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Annan Information
Det faktum att en forskare har identifierat ett ämne som är värdigt för ytterligare undersökning
validerar det faktum att det är värt att förfölja. När du skriver och reviderar den här delen av
ditt forskningspapper, kom ihåg följande. Därför notera varför den teori du har valt är
lämplig. Senare bör din diskussion om metodik kopplas tillbaka till denna teoretiska ram. En
översyn av relevant litteratur bör innehålla granskning av forskning från relaterade discipliner
som kan avslöja nya utforsknings- och analysområden. Verkligheten är aldrig korrekt
representerad på ett så förenklat sätt. om du antar att det kan vara, förvränger du fundamentalt

en läsares förmåga att förstå de resultat som uppstår. Gruppera dessa variabler i oberoende
och beroende kategorier. Exempelvis kan Periferrealismsteori, som kategoriserar uppfattade
skillnader mellan nationerna som de som ger order, de som lyder, och de som uppror, kan
användas som ett medel för att förstå konfliktförhållanden mellan länder i Afrika.
Detta problem är ofta förknippat med att avslöja dolda eller undersökta problem. Skillnaden
mellan teori och hypotes i vetenskaplig forskning är emellertid viktig, särskilt när man
använder en experimentell design. Praktiska överväganden, till exempel längden på det papper
du skriver eller tillgången på resurser för att analysera problemet kan också vara en faktor i
hur många frågor du vill fråga. Om du till exempel är en statsvetenskaplig student som
studerar de retoriska strategier som används av kvinnliga incumbants i statliga
lagstiftarkampanjer, kan teorier om språkbruk härledas, inte bara från statsvetenskap, men
språkvetenskap, kommunikationsstudier, filosofi, psykologi och , i det här fallet, feministiska
studier. Ett sätt att göra detta är att inte förlita sig uteslutande på teorierna i din specifika
disciplin, utan att tänka på hur ett problem kan informeras av teorier som utvecklats i andra
discipliner. För att underlätta hur du kan välja ett problem för att bygga en undersökning,
överväga dessa inspirationskällor. Det underlättar också förståelsen av begrepp och variabler
enligt givna definitioner och bygger ny kunskap genom att validera eller utmana teoretiska
antaganden. Du måste granska kursavläsningar och relevanta forskningsstudier för teorier och
analysmodeller som är relevanta för det forskningsproblem du undersöker. Skrivcenter.
University of Wisconsin, Madison; Avhandlingar. Uttalandet behöver inte vara långt, men ett
bra forskningsproblem bör innehålla följande funktioner.
Att tydligt ange dina forskningsfrågor i slutet av din introduktion kan hjälpa dig att utforma en
tydlig färdplan för vad du planerar att ta itu med i din studie, medan det implicit integrerar
dem i introduktions texten gör att du kan skapa en mer övertygande berättelse kring nyckeln
frågor som undersöks. Forskningsmetoder Kunskapsbase. 2006; Weick, Karl E. "Theorizing
Work". I teoretisering i samhällsvetenskap: Upptäcktens sammanhang. Richard Swedberg,
redaktör. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2014), sid. 177-194. Det senare elementet
är särskilt viktigt om teorin är relativt okänd eller det lånas från en annan disciplin. Att bygga
teoretiska ramar baserade på de postulater och hypoteser som utvecklats i andra disciplinära
sammanhang kan vara både upplysande och ett effektivt sätt att vara fullt engagerade i
forskningsämnet.
Forskningen ställer frågan: "Vilket samband mellan variabler kommer att observeras om teori
passar sammanfattar tillståndet?" Man kan då utforma och genomföra en systematisk
undersökning för att bedöma om empiriska data bekräftar eller avvisar hypotesen och därmed
teorin . Skrivcentret. George Mason University; Uppfinning: Utveckla en avhandling.
Stockholm: Handelshögskolan i Köpenhamn, 2013; Asher, Herbert B. I så fall var inte rädd för
att föreslå din egen teori utifrån dina resultat. Det bakomliggande syftet är att undersöka
specifika kvaliteter eller egenskaper som kan kopplas på något sätt.
Vad är teori ?: Svar från samhälls- och kulturvetenskaper. Knoxville, TN: University of
Tennessee Press, 1984; Utarbeta en argumentation. Hunter College; Problem Statements
PowerPoint Presentation. Diskussioner med experter på området, till exempel lärare,
socialarbetare, vårdgivare, advokater, företagsledare, etc., ger möjlighet att identifiera
praktiska "verkliga världsproblem" som kan understudieras eller ignoreras inom akademiska
kretsar. Att tänka introspektivt om vem, vad, var, och när det gäller ett forskningsproblem kan
bidra till att du noggrant har behandlat alla aspekter av det problem som undersöks. Den

teoretiska ramen måste visa en förståelse av teorier och begrepp som är relevanta för ämnet i
ditt forskningspapir och som avser de bredare kunskapsområden som beaktas.
Angiv inte att forskningsproblemet bara är avsaknaden av den sak du föreslår. Identifiera de
antaganden som författaren (er) åt problemet. Forskningsmetoder Kunskapsbase. 2006; Jarvis,
Peter. Informera Vetenskap: Den internationella tidningen för en framväxande tvärvetenskap
11 (2008); Avhandling och syfte. Med tanke på detta kommer en fullständig teoretisk ram
sannolikt inte att dyka upp förrän du har genomfört en grundlig översyn av litteraturen. Från
en teori kan forskaren formulera ett forskningsproblem eller en hypotes som anger de
förväntade resultaten i vissa empiriska situationer. Den teoretiska ram som du beskriver bör
styra din studie i hela papperet.
Teoribyggnad och dataanalys i samhällsvetenskap. Det verkar lite uppenbart, men du vill inte
hitta dig mitt i att undersöka ett komplext forskningsprojekt och inser att du inte har tillräckligt
med tidigare forskning för att dra av för din analys. Den teoretiska ramen är den struktur som
kan hålla eller stödja en teori om en forskningsstudie. Dessa avdrag från mänskligt beteende
placeras sedan inom en empirisk referensram genom forskning. Detta kan vara en intellektuellt
stimulerande övning. Teoriuppbyggnad och modellbyggande färdigheter: En praktisk guide
för sociala forskare. Detta kan avslöja var det finns luckor när det gäller att förstå ett ämne
eller där ett problem har undersökts.
Detta kan härledas till exempel från avsiktliga observationer av vissa relationer, för vilka det
inte finns någon tydlig förklaring eller vittne om en händelse som förefaller vara skadlig för en
person eller en grupp eller det är vanligt. Som noterats i exemplet ovan kommer det sannolikt
att finnas flera begrepp, teorier eller modeller som kan användas för att utveckla en ram för
förståelse av forskningsproblemet. Det valda problemet måste vara en som motiverar dig att ta
itu med det. 2. Stöder flera perspektiv Problemet måste formuleras på ett sätt som undviker
dikotomier och stöder istället genereringen och utforskningen av flera perspektiv. Om du inte
är säker på om något är undersökligt, anta inte att det inte är om du inte hittar information
direkt - sök hjälp från en bibliotekarie. Alabama State University; Konceptuella ramar: Vad
tror du är på.
Detta tillvägagångssätt ger också en del praktisk kunskap som kan bidra till att utforma och
genomföra din studie. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att välja ett forskningsproblem
erbjuder en möjlighet att bygga en mer omfattande förståelse för en mycket komplicerad fråga
som någon enskild disciplin kan ge. Detta är ett vanligt sätt att definiera ett problem i kliniska
samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga ämnen. Baserat på ovanstående exempel är
det kanske lättast att förstå karaktären och funktionen hos en teoretisk ram om den ses som ett
svar på två grundläggande frågor. University of Toronto; Trochim, William M.K.
Problemformulering. Var noga med att alltid koppla teori till översynen av relevant litteratur
och förklara i diskussionsdelen av ditt papper hur den teoretiska ram du valde stödjer analys
av forskningsproblemet eller, om det är lämpligt, hur den teoretiska ramen hittades på något
sätt att vara otillräcklig för att förklara fenomenet du undersökte. Forskningsmetoder
Kunskapsbase. 2006; Avhandling och syfte. En teoretisk ram specificerar vilka nyckelvariabler
som påverkar ett fenomen av intresse och framhäver behovet av att undersöka hur dessa
nyckelvariabler kan skilja sig från och under vilka omständigheter.
Det finns inget iboende fel med originalforskningen, men du måste välja forskningsproblem
som på något sätt kan stödjas av de resurser som är tillgängliga för dig. Utveckla

forskningsfrågor: En guide för sociala forskare. I allmänhet bör det emellertid inte vara mer än
fyra forskningsfrågor som ligger till grund för ett enda forskningsproblem. Valet av teori bör
bero på dess lämplighet, användarvänlighet och förklarande kraft. Skrivcentret. University of
North Carolina; Tips och exempel för skrivavhandlingar. Det tillåter dig att intellektuellt
övergå från att bara beskriva ett fenomen som du har observerat för att generalisera om olika
aspekter av det fenomenet.

