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برخی نکات مهم برای داوران نشریه
با عرض سالم و احترام خدمت تمام همکاران محترم مجله

برای انسجام و همسویی بین همکاران محترم مجله در ارزیابی مقاالت بر آن شدیم تا عالوه بر فرمت مقالهه بهرای نویسهندگان،
فرمتی درونسازمانی هم برای مجله تنظیم کنیم.
لطفا در داوری و تنظیم مقاالت حتماً به نکات هر دو فرمت دقیقا توجه شود
چکیده
در چکیده عالوه بر رعایت فرمت راهنمای نویسندگان مطالب زیر رعایت شود
 .1تعداد کلمات چکیده بیشتر از  250کلمه نباشد
 .2در چکیده انگلیسی و قسمت کلید واژه حتما تمام کلمات با حرووف کوچک نوشته شود (غیر از حهرف او اولهین کلمهه
کلیدواژه)
مقدمه
در مقدمه و بحث عالوه بر رعایت فرمت راهنمای نویسندگان مطالب زیر رعایت شود:
 .1توجه شود که مفهوم جمالت دقیقا گویا باشد
 .2در صورت وجود چند رفرنس برای یک پاراگراف به شکل زیر توجه کنید
در فرمت مجله شکل درست برای  2رفرنس ( 12و  )3و همچنین برای مثا برای  3رفرنس ( ،5 ،1و  )6است.
عالئم نقطهگذاری دقیقاً رعایت شود .این عالئم مانند نقطه ،ویرگو  ،نقطهویرگو و  ...به کلمه قبهل مهیچسهبند ولهی بعهد از
آنها یک فاصله بیفتد.
 .3ترتیب شماره های رفرنس چک شود مثال نویسنده بعد رفرنس درون متنی  ،2رفرنس درون متنی  3بنویسد نه 4
 .4تعداد رفرنس های درون متنی با تعداد رفرنس های درون متنی منابع چک شود
 .5در ترجمه اصطالحات به راهنمای زیر توجه شود:
 .1اصطالح گروه گواه معاد  Control groupاست (از ذکر گروه کنتر خودداری شود)
 .2اصطالح تنشزدایی معاد  Relaxationاست (از ذکر معاد غلط آرمیدگی خودداری شود)
 .3اصطالح برانگیختگی معاد  Impulsivityاست (از ذکر معاد غلط تکانشی خودداری شود)
 .4اصطالح خودپنداشت معاد  Self-Conceptاست (از ذکر کلمۀ خودپنداره خودداری شود)
 .5اصطالح بازخورد معاد  Attitudeاست که به لحاظ چند بعدی بودن مفهوم و مرجعیت آن از لحاظ شاهنامه و سابقۀ کاربرد آن از
دیرباز در روانشناسی اجتماعی حائز اهمیت است (از ذکر کلمۀ نگرش خودداری شود)
 .6اصطالح مهارکردن یا بر حسب مورد مهارگری معاد  Controlاست (از ذکر کلمۀ کنتر خودداری شود)
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 .7اصطالح خودمهارگری یا مهار خود معاد  Self-controlاست (از ذکر کلمۀ خودکنترلی خودداری شود)
 .8اصطالح اعتماد به خود معاد  Self-Confidenceاست (از بکاربردن نفس به جای خود خودداری شود)
 .9اصطالح روایی معاد  Validityاست
 .10اصطالح اعتبار معاد  Reliabilityاست
 .11اصطالح حرمت خود معاد  Self-Esteemاست (از ذکر کلمۀ عزت نفس خودداری شود)
 .12اصطالح تنیدگی معاد  Stressاست (از بکار بردن فشار روانی که معادلی غلط یا ذکر استرس خودداری شود)
 .13اصطالح تنشآور معاد  Stressingاست (از ذکر تنیدگی زا خودداری شود)
 .14اصطالح تنشگر معاد  Stressorاست (از ذکر تنیدگی زای یا استرس زا خودداری شود)
 .15اصطالح کشاکش معاد  Challengeاست (از ذکر کلمۀ چالش خودداری شود)
 .16اصطالح تحول معاد  Developmentو Evolutionاست (از ذکر کلمۀ رشد خودداری شود)
 .17اصطالح رشد معاد  Maturityاست (اصطالح رشد فقط برای مشخص کردن نقطه ای از نردبان تحو کاربرد دارد)
 .18اصطالح نمویافتگی معاد  Maturationاست (از بکاربردن کلمۀ رسش که از لحاظ بدیع غلط است خودداری شود)
 .19اصطالح نمو معاد  Growthاست (در این مورد از ذکر کلمۀ رشد خودداری شود)
 .20اصطالح اختالل رفتار هنجاری معاد  Conduct disorderاست (از ذکر واژۀ اختال سلوک خودداری شود)
 .21اصطالح نارسایی توجه معاد  Attention deficitاست (از ذکر نقص توجه خودداری شود)
 .22اصطالح فزونکنشی معاد  Hyperactivityاست (از ذکر کلمۀ بیشفعالی که نادرست است خودداری شود)
 .23اصطالح فراگیر معاد  Pervasiveاست (از ذکر کلمۀ نافذ یا نفوذی خودداری شود)
 .24اصطالح والدگری معاد  Parentingاست (از ذکر کلمۀ فرزند پروری خودداری شود)
 .25اصطالح مزاج معاد Temperamentو  moodاست (از ذکر کلمۀ خلق خودداری شود)
 .26اصطالح خلق و خو معاد  characterاست (از ذکر کلمۀ منش خودداری شود)
 .27اصطالح ریخت معاد  Typeاست (از ذکر کلمۀ تیپ خودداری شود)
 .28اصطالح ناگویی طبعی معاد  Alexithymiaاست (از ذکر کلمۀ نارسایی هیجانی خودداری شود)
 .29اصطالح پراکندگی ذهنی معاد  Distractionاست (از ذکر کلمۀ حواسپرتی خودداری شود)
 .30اصطالح آزمون معاد  Testاست
 .31اصطالح آزمونگری معاد  Testingاست
 .32اصطالح درون نظرگری معاد  Impressionismاست
 .33اصطالح الگوی عمل معاد  Modalityاست
 .34اصطالح روانگسستگی معاد  psychosisاست (از ذکر روان پریشی که بیان غیرعلمی است خودداری شود)
 .35اصطالح روانآزردگی معاد

 neurosisاست (از ذکر روان رنجوری که نادرست است خودداری شود)

 .36اصطالح عصبشناختی معاد  Neurologicاست(از ذکر نورلوژیکی خودداری شود)
 .37اصطالح خودنظمجویی معاد  Self-regulationاست (از ذکر خودتنظیمی اجتناب شود)
 .38اصطالح ضربآهنگ معاد  Rhythmاست (از ذکر ریتم یا آهنگ به تنهایی خودداری شود)
 .39اصطالح برونریزی معاد  Dischargeاست (از ذکر تخلیه خودداری شود)
 .40اصطالح موج نگار مغزی معاد  Electroencephalographyاست
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 .41اصطالح روی آورد معاد  Approachاست (از ذکررویکرد اجتناب شود)
 .42اصطالح نارسانویسی معاد  Dysgraphiaاست
 .43اصطالح نارساخوانی معاد  Dyslexiaاست
 .44اصطالح نادرستنویسی معاد  Dysortographiaاست.
 .45اصطالح حسابنارسایی معاد  Dyscalculiaاست
 .46اصطالح سازشنایافته معاد  Maladjustedاست (از ذکر ناسازگار خودداری شود)
 .47اصطالح درونگردی معاد  Introversionاست (از ذکر درونگرایی که مفهومی متفاوت است خودداری شود)
 .48اصطالح برونگردی معاد  Extraversionاست (از ذکر برونگرایی که مفهومی متفاوت است اجتناب شود)
 .49اصطالح کهتری معاد  Inferiorityاست (از ذکر حقارت که فاقد خصوصیات لغوی مورد نظر است خودداری شود)
 .50اصطالح روانتحلیلگری معاد  Psychoanalysisاست (از ذکر کلمۀ نادرست روانکاوی اجتناب شود)
 .51اصطالح خودپیروی در تحو اخالقی پیاژه معاد  Autonomyاست (از ذکر خودمختاری در این مورد خودداری شود)
 .52اصطالح استقالل عمل در نظام اریکسون معاد  Autonomyاست (از ذکر خودمختاری در این مورد خودداری شود)
 .53اصطالح خودمیانبینی معاد  Ego-centrismاست
 .54اصطالح روانبنه یا نخستین واحد روانشناختی در نظام پیاژه معاد  Schemeاست (کلمۀ  Schemaکه به معنی" شماء" یا طرح
است در مورد نظام پیاژه نادرست است .ضمنأ از بکار بردن اصطالح طرحواره که معادلی غلط است خودداری شود)
 .55اصطالح خودکارآمدپنداری معاد  Self-efficacyاست چون در نظام بندورا در ارتباط با خودپنداشت است
 .56اصطالح خودکارآمدی معاد  Self-efficiencyاست
 .57سالمت روانی معاد  Mental healthاست (از بکار بردن سالمت روان اجتناب شود)
 .58بهداشت روانی معاد  Mental hygieneاست
 .59اصطالح سازشیافتگی معاد  Adaptationو  Adjustmentاست (از ذکر سازگاری خودداری شود)
 .60کلیۀ اصطالحاتی که با درمانی ختم می شوند باید به درمانگری تغییر یابد (شناخت درمانگری ،روان درمانگری)

 .6دقت شود تا نویسنده برای هر اسامی که بیان می کند منبع هم بیاورد
روش
 .1روش با زیرعنوانهای زیر تقسیم و مشخص شود (اندازه قلم عنوان های کلی مقدمه ،روش ،یافته ها ،بحث ،منابع  13بولهد
ولی زیرعنوان های بخش روش  11بولد باشد .اندازه قلم کل متن مقاله  12باشد):
الف) طرح پژوهش و شرکت کنندگان
ب) ابزار
عنوان تستها ایتالیک و شماره گذاری شود
ج) برنامه مداخله ای
د) روش اجرا
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. 2حتما چه در داوری و چه در فرمت چک کنید تا نویسندگان اعتبار و روایی پرسشنامه ها را بهه طهور دقیهق بیهان کننهد .بیهان
اینکه ابزار از اعتبار باالیی برخوردار است کافی نیست .همچنین سعی شود از نویسندگان خواسته شود تا هم اعتبهار خهارجی و
هم اعتبار داخلی را گزارش کنند.
یافتهها
 .1فرمت جداو دقیقا فرمت ای پی ای باشد.
 .2تمام جداو از طریق قالب ای پی ای جداو ورد تنظیم شود نه دستی و همراه با نقطه.
 .3تمام جداو دارای قطر یکسان باشند.
 .4اندازه قلم عنوان جدو و محتوای داخل آن  10باشد.
بحث و نتیجه گیری
 در این قسمت مقایسه نتایج به صورت دقیق و همراه با توضیح خرده مقیاس ها مورد توجهه اسهت .ذکهر مقایسهه ههای کلهینامربوط قابل پذیرش نیست.
 ردپای مبانی نظری و پژوهشی بخش او مقاله باید در این بخش نمهود پیهدا کنهد یعنهی نمهیتهوان در بخهش پیشهینه مقالهه،یکسری منابعی را ذکر کرد ولی در قسمت مقایسه و بحث ،منابعی آورده شود که اصال در مقدمه به آن اشاره نشده است.
 در قسمت بحث در واقع پلی بین پیشینه نظری و پژوهشی که در بخش او مقاله ذکر شده است با نتایج پژوهش حاضهر زدهمی شود.
 از ذکر پیشنهادها و محدودیت های کلی بی اسهاس و بهیربهط بها نتهایج پهژوهش خهودداری شهود .محهدودیت ههای روششناختی پژوهش ذکر شود و پیشنهادها در دو سطح پژوهشی و "بهکاربسته" بر اساس محدودیت ها و نتهایج بهه دسهت آمهده
تصریح گردد.
منابع ()References
 تک تک ارجاعات درون متنی با بخش منابه مطابقت داده شود .لطفها فرمهت منهابع را دقیقهاً مطالعهه و بهر اسهاس آن داوریکنید.
 -از ذکر راهنمایی کلی مبنی بر این که منابع فرمت شود اجتناب گردد .دقیقاً با ذکر مثا مشکالت منابع را توضیح دهید.
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