriguez, L., & Tobler, M. 2014. Variation in :
)Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments. Ethology, 120)11(: 1090-1100
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