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برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Sایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Sایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

Conclusion

A multi-method strategy may enter into one or more phases of the research process:
the research design; data collection; and interpretation and contextualization of data. I

have argued that in understanding the practice and value of working qualitatively and
quantitatively it is necessary to distinguish between the context in which researchers
design research for particular purposes and frame particular questions, from the
context in which they make sense of their data and recontextualize them in relation to
ontological, epistemological and theoretical assumptions. The paper has given some
examples of research in which different methods were chosen to address different
aspects of the research design and different research questions. It has also indicated
how research designs require us to find particular groups and how a quantitative
sample may lead to the identification of relevant groups for in-depth study. Reference
was made to linking a qualitative sample to statistically representative samples and the
advantages for different parties. Disadvantages may also accrue as when a nationally
representative sample does not generate the groups that qualitative researchers wish to
access (and who may be difficult to reach via a survey).

نتیجه گیری

 یک راهربد چند روشه را می توان در یک یا چند مرحله فرایند تحقیق وارد کرد. طراحی تحقیق،  جمع  آوری 

  داده ها، تفسیر و ضمنی سازی داده ها. استدالل این می باشد که در درک عمل و  ارزش تحقیق کیفی و کمی،

  متایز بین زمینه هایی که در ان محققان تحقیقی را برای اهداف خاص طراحی کرده و سواالت ویژه ای را قالب

 بندی می کنند که در آن داده ها  مفهومی شده و سپس نسبت به فرضیات هستی شناسی، معرفت شناختی و

 تئوری مجددا ضمنی می شوند مهم است. این مقاله منونه هایی   از تحقیقات را ارایه کرد که در آن روش های

 مختلفی برای حل ابعاد مختلف طرح های تحقیقاتی و  پاسخ به سواالت تحقیقاتی متعدد دیده می شوند. هم

 چنین نشان داده شد که  چگونه طرح های تحقیقاتی ما را بر آن وا می دارند تا  گروه های ویژه ای را پیدا

 کرده و این که چگونه  یک منونه کمی ممکن است منجر به شناسایی گروه های مربوطه برای یک مطالعه

  عمقی شود. هم چنین به ارتباط یک منونه کیفی به منونه های معرف آماری و مزیت ها برای احزاب دیگر

 اشاره شده است.  در صورتی که  منونه های معرف ملی نتوانند گروه هایی را تولید کنند که مد نظر  محققان

کیفی است، معایب نیز روز به روز افزایش خواهد یافت
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