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 مؤلف گفتارپیش

   در         کوتناه                      به عنوان یک مقالنه                 برای اولین بار  1            شناسی آمریکا ن         انجمن روا        انتشار        راهنمای 

            ینق بنرای                    اسنتانداردهای دق       دوین   تن    و         پنژوهش          پیشنبرد      هدف با   19 2 9          ای در سال     مجله

          شناسنان،      روان    از    شکل  ن    متن     1929      ابچه ن    کتن       لفان ؤ ن         شند. من     ن ن     دوین  ن ت   می  ن      های عل  اط ن    ارتب

      اینن         هندف           بودنند.   2       پنژوهش                       تحت حمایت شورای ملنی         تجاری                شناسان و مدیران     مردم

              درک خوانندن     لت   سهو   که      بود        قواعدی     و یا     ها      از روش    ای    ساده       مجموعه         گردآوری       مؤلفان 

   و          شناسنان                           این هدف پس از آن توسط روان    د. ن  ده          را افزایش       علمی     های ه              بسیاری از نوشت

      هنای                                         تار افنزایش انتشنار داننش در زمیننه                                 علوم اجتماعی و رفتاری که خواس           پژوهشگران

             بسط داده شد.       بودند       مربوطه 

   را       هنا  ه      مقالن         های مهم              کلیدی و یافته     کات ن    که     کند    می    کمک        منسجم         یکسان یا     سبک 

                کامنل اطالعنات           رائنه  ا   ،                    سنبک نگنارش علمنی                  عد مربوط بنه    قوا   .    کنیم        انتخاب        به سرعت 

        عناصنر     تا      کند    می        سبک کمک    .   دهد         افزایش می         تمرکز را       امکان   و      کرده       تشویق     را       ضروری

     بنه       هنا      داده                                 با توجنه بنه تجزینه و تحلینل                       نمودارهای الزم را   ،         ی را بیان ّ مّ ک             کلیدی نتایج

         با دقت و     را       افراد    نام   و    ،     گزارش   را         پژوهشی       پروتکل     دی ا قت  ان     ئیات     ، جز      انتخاب           بهترین وجه 

        مناسنب                   به کارگیری شنکل     یا      نبع               گذاری صحیح یک م   قطه        سبک به ن      کنیم.       بیان        احترام

                     کنند تنا تواننایی        منی                                 این سبک یکسان نگارش به ما کمنک     .   کند  می     کمک              اعداد در متن

                                           ذهنی خود را روی پژوهش متمرکز کنیم.

         است کنه             تنظیم کرده    ی         استاندارد   ة     مجموع              شناسی آمریکا          انجمن روان      ، سبک  ه     امروز

         شنناخته       ینک             های الکترون                 ها، و پایگاه داده                  شناسی آمریکا، کتاب          انجمن روان     های ه      در مجل

     ینک     در         صنفحه        17700   از                شناسی آمریکنا           انجمن روان    های    مجله     نشر       میزان  .    است     شده

        انجمنن         هنای       کتناب          انتشنار          رنامنه     . ب               افنزایش یافنت       سال    در     صفحه        37000    نشر     به    ال س

               فنیلم آمنوزش        160              کتاب و همچنین       1214               کتاب به بیش از     12   از              شناسی آمریکا    روان

      از یک               شناسی آمریکا          انجمن روان           الکترونیکی        محصوالت   .                       درمانی افزایش یافته است    روان
                                                           
1. Publication Manual of the American Psychological Association 
2. National Research Council 



           سنریع از                 امکان اسنتفاده          کاربران    به        است که              افزایش یافته                                پایگاه داده به پنج پایگاه داده 

            در کتابچنه         موارد    این       دهد.  می   را      کیفی      های     پژوهش    ، و   ها   نقد  ،   ها ه       ها، مجل      ، کتاب  ها     چکیده

              فرهنن  لغنت                همنراه بنا                   شناسنی آمریکنا               انجمنن روان   .     انند      شنده        ارائه        انتشار        راهنمای 

              اینن زمیننه       در                 بنرای پیشنرفت          خنوبی       عامل       شناسی،     روان  2       المعارف       و دایره  1     شناسی    روان

 .   است

              دانشنجویان و               بلکنه بنا           شناسنان      روان     بنا              ننه تنهنا             انتشنار           راهنمنای      بچه    کتا     تهیه    در 

            بسنیاری از      ، و        تجنارت                   اجتماعی، پرستاری،          مددکاری  ،    زشی   آمو    های      زمینه   در            پژوهشگران

                    به زبان انگلیسنی و              این راهنما              استانداردهای    شد.       مشورت      دیگر                       علوم رفتاری و اجتماعی 

        اسنت.          موجنود            های دیگنر      زبان   از            ، و بسیاری         ای، چینی                              همچنین اسپانیایی، پرتغالی، کره

            مبتنی بر وب       آوری  فن    های       نوآوری   که     است      بوده      این        ویرایش    این     در      مشورت       اصلی     علت

          وینرایش       ششمین    در   .              تغییر داده است      علمی      پژوهش            استفاده از     ، و     اجرا     فهم،        را در        راه ما

          انتشنار        سنبک     در  ا      آنهن         لفینق       ها و ت                   به تفسیر این پیشرفت          طور مفصل  ه  ب        انتشار        راهنمای 

                         ، به عننوان ینک پاینه                       در کنار سایر محصوالت     نبع م     این    که              است. امیدوارم      شده         پرداخته

               مفید واقع شود.     علمی      های                محکم برای ارتباط

 

 دکتر گارای واندن بوس 

 شناسی آمریکاانتشارات انجمن روان

 

 

 

 

                                                           
1. Dictionary of Psychology 
2. Encyclopedia 



 

            گفتار مترجم   پیش

 علمنی  مراکز در فلسفه اصلی هایتهها سال به عنوان یکی از رشصد از بیش شناسیروان

. دارد سنرزمین  اینن  در ایریشنه دیریننه   ،و بر خالف تصنور  است شدهمی تدریس ایران

و تا اینن اواخنر مالصندرا     ناصرخسرو و سیناابن   ،رازی اندیشه کنار از راحتی به تواننمی

ث اساسنی  گذشت و به آثار آنان در توجه به این علم نپرداخت. آثناری کنه مبنین مباحن    

. اسنت  ذهنی هایتوانایی و عاطفه و تخیل و تفکر و ادراک و احساس از اعم شناسیروان

 اینران  در اروپنا  در صننعتی  انقنالب  از پنس  علم این شکوفایی رغم به چهل دهه اوایل تا

ان اینر  در شناسنی روان چهنل  دهنه  سرآغاز از آن از پس و نشد دیده چشمگیری فعالیت

 تعندد  لحناظ  از اینران  شناسنی روان اخینر  هنای در سنال  نی شند. دارای شناسنامه سازما

 را خوبی آغاز پژوهشی و کاربردی لحاظ از و نموده چشمگیری پیشرفت علمی هایکتاب

            ، موضنوعات  شناسنی روان                                    و در دنیای پژوهش و جست و جوی علمنی  است نموده شروع

  .                           متعدد و متنوعی مطرح شده است

هنا اسنت. بننابراین    ژوهش، تهیه گنزارش و انتشنار یافتنه   ترین مراحل انجام پیکی از مهم

    پاینان هنای علمنی و بایگنانی کنردن آنهنا      وظیفه پژوهشگر با انجام مطالعه و گردآوری یافتنه 

یابد بلکه باید نتایج پژوهش خود را در اختیار جامعه علمی قرار دهد. بدین ترتینب هندف   نمی

هنای  ای از دسنتورالعمل تخصصان به مجموعنه از ترجمه اثر حاضر، دسترسی پژوهشگران و م

یکسان در تدوین گزارش نتایج یک پژوهش علمی بوده است تنا بتواننند بنا رعاینت اصنول و      

 د.نهای مطالعات خود را در اختیار مخاطبان قرار دهنکات یکسان و منطقی، یافته

 که آمریکاست شناسیکتاب حاضر ترجمه ویرایش ششم راهنمای انتشار انجمن روان

، اصول دقیق جزئیات با همراه و کامل صورت به کتاب این. شد منتشر 2010 سال در

 آموزش را اجتماعی و رفتاری علوم هاینتایج پژوهش دهیصحیح نگارش و گزارش

 هاید که یافتهکنمی کمک ممکن نحو بهترین به نویسی. این شیوه یکساندهدمی

 و عالقمندان اختیار در سرعت به و منطقی و دقیق و منظم شیوه به جدید هایپژوهش

شود و با آموزش رعایت موازین اصولی و علمی و  داده قرار متخصصان و پژوهشگران

رهنمودهای الزم در مورد رعایت اصول اخالقی در پژوهش با سبک و نحوه جدید در 

 .کنددرک بهتر مسائل آشناتر می



ر مجالت علمی، رعایت قواعد نگارشنی  د هااین کتاب به نحوه نگارش و گزارش مقاله

 هنا، و نمودارهنا، جندول   هنا شنکل و ویرایشی، استفاده مؤثر و مناسب از عناصر گرافیکی، 

 طبنق  بنر  کنه  راهنمنا  هنای نموننه  ارائنه  و متننی درون ارجاعنات  و مننابع  نوشنتن  نحوه

 کنه  کنند و کمک می پرداخته است، شده تنظیم آمریکا شناسیجمن روانان دستورالعمل

همچننین اثنر حاضنر بهتنرین      .شنوند  مرتبط هم با مشترک و واحد زبانی با پژوهشگران

نامننه، و محققننان، دسننتورالعمل سنناده و کنناربردی بننرای دانشننجویان در تنندوین پایننان 

هنای  هنای تحقیقنانی و چناپ مقالنه    متخصصان و استادان در تدوین گزارش نهایی طرح

 . استداخلی و خارجی 

ت شنود و ضنمن وفناداری بنه     تا امانت کامل رعای سعی شده استاین اثر در ترجمه 

خالی از ابهام باشد و تا جایی که در توان مترجمان و ویراسنتار بنوده   ، ترجمه متن اصلی

همچننین از آن جنایی    ده است.ش نوشته یکدست هاییاست مطالب با نثری روان و واژه

هنای انگلیسنی کناربرد دارد    قالنه های این راهنما برای چاپ مکه بسیاری از دستورالعمل

در هنر   هنا بنه زبنان اصنلی ارائنه شنود.      ها و جدولسعی شده برخی از اصطالحات، مثال

رهنمودهای استادان، دانشنجویان و پژوهشنگران گرامنی حنوزه      ترجمه این اثر با صورت

بننابراین از همنه    یابند منی  بهبنود  بعندی  هایویراستدر علوم رفتاری و علوم اجتماعی 

 ،هاتاشنتبا  و هنا زان تقاضا داریم رهنمودهنای خنود را ارائنه داده و در رفنع کاسنتی     عزی

 پیشنبرد  در منؤثر  هنای یکی از گنام این اثر که ترجمه  امیدوارممترجمان را یاری دهند. 

یران قرار گرفته و موجب پیشرفت و تعالی هنر چنه   ا شناسیهای عالیه جامعه روانهدف

  شود. بعدی هایبهتر در گام

سنرکار خنانم    کتناب ادبی اینن  علمی و دانم که از ویراستار ر پایان بر خود الزم مید

و مدرس دانشگاه کنه صنادقانه و بنا نهاینت      محبوبه طاهر دانشجوی دکترای روانشناسی

نمنایم.   وینژه  تشکر انددقت و مهارت، زحمات زیادی برای به ثمر نشستن این اثر کشیده

انتشارات آوای ننور کنه صنمیمانه در تمنامی مراحنل       اندرکارانهمچنین از تمامی دست

 اند تقدیر و تشکر نمایم.ترجمه و چاپ کتاب به ما یاری رسانده

 خانزادهدکتر عباسعلی حسین

 شناسی دانشگاه گیالنعضو هیئت علمی گروه روان
Abbas_khanzadeh@yahoo.com 
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     بنا        2006         در سنال         ششنم           وینرایش .           مشورت شند          و اهل فن     ها                زیادی از کارشناس      تعداد 
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          در منورد          بررسنی    و       بحنث        پس از  شناسی آمریکاانجمن روان                          هیئت ارتباطات و انتشارات

                                    وینرایش تنظنیم کنرده و تیمنی از           اینن         بنرای     را                      پارامترهنای زینادی      ،       ه شنده  ئ   ارا       نظرات

                بنرای همکناری            مختلف را       تخصصی     های                    مجرب متشکل از زمینه            و دانشمندان          سردبیران 

   د.  دن        تشکیل دا                  در تدوین این اثر

                                        برای اولین بنار در مناه فورینه سنال             راهنما              ویرایش کتابچه          مربوط به       نفره   شش      تیم

       منورد          ویرایش،                      که در هفت زمینه کلیدیو به این نتیجه رسیدند        داشتند      مالقات       2007

   در           سنوگیری                مجلنه، کناهش       در      مقاله                 مربوط به گزارش                        است: اخالق، استانداردهای      نیاز

     ی در          کارشناسن         مختلنف        هنای        گنروه سنپس   .           ع، و آمنار                    ، سبک نوشتاری، مناب      نمودار      زبان، 

   .  شد       تشکیل   ها                         ارتباط با هر یک از زمینه

     آوری      جمننع بننه شناسننی آمریکنناانجمننن روان         اعضننای   ،        ویننرایش      کننار               بننا پیشننرفت 

  ، انجمنن                           اعضنای هیئنت تحریرینه         سنوی     از                               مختلف درباره بازنگری این اثر   ی ا ه       پیشنهاد

         اعضنای          تخصصنی        هنای       نشسنت    ،www.apastyle.org     سایت     وب    در                       کاربران کتابچه راهنما

        ادامنه   شناسنی آمریکنا  روان انجمنن       هنای            ها و کمیته        ، و هیئتشناسی آمریکاانجمن روان

  .              بررسی ارسال شد     جهت     تیم                به گروه و اعضای     ها              د. این پیشنهادن د  دا

        ابتندا   .                  ها و افراد خالق است                              نتیجه همکاری با بسیاری از گروه     فعلی         ویرایش          بنابراین

         بسنیاری       های         آنها ساعت .         تشکر کنیم        انتشار                       ویرایش کتابچه راهنمای     تیم         از اعضای      باید 

                                                    نظرگرفتن شرایط انتشنارات علمنی، شناسنایی مباحنث                                    را به تجزیه و تحلیل نظرات، در

        بررسنی               تن، نقند و  ن      الح من  ن         اد و اصن  ن   جن  ن      ظور ای ن   نن  ن    به م         ضای گروه  ن               تر، مالقات با اع ن   بیش

                                             نویس نهنایی اختصناص دادنند. از اینکنه از       پیش مطالعه دقیق        جدید، و    های    نویس   پیش

                   مند شدیم خوشحالیم.                      آنها در این پروژه بهره       فراوان             سخاوتمندانه        حمایت         اشتیاق و 
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  1      وبکنس         تلفننی        هنای           کنفنرانس                بنا شنرکت در         کنه             ان مختلنف        کارشناس          از مشارکت 

                                         رای اطمیننان از پوشنش دقینق و جنامع     ب                                   های آنالین از طریق ارتباط اینترنتی(       نشست

                                            به چاپ این ویرایش کمک کردند سپاسگزاریم.  و       همکاری    ،      مربوطه     های     زمینه

  و                                اعضای ارشند هیئنت تحریرینه      ،     منتخب        کاربران      های     ، نقد      ویرایش     ایند   فر        ابتدای   در 

       منورد     را         تجنارت                                 شناسنی، پرسنتاری، آمنوزش، و            های روان              مختلف در زمینه    گان       نویسند

       رینزی                   شنده در برنامنه         اتخاذ      آورد   روی      یادی       تا حد ز                 پیشنهادهای آنها   .                بررسی قرار دادیم

        هایند،         شنبلی           ، ژاننت        کامین       ، جف    بینز       بارنی    از              خود قرار داد.        تأثیر      را تحت       ویرایش     این 

           و سناندرا     ،          اسنتورانت            ، مارتنا         اسنکرو           ، پیتنر           رودینگنر                         ، کاترین رایلی، هننری    نمز      جودی

               در اینن اثنر            مچننین  ه  .     اریم ز گ                           ها و پیشنهادهای ارزنده سپاس      ه بینش ئ           به خاطر ارا      توماس 

          در منورد         شنان        ارزشمند                     ه خناطر رهنمودهنای      بن   PsycINFO         و کارکنان    بیب            مدیون لیندا

            و بازینابی     ،      سنازی    یره ن                       امل بنر خوانندن، ذخن    ن       ال تکن  ن        ی در حن   ها    آوری ن ن ف       تأثیر       چگونگی 

 .     هستیم      علمی    های       فعالیت

    های           ها و کمیته    هیئت    ات   نظر            گزارش علمی،       موقع     و به       کامل            دستورالعمل      ارائه      جهت

        انجمننن                هننای مختلننف ه      کمیتنن    از  جویننا شنندیم.   را                   شناسننی آمریکننا            انجمننن روان       علمننی 

                               میتنه نظنارت بنر تاریخچنه     ک               امنور علمنی،     ،               امور اقلیت قومی       درباره              شناسی آمریکا    روان

        انجمنن     ،       شناسنی        در روان                         ل مربنوط بنه نناتوانی     ئ                      انجمنن در بخنش مسنا         کمیته  ،      انجمن

  ،  ی       جنسنیت      های     تفاوت  و             هویت جنسیتی     به             کمیته مربوط                          دانشجویان تحصیالت تکمیلی،

 .                              ه پیشنهادهای ارزنده سپاسگزاریم ئ             ، به خاطر اراوضعیت اقتصادی اجتماعی        و کمیته 

                از پیشننهادهای    ،         آمنوزان              بنرای داننش                 اینن وینرایش     نبنود         دسنترس       قابل          به منظور

        ی همنه   ا ه                   و ارائنه پیشننهاد             صرف وقنت     از  .         مند شدیم        نیز بهره                      مدرسان و مربیان نگارش 

        منایوی    ،                  گیتنا پاتانگنای                                            دی سلیگمن، وندی پناکمن، اسنکات هناینز،             خصوص از  ه  ب  ،   ها  آن

     م.     اری  گز    سپاس               ، و جف زاکرمن     چاروت

  ه    بن       هنا                          و کارکننان پایگناه داده                  شناسی آمریکنا           انجمن روان              دفتر انتشارات     از          در پایان

  ،                                 ، از جمله پیج جکسون، سوزان هرمان      ویرایش    این     چاپ    به      شان    دریغ  بی    های    کمک      دلیل

  ،             ، هنال وارن       تیتنر                       ، امنی پیرسنون، رون           شنیون وو                                   آنی هیل، هریت کاپالن، ادوارد پورتر، 

  ،               ننورا کیسنت      از   .     کنیم    می         نیل تشکر   مک                             ، سوزان هریس، و جولیا فرانک      جمیسون     ورلی ب

                                                           
1. Webex conference calls  
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  ی         ناپنذیر      خستگی   طور      که به                   فروش و بازاریابی     تیم       تمامی    ، و         گاویورنو      ، پیتر     روستی      جولین

              تنالش کردنند             اجتمناعی         علنوم          بنزر          جامعنه                 ش جدیند بنه                 رسنانی وینرای          جهت اطالع

        تولیند            در سنرعت     ش       و دقنت         مهنارت         بنرای        کومبر  مک      جنیفر   از      خصوص    به             سپاسگزاریم. 

                                                 به خاطر مدیریت و نظارت عالی بر انجام این پنروژه        گاسک           ان وودور    از    و     حاضر       نسخه

               بسیار ممنونیم.

 ماری لین اسکاتلی

 مریکاآ شناسیهای انجمن روانکتاب سردبیر

 بوسی واندنادکتر گر

 آمریکا شناسیانتشارات انجمن روان
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  قدمه م

     صورت     به      1929                           ریکا برای اولین بار در سال  ن       ناسی آم ن ش       من روان ن   انج     شار ن   انت     نمای  ن   راه  ه  ن     کتابچ

   ،    1929  ،        همکاران   و  6       بنتلی         منتشر شد            استاندارد            دستورالعمل   یک           به عنوان    ای        هفت صفحه       مقاله

   در   .      کننیم       منی         ارائنه         فنر       همان        را با          ی انتشار      راهنما    ششم         ویرایش               از هشتاد سال،     بعد  . (  ۵7 ص

                           به یک منبع معتبر در تمنام         قواعد                  از یک مجموعه ساده         انتشار        راهنمای            ها، کتابچه            طول این سال

                   کنه بنه بهتنرین            هنایی     واژه       انتخاب     تا      گرفته      مجدد      چاپ   ی    اخالق      اصول                   های نگارش علمی از    جنبه

      است.             گسترش یافته              ی را کاهش دهد              وجه تعصب زبان

-    روان       هنای        پنژوهش    از          وسنیعی           مجموعنه        حاصنل                   شناسنی آمریکنا            انجمن روان           قوانین سبک

   در          برجسنته      الن     سنئو  م                             ان با تجربه در نگارش علمی، و                   سردبیران و نویسندگ    های      تجربه  ،       شناختی

                نداردهای جدیند        اسنتا                           راهنمای انتشار جهت انعکاس             این ویرایش      است.           های انتشار             زمینه فعالیت

                                                    ، به طور مفصل مورد بنازنگری قنرار گرفتنه اسنت.                             های جدید در انتشار اطالعات    شیوه         در چاپ و 

  ن              انتشنار این       بنه     و       انند      ساخته     ممکن    را        پیچیده   و         فزاینده      های             تجزیه و تحلیل   ،    جدید     های    آوری  فن

              هنای منتشنر    ه      مقالن    و         های شخصی     سایت  وب    تا       گرفته    ها       از وبال          گوناگون     های ل     در شک    ها     تحلیل

               سرعت بخشیدند.           های آنالین                  شده در پایگاه داده

   ،            نشنر علمنی        بنر         تحنوالت          گوننه        اینن        تأثیر               در مورد چگونگی      گان      خوانند         راهنمایی           به منظور

                       اولین هندف منا اینن           کردیم.       خالصه  و                              به طور قابل توجهی تغییر داده    را        انتشار  ی              کتابچه راهنما

         کننیم.         آسنان                    کنار خوانننده را      ،                     رد یک موضوع و یک جنا                            با گردآوری همه اطالعات در مو       بود که 

  .              پایان دادینم         انتشار      مرحله     تا  و      شروع            مرحله ایده              به ترتیب از  ،       انتشار       فرایند          مطابق با     را       اطالعات 

     کنه     را         در زبان         سوگیری          اجتناب از       اصول  و    ای  پی  ای             بر اساس فرمت                        قوانین اساسی سبک نگارش

        حفنظ و     ،            منتشنر شند                   شناسنی آمریکنا              انجمنن روان       توسط         سال پیش    30       بیش از                برای اولین بار 

       هنای    روش   ، ی      اخالقن       اصول                    قابل توجهی در مورد           رهنمودهای   ،     اینکه           تر از همه   مهم             تقویت کردیم. 

                چگنونگی طنرح      ، و                     ارجناع الکترونیکنی        هنای             مجله، شنکل    در                            ، استانداردهای گزارش مقاله  ی    آمار

    یم. ا ه   کرد      ارائه     ها ل  شک  و     ها    جدول

            کنه قنادر       را         اطالعاتی    به        دسترسی    که     است       جامعی              سایت به روز و   وب   ،    رایش  وی    این     یت ح   ارج

                  شناسنی آمریکنا             نجمنن روان  ا     سایت     در       توانند             خوانندگان می     دهد.   می        افزایش       هستیم      آنها          به ارائه

style.orgwww.apa ،  و همچننین     ای    پنی   ای                     برای ینادگیری سنبک           گوناگون          از منابع       وسیعی       دامنه           

               پیدا کنند.   را     ها                  استانداردها و شیوه         با تغییر        متناسب         انتشار        نوشتن و    ه   بار        بیشتر در          رهنمودهای 

 

                                                           
6. Bentley 
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    ششم        ویرایش ساختار

         همچننین    .       کننیم       منی                          در نشریات علمنی آشننا       رایج      های ه                            ، خوانندگان را با انواع مقال   اول       در فصل 

      کنیم.    ه می ئ                 مودهای الزم را ارا ن             یف کرده و رهن ن      ار توص ن    انتش   در       ی را    اخالق     اصول     نقش 

  و    ا      محتنو            کیند بنر    أ      بنا ت     را       پیوست   تا                علمی، از عنوان        نوشته   یک      های         ، همه بخش   دوم   صل     در ف

     بنه     را        مجنالت     در    ها  ه    مقال      گزارش      برای       رایج     فعلی                     همچنین استانداردهای    .    کنیم    می      تعریف      شکل

انجمنن           قنوانین       دادن        نشنان         بنرای                 نموننه مقالنه         چنند       بنا         فصنل                   ه کنردیم. اینن   ئ   ارا      خالصه    طور 

 .   رسد           به پایان می شناسی آمریکاروان

.       کننیم       منی         ارائنه      را                          رینزی و نوشنتن مقالنه           برنامنه   مورد    در        های مهم           ، راهنمایی   سوم       در فصل 

          ، و توصیف     مؤثر     های    واژه         ، انتخاب                       چگونگی سازماندهی افکار        در مورد              به خوانندگان    ی   های       پیشنهاد

  .    دهیم  می       ارائه                       افراد با دقت و حساسیت

       حنروف                گذاری، امنال،      نقطه       مانند     سبک       قواعد         در مورد        های الزم           دستورالعمل        چهارم،       در فصل 

                در اسنتفاده از          انسجام       کنیم.    ه می ئ                به خوانندگان ارا               و آمار در متن                           بزر ، حروف اختصاری، اعداد، 

 .               ارتباط علمی است    یت    شفاف     کلید    ،         اساسی سبک          این قواعد 

             صر گرافیکنی       و عنا         شده است      توصیف                          از عناصر گرافیکی در متن      مؤثر          ، استفاده     پنجم       در فصل 

  .   شود  می         شرح داده                برای خوانندگان             مفید هستند    ها     و شکل    ها ل و        ها در جد                  که برای ارائه داده

                  . قنوانین اصنلی              شنده اسنت           فنراهم         های الزم         راهنمایی   ،     منابع       نوشتن          ، در مورد    ششم       در فصل 

  و                     خواننندگان زمنان     به        دهیم.       قرار می                 کردن را مورد بحث                                    برای تشکر از کمک دیگران و نقل قول

   را             خواننندگان         نیناز          منورد        موارد         شامل همه              فهرست منابع       نوشتن               منابع در متن و       بیان       چگونگی 

 .    دهیم        آموزش می

     بنه     را                   شناسنی آمریکنا            انجمن روان                                     برخی از منابع نوشته شده بر اساس فرمت   ،     هفتم       در فصل 

     تنا       اری   ادو      هنای                                        شنده شنامل دامننه وسنیعی از مجلنه            بینان      های      نمونه  .     کنیم    می  ه  ئ   ارا         طور جامع 

       هستند.   ی             های الکترونیک    فرمت        ابع با         کید بر من أ    با ت   ،7  ها      پادکست

               در اینن فصنل           دهنیم.            ارائه منی    را       مجله         مقاله در                   کلی از فرآیند نشر         بازنگری   ،     هشتم       در فصل 

       قنرار         کیند  أ ت       منورد            چناپ را         بعندی         مراحنل    و                نوشتن مقالنه            نویسنده در      های       مسئولیت       همچنین 

    . م   دهی    می

 

    ششم     ایش   ویر               تغییرات خاص در 

                                                           
1   .   podcast )قالب      فید              با استفاده از         اینترنت                                 رسانه دیجیتال است که توزیع آن در     های     نده   پرو      ای از                                 پادکست یا پادپخش انتشار مجموعه       

                                                                کنندة موسیقی دیجیتال قابل دریافت و پخش است. این روش ارائة محتوا                             ً              گیرد، و توسط کاربران معموالً بر روی یک پخش       رت می  صو      داده(
 .   شود                                     و گاه به آن رادیوی اینترنتی گفته می                      محبوبیت و گسترش یافت 2004       در سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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      د کلی   آور   روی

                 بنا توجنه بنه         کنه                  ین نکتنه اینن        اولن                در نظر گرفتیم.         ویرایش         ریزی این      رنامه    در ب    را                دو موضوع گسترده 

      اینن                   شناسی، تا چه حد         حوزه روان   از      غیر               توسط خوانندگان         انتشار        راهنمای                          استفاده گسترده از کتابچه 

         اطالعنات    تمرکنز کنند                   ناسنی آمریکنا   ش            انجمنن روان       هنای   ه          برنامه مجل    بر           به طور اخص              ویرایش باید

  .Org/journals(http://www/(        سنایت      در وب                 شناسنی آمریکنا              نجمنن روان  ا       هنای  ه     مجلن         منورد     در      مفصل

            کنه شنامل            ی اسنت    صن     مخصو                                 است  هنر مجلنه دارای صنفحه وب           موجود             شناسی آمریکا           انجمن روان

   از           بسنیاری       کنه           گنرفتیم        صنمیم   ت                  در اینن وینرایش      .     اسنت              نویسنندگان                 های خاص بنرای           دستورالعمل

                             در دسنترس اسنت از کتابچنه                              کنه بنه آسنانی روی وب      را                شناسی آمریکنا           انجمن روان    اص خ        اطالعات

          حذف کنیم.       راهنما 

   ،                           های راینج در اینن زمیننه                          در مقایسه با توصیف شیوه                                 ین نکته مورد توجه ما این بود که   دوم 

     بنه                       ه ویراست چهارم مربوط     مقدم    از   ی   بخش        باشد       تجویزی      باید          تا چه حد         انتشار        راهنمای        کتابچه 

  .   است          این موضوع 
      هنای            وجنود روش            گاهی اوقات    که     کند        اقرار می    اما     کند     ئه می ا  ار         روشنی را      سبک   ،        ی انتشار      راهنما

          مطلنوب،              بنا قضناوت       را          انتشنار           راهنمنای                                    نویسندگان باید قواعد کتابچنه    ست       ضروری ا         جایگزین

        تغیینر           شناسنی            از خود روان   تر        ی آهسته    شناس    روان             زبان نوشتاری     که    یی  جا    آن    از  .      ببخشند      تعادل 

   ن ی  بد  .   دهد         ارائه نمی   حل     راه         نوشتن،     سبک         مربوط به                 برای تمام مشکالت         راهنما         ، کتابچه    کند  می

                    انجمن روانشناسنی        است.           علمی موجود        ادبیات        ر اساس  ب       موقتی       یک سند                   که کتابچه راهنما      معنا

  (xxiii     ، ص.     1994        آمریکا، 

     بنه            راهنمنا               کنه کتابچنه         کردیم      بینی                      اجتماعی و رفتاری، پیش     علوم   در    ها              دلیل تنوع شیوه  ه  ب

                                              هنای فرعنی تجنویز و وضنعیت فعلنی گنزارش                                      مسیر جدیدی را برای برخی از رشته            احتمال زیاد 

     کند.  می       توصیف    ً صرفاً      دیگر          های فرعی          برای رشته   را      علمی 

 

        جدید              های ویرایش     ی فصل     محتوا             بررسی تفصیلی 

              ی را در فصنل      اخالق      اصول     بحث   ،    علمی       پژوهش      انجام    ر د          ائل اخالقی   مس       تأثیر              به دلیل اهمیت   . 1    فصل 

  .      اینم              مطنرح کنرده           گسنترده            در سنطح    را          مختلنف        هنای      موضوع                     و به طور قابل توجهی        ه کردیم  ئ       اول ارا

    ی و  ن       ت ادبن  ن    رقن  ن   ، س      مجندد    ر ن  نش       ندگی، ن                   شرایط همکاری و نویس       تعیین      شامل     جدید      های          دستورالعمل

     هنا    ده  دا      دادن        قنرار            در دسنترس                              کنندگان، اعتبار ابنزار، و     شرکت   ت     ی هوی ا   افش   ، ی ن               تباس از اثر شخص ن  اق

       هستند.     یید أ                 دیگران به منظور ت     برای 
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  .            شنده اسنت                  مقالنه ارائنه        ینک          های خاص    بخش      مورد    در   ی           اطالعات جامع  ،    دوم       در فصل    . 2    فصل 

                              نها در متن توصیف شنده اسنت.      ه آ ئ      گی ارا    چگون                    هدف و محتوای اصلی و            از مقاله،           رای هر بخش  ب

                        برای کمک به خواننندگان                                                   طور قابل توجهی استانداردهای گزارش مقاله در مجله  ه  ب       ین فصل    ر ا د

      هنای        از روش       مفصلی                     شده است. همچنین بحث   ه ئ   ارا                    تجربی به وضوح و دقت        پژوهش         در گزارش 

            ینک بخنش                  . عالوه بر این،  یم ا ه  رد ک        ارائه     ثر ا    های       اندازه      گزارش    ة            ودهایی دربار         جمله رهنم   از        آماری

              فصنل را بنا               در نهاینت        ینم و   ا ه         اضافه کرد                                        مورد استفاده و تهیه اطالعات مکمل برای وب          جدید در

      .       رساندیم                      شناسی آمریکا به پایان                                         ه چند نمونه مقاله بر اساس سبک انجمن روان ئ   ارا

  ی     هنا        عننوان        ینا         فصنل     ه سر ئ       روش ارا        . ابتدا      کردیم      ارائه        مهم را                       در این فصل، دو موضوع   . 3    فصل 

              الکترونیکنی           انتشنار                           یشتر برای سهولت بخشیدن به  ب              شناسی آمریکا          انجمن روان                 مقاله را بر اساس 

             های راینج و        س شیوه ا   نعک         را برای ا        در زبان         سوگیری     کاهش      های                   یم. دوم، دستورالعمل ا ه   کرد       فراهم

                       اسنتانداردهای موجنود         بنا      کنه                                ی مبنی بر ارائه زبان تناریخی          بخش جدید   .            روزآمد کردیم        متداول

        و بنه       داده       بسنط            زبنانی را                 های خوب و بند        انتخاب          از     هایی            ، و نمونه   ایم    کرده      اضافه              تناسب ندارد

           رسانی کرد.           توان به روز                                   برای همه در دسترس بوده و به راحتی ب    تا     ایم    کرده    قل ت  من     سایت     وب

                ار اسنتنباطی و                   ی برای گزارش آمن  ی  ها                     چهارم شامل دستورالعمل                   محتوای جدید در فصل    . 4    فصل 

   ة       دربنار             بحث جدیند  م    یک  .    است                اختصارات آماری      ها یا              بوط به سرواژه  مر            ویرایش شده        یک جدول 

                            یگنر نینز گنجاننده شنده      د        منوارد              های طوالنی و       ه داده          شامل مجموع       پیوست    های                استفاده از فایل

  .   است

          وینرایش       آخرین         انتشار     زمان                           گرافیکی به طور چشمگیری از               طراحی اطالعات     های   روش   . 5    فصل 

                     ارائنه الکترونیکنی           زمیننه     در         وسنیعی     ی      حتنوا                 . این فصل شامل م        کرده است              راهنما تغییر       کتابچه 

   را     ها          نمایش داده              هدف از هر نوع     تا              کمک خواهد کرد              به خوانندگان       موضوع     این   .    است    نیز     ها    داده

                       های جدیندی از اننواع        نمونه             انتخاب کنند.        پژوهش      نتایج        ارائه     برای    را     روش                   درک کرده و بهترین 

   را           شنناختی       زیسنت       هنای                    برداری و سایر داده            لوژیک، تصویر      وفیزیو     الکتر     روش         ها شامل          نمایش داده

  .   ایم    کرده      ارائه 

         ودهنایی      رهنم        جملنه     از              نقل قول کردن    های          تمام جنبه         مربوط به         اطالعات             در این فصل،   . 6    فصل 

  .      اینم       کنرده         بینان                  به طنور کامنل     را        اجازه     کسب            ها، و نحوه            فرمت نقل قول  ،              میزان نقل قول   ة     دربار

   در   ث       . بحن      اسنت         بحث شده              به طور مفصل            ارجاع دادن      متن و              کردن در داخل             های نقل قول    سبک
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    وش                   بنه عننوان ینک ر      ی         دیجیتنال                   کید بر نقش شناسه أ    با ت                                      مورد منابع الکترونیکی را تا حد زیادی

         ایم.    داده           بسط        اطالعات           نشان دادن                 قابل اعتماد برای 

           کیند بنر    أ                   شیوه منبع دادن با ت   ة           مختلف دربار     های           ای از نمونه      مجموعه     شامل       هفتم    فصل    . 7    فصل 

                     مطالب شرح داده شنده                در استفاده از         بتوانند            خوانندگان              ه شده است تا ئ                  های الکترونیکی ارا    فرمت

       هنا و               مجموعنه داده       ، از    نالین                      برای تعدادی از منابع آ          های جدید     نمونه  .           تسلط یابند     ششم     فصل    در

  .             اضافه شده است      آنالین      های        گردهمایی          و            نرم افزار    تا       گرفته      گیری          های اندازه     ابزار

-    شیوه  و     ها     سیاست    بر     کمتر       تمرکز   و         انتشار                          منظور تمرکز بیشتر بر روند    به       هشتم    فصل    . 8    فصل 

       رونند      از       مفصلی         شامل بحث                         ویرایش شده است. این فصل               شناسی آمریکا          انجمن روان        های خاص 

                کار بنا ناشنر      ة   بار  در      هایی          دستورالعمل   و          انتشار،                      اخالقی، حقوقی، و سیاسی                        ارزیابی دقیق، الزامات

       است.                  در زمان چاپ مقاله 

       انتشار        راهنمای    ة                استفاده از کتابچ   ة   نحو

        توصنیف                                        سازی و ارائه مقالنه بنرای چناپ را        آماده     جهت                  الزامات مورد نیاز         انتشار        راهنمای    ة     کتابچ

       مرتنب    ی  ا           بنه گوننه     و   د ن  کن           را ارائه می        متفاوتی         اطالعات       ً اساساً        انتشار        راهنمای   های   فصل  .    کند  می

          چنه هنر          اگنر    .    شوند          را شامل می    آن     چاپ    تا      اولیه       سازی     مفهوم    از             نوشتن مقاله          که مراحل     اند   شده

     بنه                    افنراد ناآشننا                               اما اثری مفید و ارزشمند برای      است،           های دیگر      از فصل       مستقل           این راهنما     فصل 

     آید.                مقاله به حساب می     چاپ       فرایند 

 

        سازمانی    های    کمك

       منرور    و           تکنالیف             سنازماندهی      در         به شنما                      گنجانده شده است تا      کتاب         در سراسر       هایی    لیست  چک

-                         لیست اصنول اخالقنی، چنک                    ها عبارتند از: چک    لیست              برخی از این چک  .            تان کمک کند      پیشرفت

                  لیست ارسال مقاله.            لیست شکل، چک             لیست جدول، چک

    ائه   ار             شناسی آمریکا          انجمن روان    سبک     های                     برای نشان دادن کاربرد   ه    مقال          چند نمونه        همچنین 

   ی                   مقالنه دو آزمایشن     یک    (،    1.2      شکل    ی                  یک مقاله یک آزمایش   :          عبارتند از    ها     نمونه     این  .   است     شده

   (.   3.2      شکل           فراتحلیل      گزارش     با              (، و یک مقاله    2.2      شکل 
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     فرمت         مربوط به     های           دستورالعمل

                                  شناسنی آمریکنا بنا ینک فوننت                        راهنمای انجمن روان               سبک و یا فرمت   ة            متعددی دربار     های    مثال

            بنه سنرعت          ها را    مثال   تا     کند                 ها به شما کمک می                              ه شده است. تایپ متفاوت این بخش ئ   ارا        متفاوت

           پیدا کنید.

           طالعات خاص ا                     برای پیدا کردن سریع           به خواننده      کمک     جهت   که            های دیگری            برخی از فرمت

  :          عبارتند از     اند         طراحی شده

                ه شما کمک خواهد  ب    که         شده است   ه ئ   ارا            های هر فصل           محتویات بخش       فهرست   از             جدول کاملی  -

           پیدا کنید.        به سرعت    را        اطالعات     تا    کرد 

         اطالعنات                حجم زیادی از           پیدا کردن              برای سهولت در          های خاص    پوشه         مطالب در            جدول خالصه  -

     است.       ه شده ئ   ارا

                  در پیندا کنردن         به شما     تا    اند          گزارش شده              جدول محتویات          به دنبال    ها   شکل  و     ها    جدول       فهرست  -

   د.     ک کنن  کم     خاص    های         ها و شکل    جدول

       است.       ه شده ئ       نیز ارا   ه د ش        استفاده             منابع رایج   از    ی     فهرست     خالصه   -

       منورد         هنای                                   به شما در پیدا کنردن دسنتورالعمل         ه شده ئ           های خاص ارا    فرمت                  امیدواریم که این

     کند.     کمک      بعدی         در صفحات          نیازتان
 


