Article
راَىمای
مقالٍ وًیسی

عىًان
ػٌَاى همالِ تایذ هتٌاسة تا
هَضَعّ ،ذف ٍ یافتِ ّای
پژٍّص تاضذ .ػٌَاى تایذ تا
حذ اهىاى جاهغ ٍ هاًغ تاضذ.
یؼٌی هَضَع پژٍّص سا تغَس
خالغِ اسائِ وٌذ ،اها ضاهل
ولوات اضافی ٍ غیش الصم ًطَد
ٍ تْتش است اص یه سغش تیطتش
ًثاضذ.

اسامی وًیسىذگان(
وًیسىذٌ)
اساهی ًَیسٌذگاى صیش همالِ
اسائِ هی گشدد .تذیي تشتیة وِ
دس تاالی اساهی افشاد ضواسُ یا
ستاسُ گزاسدُ ٍ دس صیشًَیس،
آدسس ًَیسٌذگاى روش هی ضَد.
دس هَسد ًَیسٌذگاى داًطگاّی
تْتش است آدسس داًطگاُ روش
ضَد.

چکیذٌ
هؼوَالً چىیذُ هماالت پژٍّطی حذٍد ًین
غفحِ تا یه غفحِ هی تاضذ .حاضیِ
غفحِ ای وِ چىیذُ دس آى لشاس هی گیشد،
ووی تیطتش اص غفحات دیگش است تا هَجة
پش آهذی ادساوی ایي تخص ضَد .دس چىیذُ،
اتتذا هَضَع ٍ یا ّذف پژٍّص تغَس
هختػش دس یىی دٍ سغش تَضیح دادُ هی
ضَد .سپس سٍش پژٍّص وِ ضاهل ًوًَِ،
سٍش اجشا ،صهاى ٍ هىاى اجشای پژٍّص ٍ
اتضاس جوغ آٍسی دادُ ّا هی تاضذ ،هجوَػا
دس دٍ تا سغش تَغیح دادُ هی ضَد.
ّوچٌیي ًتایج پژٍّص تا اضاسُ ٍ سٍضْای
آهاسی هَسد استفادُ دس سِ تا چْاس سغش
اسائِ هی گشدد.

چکیذٌ
گاُ تِ هٌظَس سٍضي ساختي ًتایج ،هیاًگیي
گشٍّْای هَسد تشسسی اسائِ هی ضَد .دس
پایاى تا تَجِ تِ ایي یافتِ ّا ،تحلیل ولی ٍ
یا ًتیجِ ًْایی دس دٍ تا سِ سغش اسائِ هی
گشدد .چىیذُ تایذ حاٍی اعالػات ولی دس
هَسد هَضَعّ ،ذف ،سٍشً ،تایج ٍ تحلیل
یافتِ ّا تاضذ .تذیْی است جزاب تَدى
چىیذُ هَجة هی ضَد هغالؼِ وٌٌذُ ػاللِ
تیطتشی تِ هغالؼِ همالِ پیذا وٌذ.

در تذيیه چکیذٌ وًیسىذٌ با  6سًال ريبٍ ري
است کٍ بایذ ایه سًالُا بطًر خالصٍ ي دقیق
پاسخ دادٌ ضًوذ:
ّ -1ذف اص اًجام پژٍّص چیست؟
 -2پژٍّص تا استفادُ اص چِ سٍضی
اًجام پزیشفتِ است؟
ً -3وًَِ هَسد تشسسی ( آصهَدًیْا ) چِ
وساًی تَدُ اًذ؟
 -4اتضاس جوغ آٍسی دادُ ّا چِ تَدُ
است؟
 -5اص چِ سٍضی هذاخلِ ای استفادُ
ضذُ است؟
 -6یافتِ ّای اغلی چِ تَدُ است؟
 -7اص ایي یافتِ ّا تِ چِ ًتیجِ گیشی
هی تَاى سسیذ؟

مقذمٍ
دس همذهِ همالِ ،هَضَع یا هسالِ
هَسد پژٍّص ،پیطیٌِ پژٍّص ٍ
ّذف اص اًجام پژٍّص تا تیاى سادُ
ٍ سٍضي اسائِ هی گشدد .دس تیاى
هسالِ اتتذا تایذ اص هغالة ولی
هشتَط تِ هَضَع پژٍّص ضشٍع
وشد ٍ تؼذ اص چٌذ سغش تِ هَضَع
خاظ پژٍّص سسیذ ٍ ّذف اص
اًجام پژٍّص سا هطخع وشد.

مقذمٍ
دس همذهِ تایذ گزسی تش هثٌای ًظشی
هشتَط تِ هَضَع ٍ ًتایج پژٍّطْای
پیطیي هشتَط تِ هَضَع پژٍّص
داضت .دس هَالؼی وِ تؼذاد پژٍّطْای
اًجام ضذُ صیاد تاضذً ،تایج هطتشن ایي
پژٍّص ّا تیاى هی گشدًذ ٍ اساهی
پژٍّطگشاى ّوشاُ تا سال اًتطاس هماالت
آًْا دس پشاًتض آٍسدُ هی ضَد ،تا افشادی
وِ ػاللِ تیطتشی داسًذ تتَاًٌذ تا پیذا
وشدى ػٌَاى ٍ آدسس ایي هماالت اص
تخص فْشست تِ آى هماالت هشاجؼِ
وٌٌذ تْتش است تشتیة اسائِ اساهی
پژٍّطگشاى تش اساس سال پژٍّص
تاضذ.

مقذمٍ
هؼوَال تِ دًثال اسائِ هثٌای ًظشی
هَضَع تحمیك ٍ ًتایج پژٍّطْای
پیطیي ،تِ ًماط لَت ٍ ضؼف آى ًیض تِ
عَس خالغِ اضاسُ ضَد .اسصیاتی
پژٍّطْای پیطیي رّي خَاًٌذُ سا آهادُ
خَاّذ ساخت تا دس تخص سٍش تحمیك
ػلت اًتخاب سٍش خاظ اص عشف
پژٍّطگش سا تْتش دسیافت داسد .تِ دًثال
ایي اسصیاتی ،سَاالت جذیذ ٍ یا
فشضیات جذیذی وِ پژٍّطگش دسغذد
است دس پژٍّص خَد تشای آًْا پاسخی
پیذا وٌذ ،هغشح هی ضَد ٍ استثاط
پژٍّص تا پژٍّطْای هطخع هی
گشدد.

مقذمٍ
دس همذهِ تایذ گزسی تش هثٌای ًظشی هشتَط
تِ هَضَع ٍ ًتایج پژٍّطْای پیطیي هشتَط
تِ هَضَع پژٍّص داضت .دس هَالؼی وِ
تؼذاد پژٍّطْای اًجام ضذُ صیاد تاضذ،
ًتایج هطتشن ایي پژٍّص ّا تیاى هی
گشدًذ ٍ اساهی پژٍّطگشاى ّوشاُ تا سال
اًتطاس هماالت آًْا دس پشاًتض آٍسدُ هی ضَد،
تا افشادی وِ ػاللِ تیطتشی داسًذ تتَاًٌذ تا
پیذا وشدى ػٌَاى ٍ آدسس ایي هماالت اص
تخص فْشست تِ آى هماالت هشاجؼِ وٌٌذ
تْتش است تشتیة اسائِ اساهی پژٍّطگشاى تش
اساس سال پژٍّص تاضذ .هؼوَال تِ دًثال
اسائِ هثٌای ًظشی هَضَع تحمیك ٍ ًتایج
پژٍّطْای پیطیي ،تِ ًماط لَت ٍ ضؼف آى
ًیض تِ عَس خالغِ اضاسُ ضَد.

در تذيیه مقذمٍ ،وًیسىذٌ با چُار سًال ريبٍ ري
می ضًد کٍ بایذ ایه سًالُا را بٍ طًر خالصٍ ي
دقیق پاسخ داد:
ّ -1ذف اص اًجام پژٍّص چِ تَدُ است؟
 -2تشای فْن تْتش هَضَع پژٍّص چِ
اغالحاتی ٍ چِ هفاّیوی تایذ تؼشیف ضَد؟
 -3پژٍّطْای پیطیي هشتَط تِ هَضَع
تحمیك وذاهٌذ ٍ ًماط ضؼف ٍ لَت ایي
پژٍّطْا چیست ٍ ایي پژٍّطْا چگًَِ تِ
پژٍّص حاضش استثاط پیذا هی وٌذ؟
 -4سَاالت یا فشضیاتی وِ پژٍّص
حاضش هی خَاّذ تذاًْا پاسخ دّذ چیست؟

ريش
تؼذ اص همذهِ ،سٍش اًجام پژٍّص
هی ضَد .ایي لسوت
تَضیح دادُ
ضاهل تَضیحاتی دس هَسد سٍش ًوًَِ
گیشی ٍ ًوًَِء هَسد تحمیك ،اتضاس
تحمیك ،پشسطٌاهِ ّای هَسد استفادُ،
تَضیح دس هَسد هذاخالت اًجام گشفتِ
ٍ سٍش اًجام تحمیك هی گشدد .دس ایي
لسوت اتتذا جاهؼِ آهاسی ،سٍش ًوًَِ
گیشی ٍ ٍیژگیْای ػوَهی ًوًَِ هَسد
تحمیك ّوچَى سي ،جٌس ،تحػیالت ٍ
ٍضؼیت اجتواػی – التػادی تغَس
خالغِ تَضیح دادُ هی ضَد.

ريش
تِ هٌظَس آساى ًوَدى دستشسی
تِ خالغِ اعالػات هشتَط تِ
ًوًَِ تحمیك ،هی تَاى
ضاخػْای آهاس تَغیفی
هشتَط تِ ٍیژگیْای ًوًَِ سا دس
جذٍلی تا ػٌَاى ٍیژگیْای
فشدی ٍ خاًَادگی ًوًَِ هَسد
پژٍّص اسائِ وشد.

ريش
هطخػات اتضاس تحمیك ( دس
هَسد پشسطٌاهِ ّا هَلف ،سال
تذٍیي ،تؼذاد سَاالتً ،حَُ
اجشاً ،حَُ ًوشُ گزاسی ٍ ًمغِ
تشش ) ٍ ٍیژگیْای آهاسی آى
ّوچَى سٍایی ٍ اػتثاس ًیض دس
لسوت سٍش تحمیك تغَس
خالغِ تَضیح دادُ هی ضَد.

ريش
اص آًجا وِ دس تؼضی اص پژٍّطْای
ٍیژگیْای آهاسی پشسطٌاهِ ّای
هَسد استفادُ اص اّویت صیادی
تشخَسداسًذ ٍ حتی هَضَع اغلی
پژٍّص هوىي است ٍیژگیْای
آهاسی ًسخِ تشجوِ ضذُ ٍ یا وَتاُ
ضذُ یه پشسطٌاهِ تاضذً ،تایج
پژٍّطْایی وِ لثال دس هَسد
ٍیژگیْای آهاسی ایي پشسطٌاهِ
اًجام ضذُ ،هی تَاًذ تِ عَس خالغِ
ٍ هٌسجن دس جذٍلی اسائِ ضَد.

در تذيیه ريش ،وًیسىذٌ با  4سًال ريبٍ ري
است کٍ بایذ ایه سًالُا بٍ طًر خالصٍ ي دقیق
پاسخ دَذ:
 -1سٍش اًجام پژٍّص چِ تَدُ است؟
 -2جاهؼِ آهاسی ضاهل چِ افشادی تَدُ
است ٍ سٍش ًوًَِ گیشی ،تؼذاد ٍ هطخػات
ًوًَِ هَسد پژٍّص چِ تَدُ است؟
 -3جوغ آٍسی دادُ ّا تا استفادُ اص چِ
اتضاسّایی اًجام پزیشفتِ است ٍ سٍایی ٍ اػتثاس
اتضاسّای هَسد استفادُ چگًَِ تَدُ است؟
 -4دس غَست استفادُ اص هذاخالتی ّوچَى
اجشای سٍش دسهاًگشی خاظ ،ایي سٍش اص
وجا التثاس ٍ ضاهل چِ هشاحلی ٍ ٍیژگیْایی
تَدُ است؟

وتایج
هؼوَال ًتایج تحمیك تا استفادُ
اص سٍضْای آهاس تَغیفی (
ّوچَى اسائِ هیاًگیي ،اًحشاف
هؼیاس ( ،فشاٍاًی ٍ دسغذ
فشاٍاًی ) ٍ آهاس استٌثاعی (
ّوچَى آصهَى تی ٍ آصهَى
تحلیل ٍاسیاًس ) اسائِ هی
گشدد .تِ هٌظَس اسائِ سٍضي تش
ًتایج اص جذاٍل ٍ ًوَداسّا
استفادُ هی ضَد.

در بخص وتیجٍ وًیسىذٌ با  4سًال ريبٍ ري است
کٍ بایذ بٍ ایه سًالُا بٍ طًر دقیق ي خالصٍ
پاسخ داد:

 -1یافتِ ّای پژٍّص چیست؟
 -2چگًَِ هی تَاى ایي یافتِ ّا
سا تِ ضیَُ ای دلیك ٍ سٍضي اسائِ
وشد؟
 -3آیا آًچِ دس ایي تخص اسائِ
ضذُ است تِ سٍضٌی پاسخگَی
سَاالت ٍ فشضیات تحمیك است؟
 -4آیا یافتِ هْوی ّست وِ دس
ایي تخص اسائِ ًطذُ تاضذ؟

بحث ي وتیجٍ گیری
دس ایي لسوت اتتذا ّذف پژٍّص ٍ
ًتایج تِ دست آهذُ تِ عَس خالغِ
اسائِ هی ضَد ،سپس یافتِ ّای
پژٍّص تا یافتِ ّای پژٍّطْای
لثلی همایسِ هی گشدد .دس غَست
تٌالع یافتِ ّای پژٍّص تا یافتِ
ّای پژٍّطْای دیگش ،ػلل احتوالی
ایي تٌالع تَضیح دادُ هی ضَد .دس
پایاى ،یافتِ ّای جذیذ هَسد تحث ٍ
تشسسی لشاس هی گیشد ٍ
پیطٌْادّایی دس استثاط
تا یافتِ ّای پژٍّص اسائِ هی
گشدد.

بحث ي وتیجٍ گیری
هؼوَال تخص تحث ٍ ًتیجِ گیشی دس
هماالت پژٍّطی حذٍد یه تا دٍ
غفحِ سا تِ خَد اختػاظ هی دّذ .دس
تحث ٍ ًتیجِ گیشی هی تَاى تِ اتْاهات
ٍ سَاالت حَصُ هَسد
پژٍّص پشداخت ٍ اص ًتایج پژٍّص
تشای پاسخ تِ ایي سَاالت استفادُ وشد.
دس غَستی وِ ًتایج ًتَاًٌذ دس ایي هَسد
پاسخ هٌاسثی فشاّن آٍسًذًَ ،یسٌذُ ٍ
یا ًَیسٌذگاى هی تَاًٌذ تِ ًمذ پژٍّص
خَد پشداختِ ٍ تشای پژٍّطگشاى دیگش
سَاالت ٍ پیطٌْادّایی اسائِ وٌٌذ.

بحث ي وتیجٍ گیری
دس حمیمت ًَیسٌذُ ٍ یا ًَیسٌذگاى هی
تَاًٌذ دس تخص تحث تا اسائِ
پیطٌْادّایی ،پژٍّطگشاى دیگش سا دس
اًجام پژٍّص ٍ سسیذى تِ پاسخ ٍ
سَاالت هغشح دس آى حَصُ پژٍّطی
یاسی تخطٌذ .ایي پیطٌْادّا هی تَاًذ
حاٍی تغییشاتی دس سٍش اًجام پژٍّص
ّوچَى ًوًَِ پژٍّص ( سٍش ًوًَِ
گیشی ،تؼذادی ًوًَِ هَسد ًظش ) ،اتضاس
پژٍّص ( پشسطٌاهِ ٍ یا اتضاس اًذاصُ
گیشی هتغیشّا ) سٍش هذاخلِ ( ّوچَى
سٍش دسهاى ) ٍ سٍش اًجام آصهایطات
تاضذ.

بحث ي وتیجٍ گیری
اسائِ پیطٌْادّا تِ پژٍّطگشاى دیگش
هَجة خَاّذ ضذ اص اًجام
اضتثاّات هطاتِ دس اًجام پژٍّطْا
جلَگیشی ضذُ ٍ هحمماى تتَاًٌذ تا
غشفِ جَیی دس ٍلت اهىاًات
پژٍّص ،سشیؼتش تِ ًتایج دست
یاتٌذ.

در تذيیه بخص بحث ي وتیجٍ گیری ،وًیسىذٌ با 9
سًال ريبٍ ري است کٍ بایذ ایه سًالُا را بٍ طًر
دقیق ي خالصٍ پاسخ داد:
ّذف اص اًجام پژٍّص چِ تَدُ

-1
است؟
 -2آیا ًتایج تِ خَتی تا اّذاف پژٍّص
استثاط داسًذ؟
 -3یافتِ ّای پژٍّص تا چِ اًذاصُ
هؼتثش ٍ لاتل تؼوین ّستٌذ؟
 -4آیا یافتِ ّا پژٍّص تا یافتِ ّای
پژٍّطْای لثلی ّواٌّگی داسد؟ دس
غَست تٌالع یافتِ ّا تا ًتایج پژٍّطْای
لثلی چِ تفسیشی تشای یافتِ ّای جذیذ
هی تَاى داضت؟

 -5دس تیي یافتِ ّای پژٍّص ،چِ چیضی
جالة ٍ غیش هٌتظشُ است ٍ هی تَاًذ تِ داًستِ
ّای لثلی چیضی اضافِ وشد؟
 -6ساّْای هختلف تفسیش یافتِ ّا چیست؟
آیا هی تَاى ًتایج تِ دست آهذُ سا تِ گًَِ ای
دیگش تفسیش وشد؟
 -7هحذٍدیتْای پژٍّص حاضش وذاهٌذ؟
 -8اغالحاتی وِ هی تَاى دس پژٍّطْای
تؼذ هَثش تاضٌذ ،وذاهٌذ ٍ چِ پیطٌْاد ّایی
هی تَاى تشای پژٍّطگشاًی وِ هی خَاٌّذ
پژٍّطْای هطاتْی اًجام دٌّذ ،اسائِ وشد؟
 -9چِ ًتیجِ ای ًْایی اص ایي یافتِ ّا
هی تَاى گشفت؟

تقذیر ي تطکر
ایي تخص هؼوَال دس آخش همالِ ،لثل اص
هٌاتغ ٍ یا دس صیشًَیس غفحِ اٍل اسائِ
هی ضَد ٍ دس آى اص افشاد ٍ هَسساتی
وِ پژٍّطگشاى ( ًَیسٌذگاى همالِ ) سا
دس اًجام پژٍّص یاسی وشدُ اًذ تمذیش ٍ
تطىش هی گشدد .اگش همالِ تش گشفتِ ضذُ
اص ًتایج عشح تحمیماتی تاضذ هؼوَال دس
صیشًَیس غفحِ اٍل ٍ یا دس آخش همالِ
( لثل اص فْشست هٌاتغ ) تِ ایي هَضَع
اضاسُ هی ضَد ٍ اص هَسسِ حوایت
وٌٌذُ عشح تمذیش ٍ تطىش هی ضَد.

فُرست مىابع
فْشست هٌاتغ فاسسی ٍ التیي تایذ تِ
عَس جذاگاًِ اسائِ ضًَذ .هؼوَال
فْشست هٌاتغ تش اساس حشٍف الفثا اسائِ
هی ضًَذ ٍ یا دس غَستی وِ ًظشات ٍ یا
ًتایج پژٍّطْای دیگشاى دس پایاى یه
تٌذ همالِ تا ضواسُ هطخع ضَد،
فْشست هٌاتغ ًیض تش اساس ضواسُ اسائِ
هی ضَد وِ جْت تفىیه ایي ضواسُ ّا
اص ضواسُ ّای هشتَط تِ یادداضتْای
ایي همالِ اػذاد داخل{} لشاس
هی گیشًذ .هؼوَال ًحَُ اسائِ فْشست
هٌاتغ دس هجالت هطاتِ است.

مطخصات مىابع بستٍ بٍ وًع آوُا بٍ صًرت ریل
ارائٍ می گردد:
وحًٌ وگارش مىبع مقاالت
ًام ٍ ًام خاًَادگیً ،ام ٍ یا حشف اٍل ًام ( .سال
اًتطاس ) .ػٌَاى همالًِ ،ام هجلِ ،ضواسُ هجلِ،
غفحِ ضشٍع ٍ غفحِ پایاى همالِ.
o Scherer, K. R. (1997 b). The role
of culture in emotion.antecedent appraisal
Jaurnal of personality and Social ,
73, 902-22
 oسْشاتی ،فشاهشص .)1378(.تشسسی اختالل تٌیذگی
پس ضشتِ ای ( ) PTSDدس وَدواى ٍ ًَجَاًاًی
وِ ٍالذیي خَد سا اص دست دادُ اًذ .هجلِ
سٍاًطٌاسی 9 .غفحات .97-82

اگش همالِ تَسظ چٌذ ًَیسٌذُ تذٍیي ضذُ تاضذ،
تذٍیي ضذُ تاضذ ،تؼذ اص ًام خاًَادگی ٍ
حشف اٍل ًام ٍ یا ًام ًَیسٌذُ اٍلً ،ام
خاًَادگی اٍلً ،ام خاًَادگی ٍ یا حشف
اتتذای ًام ًَیسٌذُ دٍم تا تِ آخش ًَضتِ هی
ضَد .لثل اص ًام خاًَادگی آخشیي ًَیسٌذُ دس
هٌاتغ فاسسی حشف « ٍ » ٍ دس هٌاتغ اًگلیسی
« & » هی آیذ .تؼذ اص ًام ٍ یا حشف اٍل ًام
ٍیً ،مغِ هی آیذ ٍ تؼذ پشاًتض ٍ داخل پشاًتض
تاسیخ اًتطاس همالِ هی آیذ.

& .o Islam, M. R
Inter group .)Hewston, M. (1993b
attributions and affectivde
consequences in majority groups.
Jaurnal of preonality and Social
.Psychology, 65, 936-50

،ُ هٌْاص ٍ عالة صاد، هْشاتی صادُ ٌّشهٌذo
ٍ  تشسسی ساتغِ ٍ اتْام.)1380(ػلیشضا
.تؼاسؼ ًمص تا خطٌَدی ٍ دلثستگی ضغلی
.45-55  غع، 17 هجلِ سٍاًطٌاسی

وحًٌ وگارش مىبع کتب
ًام خاًَادگیً ،ام ٍ یا حشف
اتتذای ًام ًَیسٌذُ ٍ یا
ًَیسٌذگاى ( .سال اًتطاس
وتاب) .ػٌَاى وتابً .ام ضْش
هحل اًتطاس ً :ام هَسسِ اًتطاس
دٌّذُ.

Group co- .)1996( .o Sherif, M
.operatian: their social psychology
.Kegan Paul & London Routedge

،  سٍاًطٌاسی.)1380(. هحوذوشین، خذاپٌاّیo
. تْشاى،اًتطاسات سوت

 -5دس تیي یافتِ ّای پژٍّص ،چِ چیضی
جالة ٍ غیش هٌتظشُ است ٍ هی تَاًذ تِ داًستِ
ّای لثلی چیضی اضافِ وشد؟
 -6ساّْای هختلف تفسیش یافتِ ّا چیست؟
آیا هی تَاى ًتایج تِ دست آهذُ سا تِ گًَِ ای
دیگش تفسیش وشد؟
 -7هحذٍدیتْای پژٍّص حاضش وذاهٌذ؟
 -8اغالحاتی وِ هی تَاى دس پژٍّطْای
تؼذ هَثش تاضٌذ ،وذاهٌذ ٍ چِ پیطٌْاد ّایی
هی تَاى تشای پژٍّطگشاًی وِ هی خَاٌّذ
پژٍّطْای هطاتْی اًجام دٌّذ ،اسائِ وشد؟
 -9چِ ًتیجِ ای ًْایی اص ایي یافتِ ّا
هی تَاى گشفت؟

وحًٌ وگارش مىبع مقاالت ارائٍ ضذٌ در
کىفراوسُا یا کىگرٌ َا
ًام خاًَادگیً ،ام ٍ یا حشف اٍل ًام (.سال
تشگضاسی وٌفشاًس یا وٌگشُ) .هَضَع همالِ
یا پَستش اسائِ ضذُ دس اٍلیي یا چٌذهیي
وٌفشاًس یا وٌگشُ ،.....ضْش ٍ وطَس هحل
تشگضاسی وٌفشاًس یا وٌگشُ.
دس غَستی وِ تؼذاد ًَیسٌذگاى همالِ یا
پَستش تیص اص یه ًفش تاضذ ،تؼذ اص ًام یا
حشف اٍل ًام ًَیسٌذُ اٍلً ،ام خاًَادگی ٍ
ًام یا حشف اٍل ًَیسٌذُ دٍم تِ ّواى
ضىل ًام خاًَادگی ٍ ًام ًَیسٌذُ اٍل
آٍسدُ هی ضَد .لثل اص ًام خاًَادگی
ًَیسٌذُ آخش « ٍ » یا دس هٌاتغ اًگلیسی
« & » هی آیذ.

o

Solomon, J & .George, C.
(1994). Role reversal and
disorganized caregiving system .
Paper presented at the
International Conference on
Infant Studies ,paris, France.

وحًٌ وگارش مىبع برگرفتٍ از ضبکٍ
ایىتروت
ًام خاًَادگی ًَیسٌذًُ ،ام یا
حشف اٍل ًَیسٌذُ ،هَضَع
همالِ ،دس تاسیخ .............اص
ضثىِ ایٌتشًت گشفتِ ضذُ:
آدسس سایت ایٌتشًت وِ همالِ
اص آى تشگشفتِ ضذُ است.

o

Jaurnal of Behavioral
Medicine, Vol. 16, 2; 115-137.
Retieved from the world wide
web.
http://www. Workhealth. org.
o Siegman, A. W.,
Feldstein ,S., Thommasso, C.,
Ringel,N & .Lating ,J. (1987) .
Expressive vocal behavior and
the severity of coronary artery
disease, psychosomatic
Medicine 49 ,545-561 .
Retrieved for world wide web.
http://www.workhealth.org.

در تذيیه بخص فُرست مىابع با چُار سًال ريبٍ
ري است کٍ بایذ بٍ آوُا پاسخ دادٌ ضًد:

 -1آیا توام هماالت ٍ وتة هَسد استفادُ
دس همالِ دس تخص هٌاتغ آهذُ است؟
 -2آیا فْشست هٌاتغ اص ًظش اهالیی ٍ
ًگاسضی تِ عَس غحیح تذٍیي ضذُ است؟
 -3آیا تشتیة هٌاتغ تش اساس حشٍف
الفثا ٍ یا ضواسُ ّای هطخع ضذُ دس هتي
سػایت ضذُ است؟
 -4آیا ًام همالِ ای تِ عَس اضتثاُ دس
فْشست آهذُ وِ دس همالِ اص آى استفادُ
ًطذُ تاضذ؟

الصم تِ تَضیح است وِ اگش همالِ ،وتاب،
فػلی اص یه وتاب ٍ یا همالِ اسائِ
ضذُ دس وٌفشاًس یا وٌگشُ ػلوی اص
ضثىِ ایٌتشًت گشفتِ ضَد ،تایستی
هشجغ اغلی آى یؼٌی همالِ ،وتاب ٍ...
روش ضَد .دس ایي غَست روش هٌثغ تِ
ػٌَاى هٌثغ تشگشفتِ اص ضثىِ ایٌتشًت
الصم است.

الگًَای دستًری زبان در وگارش مقاالت
• سادُ ًَیسی یىی اص هَاسدی است وِ هؼوَال
دس هماالت ػلوی تشجیح دادُ هی ضَد.
• استفادُ اص اغغالحات ػلوی ضٌاختِ ضذُ
دس هتَى ػلوی تشای ایجاد ّواٌّگی تیي هَلف
ٍ خَاًٌذگاى همالِ تسیاس الصم ٍ ضشٍسی است.
• دس گضاسش ّا ٍ هتَى ػلوی هؼوَال اص تِ
واس تشدى ضوایش اٍل ٍ دٍم ضخع ( هي ٍ ها)
خَدداسی هی ضَد ٍ هتي تیطتش تِ غَست
هتؼذی یا هجَْل ًَضتِ هی ضَد ،تِ ػٌَاى
هثالّ « :ذف ایي پژٍّص ایي است وِ « ،»...
آصهَى...سٍی ضشوت وٌٌذگاى دس تحمیك اجشا
ضذ»ً « ،تایج هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس
گشفت» « ،تِ ًظش هی سسذ وِ  « ،»...هی تَاى
چٌیي ًتیجِ گشفت»...

الگًَای دستًری زبان در وگارش مقاالت
• دس خػَظ تِ واسگیشی صهاًْا دس هتَى ػلوی
ًیض تایستی تا دلت ػول وشد ٍ اص پیچیذگی ٍ
تؼذد غیش ضشٍسی پشّیض گشدد .هؼوَال تشای
تَضیح ػلوی وِ دس گزضتِ هطخع غَست
گشفتِ است ( هثال یه آصهایص خاظ دس
جشیاى یه تحمیك ) اص صهاى گزضتِ سادُ
استفادُ هی ضَد .تشای تَضیح تشداضتْا ٍ ًظشیِ
ّای ػلوی ٍ سایش هَاسد ،ػوذتا اص صهاى حال
استوشاسی یا حال سادُ استفادُ هی ضَد.
• تؼوین تی هحاتا ٍ غیش هطشٍط ًتایج یه
تحمیكً ،تیجِ گیشی ّای لاعغ ،تشداضتْای
لغؼی ٍ استفادُ اص احىام ٍ تاویذّای غشیح
هاًٌذ « تایذ »  « ،اثثات ضذ » ٍ ...هخالف
سٍح تجشتِ ٍ سٍش ػلوی تَدُ ٍ احساس
خَضایٌذی سا دس داٍساى هماالت ایجاد
ًوی وٌذ.

الگًَای دستًری زبان در وگارش مقاالت
• تایستی تالفاغلِ ایي ًىتِ ًیض هَسد تاویذ لشاس گیشد
وِ سؼی دس ًطاى دادى ًىات تشجستِ تحمیك ٍ
اّویت آى ٍ تا حشاست آى ٍ تا حشاست تحث وشدى
اص ًتایج تذست آهذُ ٍ اسصش آًْا ،تِ ضشط آًىِ تِ
اغشاق وطیذُ ًطَد ،تِ هؼٌای خَدستای ًیست ٍ دس
ٍالغ تشای تحت تاثیش لشاس دادى خَاًٌذُ ٍ داٍساى
هماالت ًیض هَثش ٍ ضشٍسی است.
• پشّیض اص تىشاس ٍ تغَیل تی دلیل والم ٍ هتي،
یا اسائِ تَضیحات اضافی ٍ حَاضی غیش ضشٍسی،
تِ خػَظ دس هماالت ػلوی پزیشفتٌی ًیست.
• هؼوَال تِ هٌظَس اجتٌاب اص تىشاس ٍ عَالًی
وشدى تحث دس هماالت ػلوی اص حشٍف اختػاسی
استفادُ هی ضَد ( هثال  .)... PTSD, ADHDاگش
دس هتي همالِ اص حشٍف اختػاسی استفادُ هی ضَد،
تایستی دس ًخستیي واستشد خَد تِ ٍضَح هطخع
ضَد وِ تِ ًوایٌذگی اص چِ ولوات یا اغغالحاتی
تِ واس سفتِ است.

الگًَای دستًری زبان در وگارش مقاالت
• اص دیگش ًىات هْن دس دستَس صتاى تْیِ هماالت
ػلوی تَجِ ٍ دلت دس استفادُ دسست ٍ تِ واستشدى
ًىات دستَسی هی تاضذ .ػالهت گزاسی هتَى
هؼوَال تا ّذف سٍضي ٍ ٍاضح تش وشدى هتي اًجام
هی ضَد .استفادُ غحیح ٍ تجا اص ػالهت گزاسی دس
هتَى ػلوی تسیاس هَسد تاویذ هی تاضذ.
• دس استثاط تا جذٍلْای هماالت اص آًجا وِ
تشخی اص جذٍلْا اص هتَى خاسجی تشجوِ هی ضَد.
هتاسفاًِ تَسظ هتشجن ًحَُ تذٍیي ّن تِ سٍال اغل
همالِ غَست هی گیشد یؼٌی اص چپ تِ ساست دس
غَستیىِ تش اساس ًگاسش فاسسی ،تایستی ولیِ
جذٍلْا اص ساست تِ چپ تٌظین ضًَذ.

