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راهنوبی رفرنس نویسی (روش ونكوور):

 -1دس هَسد همبالت خبسخی ثِ تشتیت صیش هٌبثغ سا هؼشفی هیوٌٌذ:

ًبم خبًَادگی ٍ حشف اٍل ًبم ًَیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى ػٌَاى همبلِ ًبم اختػبسی هدلِ عجك سٍش ،Index Medics
سبل اًتطبس ،ضوبسُ خلذ ،غفحات هثبل:

10- Rezaei M, Kazemnejad A, Mahmmdi M, Meshkani MR Estimatin f finite
mixture distributins parameters in survival analysis Jur f Ins f Math & Cmp Sci
(Math Ser), Klkata, India, 2004, N 1, P: 39-46

 -2دس هَسد همبالت فبسسی ثِ تشتیت صیش هٌجغ سا هؼشفی هیوٌٌذ:
ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى ػٌَاى همبلِ ًبم هدلِ ،سبل اًتطبس ،ضوبسُ خلذ  ،ضوبسُ غفحبت هثبل:

 -13سضبیی مًػَس ،وبظن ًژاد اًَضیشٍاى ،سئیسی داسیَش ،ثش

دیذُ ػجذالشسَل تحلیل ثمبی ثیوبساى پیًَذ ولیِ دس

وشهبًطبُ ( )1368-80فػلٌبهِ ػلوی پژٍّطی ثْجَد ،سبل  ،7ضوبسُ ( ،18)3پبییض  ،1382ظ27-41 :

 -3وتت خبسخی سا هیتَاى ثِ تشتیت صیش ثِ ػٌَاى هٌجغ هؼشفی وشد:
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ًبم خبًَادگی ٍ حشف اٍل ًبم ًَیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى ًبم وتبة ضوبسُ چبحً ،بم ًبضش ،ضْش هحل ًطش ،سبل اًتطبس ،ضوبسُ
خلذ ،ضوبسُ غفحبت هثبل:
20- Altman DG Practical statistics fr medical research 1st ed, Chapman & Hall,
Lndn, 1991, p: 63

 -4دس هَسد وتت فبسسی ًیض هیتَاى ثِ ایي تشتیت ػول وشد:
ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیسٌذُ ایًَیسٌذگبى ًبم وتبة ضوبسُ چبحً ،بم ًبضش ،ضْش هحل ًطش ،سبل اًتطبس ،ضوبسُ خلذ،
ضوبسُ غفحبت هثبل:

 -23سضبیی مًػَس ،مس ادی ثْیِ ولیبت سٍش تحمیك دس ػلَم پضضىی ىضش چطوِ داًص ٍ ٌّش ٍ داًطگبُ ػلَم پضضىی
وشهبًطبُ ،وشهبًطبُ ،1383 ،چبح اٍل ،ظ214-216 :

 -5دس ثؼضی وتت فػَل هختلف تَسظ ًَیسٌذگبى هختلف ًَضتِ هیضَد ٍ یه ًفش فػَل هختلف سا گشدآٍسی هیوٌذ
دس ایي هَسد ثْتش است هٌجغ سا ثِ سٍش ریل هؼشفی وشد:
ًبم خبًَادگی ٍ حشف اٍل ًبم ًَیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى ثخص ػٌَاى ثخص ًبم هؤلف وتبة ًبم وتبة ضوبسُ چبحً ،بم ًبضش،
ضْش هحل ًطش ،سبل اًتطبس ،ضوبسُ خلذ ،غفحبت هثبل:

40- Simn G Thmpsn Meta analysis f clinical trials in: Armitage P, Cltn T
Encyclpedia f Bistatistics 2nd ed , Jhn Wiley & Sns, Trnt, 1998, vl 4, P: 25702579

4

ضیوه رفرنس نویسی ( آیین نگبرش هنببغ و هراجغ استفبده ضذه در هتن(

نحوه درج هنببغ در هتن
الف ـ اگش دس هتي ثِ هَضَع هغبلؼِ اضبسُ ضَد ًبم ًَیسٌذُ ٍ سبل اًتطبس داخل پشاًتض هی آیذ
)In a recent study f reactin time (Rgres, 1994

ة ـ اگش ثِ ًبم ًَیسٌذُ دس هتي اضبسُ هی ضَد سبل اًتطبس داخل پشاًتض دسج هی گشدد :
Peplau ( 1985) defines lneliness as a difference between desired and achieved scial
relatinship

ج ـ اگش ثِ همبلِ ای وِ دٍ ًَیسٌذُ داسد اسخبع دادُ ضَد ًبم ّش دٍّ ،ش ثبس ثِ ّوشاُ سبل اًتطبس دس داخل پشاًتض هی آیذ :
)Lneliness is inversely related t cmmunicatin cmpetence ( Reinkng & Bell, 1991

د ـ اگش همبلِ ووتش اص ًَ 6یسٌذُ داضتِ ثبضذ ثبس اٍل ًبم ّوِ آًْب ثِ ّوشاُ سبل اًتطبس ٍ دس دفؼبت ثؼذ فمظ ًبم ًَیسٌذُ
اٍل ثِ ّوشاُ سبل اًتطبس ٍ داخل پشاًتض آٍسدُ هی ضَد :
)The misbehaviurs f teachers have been investigated ( Kearney, Plax, Hays & Ivey, 1991
Misbehaviurs were fund t three factrs: incmpetence, ffensiveness, and indlence (Kearney
)et al, 1991
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ّـ ـ اگش وبسی ضـص ( یب ثیـص اص آى ) ًَیسٌـذُ داضتــِ ثبضذ فمظ ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ اٍل ٍ ثِ دًجبل آى " "et al
ثِ ّوشاُ سبل اًتطبس دس داخل پشاًتض دسج هی ضَد :
)Cmmunicatin apprehensin has many crrelates (McCskey et al, 1981

ٍ ـ اگش ثِ لسوت خبغی اص یه هٌجغ اسخبع دادُ ضَد لیست ضوبسُ غفحِ ( غفحبت ) پس اص سبل اًتطبس هی آیذ :
”“ A lack f career success may lwer means value in the marketplace f relatinships
)(Reinking & Bell, 1991, p368

ص ـ اگش هٌجغ الىتشًٍیه ثَدُ ٍ ضوبسُ غفحِ ًذاسد دس غَست دستشسی ضوبسُ پبساگشاف آٍسدُ هی ضَد :
As Myers (2000, Para 5) aptly phrases it ,”psitive emtins are bty an – better t live
fulfilled,with jy [and ther psitive emtins ] – and a means t a mre caring and healthy
”sciety

ح  -اگش توبم یه ٍة سبیت ثِ ػٌَاى هٌجغ اضبسُ ضَد ( ٍ ًِ لسوتی اص آى سبیت ) ،ثِ ٍة سبیت هشثَعِ دس هتي اضبسُ
هی ضَد ٍ ًیبصی ثِ لشاسگیشی دس فْشست هٌبثغ ًذاسد:
Duglass (http: // duglass Speech Newsedu/) is a well rganized site fr lcating American
speeches

ط ـ هىبتجبت ضخػی ،سخٌشاًی ّبً ،بهِ ّب ،خبعشات ،هىبلوبتً ،بهِ ّبی الىتشًٍیه ) ٍ ( e-mailغیشُ وِ ایي هَاسد
ًجبیذ دس فْشست هٌبثغ دسج ضًَذ ٍ فمظ دس هتي ثِ آًْب اضبسُ هی ضَد وِ ضبهل ًبمًَ ،ع هىبتجِ ٍ تبسیخ خَاّذ ثَد :
R Pugliese ( Persnal cmmunicatin, March 23, 1990 ) als verified this
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نحوه نوضتن هراجغ در فهرست هنببغ
الف ـ تشتیت ًَضتي هشخغ وتت خبسخی :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ـ فبغلِ ـ حشٍف اٍل ًبم وَچه ًَیسٌذُ ـ سبل اًتطبس ( داخل پشاًتض ) ـ ًمغِ ـ ػٌَاى وتبة ( ثب
حشٍف ایتبلیه ) ـ وبهب ـ ضوبسُ خلذ ـ وبهب ـ ضوبسُ چبح ـ ًمغِ ـ اسن ًبضش ـ وبهب ـ هحل ًطش ـ وبهب ـ ضوبسُ غفحِ ـ
ًمغِ
Clsn JH, Armur WJ (1989) Sprts Injuries and Their Treatment, 2nd ed Lndn,85-111

دس هغبلجی وِ فمظ اص یه فػل وتبة روش ضذُ ثبضٌذ:
ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ فػل ـ فبغلِ ـ ًبم وَچه ًَیسٌذُ فػل ـ سبل اًتطبس ( داخل پشاًتض ) ـ ًمغِ ـ ػٌَاى فػل ـ
ًمغِ ـ ولوِ " " Inـ دٍ ًمغِ ـ ًبم خبًَادگی هؤلف وتبة ـ فبغلِ ـ حشف اٍل ًبم وَچه هؤلف وتبة ـ دٍ ًمغِ ـ
ػٌَاى وتبة ( ثب حشٍف ایتبلیه ) ـ وبهب ـ ضوبسُ خلذ ـ وبهب ـ ضوبسُ چبح ـ ًمغِ ـ اسن ًبضش ـ وبهب ـ هحل ًطش ـ وبهب ـ
ضوبسُ غفحِ ـ ًمغِ
Weinstein L, Swartz MN (1974) Pathlgic Prperties f Iinvading Micrrganisms In: Sdeman
WA: Pathlgic Physilgy: Mechanisms f Disease, Saunders, Philadelphia,468-72

اگش تؼذاد ًَیسٌذُ ثیص اص یه ًفش ثبضذ ثیي آًْب وبهب آٍسدُ هی ضَد

ة ـ تشتیت ًَضتي هشخغ همبالت خبسخی :
ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ ـ فبغلِ ـ حشف اٍل ًبم وَچه ًَیسٌذُ ـ ًمغِ ـ سبل اًتطبس ( داخل پشاًتض ) ـ ًمغِ ـ ػٌَاى
همبلِ ـ ًمغِ ـ ًبم هدلِ ( ثب حشٍف ایتبلیه )ـ وبهب ـ ضوبسُ خلذ ـ ضوبسُ هدلِ ( داخل پشاًتض ) ـ وبهب ـ ضوبسُ غفحِ ـ
ًمغِ
Gate AM, Hayness AR, wen MJ, Farall M, Lai LY (1989) Predispsing Lcus fr
Alzheimers Disease n Chrmsme 21 Lancet, 11(2), 335-7
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اگش تؼذاد ًَیسٌذُ ً 6فش ( یب ثیطتش ) ثبضذ ثشای ثمیِ ""et alروش هی ضَد
ثیي ًبم ًَیسٌذگبى وبهب آٍسدُ هی ضَد
دس هَسد همبالتی وِ ثشای اًتطبس دس هدلِ پزیشفتِ ضذُ است ٍلی ثِ چبح ًشسیذُ است دس غَست هطخع ثَدى ضوبسُ
هدلِ هیتَاًین آى سا ًَضتِ ٍ دس پبیبى ( ثذٍى روش ضوبسُ غفحِ ) دس داخل پشاًتض ػجبست

””In pressسا ثیبٍسین

ج ـ تشتیت ًَضتي هشاخغ وتت فبسسی :
ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ(وتبة) -وبهب -حشف اٍل ًبم وَچه ًَیسٌذُ -دٍ ًمغِ -ػٌَاى وتبة ً-مغِ -ضوبسُ خلذ -ضوبسُ
چبح – ًمغِ -اسن ًبضش -وبهب -هحل ًطش – وبهب -ضوبسُ غفحبت(غع:ثشای چٌذ غفحِ) ٍ (ظ :ثشای یه غفحِ) –
وبهب -سبل اًتطبسً -مغِ
هثبل وتبثْبی فبسسی:
لبسًٍی ،م؛ خَضضثبى ،ج؛ هحوذی اسدّبلی ،ص :ثیوبسی ایسىویه للت

هشوض ًطش داًطگبّی ،تْشاى،

1365

اگش تؼذاد ًَیسٌذُ ثیص اص یه ًفش ثبضذ ثیي آًْب «؛ » ( ًمغِ ٍیشگَل ) آٍسدُ هی ضَد
اگش هٌجغ هَسد استفبدُ تؼذاد ًَیسٌذگبى صیبدی داضت الصم است اسبهی توبهی آًْب لیذ ضَد
اگش وتبة تشخوِ ضذُ است ًبم هتشخن پس اص ًبم وتبة ثیبى ضَد
هثبل :ثست ،خبى دثیلَ :سٍش ّبی تحمیك دس ػلَم تشثیتی ٍ سفتبسی تشخوِ حسي پبضب ضشیفی؛ ًشگس عبلمبًی اًتطبسات
سضذ ،تْشاى1373 ،23-77 ،

د -تشتیت ًَضتي هشاخغ همبالت فبسسی :
ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ ( همبلِ ) ـ وبهب ـ حشف اٍل ًبم وَچه ًَیسٌذُ ـ دٍ ًمغِ ـ ػٌَاى همبلِ(داخل گیَهِ) ـ ًمغِ ـ
ًبم هدلِ ـ دٍ ًمغِ  -سبل هدلِ ـ وبهب ـ ضوبسُ تسلسل هدلِ ـ وبهب ـ ضوبسُ غفحِ ـ وبهب ـ سبل اًتطبس ـ ًمغِ
هثبل همبالت فبسسی:
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پَساحوذ ،ج؛ هْشصاد ،ج «  :همبیسِ فبسهبوَویٌیه اضىبل داسٍئی خبهذ ٍ هبیغ لیتیَم » ًجض :سبل چْبسم ،ضوبسُ پٌدن،
 1373 ،35-32دس هَسد همبالتی وِ ثشای اًتطبس دس هدلِ پزیشفتِ ضذُ ٍلی ٌَّص ثِ چبح ًشسیذُ است دس غَست
هطخع ثَدى ضوبسُ هدلِ هی تَاًین سفشاًس هشثَعِ سا ثیبٍسین وِ دس ایي حبلت ضوبسُ غفحبت لیذ ًوی ضَد ٍلی دس
آخش ػجبست « دس حبل چبح » دس اًتْبی سفشاًس دسج هی ضَد

ُ ـ ًحَُ ًَضتي هشخغ ٍة سبیت ّب ( لسوتی اص ٍة سبیت (
ثِ دٍ هثبل صیش تَخِ وٌیذ :
]Lynch, Time1996 DS9 Trials and Tribble-actins review [n Line
Peria IL: Bradley University; Available frm http:// wwwbradley
edu/cmpusrg/psihi/DS9/ep/503rhtm; Internet; accessed 8 ctber 1997

]Internatinal Civil rganizatin Cnventin n Internatinal Civil Aviatin 1996 [n Line
Aviailable Frm: http: // wwwme
titechacjp=@=:wwwcmrg/ica/takeffhtm

دس غَستی وِ ول ٍة سبیت ثؼٌَاى هشخغ ثبضذ دس ّوبى هحل اضبسُ ضذُ ٍ دس فْشست هٌبثغ ٍاسد ًخَاّذ ضذ

ٍ ـ ًحَُ ًَضتي پبیبى ًبهِ ّب ثِ ػٌَاى هشخغ

 اگش پبیبى ًبهِ ثِ صثبى اًگلیسی ثبضذ :ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ ـ فبغلِ ـ ًبم حشف اٍل وَچه ًَیسٌذُ ـ ًمغِ ـ سبل اًتطبس ( داخل پشاًتض ) ـ ًمغِ ـ ػٌَاى تض (
ثب حشٍف ایتبلیه )ـ ًمغِ ـ همغغ تض ـ وبهب  -داًطگبُ هشثَعِ ـ ًمغِ
Astr G (1997) Structural Studies f the Cngenital Epilepsies PhD Dissertatin, University f
Chicag
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اگش پبیبى ًبهِ ثِ صثبى فبسسی ثبضذ :
ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ ـ وبهب ـ حشف اٍل ًبم وَچه ًَیسٌذُ ـ دٍ ًمغِ ـ ػٌَاى تض (داخل گیَهِ)ـ وبهب ـ همغغ پبیبى
ًبهِ ـ وبهب ـ داًطگبُ هشثَعِ ـ وبهب ـ ضوبسُ غفحِ  -وبهب  -سبل اًتطبس ـ ًمغِ
حسیي صادُ ،ج «  :همبیسِ سٍضْبی تطخیػی الیضا ٍ سادیَ اهیٌَاسی دس تطخیع آصهبیطگبّی تت هبلت» ،پبیبى ًبهِ
وبسضٌبسی اسضذ ،داًطگبُ ػلَم پضضىی تجشیض1378 ،14-25 ،

ص ـ ًحَُ ًَضتي هشخغ همبالت اسایِ ضذُ دس وٌگشُ ّب ٍ سویٌبسّب وِ ثِ چبح سسیذُ اًذ :

 دس وٌگشُ ّبی اًگلیسی:ًبم خبًـَادگی اسایِ وٌٌذُ ـ فبغلِ ـ حـشف اٍل ًبم وَچـه اسایِ وٌـٌذُ ـ ًمغِ ـ سبل اسایــِ ( داخل پشاًتض ) ـ ًمغِ ـ
ػٌَاى همبلِ ـ ًمغِ ـ ولوِ »  «Inـ دٍ ًمغِ ـ ػٌَاى سویٌبس یب وٌگشُ ( ثب حشٍف ایتبلیه) ـ وبهب ـ هبُ ٍ سٍصّبی
ثشگضاسی ـ وبهب ـ غفحبت چبح ضذُ دس وتبة هدوَػِ همبالت ( داخل پشاًتض ) ـ ًمغِ ـ هحل ثشگضاسی ـ دٍ ًمغِ ـ ًبم
اًتطبسات ـ ًمغِ
Farhadi D (1999) New advances f researchers f Iran In: Research advances in third wrld,
June 23-25, (pp 11-15) Istanbul: University f Istanbul press

 دس وٌگشُ ّبی فبسسی:ًبم خبًـَادگی اسایِ وـٌٌذُ ـ ٍیشگَل ـ حشف اٍل ًبم وَچـه اسایِ وٌٌذُ ـ دًٍمغِ ـ ػٌَاى همبلِ ـ وبهب ـ ولوِ « دس» ـ
دٍ ًمغِ ـ ػٌَاى سویٌبس یب وٌگشُ (داخل گیَهِ) ـ ٍیشگَل ـ صهبى ثشگضاسی ( داخل پشاًتض ) ـ وبهب ـ هحل ثشگضاسی ـ وبهب
 غفحبت چبح ضذُ دس وتبة هدوَػِ همبالت ـ وبهب ـ ًبم اًتطبسات ـ ًمغِ سؼیذی ،عً :مص خذهبت هذیشیتی دسپیطشفت فشٌّگی ،دس « :سویٌبس ثشسسی تحلیلی ػَاهل هؤثش دس پیطشفتْبی فشٌّگی» ( ،
ضیشاص ،غع ،27-25اًتطبسات داًطگبُ ضیشاص

 15-11اسدیجْطت ،)1378
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دس غَستی وِ دس هتٌی ّن اص هٌبثغ فبسسی ٍ ّن اًگلیسی استفبدُ ضذُ ثبضذ ثشای فْشست ًَیسی هٌبثغ :
الف) اگش سیستن ًٍىٍَس هَسد استفبدُ لشاس گیشد هٌبثغ ثِ تشتیت ظَْس دس هتي فْشست خَاٌّذ ضذ ٍ اختالط هٌبثغ
فبسسی ٍ اًگلیسی ایشادی ًذاسد
ة) اگش سیستن ّبسٍاسد (الفجبیی ) ثىبس سٍد اثتذا هٌبثغ ّوضثبى سپس هٌبثغ صثبى دیگش آٍسدُ هی ضًَذ(ثِ تشتیت الفجبیی (
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ضیوه رفرنس نویسی هنببغ الكترونیكی
ًحَُ دسج هٌبثغ الىتشًٍیىی دس هتي
: اگش هٌجغ الىتشًٍیه ثَدُ ٍ ضوبسُ غفحِ ًذاسد دس غَست دستشسی ضوبسُ پبساگشاف آٍسدُ هی ضَد
As Myers (2000, Para 5) aptly phrases it ,”psitive emtins are bty an – better t
live fulfilled,with jy [and ther psitive emtins ] – and a means t a mre caring and
healthy sciety”

ُهشثَعِ دس هتي اضبس

 ثِ ٍة سبیت،) اگش توبم یه ٍة سبیت ثِ ػٌَاى هٌجغ اضبسُ ضَد ( ٍ ًِ لسوتی اص آى سبیت: هی ضَد ٍ ًیبصی ثِ لشاسگیشی دس فْشست هٌبثغ ًذاسد

Duglass (http: // duglass Speech Newsedu/) is a well rganized site fr lcating
American speeches
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 ( ٍ غیشُ وِ ایي هَاسدe-mail)

 ًبهِ ّبی الىتشًٍیه، هىبلوبت، خبعشات، ًبهِ ّب، سخٌشاًی ّب،ـ هىبتجبت ضخػی

:  ًَع هىبتجِ ٍ تبسیخ خَاّذ ثَد،ًجبیذ دس فْشست هٌبثغ دسج ضًَذ ٍ فمظ دس هتي ثِ آًْب اضبسُ هی ضَد وِ ضبهل ًبم
R Pugliese ( Persnal cmmunicatin, March 23, 1990 ) als verified this

ًحَُ ًَضتي هشاخغ الىتشًٍیىی دس فْشست هٌبثغ

: ـ ًحَُ ًَضتي هشخغ ٍة سبیت ّب ( لسوتی اص ٍة سبیت
:ثِ دٍ هثبل صیش تَخِ وٌیذ
Lynch, Time1996 DS9 Trials and Tribble-actins review [n Line] Peria IL: Bradley
University; Available frm http:// wwwbradley
edu/cmpusrg/psihi/DS9/ep/503rhtm; Internet; accessed 8 ctber 1997
Internatinal Civil rganizatin Cnventin n Internatinal Civil Aviatin 1996 [n Line]
Aviailable Frm: http: // wwwme

titechacjp=@=:wwwcmrg/ica/takeffhtm

دس غَستی وِ ول ٍة سبیت ثؼٌَاى هشخغ ثبضذ دس ّوبى هحل اضبسُ ضذُ ٍ دس فْشست هٌبثغ ٍاسد ًخَاّذ ضذ
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تقسین بنذی روضهبی تحقیق درػلوم رفتبری

بر اسبس اهذاف تحقیق
وبسثشدی
تَسؼِ ای
ثٌیبدی
بر اسبس نحوه گردآوری داده هب
تَغیفی (غیشآصهبیطی)
آصهبیطی

تبریخی :تحمیك دسهَسدهَضَػی هؼیي وِ دسگزضتِ ٍدسیه همغغ صهبًی هطخع اتفبق افتبدُ اًدبم هی ضَد
ویژگی هب :
ثستگی ثِ اعالػبتی داسدوِ تَسظ دیگشاى خوغ آٍسی ضذُ است
اطالػبت هوردنیبزدراین تحقیق ازدوهنبغ بذست هی آیذ  :هٌبثغ اٍلیِ  /هٌبثغ ثبًَیِ
ارزضیببی هحقق دراین تحقیق به دوصورت انجبم هی ضود  :اسصضیبثی ظبّشی یبخبسخی  -اسصضیبثی دسًٍی یب داخلی
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نظرات هخبلف:
ًذاضتي خٌجِ ػلوی ثذلیل ػذم لبثلیت پیص ثیٌی
ػذم لبثلیت تطخیع غالحیت وسبًی وِ گضاسش ّب ٍهطبّذات سا اسائِ هی ًوبیٌذ
اثْبم هحمك دستطخیع حمبیك
ػذم وٌتشل یب دستىبسی دسهتغیشّبی تحمیك
نظرات هوافق:
ثذلیل عی وشدى هشاحل هختلف یه تحمیك هی تَاى گفت یه تحمیك تبسیخی خٌجِ ػلوی داسد
استفبدُ اص ثؼضی احتوبالت ضجیِ ثِ اغَل هَسداستفبدُ دس ػلَم فیضیىی
ٍخِ تطبثِ تحمیك تبسیخی ثب ثیطتش تحمیمبت ػلَم سفتبسی هبًٌذ

خبهؼِ ضٌبسی ،سٍاًطٌبسی ٍ التػبد دسػذم تَاًبیی

هحمك دس وٌتشل هحذٍدیت ّب
توصیفی  :تَغیف ػیٌیٍ ،الؼی ٍهٌظن خػَغیبت یه هَلؼیت یب یه هَضَع ثذٍى دخبلت یب ًتیدِ گیشی
ویژگی هب:
سؼی دسخوغ آٍسی اعالػبت ٍالؼی ٍهفػّل
سؼی دسضٌبسبیی ٍثشسسی ضشایظٍ ،لبیغ خبسی ٍهسبئل هَخَد
سؼی دسهمبیسِ ٍاسصضیبثی ٍلبیغ
تذاوهی وهقطؼی  :ثشسسی چگًَگی هشاحل سضذ ٍتغییشات ًوًَِ ّب ثب گزضت صهبى
ویژگی هب
تَخِ ثِ هتغیشّب ٍسضذٍگستشش آًْب دس عَل صهبى
ػذم تَاًبیی لبثلیت تؼوین ًتبیح حبغل اصتحمیك
تبثیش استوشاس هحمك ٍ هخبسج هبدی ٍهبلی صیبد ثشًتبیح تحمیك
ػذم تَاًبیی استفبدُ اص تؼذاد آصهَدًیْبی صیبد
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ثْتشیي سٍش ثشای هغبلؼِ ٍثشسسی هشاحل هختلف سضذ دس خبًذاساى ثخػَظ اًسبى
هوردی یب زهینه ای ّ :ذف ضٌبسبیی ٍدسن خبهؼی اص یه دٍسُ وبهل یب لسوتی هْن اصیه ٍاحذ
ویژگی هب:
هغبلؼِ ٍثشسسی تؼذاد ثیطتشی اص هتغیشّب دسیه ًوًَِ ٍاحذ ثشخالف تحمیك تَغیفی
اسائِ ًتبیح وبهل ٍسبصهبى یبفتِ ثذلیل هغبلؼِ ٍتحمیك ػویك ٍٍسیغ دسهَسدیه ٍاحذ
نب رسب یی هب :
ػذم تَاًبیی تؼوین ثِ گشٍّی وِ ٍاحذ هتؼلك ثِ آى است
تبثیش تؼػجبت ٍرّي هحمك ثش ًتبیح حبغل اص تحمیك
نكبت هثبت :
استفبدُ هفیذ دس هغبلؼبت ػلَم تشثیتی ٍاختوبػی
داضتي هثبلْب ٍضشح ٍلبیغ وِ هی تَاى اص تشویت آًْب ًتبیح لبثل تؼوین ٍهؼٌی داس ثذست آٍسد
هوبستگی :هغبلؼِ ٍثشسسی هیضاى تغییشات یه یبچٌذػبهل دساثش تغییشات یه یبچٌذػبهل دیگش
حبلت اول :هحمك دٍدستِ اص اعالػبت یه گشٍُ سا دساختیبسداضتِ ٍثب هحبسجِ ضشیت ّوجستگی هی تَاًذ هیضاى ساثغِ
ثیي آًْبسا آضىبس ًوبیذ
حبلت دوم :هحمك یه دستِ اعالػبت اصدٍ گشٍُ سا دساختیبسداضتِ ٍثب هحبسجِ ضشیت ّوجستگی هی تَاًذ هیضاى ساثغِ
ثیي آًْبسا آضىبس ًوبیذ
تحقیق هوبستگی درصذد پبسخگویی به سئواالت زیراست :
آیبساثغِ ای ثیي ایي دٍدستِ اص اعالػبت ٍخَدداسد؟
خْت ّوجستگی هثجت است یبهٌفی؟
هیضاى ٍهمذاسایي ّوجستگی چمذساست؟
ویژگی هب :
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هٌبست ثشای استفبدُ دستحمیمبتی است وِ داسای هتغیشّبی صیبداست
هٌبست ثشای سٌدص ٍاسصیبثی چٌذهتغیشٍسٍاثظ فیوبثیي آًْبدسلحظِ ای ٍیژُ ٍدسضشایظ ٍالؼی است
ایي ًَع تحمیك فمظ دسخبت ّوجستگی ٍسٍاثظ ثیي هتغیشّبسا هَسد ثشسسی لشاسهی دّذ
هحذودیت هب :
سٍاثظ ػلت ٍهؼلَلی ثیي هتغیشّب ضٌبسبیی ًوی ضَد
وٌتشل هتغیشّبی هستمل ون است
تبثیشسٍاثظ هػٌَػی ٍ ػَاهل خبسج اصهحذٍدُ تحمیك ثشًتبیح صیبداست
ػِلّی یب پس ازوقوع  :ثشسسی ٍوطف سٍاثظ ثیي ػَاهل ٍضشایظ خبظ یب سفتبس پس اصٍلَع آًْب
ویژگی :
ثشسسی ػلل پس اصٍلَع آًْب
نكبت هثبت:
تحمیك دسضشایغی وِ تَاًبیی گضیٌص ،وٌتشل ٍدستىبسی ػَاهل ٍخَدًذاسد ،اخشا هی ضَد
غشفِ خَیی دسّضیٌِ ّب
ثذست آٍسدى ًتبیح ٍاعالػبت هفیذ دسصهیٌِ چگًَگی ضشایظ ٍلَع ٍپیبهذ هتغیشّب
سػبیت ػشف ٍضئًَبت اخاللی هَسدلجَل خبهؼِ
نبرسبیی هب :
ػذم تَاًبیی وٌتشل هتغیشّبی هستمل
ػذم اعویٌبى وبهل ًسجت ثِ ػَاهل ػِلّی ٍالؼی وِ سجت ثشٍص ػول یب اثش هَسدهغبلؼِ گشدیذُ است
اثْبم دستؼییي ػلت یب ػلل اغلی ثشٍص ًتیدِ
اختالف دالیل ثشٍص هتغیشّب دس خَاهغ هختلف ٍضشایظ هتفبٍت
تجربی( حقیقی )  :هغبلؼِ  ،ثشسسی ٍچگًَگی تبثیشسٍضْب ،هحشوْب ٍضشایظ خبظ دسسفتبس یب ضشایظ گشٍُ ًوًَِ
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هذف آنی :پیص ثیٌی ٍلبیغ دسضشایظ تدشثی ٍآصهبیطگبّی
هذف غبیی  :تؼوین یبفتِ ّب ًٍتبیح حبغل اص تحمیك ثِ گشٍّی ثضسگتشٍ ،سیؼتش ٍخبسج اص ضشایظ آصهبیطگبّی ٍتدشثی
ویژگی:
وٌتشل هستمین ٍضذیذهتغیشّب
استفبدُ اص گشٍُ گَاُ
ًظبست دلیك هحمك
پبسخگَیی ًتبیح حبغل اصتحمیك ثِ فشضیِ ّب
لبثلیت تؼوین ًتبیح ثَسیلِ وٌتشل هتغیشّبی ًبخَاستِ
استفبدُ اص سٍضْبی آهبسی هٌبست ثشای تدضیِ ٍتحلیل یبفتِ ّب
ثشسسی اثشات ٍسٍاثظ ثیي هتغیشّب ثغَس لبعغ ٍثِ ػجبستی ثب استفبدُ اص لبًَى ّوِ یب ّیچ
نیوه تجربی :سؼی هحمك دس سسبًذى تحمیك ثِ تحمیك تدشثی ثب استفبدُ اصتالش دسحزف هتغیشّبی ًبخَاستِ
ویژگی:
اخشای تحمیك دسضشایظ ٍالؼی ٍحمیمی اختوبػی
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ثغَس خالغِ ّش تحمیك سا ثش اسبس ّذف یب لػذی وِ دًجبل هیوٌذ هیتَاى ثِ سِ دستِ صیش ًیض تمسین ًوَد.
 -1تحقیق بنیبدیResearch Basic or Fundamental :
ّذف ایي ًَع تحمیك ایدبد ًظشیِ اص عشیك وطف اغَل یب لَاػذ ولی است ٍ تَخْی ثِ وبسثشد ػولی یبفتِ ًذاسد.
ًتبیح ایي گًَِ تحمیك اغلت هدشد ٍ ولی ّستٌذ .ثیطتش تحمیمبت دس صهیٌِ یبدگیشی اص ایي ًَػٌذ.
 -2تحقیق كبربردیApplied Research :
ّذف ایي ًَع تحمیك آصهَى هفبّین ًظشی دس هَلؼیتْبی هسبئل ٍالؼی صًذگی ٍ حل هطىالت هلوَس است ٍ
ًتبیح ایي تحمیك ػیٌی ٍ هطخع هیثبضذ تحمیمبت آهَصضی دس حبلت ولی وبسثشدی هیثبضٌذ.
 -3تحقیق ػولیAction Research :
ّذف ایي ًَع تحمیك ثش وبسثشد فَسی هتوشوض است ٍ ثِ ایدبد ًظشیِ یب وبسثشد ػوَهی یبفتِّب تَخْی ًذاسد.
تأویذ آى ثش حل هطىالت فَسی ٍ هَلؼیتْبی هحلی هیثبضذ .تحمیمبت آهَصضی هحلی ٍ هٌغمِای اص ایي ًَع
هیثبضٌذ.
انواع دیگر روضهبی تحقیق
تحمیك ٍ پژٍّطی ثشای آگبّی ٍ ضٌبخت هدَْالت ٍ پیثشدى ثِ هسبئل ًبضٌبختِ غَست هیگیشد دس اًسبى هیل
ثِ داضتي ٍ وطف حمبیك حبلت فغشی داضتِ ٍ ّویي اهش یىی اص ػَاهل هؤثش دس پیطشفت اهش تحمیك ٍ ایدبد
سٍضْبی هختلف ثَدُ است اًسبى ّوَاسُ ثشای سسیذى ثِ همػَد ٍ حل هطىالت ,ساّْبی هختلف سا تدشثِ
هیًوبیذ ٍ هٌبستتشیي ساُ ٍ سٍش سا اًتخبة هیوٌذ ثٌبثشایي سٍش تحمیك ػجبست اص ثىبسگیشی ساُ ٍ سٍش
خبغی است وِ اعالػبت هٌبسجتش ٍ ثیطتش سا دسثبسُ هَضَع هَسد هغبلؼِ فشاّن ًوَدُ ٍ ػَاهل ٍ ػلل هشتجظ
ثذاى سا هطخع ًوبیذ.
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دس ػلَم هختلف اص سٍضْبی هخػَظ ٍ هتفبٍت ثشای هغبلؼِ ٍ ثشسسی استفبدُ هیضَد تب ضٌبخت هَضَع تحت
ثشسسی سا هوىي گشداًذ دسػلَم اًسبًی ًیض سٍضْبی تحمیك ثػَستْبی گًَبگَى تمسینثٌذی ضذُاًذ وِ سایحتشیي
آًْب ثِ لشاس صیش است ( الصم ثِ تَضیح است وِ تؼییيوٌٌذُ ًَع سٍش تحمیك هشثَط ثِ هبّیت سؤال هَسد ثشسسی
ٍ ًَع اعالػبتی است وِ ثشای ضٌبخت هَضَع ,خوغآٍسی هیضَد).
 -1سٍش تبسیخی Historical Method
 -2سٍش تَغیفی Descriptive Method
 -3سٍش تدشثی Experimental Method
دس صیش ثِ تَضیح هختػش ّش یه اص ایي سٍضْب هیپشداصین:
تحقیق تبریخی
تحمیك تبسیخی فؼبلیتی است ثشای ضٌبخت ٍالؼیتّبی گزضتِ ٍ یه اص دضَاستشیي اًَاع پژٍّص است ایي
تحمیك ٍلبیغ هشثَط ثِ گزضتِ سا هَسد تؼجیش ٍ تفسیش ٍ اسصیبثی لشاس هیدّذ .دس ایي سٍش ّذف ایي است وِ
ٍلبیغ گزضتِ دلیك ٍ دسست ضٌبسبیی ضًَذ تب ٍضغ هَخَد ثْتش دسن گشدد دس سٍضْبی دیگش هبًٌذ تَغیفی یب
تدشثی هحمك هیتَاًذ ًوًَِ هَسد هغبلؼِ سا ثب هیل خَد اًتخبة ًوبیذ ,اهب دس تحمیك تبسیخی هدجَس است فمظ
اعالػبت ٍ اسٌبدی سا وِ اص گزضتِ ثبلی هبًذُاًذ هَسد ثشسسی لشاس دّذ ثشسسی ٍضغ تؼلین ٍ تشثیت ایشاى دس
دٍساى لبخبس ًوًَِای اص تحمیك تبسیخی است ثشسسی سًٍذ آهَصش ػبلی ایشاى اص تطىیل داًطگبُ خٌذیضبپَس تب
تأسیس داسالفٌَى هثبل دیگشی اص ایي ًَع تحمیك هیثبضٌذ.
تحقیق توصیفی
هغبلؼبت تَغیفی ثشػىس تحمیمبت تبسیخی دس هَسد صهبى حبل ثِ ثشسسی هیپشداصد .ایي ًَع تحمیك ثِ تَغیف
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ٍ تفسیش ضشایظ ٍ سٍاثظ هَخَد هیپشداصد ایي گًَِ تحمیك ٍضؼیت وًٌَی پذیذُ یب هَضَػی سا هَسد هغبلؼِ لشاس
هیدّذ ٍ داسای اًَاع گًَبگًَی ثذیي لشاس است:
الف) تحمیك ثشآٍسدی  :هَلؼیت یه پذیذُ سا دس یه صهبى تَغیف هیوٌذ ایي سٍش ّیچگًَِ فشضیِای سا
پیطٌْبد ًویوٌذ سٍاثظ هتغییشّب سا هَسد هغبلؼِ لشاس ًویدّذ ٍ ثشای الذاهبت ثؼذی تَغیِای ًویوٌذ ثلىِ
غشفبً هَلؼیت هَخَد سا تَغیف هیوٌٌذ هثبل تَغیف پیطشفت داًطدَیبى دس خْت اّذاف آهَصضی دسٍس دس
یه صهبى هؼیي یب سشضوبسی ػوَهی ثشای هطخع ًوَدى ٍضؼیت خوؼیت وطَس.
ة) تحمیك اسصضیبثی :ایي سٍش ثِ اسصشگزاسی دسثبسُ فَائذ اختوبػی ,هغلَة ثَدى یب هؤثش ثَدى یه فشایٌذ,
هحػَل ,یب ثشًبهِ هیپشداصد ٍ ثِ وبسثشد یبفتِّبی خَد تَخِ داسد .ایي ًَع تحمیك اغلت ثب تَغیِّبیی دس خْت
الذاهبت سبصًذُ ّوشاُ هیثبضذ ٍ دس پی یبفتي لَاًیي ولی ٍ لبثل گستشش ثِ سبیش هَلؼیتْب ًیست .هثبل :ثشسسی
هیضاى ثوشثخطی ثشًبهِّبی آهَصضی داًطگبّْب ,اخشای ثشًبهِ سضتِّبی ػلَم پبیِ تب چِ اًذاصُ غالحیتْبیی سا
وِ وویتِ ثشًبهِسیضی داًطگبّْب تذٍیي ًوَدُاًذ ػولی هیسبصد ,یب آیب ٍسبیل ٍ اهىبًبت یه وتبثخبًِ هؼیي
هٌبست هیثبضٌذ؟
هیتَاى هغبلؼبت پیگیشی (  )follow- up studyسا یىی اص اًَاع تحمیك اسصضیبثی داًست ایي ًَع تحمیك افشاد
سا پس اص گزساًذى یه دٍسُ آهَصضی یب یه دٍسُ دسهبًی ٍ یب دٍسُ تحػیلی هَسد هغبلؼِ لشاس هیدّذ ّذف ایي
ًَع هغبلؼِ ایي است وِ هطخع وٌذ تأثیش هؤسسِ یب دٍسُ خبظ ثش افشاد چِ ثَدُ است ایي ًَع هغبلؼِ هیتَاًذ
اعالػبت هفیذی سا دس هَسد دٍسُّبی آهَصضی یب وبس هؤسسبت دس اختیبس لشاس دٌّذ تب ثتَاى تغییشات الصم سا دس
ثشًبهِّب ثِ ػول آٍسد هثبل  :هغبلؼِ هَفمیت دس ضغل ٍ یب هَفمیت دس یبفتي ضغل فبسؽالتحػیالى داًطگبّْب یب
اسصیبثی پیبهذّبی آهَصش ضوي خذهت اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبّْب دس آهَصش .
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ج) هغبلؼِ هَسدی  :ػجبست اص هغبلؼِ ػویك ٍ گستشدُ یه هَسد دس هذت صهبى است .دس ایي سٍش یه فشد یه
خبًَادُ ,یه گشٍُ ٍ یب یه داًطگبُ هَسد هغبلؼِ دلیك ٍ ّوِ خبًجِ لشاس هیگیشد ّذف هغبلؼِ ضٌبخت ولیِ
هتغیشّبی هشثَط ثِ هَسد است ثْتشیي هثبل دس ایي هَسد هغبلؼِ پضضىی یب سٍاًىبٍی سٍی یه فشد است ایي
سٍش هیتَاًذ ثِ ػٌَاى صهیٌِای ثشای هغبلؼبت ٍسیغ ثؼذی هَسد استفبدُ لشاس گیشد .
د) هغبلؼِ پیوبیطی  :ایي سٍش ضبهل خوغآٍسی اعالػبت ثِ عَس هستمین اص گشٍّی اص افشاد است ًوًَِ هغبلؼبت
پیوبیطی هؼوَالً ثضسي است( اص  100تب  250هیلیَى ًفش ) ثِ ٍسیلِ ایي سٍش اعالػبت هختلفی سا هیتَاى
ثذست آٍسد وِ والً ضبهل ًَ 3ع هیثبضٌذ:
اعالػبت دس هَسد ٍالؼیتْب ,ػمبیذ ٍ سفتبسّبٍ ,الؼیت ػجبست است یه پذیذُ یب ٍیژگی وِ ثتَاى آى سا هطبّذُ
ًوَد ٍ ضبهل هتغیشّبیی ًظیش سيً ,ژاد خٌس ،دسآهذ ٍ سبلْبی تحػیل هیثبضٌذ .ثِ عَس ولی ٍالؼیتْب ضبهل
ّش چیضی ّستٌذ وِ ثتَاى آى سا هَسد سسیذگی لشاس داد  .ػمیذُ ػجبست اص ثیبى یه پبسخ احسبس ٍ یب یه سفتبس
ػوذی است  .ػمبیذ سا هیتَاى ثِ عَس ػیٌی اًذاصُ گشفت اهب ًویتَاًٌذ هَسد سسیذگی لشاس گیشًذ .سفتبس ضبهل
ػول است وِ تَسظ فشد غَست هیگیشد .
تحمیك پیوبیطی هتغیشّبی هحذٍدی سا دس هَسد تؼذاد صیبدی اص افشاد هَسد هغبلؼِ لشاس هیدّذ .هؤسسِ وبلَح
اص ایي سٍش ثشای ثشسسی ػمبیذ هشدم دس سیبست ٍتدبست استفبدُ هیوٌٌذ .پژٍّطگشاى دس التػبد ،هشدمضٌبسی،
سٍاىضٌبسی ،ثْذاضت ٍ تؼلین ٍتشثیت اص ایي سٍش استفبدُ هیوٌٌذ .تحمیك پیوبیطی ،ثشػىس تحمیك تبسیخی ثب
پذیذُّبیی وِ دس صهبى حبل اتفبق هیافتٌذ سشٍوبس داسًذ .
ّـ ) تحمیك تىبهلی( تَسؼِای) :ضبهل داضتي اعالػبت دلیك دس صهیٌِّبی تَسؼِ ثشًبهِّب ٍ سضذ ٍ تىبهل افشاد
هیثبضذ .ایي ًَع هغبلؼِ ثِ ثشسسی هیضاى تغییشات ٍ الگَّبی ثشًبهِّب ٍ یب سضذ افشاد دس عَل هذت صهبى
هیپشداصد ٍ هوىي است ثِ دٍ سٍش عَلی (تذاٍهی) ٍ ػشضی(همغؼی) غَست گیشد.
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ٍ) هغبلؼبت ّوجستگی :یىی اص سٍضْبی ثسیبس هتذاٍل دس تحمیمبت تَغیفی است وِ ثِ ثشسسی سٍاثظ دٍ هتغیش
هیپشداصد .هثبل :ساثغِ ثیي هؼذل ضطن هتَسغِ ثب هَفمیت دس دٍساى تحػیل دس داًطگبُ  .دس هغبلؼبتی وِ
ثوٌظَس تذٍیي فشضیِ ٍ یب آصهَى آى تذٍیي ضذُاًذ هیتَاى اص سٍش ّوجستگی استفبدُ ًوَد .ثشای هحبسجِ
ّوجستگی ثیي دٍ هتغیش اص ضشیت ّوجستگی استفبدُ هیضَد چَى هوىي است هتغیشّبی تحمیك اص ًَع
همیبسْبی هختلف اًذاصُگیشی (اسوی ,ستجِای ,فبغلًِ ,سجی) ثبضذ .ثٌبثشایي ثشای هحبسجِ هیضاى استجبط ثیي دٍ
هتغییش اص ضشایت هختلف ّوجستگی استفبدُ هیگشدد .ضشیت ّوجستگی ثیي  +1تب  -1دس تغییش است.
ص) تحمیمبت پس اص ٍلَع  :ایي ًَع تحمیمبت ثِ ثشسسی سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی ثَسیلِ ثشسسی پیآهذّبی هَخَد
هیپشداصد .اگش سؤال تحمیك ٌّگبهی هغشح گشدد وِ همذاس هتغیش هستمل لجالً ٍ ثغَس عجیؼی هطخع ثبضذ,
چٌیي تحمیمی سا ثؼذ اص ٍلَع هیًبهٌذ .هحمك وبس خَد سا ثب هطبّذُ ٍ ثشسسی هتغییش یب هتغییشّبی ٍاثستِ
ضشٍع هیوٌذ تب ثتَاًذ ثِ هتغییش یب هتغییشّبی هستمل ثشسذ .دسٍالغ اص هؼلَل ضشٍع هیوٌذ تب ثتَاًذ ػلت سا
خستدَ وٌذ اگش ّذف هحمك ثشسسی هیضاى هَفمیت داًطدَیبى هدشد ٍ هتأّل ثبضذً .بچبس است وِ اص هیبى
داًطدَیبى هدشد ٍ هتأّل هَخَد دس داًطگبُ تؼذادی سا اًتخبة ٍ هَفمیت آى دٍ سا هَسد هغبلؼِ لشاس دّذ.
ثشسسی ػلل خَدوطی ,ػلل حَادث ساًٌذگی ,یب ػلل عالق هثبلْبیی اص تحمیمبت پس اص ٍلَع هیثبضٌذ .الصم ثِ
تزوش است وِ ثشخی اص داًطوٌذاى ایي تحمیك سا اص ًَع تَغیفی خذا ًوَدُ ٍ آى سا دس عجمِثٌذی هدضایی ثِ
ّویي اسن لشاس هیدٌّذ.
تحقیق تجربی
تحمیك تدشثی یب آصهبیطی یىی اص دلیكتشیي ٍ وبسآهذتشیي سٍضْبی تحمیك است وِ ثشای آصهَى فشضیِّب هَسد
استفبدُ لشاس هیگیشد ّذف ایي تحمیك ثشسسی تأثیش هحشوْب ,سٍضْب ٍ یب ضشایظ خبظ هحیغی ثش سٍی یه گشٍُ
آصهَدًی هیثبضذ .اص خػَغیبت سٍش تدشثی ایي است وِ ضوي دستىبسی یب هذاخلِ دس هتغیشّب
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( ٍ ) Manipulation or Interventionوٌتشل ضشایظ( ً )controlتبیح ثذست آهذُ سا دس هَسد گشٍّی وِ
ثب اًتسبة( )

 Randomizationتػبدفی اًتخبة ضذُاًذ ,هَسد هطبّذُ لشاس هیدّذ.

دس ایي تحمیك ,پژٍّطگشاى ثِ هٌظَس وطف سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی یه یب چٌذ گشٍُ سا ثِ ػٌَاى گشٍُ تدشثی تحت
ضشایظ خبظ (هتغیش هستمل) لشاس هیدّذ ٍ ًتبیح سا (هتغیش ٍاثستِ) ثب گشٍُ ٍ یب گشٍّْبی گَاُ وِ تحت چٌبى
ضشایغی ًوَدُاًذ ,همبیسِ هیوٌذ .ثشسسی اثشات دٍ سٍش هختلف تذسیس (هتغیش هستمل) دس پیطشفت تحػیلی
(هتغیش ٍاثستِ) داًطدَیبى داًطگبُ ثب استفبدُ اص گشٍّْبی تدشثی ٍ گَاُ ,ثب ثشسسی اثشات یه ثشًبهِ آهَصضی
استؼوبل هَاد هخذس ًوًَِّبیی اص تحمیمبت تدشثی ّستٌذ.
ٌّگبهی وِ اًتخبة افشاد تحت تدشثِ ثػَست تػبدفی هوىي ًجبضذ ٍ یب ًتَاى هتغییشّبی هستمل سا وبهالً
دستىبسی ٍ یب دس آًْب هذاخلِ ًوَد اص سٍش تحمیك ًیوِ ـ تدشثی

 Quasi-Experimentalیب ضجیِ تدشثی

استفبدُ هیضَد .اغلت تحمیمبتی وِ دس هَسد اًسبى ٍ ثِ ضیَُ تدشثی اًدبم هیگیشد ,هؼوَالً اص ًَع ضجیِ تدشثی
هیثبضٌذ.

