نحوه نگارش مقاالت

هفتمين كنگره انجمن روانشناسي ايران

به نام هستيبخش
راهنمای نگارش مقاالت (خالصه مبسوط) هفتمین کنگره انجمن روانشناسي ایران
محورهای خالصه مبسوط
خالصه مبسوط ساختاری مشابه با مقالههای کامل علمی -پژوهشی دارد .خالصهی مبسوط در اصل بسطیافتهی چكیده این نوع مقالهها است.
بنابراین ،در گزارش خالصهی مبسوط بیش از هرچیز بر تبیین مسأله ،روششناسی پژوهش و بحث و تبیین یافتهها تأکید میشود .در متن زیر،
ساختار خالصهی مبسوط تشریح شده است .امید است نویسنده یا نویسندگان محترم در جهت درك بهتر دانشجویان و شرکتکنندگان از مقالههای
ارائه شده در همایش موارد ذکر شده را رعایت فرمایند.

عنوان مختصر و متناسب با هدف ،محتوا و نتایج مطالعه باشد:
وسط چین شود و با قلم  B Titrو اندازهی  12نوشته شود
عنوان ( ،)Titleبا حداکثر  15واژه باید آیینۀ تمام نمای مطالعه انجام شده باشد .اصول زیر را در نوشتن عنوان رعایت کنید:
.1

.2

.3
.4

موجز و مختصر باشد :عنوان چكیدهترین بخش یک مطالعه است .پس ،آن باید برچسبی موجز از موضوع اصلی مورد مطالعه باشد .یعنی،
عنوان حاوی متغیرهای اصلی پژوهش و روابط بین آنها باشد .طول عنوان حداکثر  10تا  15واژه باشد و تا حد ممكن به صورت جمله
نوشته نشود.
از افزونگی خودداری شود :از آوردن نام مكان و زمان مطالعه خودداری شود ،مگر آن که مطالعه از نوع شيوعشناسي باشد یا آن که
زمان و /یا مكان مطالعه جز مسأله پژوهش باشد .همچنین ،از آنجا که واژههای عنوان در نمایهسازی ( ) indexingاستفاده میشود؛
بنابراین ،از واژههایی که به این هدف کمكی نمیکنند اجتناب کنید .برای مثال ،واژههای روش و نتایج به طور معمول در عنوان ظاهر
نمیشوند ،نباید اصطالحاتی چون یک مطالعه یا بررسی آزمایشیِ ،بررسی ،مقایسه ،و /یا حتّی در صورت امكان رابطه ،اثر ،تأثیر ،پیش
بینی ،مدل و آزمون را استفاده کرد .در برخی موارد آوردن متغیرهای اصلی مطالعه پشت سر هم کفایت میکند .با وجود این ،گاهی اوقات
اصطالحی نظیر یک ترکیب پژوهشی یا فرا-تحلیل اطالعات مهمی را به خواننده بالقوه منتقل میکند و در عنوان نیز ذکر میشوند.
دقیق باشد :بیان دقیق واژهها یا متغیرهای مورد مطالعه به نمایهسازی دقیق و کامل مقاله کمک میکند .نباید از مخفف واژهها و /یا واژه-
های جدید استفاده شود.
درست و مناسب باشد :واژهها و اصطالحات به طور صحیح و بجا مورد استفاده قرار گیرند .برای مثال ،در پژوهشهای آزمایشی واژههاای
امکانسننجي ( ،)Feasibilityكارآمنی ( ،)efficacyاثربخشني ( )effectivenessو كنارايي ( )efficiencyخاود جاز

متغیرهای وابسته و پیامد مطالعه محسوب میشوند .از آوردن آنها همراه با حرف "بر" و با متغيرها وابسته بهجاد خاودداری شاود.
برای مثال عنوان "اثربخشی درمان فراشناختی بر افسردگی دانشجویان" نادرست است .به جای آن میتوان نوشات" :اثربخشای درماان
فراشناختی در دانشجویان افسردهخو" .یعنی این واژهها (اثربخشی) همراه با متغیر مستقل (درمان فراشناختی) و گروه خاص مورد مطالعاه
(در دانشجویان افسردهخو) آورده میشود.
 .5دربرگیرنده باشد :عنوان دربرگیرندهی محتوای مقاله ،متناسب با هدفهای پژوهش ،و بیانگر نتایج اصلی مطالعه (در صورت جدیاد باودن)
باشد .از این رو ،در پژوهشهای آزمایشی (مداخلهای) عنوان باید به گونهای واضح مشكل رفتاری و نوع مداخله را به تصویر بكشد و نشان
دهنده اثر متغیر(های) مستقل (یعنی ،نوع مداخله) بر متغیر(های) وابسته (یعنی ،مشكل رفتاری) باشد .یعنی ،به گونهای بیان شود که متغیر
وابسته را به عنوان تابعی از متغیر مستقل به تصویر بكشد .لذا ،واژههایی نظیر اثر میتواند به گونه آشكار در عنوان بیاید یاا در آن مساتتر
باشد .در پژوهشهای غیر آزمایشی بر حسب تأکید بر روی نمونه خاص ،پیدا کردن رابطه بین متغیرها ،پیش بینی متغیر(هاای) ماالك از
روی متغیرهای پیش بین یا مشخص کردن ویژگی های روانسنجی ابزار نحوه نوشتن عنوان مقاله متفاوت است .پس ،عنوان به گوناهای

نوشته شود که با خواندن آن مسأله پژوهش برای خواننده مشخص شود.
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خود -تبیینگر باشد :وقتی که عنوان به تنهایی خوانده میشود ،باید به طور کامل موضوع مورد مطالعه پوشش داده و آن را توضیح دهاد.
به هر حال ،اگر چه وظیفه اصلی عنوان این است که خوانندگان را درباره مطالعه مطلع سازد ،امّا یک عنوان همچنین به مثاباه عباارتی از
محتوای مقاله برای هدفهای چكیدهسازی ( )abstractingو ارجاع در پایگاههای متعدد اطالعاتی مورد استفاده قرار میگیرد.
توصیف کننده باشد :عنوان خنثی ،بی معنی ،گمراه کننده و نامعرف نباشد بلكه خبر دهنده (پیش بینی کننده) ،توصیفی -تحلیلی و مستقیم
باشد .یعنی ،از نتایج اتّفاق افتاده خبر دهد.
منحصر به فرد باشد :عنوان به گونهای بیان شود که بتواند این پژوهش را از سایر پژوهشها متمایز کند.
جذاب و ژورنالیستیكی نوشته شود :عنوان به اندازه کافی بُرندگی داشته باشد که خواننده را برای گردش در کال مقالاه آمااده کناد و او را
برای خواندن مقاله تشویق کند .پس ،عنوان فنی نوشته شود و با یک نگاه نظر خوانندگان و شنوندگان را به خود جلب کند.
روح مقاله و تابلو راهنما باشد :عنوان بهتر است تابلو راهنمای مقاله باشد و اندیشه اصلی مطالعه را به گونهی ساده خالصه کند .باه بیاان
واضحتر ،به خواننده بگوید مقاله درباره چیست و آنها را به صرف زمان برای خواندن مقاله تشویق کند.
خالصه این که ،عنوان باید جامع و مانع باشد .یعنی ،آن حاوی متغیرهای اصلی پژوهش و روابط بین آنها ،نتایج اصلی حاصال از مطالعاه،
گروه هدف مورد مطالعه و شاید بیانگر مبحث تئوریكی تحت مطالعه یا طرح پژوهش یا بافت یا زمینه مورد مطالعه باشد .پس ،بار حساب
شرایط یک عنوان باید به همه یا بخشی از این پرسشها پاسخ دهد:
 چه چيز ( )whatمطالعه شده است؟


چگونه ( )howموضوع مطالعه شده است؟



چه كساني ( )with whomمطالعه شدهاند؟ -توصیف گروه (جامعه) هدف و واحدهای اندازهگیری



مطالعه كجا/در چه بافتي ( )where/in what contextانجام شده است؟



چه نتيجه ( )what resultخاصی به دست آمده است؟

نام نویسنده (گان) مقاله زیر عنوان مقاله نوشته شود ،1نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود* ،2 ،و  12 ptاز عنوان فاصله داشته

باشد3

 1مشخصات نویسندگان زیر هم نوشته شوند
 2با قلم  B Mitraنوشته شوند و اندازهی قلم 11باشد

 3از اسامی به اندازهی  6 ptفاصله داشته باشد
در نوشتن نام نویسنده(گان) مقاله به نكات زیر توجه فرمایید:
 .1نویسندگانی که در صفحه عنوان فهرست میشوند باید صرفاً شامل افرادی باشند که نقش اساسی را در پژوهش ایفا کردهاناد .همچناین،
ترتیب اسامی معموالً بر اساس میزان مشارکتشان در پژوهش فهرست میشود.
 .2ابتدا نام کوچک و سپس نام خانوادگی نویسنده (گان) ،هر دو به طور کامل زیر عنوان ذکر شوند .از ذکر القابی نظیر ،دکتر ،مهندس ،دکترا،
پزشک ،استاد ،دانشیار ،استادیار ،پرفسور ،مدیر کل ،مدیر عامل ،رئیس و نظایر این جداً خودداری شود.
 .3وابستگی سازمانی نویسنده (گان) با شمارههای جداگانه برای هر مؤلف مشخص شود .نمونههای رایج وابستگی سازمانی عبارتند از:
 برای اعضای هیأت علمی صرفاً ذکر نام گروه آموزشی و دانشگاه (برای مثال ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه خوارزمی)،
 برای نویسنده (گانی) که در مراکز یا مؤسسات علمی وابسته به دانشگاه کار میکنند ذکر مكان کاار (بارای مثاال ،پژوهشاكده
خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی)،
 برای نویسنده (گانی) که در مراکز یا موسسات علمی مستقل از دانشگاه کار میکنند ذکر نام گروه آموزشای و موسساه (بارای
مثال ،گروه مطالعات زنان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی)،
 برای سایر افراد ذکر درجه علمی و دانشگاه محل تحصیل یا فارغالتحصیلی (برای مثال ،کارشناسی ارشاد روانشناسای باالینی،
دانشگاه شاهد) کفایت میکند.

2
این راهنما به سفارش انجمن روانشناسی ایران و توسط دکتر حمیدرضا حسنآبادی ( )hrhassanabadi @ gmail.comتألیف شده است.

نحوه نگارش مقاالت

هفتمين كنگره انجمن روانشناسي ايران
توجه :در شكل  1شمای کلی نحوه نگارش عنوان ،نام و مشخصات نویسندگان مقاله آمده است.
عنوان متناسب با هدف ،محتوا و نتایج جدید باشد

عنوان با قلم  B Titrو وسط چین
نوشته شود

نویسنده اول ،1نویسنده دوم ،2نویسنده سوم)B Mitra( . . . ،2
 نام و نام خانوادگی کامل نویسنده (گان)
ذکر شود.
 فاصله نام نویسندگان تا مشخصات آنها
به اندازهی  6 ptباشد.
 در صورت وجود چند نویسنده ،نویسنده
مسئول با ستاره مشخص شود.

 1گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
 3دانشجوی کارشناسی روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،قوچان ،ایران
 nمشخصات نویسنده (گان) دیگر
چکيیه

توجنه
• وابستگیهای سازمانی مشترك یک بار ذکر
شوند.
• اگر همۀ نویسندگان دارای یاک وابساتگی
سازمانی مشترك هستند نیازی به درج شماره
نیست.
• وابستگیهای سازمانی زیر هم نوشته شوند.

فاصله چكیده تا مشخصات مؤلف 1 :خط فاصله به اندازهی 12 pt

شكل .1شمایی از نحوهی نگارش صفحه مشخصات مقاله ( 10%از کل مقاله به صفحه مشخصات مربوط است)
چکيیه (راست

چین باشد)1

چكیده خالصه کوتاهی از مقاله با طول حداکثر  100تا  150واژه است .چكیده به عنوان مهمترین پرده نمايش یا در نقش یک آگهي برای
مقاله خدمت میکند و فرصتی را برای تحت تأثیر قرار دادن خواننده مهیا میکند .اصول زیر برای نگارش یک چكیده مناسب توصیه میشود:
 .1چكیده مقاله خالصهای تک پاراگرافی ،مختصر و در عین حال جامع و کامل از نكات اصلی مطالعه است و به خواننده کمک میکند تا با
یک وارسی سریع با محتوای مقاله آشنا شود .از این حیث مختصر است که باید در حد  100تا  120واژه بیان شود .جامع است چون
تمامی نكات اصلی مطالعه را در عبارتهای کوتاه پوشش میدهد.
 .2این خالصه ی تک پاراگرافی تورفتگی سطر اوّل را ندارد ،امّا همه پارگراف از سمت راست و چپ نسبت به متن اصلی به اندازهی 1 cm
تورفتگی دارد.
 .3چكیده باید به گونهای نوشته شود که خواننده را از مراجعه به متن اصلی مقاله بینیاز سازد؛ یعنی ،چكیده باید خود -تبيينگر باشد.
بنابراین ،در تدوین چكیده باید واژههای مهم و متغیرهای درون آن به گونه ساده و موجز تعریف شوند.
 .4همانند عنوان ،چكیده نیز برای بازیابی در پایگاههای چكیدهسازی و نمایهسازی مورد استفاده قرار میگیرد .از این رو ،نوشتن چكیده امری
است فنی ،لذا باید درست و دقیق نوشته شود.
 .5طبق آخرین ویراست  )2010( APAیک چكیده خوب باید شامل این ویژگیها باشد :دقيق باشی (اطمینان از انعكاس هدف و
محتوای دستنوشته به درستی) ،غير ارزشيابانه باشی ( گزارش به جای ارزشیابی) ،منسجم و خوانیني باشی (با زبانی واضح و
یكپارچه نوشته شود؛ از فعلها به جای اسم مصدر و از فعل معلوم به جای فعل مجهول استفاده کنید؛ از زمان حال برای توصیف نتیجه-
گیری یا نتایج دارای قابلیت کاربرد مداوم و از زمان گذشته برای توصیف متغیرهای دستكاری شده یا پیامدهای اندازهگیری شده و هدف
پژوهش استفاده کنید) و موجز و مختصر باشی (مختصر باشد و هر عبارت حداکثر اطالعات را منتقل کند؛ شامل چهار یا پنج مورد از
مهمترین مفاهیم ،یافتهها و تلویحات ضمنی نتایج باشد؛ از واژههای خاصی استفاده کنید که فكر میکنید دیگران در جستجوی
الكترونیكی از آن بهره میبرند).
یادداشتهای نویسنده(گان) :در پانویس صفحه نخست مقاله نوشته میشود.

.1
 .2مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند ،نام نویسنده مسئول با عالمت * مشخص شود و اطالعات بند  3برای وی ذکر گردد( .توجه :در صورت مشخص نشدن ،نفر
نام ،آدرس محل کار ،تلفن ،نمابر و آدرس پست الكترونیكی مؤلف برای مقالههای تک نویسنده در پانویس صفحه نخست ذکر شود.
اول از سوی هیأت رئیسه کنگره به عنوان نویسنده مسئول محسوب خواهد شود).

.3
.4
.5
.6
.7

محل انجام پروژه پژوهشی (یعنی ،شرکتکنندگان از جایی که انتخاب شدند) به گونهای دقیق و کامل و زمان انجام مطالعه نوشته شود.
بهتر است در این قسمت ذکر شود که آیا سازمان خاصی از انجام پروژه حمایت مالی کرده است یا نه؛ برای مثال ،آیا گرنتی دریافت شده است.
اگر گزارش حاضر مستخرج از پایاننامهی کارشناسی ارشد یا رسالهی دکتری است ،این موضوع ذکر شود.
اگر گزارش بخشی از یک پروژه مقیاس– بزرگ است بیان شود.

قدردانی از مشارکتهای حرفهای سایر افراد در پژوهش (برای مثال ،کمک در اجرای مطالعه ،تحلیل دادهها ،یا انتقاد از مقاله) ،و همچنین برای کمکهاای خااص در
آمادهسازی دستنوشته (برای مثال ،تایپ متن ،یا ترسیم شكلها و نقاشیها و تدوین عكسها) انجام شود.
توجه :این مورد میتوان در پایان قسمت بحث و قبل از منابع ذکر شود.
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 .6ساختار چکيیه مقاله ،به ترتیب ،شامل عناصر زیر است :زمينه مسأله (در یک جمله) که شواهدی را دال بر وجود مسأله با استناد
به آمارها یا نظرات متخصصان و /یا نتایج پژوهشها مطرح میکند؛ هیف اصلي که قصد و منظور از انجام پژوهش را (در یک جمله)
تعیین میکند؛ روش که در آن اطالعات مربوط به ویژگیهای شرکتکنندگان ،طرح ،مداخلهها و ابزار (در دو جمله) ذکر میشود؛
يافتهها ،که نتایج اصلی و مهم گزارش را (در دو جمله) شامل میشود و در نهایت نتيجهگير ها ،به ویژه این که آیا از فرضیههای
پژوهش حمایت شده است و همچنین بیان تلویحات تئوریكی یا عملی یافتههای مطالعه (در یک جمله) نوشته میشود.
كليی واژهها:
 .1کلمه کلید واژهها به صورت بولد در زیر آخرین سطر چكیده نوشته شود و با عالمت  :دو نقطه از کلید واژهها جدا شود؛ یعنی ،كليی واژه:
 .2کلید واژهها با عالمت نقطه ویرگول (؛) از هم جدا شوند و در یک خط نوشته شوند.
 .3کلید واژهها بین سه تا پنج واژه معمول است و باید از واژگان اصلی مقاله باشد که در بازیابی مورد استفاده قرار میگیرد.
 .4سعی شود کلید واژهها منحصر به واژههای استفاده شده در عنوان و چكیده نباشد و شامل برخی واژههای اصلی باشد که در بدنه اصلی مقاله
از آنها استفاده شده است .پس ،هر جا که مناسب باشد از مترادفها استفاده شود.
 .5کلید واژها باید ترجیحاً رشته علمی ،گرایش تحصیلی ،تِم یا موضوع ،طرح مطالعه و بافت مطالعه را منعكس کند.

مقدمه
قسمت مقدمه بخشی از مقاله است که به خواننده فرصت میدهد تا )1( :دالیل انجام پژوهش -مسأله و هدف پژوهش )2( ،چگونه این
پژوهش با کارهای قبلی مرتبط است -ادبیات علمی )3( ،فرضیههایی که پژوهشگران تدوین کردهاند و ( )4ماهیت کلی طرح پژوهش را بداند .در
نگارش مقدمه ،از کلیات شروع و به سمت جزئیات حرکت کنید (مدل قیفی).
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
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.11

در ابتدای مقدمه سعی شود زمینه مسأله و سپس خود مسأله بیان شود.
زمینه مسأله باید شواهدی دال بر وجود مسأله را با استناد به آمار ،نظرات متخصصان و /یا نتایج پژوهشها مطرح کناد .همچناین ،زمیناه
مسأله باید علل احتمالی بروز مسأله ،محدوده و ویژگیهای آن را مشخص سازد.
بیان مسأله به معنای خاص و فنی واژه ،به راستی ،همان هدف کلی پژوهش است و هدف (دلیل) انجام مطالعه باید در آغاز مقدمه ارائه
شود.
عالوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن پژوهشگر برای توجیه انجام پژوهشی خاص ،باید انجام آن پژوهش نیز دارای اهمیت باشد .از این
رو ،باید در پژوهش خود اهمیت انجام مطالعه را با عبارتهای واضح و روشن بیان کنید.
در بیان اهمیت مسأله ،منطق یک مطالعه و دالیل پژوهشگر برای انتخاب مسأله منظور میشود .یک مسأله پژوهش زمانی از اهمیت
برخوردار است که حد اقل یكی از این ویژگیها را دارا باشد )1( :فراهم آوردن دانش در یک زمینه خاص )2( ،کمک به تدوین نظریه)3( ،
تعمیم پژوهشهای قبلی (افزایش روایی بیرونی) )4( ،پیشبرد روششناسی پژوهش )5( ،روشن ساختن برخی از مسائل مهم روز.
اگر پژوهش مبتنی بر نظریه یا نظریههای خاصی است در حد یک پاراگراف مبانی نظری پژوهش ذکر شود.
پیشی نه تجربی پژوهش کوتاه باشد و صرفاً نتایج مطالعات کامالً مرتبط و اصلی به گونه انتقادی بازنگری شود .ذکار ایان نكتاه ضاروری
است که منظور از بررسی ادبیات پژوهش نقل آن نیست ،بلكه یک بازنگری انتقادی است کاه از خاالل ایان باازنگری مساأله پژوهشای
تصریح میشود.
پیشینه تجربی به گونهای نوشته شود که مطالعه شما را در چهارچوب پژوهشهای انجام شده و وسیعتر قبلی (یعنی ،پایگاه دانش) قرار
دهد .به عبارت فنیتر ،ضرورت مطالعه خود را بر اساس شكاف در یافتههای قبلی توجیه کنید .بدین منظور ،ادبیات علمی مرتبط با مسأله
پژوهش باید در یک توالی منطقی نقد و بررسی شود (برای مثال ،از نظر تاریخی ،یا از عامترین و کم ارتباطترین تا خاصترین و مرتبط-
ترین) .همچنین ،باید خیلی آشكار نوشته شود که چگونه مطالعه حاضر به طور منطقی از کارهای اولیه استخراج شده است.
مبانی نظری و پیشینه تجربی به گونهای بیان شود که منطقی برای گزارههاای پاژوهش فاراهم آورد و در خاالل آن متغیرهاای مطالعاه
تعریف مفهومی شوند.
فرضیههای اصلی پژوهش باید به طور واضح پس از هدف کلی بیان شوند ،ترجیحاً به صورت "اگر  . . .پس  ". . .یاا رواباط پایش بینای
شدهی بین متغیرهای مستقل و وابسته و هر نوع متغیر مفهومی دیگر (تعدیل کننده یا واسطهای) به شكل ریاضی مشخص شود.
در گزارش مطالعه موردی و مطالعه تک آزمودنی مقدمه باید شامل زمینه مسأله ،شناسایی مراجاع و دلیال ارجااع ،راهبردهاای سانجش،
توصیف مشكل (کیس فرمولیشن بالینی) و در نهایت تدوین فرضیه باشد.
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 .12به طور کلی ،در مقدمه سعی شود مسأله و گسترهی آن و هدفها و منطق آنها به گونه بارز مطرح شود و بر مبنای ادبیات پژوهشی گزاره-
هایی برای حل این مسأله پیشنهاد شود.
 .13ساختار نگارش مقدمه شامل پنج عنصر است که میتوانند به ترتیب ذکر شده بیایند یا اندکی جابجا شوند:
 .aابتدا شواهدی دال بر وجود مسأله ،ویژگیها ،علل احتمالی بروز و گستره آن بیان میشود .این قسمت از مقدمه زمينه مسأله
نامیده میشود .ارائه شواهدی از وضعیت متغیر وابسته (مسأله) ترجیحاً همراه با باافتی کاه متغیار وابساته در آن رخ مایدهاد
ضروری است .بدین منظور ،جملهای تحت عنوان قالب روایتی در آغاز زمینه مسأله نوشته می شاود .قاالب روایتای جملاهای
ترغیب کننده است که به طور معمول با آمار یا با نظر متخصصان و یا با ذکر نتایج پژوهشهای انجاام شاده نوشاته میشاود.
مشخص کردن حدود مسأله از طریق متغیرهای پژوهش (شامل مستقل و وابسته) صورت میگیرد به گونهای که دیگاران را از
حریم این مطالعه آگاه میکند .همچنین ،بهتر است در زمینه مسأله یكی دو جین ارجاع بیاد تا نشان دهد پژوهشگر ادبیات کاار
را خوانده است و اینک میداند که کارش در کجای پایگاه دانش موجود قرار دارد.
 .bسپس پيشينه اجمالي آورده میشود .پیشینه به معنای نقل و نقد ادبیات موجود در مورد موضوع پژوهش است .در پیشینه به
جای ذکر تک تک نتایج ادبیات به نتیجهگیری کلی از نتایج پژوهشهای انجام شده اشاره میشود .قصد پیشینه اجماالی ایان
است که خالصهوار مسأله را توجیه ( )justifyکند.
 .cكمبودها عنصر پایهای و اصلی قسمت بیان مسأله و مقدمه مقاله است .سعی کنید در حد دو تا سه کمبود را شناسایی و بیان
کنید .کمبودها میتواند مربوط به مبنای تئوریكی مطالعه ،چهارچوب مفهومی پژوهش ،متمرکز بار روششناسای مطالعاه و یاا
موارد دیگر باشند.
 .dسپس ،اهميت مطالعه برا مخاطبان آورده میشود .آوردن اهمیت مطالعه به صورت آشكار و مجزا در این قسمت امری
ضروری است .سعی کنید اهمیت علمی و/یا عملی مطالعه را به زبانی ساده و قابل فهم ذکر کنید .همچنین ،تک تک جملههاا
به گونهای نوشته شود که بیانگر اهمیت مسأله باشد و از اول تا آخر پژوهش به گونهای در مقاله گزارش شود که مخاطب فكر
کند انجام پژوهش ارزشمند بوده است.
 .eهیف كلي عنصر پایانی قسمت مقدمه است .در بیان هدف کلی باید تمام متغیرهای ماورد مطالعاه شاامل مساتقل ،وابساته،
تعدیلکننده ،واسطهای و کنترل (در صورت وجود) همراه با جامعه هدف و بافت مطالعه ،به ترتیب ذکر شده ،گنجانده شود .هار
چند جایگاه اصلی هدف کلی در اینجاست با این حال گاهی در ابتدای مقدمه میآید و نقاش قاالب روایتای را باازی میکناد
(مكان نوشتن) .هدف به زبان پژوهشگر و اول شخص بیان شود (ادبیات نوشاتن) .در بیاان هادف باا واضاحساازی متغیرهاا،
چارچوب کلی پژوهش ،شیوه گزارش نتایج مطالعه و محدوده پروژة پژوهش مشخص میشود (راهبرد نوشتن).
 .14به طور کلی ،هر بخش مقدمه را به عنوان یک ایده در نظر بگیرید و هر کدام را در حد یک پاراگراف بنویسید .فقط بخش پیشینه اجماالی
میتواند در حد سه پاراگراف باشد.
به طور خالصه مقدمه مقاله باید موارد زیر را پوشش دهد:
 .aزمینه و بافت مطالعه چیست؟
 .bدر نظریه و پژوهش (و کار بالینی) حاضر چه چیزی این مطالعه را مفید ،با اهمیت یا مورد عالقه میسازد؟
 .cدر تمرکز [هدف اصلی] ،روشها یا طرح این مطالعه چه چیزی متفاوت یا خاص است تا نیاز به مطالعه در این حیطه را مطرح میکند؟
 .dآیا منطق در خصوص سازهها مورد سنجش واضح است؟
 .eبه طور ویژه ،هدفها ،پیشبینیها یا فرضیهها چه بودند؟
 .15نکته :سعی شود حجم مقدمه  20%از كل حجم مقاله باشد.
روش (فاصله روش با خط قبل و خط بعد از خودش :یک خط فاصله با اندازهی )12pt
 .1قسمت روش بخش مهمی از مقاله است که به طور مشروح توصیف میکند :چه کاری در این مطالعه انجام شده است و چگونه این کار انجاام
شده است.
 .2اهمیت دارد که در این قسمت اطالعات کافی ارائه شود چون که )1( :روشهای پژوهش مطالعه میتواند از حیث کیفیت و تناسابشاان ماورد
ارزیابی قرار گیرند )2( ،روایی و اعتبار دادههای وارسی شوند ،و ( )4دیگران میتوانند برای تكرار مطالعه بر اساس این روشها تاالش جدیادی
انجام دهند.
5
این راهنما به سفارش انجمن روانشناسی ایران و توسط دکتر حمیدرضا حسنآبادی ( )hrhassanabadi @ gmail.comتألیف شده است.

نحوه نگارش مقاالت

هفتمين كنگره انجمن روانشناسي ايران

 .3قسمت روش برای سهولت خواندن و وضوح مطالعه شامل سه زیر قسمت است ،که به ترتیب عبارتند از:
الف) شرکتکنندگان (و طرح پژوهش)
ب) ابزار (یا اندازهها)
ج) شیوه اجرا
بنابراین قسمت روش سه زير عنوان دارد .ابتدا عنوان اصلی یعنی روش در وسط صفحه نوشته شود .سپس این سه زیر عناوان در بااالی ماتن
مربوط به خود نوشته شوند.
 .4تشریح دقیق بخش روش نزدیک شدن به هدف اصلی علم و تكرار پذیر بودن مطالعه را نوید میدهد .پس ،در گازارش دقیاق و مفصال ایان
بخش کوشا باشید.
شركتكننیگان (و طرح پژوهش)
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در بخش شرکتکنندگان (و طرح پژوهش) هیچ گونه نتیجهای را بیان نكنید.
ابتدا مشخصات شرکتکنندگان را ذکر کنید .این که چه کسانی و در کل چه تعدادی انتخاب شدهاند و تا حد ممكن ویژگیهای اصلی جمعیت-
شناختی شرکتکنندگان بیان شود .این اطالعات کلی امكان میدهد که این مطالعه با سایر مطالعات مقایساه شاود و تاالشهاا بارای تكارار
پژوهش را ممكن میسازد.
شرکتکنندگان انسانی بر اساس تعداد هر جنس ،گروه قومی /نژادی ،ملیت ،میانگین یا دامنه سانی ،ساطح تحصایالت ،وضاعیت اقتصاادی-
اجتماعی ،نوع آسیب شناسیها و غیره توصیف شوند.
آزمودنیهای حیوانی (غیر انسانی) بر اساس نوع ،گونه ،نژاد ،جنس ،سن و ویژگیهای وزن و نوع آسیب شناسی توصیف شوند.
محل نگهداری ،نحوه مراقبت ،و جابجایی آزمودنیهای حیوانی غیر انسانی باید به طور کامل و کافی توصیف شود تا فرصت ارزشیابی ،مقایسه
با مطالعات دیگر و تكرارپذیری مطالعه را ممكن سازد.
از ذکر واژه آزمودنی به جای شرکتکنندگان انسانی جداً خودداری شود.
نحوه انتخاب شرکتکنندگان انسانی و داوطلب بودن یا نبودن آنها توضیح داده شود .همچنین ،تمام کنترلهایی که بارای جلاوگیری از اریاب
انتخاب افراد صورت گرفته باید ذکر شود.
شیوههای نمونهگیری استفاده شده باید توصیف شود ،چون که اعتبار و روایی این شیوهها معرف بودن نمونه را مشاخص مایکناد .همچناین،
شرایط تعمیم پذیری نتایج را تعیین میکند.
در بخش شرکتکنندگان جامعه آماری مطالعه ،روش نمونهگیری و حجم نمونه ذکر میشود .بنابراین برای این ماوارد زیار عناوان جداگاناهای
اختصاص داده نشود.
طرح پژوهش ،یعنی ،شیوه تشكیل یا انتخاب گروهها در انتهای مشخصات شرکتکنندگان ذکر شود.
طرح پژوهش بر پایهی گزارههای مسأله انتخاب میشود .به بیان دیگر ،طرح به گونهای انتخاب میشود که بر اسااس آن مایتاوان دادههاای
مناسبی را برای تأیید یا رد گزارهها فراهم کرد .بنابراین ،سعی شود یكپارچگی بین گزارهها و طرح پژوهش رعایت شود.
اگر پژوهش از نوع آزمایشی است ،نحوه دستكاری متغیر(های) مستقل و شیوه کنترل متغیرهای مزاحم برای شكلگیری گروههای کاربنادی و
اگر غیر آزمایشی است نحوه طبقهبندی صورت گرفته یا انتخاب گروههای از قبل شكل گرفته دقیقاً تشریح شود .برای طرح هاای پیمایشای و
همبستگی ذکر نوع مطالعه در ابتدا یا انتهای توصیف مشخصات شرکتکنندگان کفایت میکند.
انتساب شرکتکنندگان به شرایط مختلف (سطوح متغیر مستقل) باید بر اساس شیوههای استفاده شاده و تعاداد اختصااص داده شاده باه هار
موقعیت توصیف شود.
تعداد افرادی که در هر موقعیت مطالعه ریزش داشتند ،همراه با دالیل واضح برای کنارهگیری آنها و احتماال معارف باودن افارادی کاه بااقی
ماندهاند باید مشخص شود.
پرسشهای هدایت کنندهی نگارش این زیرقسمت عبارتند از:
 .aشرکتکنندگان چه کسانی بودند و چه تعدادی از آنها در این مطالعه بودند؟
 .bچرا این نمونه در پرتو هدفهای پژوهش انتخاب شد؟
 .cاین نمونه چگونه به دست آمد ،استخدام شدند و انتخاب شدند؟
 .dشرکتکننده و ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه چه بودند (برای مثال ،جنس ،سن ،قومیت ،نژاد و موقعیت اجتماعی -اقتصادی)؟
 .eاستانداردهای ورود و خروج در نظر گرفته شده ،در صورت وجود ،چه بودند (یعنی ،قواعد انتخاب برای به دست آوردن شرکت-
کنندگان)
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 .fچه تعدادی از این شرکتکنندگان واجد شرایط و استخدام شده واقعاً انتخاب شدند و در این مطالعه شرکت کردند؟
 .gآیا رضایت شرکتکنندگان جلب شده است؟ اگر جامعه ویژه بود ،چگونه و از چه کسانی استفاده شده است؟
 .20همچنین در نگارش زیر قسمت طرح پژوهش رعایت نكات زیر کمک کننده است:
 .aطرح مطالعه (یعنی ،طولی ،مقطعی) چیست و چگونه طرح با هدفهای مطالعه ارتباط پیدا میکند؟
 .bچگونه شرکتکنندگان به گروهها یا شرایط منتسب شدهاند؟
 .cطرح شامل چند گروه است؟
 .dچگونه گروهها مشابه و متفاوت بودند (با توجه به این که در مطالعه چگونه با آنها رفتار شده است)؟
 .eچرا این گروهها خاص بودند (در راستای مطرح کردن سوالهای مورد عالقه)؟
ابزار (يا انیازهها)
.21
.22
.23

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

بخش دوم قسمت روش ،ابزار جمعآوری دادهها و /یا تكالیف انجام شده یا تجهیزات /وسایل به کار برده شده در مطالعه است .این قسامت باا
واژه ابزار مشخص میشود.
ابزار ،وسایل و تجهیزات و مواد و مطالب استفاده شده در مطالعه باید توصیف شوند و دالیل انتخاب آنها توضیح داده شود.
در بعضی از مطالعات تكالیفی وجود دارد که شرکتگنندگان باید آن را انجام دهند یا موادی وجود دارد که تمام افراد باید از آنها اساتفاده کنناد.
این تكالیف یا مواد متغیرهای مستقل یا وابسته نیستند ،بلكه بستری را برای وارد شدن به شرایط آزمایشای فاراهم مایکنناد .تكلیاف و ماواد
استفاده شده دقیقاً تشریح شوند.
به جای نام تجاری از اسم اصلی ( )genericمواد استفاده کنید .وسایل و تجهیزات و آزمونهای تخصصای نیاز بایاد بار اسااس ناام شارکت
سازنده ،شماره مدل و آدرس مشخص شود .برای مثال ،در برخی مطالعات که از رایانه استفاده شده است ،نوع ،ویژگیها و تعداد آنها ذکر شود.
به هنگام توصیف وسایل پیچیده یا سفارشی ،سعی کنید آنها را با تصاویر نمایش دهید.
ابزار استفاده شده معمول میتوانند شامل پرسشنامه ،مشاهده ،مصاحبه ،مقیاسهای درجهبندی و آزمونها باشند .در گزارش ابزار اساتفاده شاده
ابتدا این ابزار توصیف شوند ،سپس شیوه نمرهگذاری آنها ذکر شود و در پایان ویژگیهای روانسنجی (نظیر اعتبار و روایی) آنها نوشته شود.
برای حفظ یكپارچگی و سهولت انتقال مطالب به خوانندگان واژه التین  reliabilityرا اعتبار و واژه التین  validityرا روایی ترجمه فرمایید.
اگر ابزار استفاده شده استاندارد است سعی شود میانگین و انحراف استاندارد آن بر حسب گروه هدف مورد مطالعه ذکر شود.
باید همه ویژگیهای مربوطه آزمایشگاه یا موقعیتهای میدانی (جایی که مطالعه در آن انجام گرفتاه اسات) باا جزئیاات کامال بارای امكاان
تكرارپذیری ،توصیف شوند.
در مطالعات آزمایشگاهی (مداخلهای) ویژگیهای اصلی اتاقی را که مطالعه در آن انجام شده است مشخص کنید؛ برای مثال ،اندازه ،روشانایی،
صداگیرها ،دوربینها و اثاثیه خاص.
در مطالعات میدانی ویژگیهای اصلی محیطی که مشاهدهها در آن صورت گرفته یا مصاحبهها انجام شده یا ابزارهای خاود -گازارش تكمیال
شده است ،مشخص شوند.
پرسشهای هدایت کنندهی این زیر قسمت عبارتند از:
 .aسازههای مورد عالقه چه بودند و آنها چگونه اندازهگیری شدند؟
 .bاعتبار و روایی مناسب دادهها از پژوهشهای قبلی (و در مطالعه حاضر) چیست که استفاده از این اندازههای را برای هدفهای حاضر
حمایت میکند؟
 .cآیا اندازهها و روشهای چندگانه برای سنجش سازهها استفاده شده است؟
 .dآیا سری یا سبک پاسخها برای استفاده و تفسیر اندازهها مناسب هستند؟
 .eسنجش چگونه انجام شد؟ توسط چه کسی (یعنی ،مشاهدهگرها)؟ در چه نظمی اندازهها اجرا شد؟
 .fاگر داوران (درجهبندیکنندگان) متعددی در هر نوع رویه سنجش استفاده شدهاند ،اعتبار (همساانی باین یاا درون داوران) در تعبیار
داوری ها /درجهبندیها چقدر است؟

شيوه اجرا
 .33در قسمت شیوهی اجرا باید هر عملی را که قبالً توصیف نشده و پژوهشگر (ان) دیگر برای تكرار مطالعه به دانستن آن نیاز دارند توصیف شود.
ترتیب خاص گام های برداشته شده برای مطالعه ،نحوه آموزش پرسشگران (یا آزمونگران یا آزمایشگران) زمانبندی پاژوهش ،دساتورالعمل داده
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شده به شرکتکنندگان و اطالعات اولیه داده شده به آنها درباره هدف پژوهش و یا نحوه اجرای مطالعه (اجرا فردی بوده یا گروهی ،طول مدت
زمان اجرا ،مكان اجرا و مواردی از این قبیل) نكاتی است که در این قسمت بیان میشود.
آنچه توسط پژوهشگر و شرکتکنندگان از اولین برخوردشان تا ارتباط و تماسهای پایانی انجام شده ،باید مرحلاه باه مرحلاه گازارش شاود و
اطالعات کافی برای تكرارپذیری مطالعه مهیا شود.
متغیرهای مستقل باید ،از طریق مشخص کردن این که چگونه آنها دستكاری و اجارا شادهاناد ،باه طاور عملیااتی تعریاف شاوند .همچناین،
دستورالعملها ،تكالیف و ارائه محركها باید همه توصیف شوند.
متغیرهای وابسته باید ،از طریق مشخص کردن این که چگونه آنها اندازهگیری شدهاند ،به طور عملیاتی تعریف شوند .مشااهده پاساخ و فناون
ثبت و ضبط باید به گونه دقیق توصیف شوند.
متغیرهای بیرونی (مزاحم) باید ،همراه با فنونی که از طریق آن آنها کنترل شدهاند ،مشخص شوند.
استانداردهای اخالقی حرفهای و قانونی پیروی شده باید برای هم شرکتکنندگان انسانی و هم غیر انسانی ذکر شود.
ابزاری که از طریق آنها تأیید تبعیت از استانداردهای اخالقی صورت میگیرد نیز باید تصریح شود.
مشوقهایی که به انسانها برای قدردانی از شرکت در پژوهش داده شده باید مشخص شود.
طرح پژوهش استفاده شده در مطالعه باید به شیوهای موجز مشخص شود .برای مثال :این مطالعه از یاک طارح عااملی آمیختاه  2 ×3× 2باا
اندازههای مكرر روی آخرین عامل (همچنین هر عامل از طریق نام و هر سطح از طریق ارزش خود مشخص شاود) اساتفاده کارد .اگار طارح
پیچیده است و توصیف آن طوالنی است ،در زیر قسمت جداگانهای قرار بگیرد.
روشهای جدید را دقیقاً توضیح دهید.
مراحل انجام تكالیف (در صورت وجود) به گونه سلسله مراتبی و مرحلهوار بیان شود.
در گزارش مطالعهی موردی و مطالعهی تک آزمودنی قسمت روش باید شامل روش انتخاب و اجرای کاربندی ،عوامال مرباوط باه درماانگر و
طرح پژوهش باشد.
موارد زیر را برای نگارش قسمت شیوهی اجرا رعایت کنید:
 .aمطالعه کجا انجام شده است (موقعیت)؟
 .bچه موادی ،تجهیزات یا دستگاههایی در این مطالعه استفاده شده است؟
 .cچه توالی تقویمی از رویدادها وجود داشت که شرکتکنندگان در معرض آن قرار گرفتند؟
 .dچه فواصل صرف شدهای بین جنبه های مختلف مطالعه (یعنی ،زمانهای سنجش) وجود داشت؟
 .eبه منظور جلوگیری از منابع بالقوه تورش در پیادهسازی (اجرای) دستكاری و سنجشها چه برگههای وارسی روندی (رویهای)
تكمیل شد؟
 .fبرای اطمینان از این که شرایط همان گونه که قصد شده بود پیش رفت چه وارسیهایی انجام شد؟
 .gچه اطالعات دیگری مورد نیاز است خواننده تا بداند با شرکتکنندگان چگونه رفتار شده است و برای آنها چه شارایطی مهیاا شاده
است؟

 .46به طور کلی ،حجم مطالب نوشته شده در بخش روش بین  25%تا  30%از كل حجم مقاله را تشكیل میدهد.
نتایج (یافتههای پژوهش همراه با جدولها و شكلهای ضروری)
 .1این بخش صرفاً وسیلهای است که پژوهشگران را آگاه میسازد آیا گزارههای آنها مورد تأیید قرار گرفته اسات یاا ناه .بناابراین ،گازارش
مطالعه باید به گونهای باشد که این بخش را وسیله رسیدن قرار دهد نه این که هدف باشد.
 .2اگر ضرورتی برای عنوانبندی این بخش احساس شد ،متغیرهای وابسته باید زیر عنوانها را تشكیل دهند و نه گزارهها .بدین منظور ،هار
متغیر وابسته ابتدای جمله قرار گیرد و با عالمت دو نقطه  :از عبارتهای توصیفکننده خود جدا شود.
 .3فقط نتایج را به صورت عینی گزارش کنید .یعنی ،آنها را تبیین و تفسیر نكنید.
 .4نتایج را با روشها مرتبط کنید .یعنی ،نتایج را به گونهای بیان کنید تا با آنچه در بخش روش بیان کردهاید هماهنگ و همسو باشد.
 .5ابتدا باید یافتههای اصلی با توجه به مسأله و فرضیههای پژوهش ارائه شود .باید نوع تحلیلهاای آمااری کاه بارای آزماون هار یاک از
فرضیههای پژوهشی استفاد شده است ،همراه با این که در هر مورد آیا تحلیل دادهها فرضیه را حمایت کرده یا نه ،بیان شود.
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سپس باید یافتههای ثانوی ارائه شود .برای مثال ،نتایج غیر منتظره ،مقایسههای خاص میان سطوح چندگانه متغیرهای مساتقل ،اثرهاای
متقابل مرتبه باالتر ،و همچنین هر نوع یافتهای که به طور مستقیم به فرضیههای پژوهشی مرتبط نیستند.
آمارههای توصیفی و استنباطی بعد از خالصه کوتاه باید با جزئیات ارائه شود .آنها باید شامل خالصههای ریاضیاتی دادهها و تحلیالهاای
معناداری آماری دادهها باشد.
آمارههای توصیفی باید همیشه اندازه و جهت اثرها را نشان دهند.
اندازههای گرایش مرکزی (میانگین ،میانه یا نما) باید همراه با اندازههای پراگندگی (بارای مثاال ،انحاراف اساتاندارد ،خطاای اساتاندارد
میانگین ،واریانس یا دامنه تغییرات) باشد .همچنین ،دادههای خام نباید ارائه شود ،مگر آن که مطالعات تک -آزمودنی باشد یا قصاد ارائاه
مثالی را داشته باشید.
آمارههای استنباطی باید شامل ارزش عددی محاسبه شده آزمون معناداری آماری (برای مثال ،تحلیل های واریانس یا آزمون F؛ آزمون t؛
آزمون کای دو) ،درجات آزادی در تحلیل و مقدار دقیق سطح معناداری باشد.
مفید و سودمند است تا هم احتمالهای پسین (ارزش دقیق به دست آمده در مطالعه ،برای مثال )p > 0/03 ،و هم احتمال پیشین (ارزش
انتخاب شده قبلی برای رد فرض صفر مبنی بر این که عوامل شانسی به تنهایی مسبب هر نوع تفاوت به دست آمده در ارزشهای متغیار
وابسته تحت شرایط متغیر مستقل هستند) گزارش شود.
توجه داشته باشید که احتمال پیشینی سطح آلفا نامیده می شود ،و طبق قرارداد در سطح  0/01یا  0/05تعیین میشود ،که برابر با احتمال
رد فرض صفر به غلط است ،یعنی ،احتمال ارتكاب خطای نوع اول .بدین معنا که شانس به تنهایی بتواند نتایج به این بزرگی یا کرانیتر را
تولید کرده باشد.
آزمونهای معناداری آماری از اندازه نمونه تأثیر میپذیرند ،و اندازههایی از اعتبار اثر ،نه میزان اثر ،هساتند .اهمیات انادازه نموناه و تاوان
آماری متفاوت تحلیلهای مختلف باید به هنگام آزمودن فرضیههای و همچنین به هنگام آزمودن مفروضه های زیربنایی مدلهای آماری
مد نظر قرار گیرد.
اندازههای میزان اثر ،که به اندازه نمونه وابسته نیستند ،تعیین شود ،برای مثال نسبت واریاانس در متغیار وابساته کاه توساط متغیرهاای
مستقل تبیین میشود -و بنابراین آنها اهمیت عملی یا قدرت همخوانی را اندازهگیری میکنند ،که باید عالوه بر آزماون هاای معنااداری
آماری گزارش شوند.
در بیان نتایج آزمونهای آماری ذکر فاصله اطمینان عالوه بر اندازهی اثر بسیار ضروری است .برای نمونه ،چند مورد رایج از گزارش نتایج
آزمونهای آماری همراه این دو شاخص آماری بیان میشود .مؤلفان محترم مقالههای پژوهشی سعی نمایند همانند فرمات زیار نتاایج را
گزارش کنند.
F (2،177) = 6/30 ، p = 0/002 ، est ω2 ≈ 0/07
]t (177) = 3/51 ، p < 0/001 ، d = 0/65 ، %95 Cl [0/35 ،0/95
]R2=0/12 ، F(1 ، 148) = 20/18 ، p< 0/001 ، ، %95 Cl [0/02 ،0/22

 .16در گزارش نتایج مداخالت بالینی سعی شود از شاخصهای معناداری بالینی ،عالوه بر شاخصهای معناداری آماری و اندازه اثر ،استفاده به
عمل آید .شاخص تغییر معتبر یا پایدار ،رویكرد مقایسههای هنجاری و کیفیت زندگی از جمله روشهای بررسی معناداری بالینی اسات .در
شاخص تغییر معتبر هدف این است که معناداری بالینی تغییر را با کمک روشهای آماری نشان دهیم .ایان شااخص بار پایاهی انحاراف
استاندارد نمره بیمار در متغیر پیامد درمان و ضریب بازآزمایی آن متغیر به دست میآید .شاخص تغییر معتبر از حیث باالینی دو وجاه دارد:
 )1معناداری اندازه تغییر به لحاظ آماری و  )2قرار گرفتن بیمار هم سطح یا باالتر از نقطه برشی که این شاخص آن را تعیین کرده اسات.
اگر تفاوت نمره پیش آزمون و پس آزمون بیماری برابر یا باالتر از نقطه برش محاسبه شده قرار گیرد ،میتوان گفت که وی باه حادّی از
تغییر دست یافته است که از نظر بالینی میتوان آن را معنادار تلقی کرد .در رویكرد مقایسه هنجاری ایان پرساش مطارح اسات کاه آیاا
افرادی که درمان شدهاند از افراد سالمی که در همان جامعه زندگی میکنند ،غیر قابل تشخیص هستند .در مقولهی کیفیت زندگی ،زندگی
پس از خروج از درمان بیمار مورد بررسی قرار میگیرد که میتواند همراه با شاخصهایی نظیر رضاایت از زنادگی هماراه باشاد .رضاایت
مشتری (بیمار) از فرایند درمان را نیز میتوان در همین مقوله قرار داد که میتواند یک شاخص بالواسطه از کیفیت زندگی تلقی شود.
 .17تحلیلهای آماری بر پایهی طرح پژوهش و در راستای تأیید یا رد گزارهها است .تالش شود که این یكپارچگی رعایت شود.
 .18برای ارائه نتایج آماری نیازی به محاسبات نمیباشد .از دادن فرمول خودداری شود ،مگر در صورت لزوم که کار اصالی بساط و گساترش
فرمول است.
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نحوه نگارش مقاالت

جدولها و شكلها باید جایی استفاده شود که درك مطالب را تسهیل کنند ،نه جایی که دقیقاً چند جمله در متن همراه آن بیاید و ساپس
جدول دیگر و متن دیگر و به همین ترتیب.
همه دادههایی که در جدولها و شكلها هستند ،فقط خالصهای را نشان میدهند که توجه را به ویژگیهای اصلی دادهها فرا مایخواناد.
سعی کنید آنها را توضیح دهید ،امّا از تكرار متن اجتناب کنید.
به هر جدول و شكل تا حد ممكن در نزدیكی آن به مطالب مرتبط و مناسب در متن اشاره کنید (مطالب تصاویری نبایاد هرگاز در مقالاه
بدون ارجاع و اشاره به آنها بیاید).
به اندازه مورد نیاز چند جدول یا شكل استفاده شود ،زیرا جدولها نسبت به متن و شكلها حتی بیشتر از جدولها برای انتشاار هزیناهبار
هستند.
جدولها و شكلها به عنوان مكمل متن خدمت میکنند؛ آنها نمیتوانند تمام کار ارتباط را خودشان انجام دهند.
جدولها بهترین وسیله برای نشان دادن میانگینها ،انحراف استانداردها ،و همبستگیها؛ بارای نماایش دادن اثرهاای اصالی متغیرهاای
مستقل؛ و برای خالصه کردن تحلیلهای آماری استنباطی هستند.
آمارههای توصیفی را خالصه کنید و به صورت جدول یا نمودار ارائه کنید و در گزارش نقلی آنها بار روی الگوهاا و تغییارات مهام تأکیاد
کنید.
اگر مطالعه مبتنی بر مقایسه تفاوتهای گروهی در شاخصهایی نظیر میانگین است ،صرفاً جدول میانگینها و انحراف استانداردها کفایت
میکند.
اگر مطالعه مبتنی بر کشف رابطه بین متغیرها و پیش بینی است ،صرفاً جدول همبستگیها ذکر شود و در این جدول میانگینها و انحراف
استانداردها نیز گنجانده شود.
اگر تحلیل عاملی اکتشافی و یا مدلیابی معادالت ساختاری مبنای تحلیال دادههاا اسات صارفاً جادول مااتریس (هاای) همبساتگی یاا
کوواریانس و مدل اصلی گزارش شود .بر روی پیكانهای مدل ضرایب (و مقدار آماره  tداخل پرانتاز) ذکار شاود .شااخصهاای نیكاویی
برازش در متن نتایج گزارش شود.
نبايی هر نتیجهای را که شامل عدد است به صورت جدول یا شكل نمایش دهید .لذا از آوردن جادولهاای غیار ضاروری نظیار جادول
آزمونهای آماری  ،F ، tرگرسیون و غیره به صورت جداگانه جداً خودداری شود.
شكلها بهترین وسیله برای نمایش دادن اثرهای متقابل متغیرهای مستقل و برای مقایسههای کلی هستند ،اما آنها از دقت کمتری نسبت
به جدول برخوردارند.

 .31در مطالعات تک آزمودنی ارائه شكل (نمودار) نتایج کفایت میکند .از آوردن جدول خودداری شود.
 .32عنوانهای جدولها و عنوانهای (حاشیهنویسیهای) شكلها باید اطالعات کافی را برای جدولهاای و شاكلهاا بارای مساتقل باودن
خودشان فراهم کنند ،امّا نكات اصلی و هر نوع تبیین اضافی که فهمیدن را تسهیل میکند باید هنوز هم در متن توصیف شود.
 .33عنوان شكل شامل شماره شكل ،عنوان ،و یک توضیح /توصیف روشنگرِ موجز و مختصر است.
 .34عالئم و اختصارها بخش جداییناپذیر شكلها هستند که نمادهای استفاده شده را توضیح میدهند .اگر عالئم درون شكلها قرار نگیرناد،
آنها باید همراه با اختصارها و واحدهای اندازهگیری در عنوان شكل واضحسازی شوند.
 .35به گونه کلی ،واژهی جدول برای جدولها و واژهی شكل برای سایر موارد (نظیر نمودار ،عكس ،تصویر و  ). . .استفاده میشود .در صورت
استفاده از جدول و شكل الزم است مطابق سبک  ، APAعنوان جدول در باال و عنوان شكل در پایین آن درج گردد .الزم به ذکر اسات
که در عنوان جدول ابتدا نوشته میشود جدول  1و در زیر آن عنوان نوشته میشود .ضمنا جدول شماره  1نادرست است .در عنوان شكل،
ابتدا نوشته می شود شكل  .1و در ادامه عنوان نوشته میشود و با یک نقطه از همدیگر مجزا میشود .ضمنا شكل شماره  1نادرست است.
 .36شیوهی ارایه جدولها به سبک  APAباشد؛ هیچ خط عمودی در جدول موجود نباشد و صرفا سه خط افقی در جدول دیده شود ،مگار آن
که چند جدول با یكدیگر ترکیب شود که در این صورت با یک خط افقی جدولها از یكدیگر جدا میشوند .نمونه آن در اغلب مقالاههاای
التین به سبک  APAدیده میشود.
 .37واژههای اختصاری و نمادهای استاندارد را برای ارائه نتایج به کار ببرید.
 .38هیچگاه جمله را با عدد شروع نكنید .اگر ضرورت داشت عدد را به صورت حروف (  5را پنج) بنویسید.
 .39در نوشتههای علمی بعضی از واژهها ممكن است معنای آماری خاصی داشته باشند به همین جهت در به کاار باردن ایان واژههاا (نظیار
 Significantمعناداری یا  Randomتصادفی و نه اتفاقی) دقت کنید.
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 .40نکته :جدولها و به دنبال آنها شكلها باید در پایان دستنوشتهی ثبت شده (مطلقا در آخر کار) قرار بگیرند تا پاردازش و حاروف چینای
توسط ناشر تسهیل شود .ناشر آنها را در جایگاه ها و مكان های مناسی درون بدنه متن باز آرایی خواهد کرد وقتی مقاله برای چاپ نهایی
آماده است (هر جدول و شكل را روی یک برگه جداگانه ثبت کنید).
 .41نکته :برای برخی ناشران (برای مثال  ،)APAعنوان شكل باید همه با همدیگر روی صفحه جداگانه ثبت شاوند کاه قبال از مجموعاه
شكلها قرا میگیرند ،به جای آن که هر حاشیه نویسی روی صفحههای منفرد شكل خودشان بیاند.
 .42به طور کلی ،این قسمت  15%درصی از حجم مقاله را تشكیل دهد.

بحث
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
.13

قسمت بحث بخشی از مقاله است که تفسیر و ارزشیابی نتایج را در بر میگیرد .باید این تفسیر و ارزشیابیها با مسأله و فرضیههای پژوهشی
ارائه شده در مقدمه مرتبط باشند.
استنباطها و نتیجهگیرهایی که استخراج میشوند باید شامل تعیمیمپذیری نتایج به شرایط و شرکتکنندگانی باشد که در مطالعه شرکت
نداشتند.
در این قسمت مؤلف (ان) اختیار به نسبه آزاد دارد تا بحث را به میل خود تدوین و سازماندهی کند ،امّا به خاطر داشته باشید که تمرکز باید
روی مهمترین یافتهها در خصوص مسأله و فرضیههای پژوهش باشد.
گمانه زنیها در این قسمت مناسب است ،اما آنها باید به وضوح مشخص باشند .همچنین آنها باید به نسبه کم و مختصر باشند و ارتباط منطقی
شان با دادههای تجربی یا با تئوریها باید با جزئیات کامل تشریح شود.
ساختار اصلی بحث عبارتند از )1( :آیا دادهها از فرضیهها حمایت میکنند؟ یعنی ،بررسی اجمالی نتایج پژوهش؛ ( )2چگونه مطالعه به حل مسأله
پژوهش کمک میکند؟ یعنی ،تبیین و تفسیر یافتهها؛ ( )3چه نتیجهگیریهای کلی و تلویحات ضمنی (تئوریكی ،کاربردی و یا روششناختی)
وجود دارد که میتواند از مطالعه استخراج شود؛ یعنی ،مطالعه چه مشارکت و سهمی در پیشبرد دانش فعلی دارد و چگونه با بدنه دانش فعلی
سازگار است؟ و ( )4چه شرایطی وجو دارند که تعیمیمپذیری یافتهها را با دشواری مواجه میسازد (محدودیتها) و چه راه حلهایی برای غلبه
بر این محدودیتها توصیه میشود (پیشنهادها) .خوانندگان در این قسمت مقاله خواهان پاسخهای روشن ،بدون ابهام و مستقیم به این سوالها
هستند.
اگر ساختار نگارش مقدمه را به مثابه قیفی در نظر بگیریم که از کلیات یعنی زمینه مسأله شروع میشود و به جای باریک قیف یعنی گازارههاا
ختم می شود؛ ساختار نگارش بحث مشابه یک قیف وارون است که از جای باریک یعنی بحث و تفسیر در خصوص تک تک نتایج شروع مای-
شود و به باالی قیف یعنی نتیجهگیری و بسترسازی برای ارائه نظریه و بسط دانش ختم میشود.
نخست ،بحث را با جمله سرراست و مستقیمی در این باره شروع کنید که آیا نتایج از فرضیهها حمایت میکنند یا نه( .نکته :میتوان قبل از
این جمله یک بار دیگر هدف اصلی پژوهش را ذکر کرد) .سپس ،هر نوع ضرورت و تبیینهای احتمالی ،به خصوص در مورد یافتههای غیر
معمول ،را بیان کنید.
مشابهتها و تفاوتهای بین نتایج این پژوهش و مطالعات مرتبط ،به ویژه مواردی که در مقدمه نقل شده است ،را بیان کنید .پس ،تبیینهاای
احتمالی همسویی و ناهمسویی نتایج مطالعه با مطالعات دیگران فراموش نشود .این یكپارچگی در تفسیر یافتهها در ارزشیابی روایی نتایج کمک
میکند.
نتایج را با واژهها متفاوت دوباره در این قسمت تكرار نكنید .باید نتایج را با توجه به مسأله پژوهش تفسیر کنید .همچنین ،یافتههای جدید را در
مقایسه با یافتههای دیگران تفسیر کنید.
نتایج آماری غیرمعنادار را باید پذیرفت .آنها صرفاً ناکامی پژوهشگر را در نشان دادن اثر معتبر یا روابط ممكن بین متغیرها مطالعه بیان میکنند.
سعی نكنید آنها را به هر طریق ممكن توجیه کنید.
نتایج پیشبینی شده و پیشبینی نشده را برای به دست آوردن معنا و اصول کلی با یكدیگر ادغام کنید.
از طریق بررسی تبیینهای احتمالی جایگزین نتایج (برای مثال ،کنترل ناکافی متغیرهای مزاحم) قسمت بحث را نتیجهگیری کنید .سپس به
طور خالصه راهی را برای بهبود مطالعه بیان کنید؛ و سرانجام ،هر نوع ایدهای را برای بسط دادن پژوهش در مطالعات آینده ذکر کنید.
مشخص کنید که چگونه ممكن است متغیرهای مزاحم بهتر کنترل شوند و آنچه به طور بالقوه ارزشمند است با متغیرهای مستقل و وابسته ،و
تغییرات سودمند ممكن در جامعه (های) شرکتکنندگان اصالح شود مشخص شود.
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 .14محدودیتها مطالعه ،برای مثال ،محدودیتهای روش شناختی اگر آنها ممكن است تاثیر معناداری روی نتایج داشته باشند ،را نیز بحث کنید.
به هر حال ،روی کاستیها اردو نزنید ،مگر این که دلیل مستند خیلی خوبی برای فكر کردن در این باره وجود داشته باشد.
 .15در بیان محدودیتهای به مواردی اشاره شود که در ارتباط با یافتهها است و تعمیمپذیری آنها را باا اشاكال مواجاه مایساازد .گرفتااریهاای
پژوهشگر در این قسمت جایگاهی ندارد.
 .16پیشنهادهای ارائه شده در راستای حل محدودیتها و به خصوص قابل اجرا باشند.
 .17نکته :اگر بحث کوتاه و سرراست است ،آن را با قسمت نتایج ترکیب کنید .بنابراین ،عنوان این گونه خواهد بود "نتایج و بحث" یا "نتایج و
نتیجهگیری".
 .18پرسشهای هدایت کننده برای تدوین قسمت بحث عبارتند از:
 .aیافتههای عمده مطالعه چه بودند؟
 .bچگونه این یافتهها به پژوهشهای اضافه میشوند و چگونه آنها نظریه حاضر را حمایت میکنند ،رد میکنند یا مدافع آن هستند؟
 .cچه تفسیرهای بدیلی (جایگزینی) میتواند روی دادهها قرار گیرد؟
 .dچه محدودیتها یا محدود کنندههایی باید روی مطالعه با توجه به موضوعات روش شناسی و طرح اعمال شود؟
 .eچه پژوهشهایی به دنبال این مطالعه میتوانند انجام شوند تا این رشته را به سمت جلو حرکت دهند؟
 .19به طور کلی ،این قسمت بین  20%تا  25%از حجم خالصه مقاله را تشكیل دهد .اگر قسمت روش  30%حجم مطالب را شامل شد این
قسمت  20%حجم را شكل خواهد داد.
منابع (نخست منابع فارسی و سپس منابع غیرفارسی به ترتیب حروف الفبا)
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

منابع شامل فهرستی از تمام منابع اطالعاتی اشاره شده در متن خالصه مقاله هستند و نه چیز دیگر .برای مثاال :مقالاههاای مجلاه ،ماهناماه،
روزنامه ،خبرنامه؛ جزوهها؛ کتابها و فصول کتاب؛ گزارشهای فنی و دولتی؛ خالصاه مقااالت نشساتهاا و سامپزیومهاا؛ پایاان ناماههاای
کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری؛ رسانههای شنیداری-دیداری و الكترونیكی ( ،CD-ROMاینترنات و غیاره)؛ کارهاای منتشار نشاده ،و
انتشارات با تیراژ محدود.
هدف منابع این است که تمام بیانات گفته شده دربارهی ادبیات علمی و سایر اطالعات را مستندسازی کند.
منابع به معنای این نیست که همه آنچه که در پایگاههای اطالعاتی وجود دارد در اینجا آورد شود .به راستی ،مناابع بایاد بار اسااس ارتبااط و
تناسب خاصشان با پژوهش در حال گزارش خردمندانه انتخاب شوند .پس در گزینش منابع معتبر ،علمی ،مرتبط ،جدید و جامع کوشا باشید.
سعی کنید در متن مقاله از مرتبطترین و تا حد امكان جدیدترین منابع در مورد موضوع مورد مطالعه استفاده کنید.
نکته :برخی از مؤلفان در متن اصلی مقاله از منابع زیادی استفاده میکنند ،امّا در انتها فقط تعدادی از آنها را ذکر میکنند .این خالف رویههای
علمی است .همه منابع باید فهرست شوند.
در فهرست منابع ،منابع بر اساس حروف الفبا (فارسی و غیر فارسی جداگانه) فهرست شوند.
در خصوص نحوه نگارش فهرست منابع انتهایی مقاله به جدول  1مراجعه نمایید .یک شكل و چندین جدول راهنما نیز در زیر ارائه شده است.
این قسمت همراه با عنوان و نام مؤلف (ان)  %5از حجم كل مطالب را تشكیل دهد.
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نحوه نگارش مقاالت

هفتمين كنگره انجمن روانشناسي ايران
جدول1
نحوه تنظیم و نگارش فهرست چند منبع مهم
چگونگی نگارش

نوع منبع
مقاله در مجالت چاپي

نام خانوادگی و نام نویسنده یا مؤلفان( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشاریه ،دوره ،شاماره ،و صافحات .فقاط ناام نشاریه و دوره
( )Volumeایتالیک شود.
نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان( .زیر چاپ) .عنوان مقاله .نام نشریه .فقط نام نشریه ایتالیک شود.

كتاب (تاليف)

نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان( .سال انتشار) .عنوان کتاب .مكان نشر :ناشر .فقط عنوان کتاب ایتالیک شود.

كتاب (ترجمه)

نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان( .سال انتشار) .عنوان کتاب .نام و نام خانوادگی مترجم /مترجمان (تاریخ انتشار اثر ترجمه شده).
مكان نشر :ناشر .فقط عنوان کتاب ایتالیک شود.
نام خانوادگی و نام ویراستار یا ویراستارن (ویراست شده)( .سال انتشار) .عنوان کتاب .مكان نشر :ناشر .فقط عنوان کتااب ایتالیاک

مقاله زير چاپ

كتاب ويراست شیه

شود.
نام خانوادگی و نام (ویراستار یا ویراستاران)( .سال انتشار) .نام دانشنامه یا فرهنگ .مكان نشر :سال انتشاار .فقاط ناام دانشانامه یاا
دانشنامهها و فرهنگها
فرهنگ ایتالیک شود.
كتاب بیون نويسننیه ينا عنوان کتاب (ویراست)( .سال) .مكان نشر :ناشر .فقط عنوان کتاب ایتالیک شود.
ويراستار

كتاب حناو چکينیه ينا نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان( .نام ماه به حروف و سال) .عنوان چكیده یا خالصه .عنوان کتاب .مكان نشر :ناشر .فقط عنوان
کتاب ایتالیک شود.
خالصه مقالهها
سازمان ينا نهناد منتشنر نام سازمان یا نهاد( .سال انتشار) .عنوان کتاب یا کار .مكان نشر :ناشر .فقط عنوان کتاب یا کار ایتالیک شود.
كننیه
مجموعه مقاالت يا فصنل نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان(.سال انتشار) .عنوان فصل .در نام و نام خانوادگی ویراستار یاا ویراساتاران (ویراسات شاده،).
عنوان کتاب (صص  .)xxx -xxxمكان نشر :ناشر .فقط عنوان کتاب ایتالیک شود.
كتاب
پاياننامهها

نام خانوادگی و نام مؤلف( .سال) .عنوان رساله یا پایاننامه .رساله دکتری (پایان نامه کارشناسی ارشد) منتشر نشده .ناام دانشاكده.
نام دانشگاه .فقط عنوان رساله یا پایاننامه ایتالیک شود.

پروژهها پژوهشي

نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان( .سال انتشار) .عنوان پروژه .مكان نشر :ناشر .فقط عنوان پروژه ایتالیک شود.

صفحه وب

نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان(.سال انتشار) .عنوان کار .بازیابی شده در ماه ،روز ،ساال از منباع  .URLsفقاط عناوان کاار
ایتالیک شود.
نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشریه ،دوره (شماره) ،و صفحات .بازیابی شده در ماه ،روز ،سال
از منبع  .URLsفقط نام نشریه و شماره ایتالیک شود.

رسالهها يا

مجالت اينترنتي

راهبرد
هیجانمدار

حمایت
خانواده

افسردگی
ادراك
بیماری

شكل  .2مدل ساختاری رابطه بین افسردگی ،ادراك بیماری ،راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی
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نحوه نگارش مقاالت

هفتمين كنگره انجمن روانشناسي ايران
جدول 2
شمای سر عنوانهای مقاله

عنوان مقاله
نام و نام خانوادگی مؤلف (ان)

جدول 3
شمای تیترهای اصلی و فرعی و نوع و اندازهی قلم
عنوان مقاله

14 pt

اسامی نویسندگان

B Mitra 12 pt

مشخصات نویسندگان

B Mitra 10 pt

B Titr

وابستگی سازمانی نویسنده (گان) با ذکر شماره
چكیده
کلیدواژه:

B Titr 12 pt
B Titr 11 pt
B Mitra 10 pt
B Mitra 12 pt
B Mitra 10 pt
B Mitra 10 pt
B Mitra 10 pt
Times New Roman 10 pt

عنوان بخش اصلی
عنوان زیر بخش
چكیده
متن اصلی
جدولها و شكلها
پانویسها
منابع فارسی
منابع التین

مقدمه
روش
شرکتکنندگان و طرح پژوهش
ابزار اندازهگیری
شیوه اجرا

نتایج
بحث
سپاسگزاری( :در صورت لزوم)

منابع
جدول 4
میانگینها (ستون  ،)1انحراف استانداردها (ستون  ،)2اعتبارها (قطر) و همبستگیهای (زیر قطر) متغیرها
SD

متغیرها

M

 .1افسردگی

0/88 1/00 4/59

 .2اضطراب

0/59 0/90 3/48

 .3شادکامی

0/79 -0/27 -0/72 0/76 2/90

1

2

3

4

0/90

 .4خودکارآمدی 0/87 0/66 -0/57 -0/15 0/84 3/57

نکات مورد توجه
مقاله يا به عبارت ديگر خالصه مبسوط در حی  4صفحه (و حیاكثر در  6صفحه) با نوع و انیازه قلم تعيين شیه برا
هر قسمت تیوين شود .به مقاالت بيش از اين تعیاد صفحه پذيرش داده نخواهی شی.
مقاله اصیل و پژوهشی بوده و پیش از این در جایی به چاپ نرسیده و یا ارائه نشده باشد.
مسئولیت محتوای علمی مقاله بر عهده مؤلف (ان) است.
در متن مقاله تمام اصول و قواعد نگارشی رعایت شود .برای مثال عالمتهای نقطه ،ویرگول و نقطه ویرگول به واژهی قبل خود میچسابند و
واژهی بعد با یک فاصله از آنها نوشته می شود .همچنین عالمت پرانتز باز به واژهی بعدی (و عالمت پرانتز بسته به واژهی قبلای خاود) مای-
چسبند و به ترتیب واژهی قبل از و بعد از آن با یک فاصله نوشته میشود.
اسامی داخل متن همه فارسی باشد .تنها اسامی افرادی که در فهرست منابع موجود نیست در متن و در داخل پرانتز به صورت التین نوشته شود.
واژههای اصلی و مهم مقاله و اسامی مكانها یا مواد خاص در متن و روبروی واژهی مربوط (و داخل پرانتز) به صورت التاین نوشاته شاود .از
پانویس کردن واژهها جداً خودداری فرمائید.
موارد استنادی در داخل متن به صورت (نام خانوادگی ،سال اثر) آورده شود.
بار دیگر یادآور میشود که به استثنای یادداشتهای نویسنده (گان) در صفحه نخست مقاله هيچ گونه پانويسي وجود نداشته باشد.
مقاله حتماً در دو فرمت هم  Wordو هم  PDFبه دبیرخانه کنگره ارسال شود.
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