ﺟﺪول ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:
ردﻳﻒ

اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي

اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

داوران
1

2

در ﭼﻜﻴﺪه ﺑﻪ ﺟﺎي اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺮم

روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﺢ

اﻓﺰار اس ﭘﻲ اس اس  ،ﺑﻪ روش

آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره

ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﺷﻮد.

ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

آﻟﻔﺎي ﻛﺮاﻧﺒﺎخ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

درﺻﺪ ﻧﻴﺎورﻳﺪ) ﺻﺪم ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
3

ﺗﻌﺪادي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

ﻣﻨﺎﺑﻊ :

ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺖ اول اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

دﻳﻮﻳﺪ و اﺳﺘﺎﻓﻮرد) ، (2013ﻛﺎﺗﺮوﻧﺎو
ﻫﻤﻜﺎران) ،(2013اﺳﻜﺮام و ﻫﻤﻜﺎران )، (2012
ﻓﻴﻨﭽﺎم و ﻫﻤﻜﺎران) ،(2011اﻟﻴﺴﻮن و
ﻫﻤﻜﺎران) (2010ﺑﺮاون) ،(2008ارﺗﻴﻨﻜﺎل
) (2006و دوﻻﻫﻴﺖ و ﻟﻤﺒﺮت )(2006
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .

4

از ﻣﻘﺎﻻت درﻣﺎﻧﮕﺮي ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻘﺎﻻت
درﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي زوﺟﻴﻦ( در

ﺣﻤﻴﺪ وﻫﻤﻜﺎران) ،(1391ﺧﺪاﻳﺎري ﻓﺮد و

ﻣﻘﺪﻣﻪ آورده ﺷﻮد.

ﻫﻤﻜﺎران ) ، (1381ﺣﻴﺮت وﻫﻤﻜﺎران )، (1390
ﺳﻮداﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران )(1391
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .

-5

از آﻳﺎت و رواﻳﺎت در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .

ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از آﻣﻮزه ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ
آورده ﺷﻮد
6
7

ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ را ﻗﺒﻞ

ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺗﺴﺎوي وارﻳﺎﻧﺴﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ

از ﺟﺪول اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻟﻮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ درون ﻣﺘﻨﻲ

ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دوﺑﺎره وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪ

دارد.

ﻧﻈﺮات داور دوم
1

زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﻼﺻﻪ

ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺻﻼح ﺷﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
2

3

در ﭼﻜﻴﺪه ﺑﻪ ﺟﺎي اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺮم

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  :روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در

اﻓﺰار اس ﭘﻲ اس اس  ،ﺑﻪ روش

ﺳﻄﺢ آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف

آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره

ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از روش

ﺷﻮد .

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي  1 1ﻓﺎﻛﺘﻮري در ﻣﺘﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و آن
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ .از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺴﻮط
ﺧﺎرج ﺷﻮد
4

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ

در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ

ﺗﺄﺛﻴﺮ زوج درﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺗﻌﺎرف و ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ از زاوﻳﻪ دﻳﻦ و
اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
5

روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ  ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ .
ﻗﺴﻤﺖ روش ﭘﮋوﻫﺶ آورده ﺷﻮد و
ﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ

6

ﺟﺪول دوم در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﻨﻮان ﻧﺪارد.

ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪ .

