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 چكيده

ت. شناختی، از استاندارد الز  برخوردار نیسویژه از لحاظ روي، بهشناسیهای علمی روانمقاله که ساختاردهند های متعدد نشان میبررسی  زمينه:

های آماری، نیاز به تحلیل های نمونه، ابزارها و رويهای گروهپژوهش، مشخصه ها مانند طرحبرای دستیابی به استاندارد ساختن روي مقاله

های علمی بررسی مقاله هدف این پژوهش، هدف:ارائه شود.  ها و مواردی دارد که باید در این بخشمؤلفهبررسی بندی و ساختاری، شکل

ی پژوهشی ها و در عین حال انباشتگها برپایه عالئو پژوهشگران، شناسایی خالءشناسی است تا از این طریو، وضعیت مقالههای مختلف روانرشته

شناسی پژوهشی روان _ های علمیمقاله اصیل مضله 0021بدین منظور، شناسی مشخص گردند. وط به رويهای مربها و کاستیو ناهماهنگی

استخراج و توسط  ها راداده شناسیالتحصیل کارشناسی ارشد روانفارغ 3شد. مرور  0933تا  0931در بازه زمانی  وزارت علو ، تحقیقات و فناوری

بیانگر آن بودند  نتایج ها:يافتههای فراوانی ارائه شدند. در قالب جدول هاپژوهش حاضر توصیفی بود. دادهطرح  روش:نویسندگان بازبینی شدند. 

ها، برخی دیگر از طرح ،های آماری بسیار کم و یا هیچ است و در مقابلهای نمونه، ابزارها و رويهای پژوهشی، گروهکه فراوانی برخی از طرح

نتشر های معتبر علمی مشناسی که انضمنها با مبانی رويیافته گيری:نتيجهاند. ها به کار رفتهای در پژوهشگستردهها به طور ابزارها و روي

های روانشناسی، مقاله واژه كليدها: .ها ارائه شداند،  مقایسه شدند و پیشنهادهایی برای ارتقا ساختار و شیوه نگاري بخش روي مقالهکرده

 شناختی، ارزشیابی، ساختار مقالهمعیارهای روي
Background: Several studies indicate that the structure of scientific articles in Phycology, particularly in methodology, 

have not met the required scientific standards. To achieve standardization, it is required to analyze the structure and 

configuration of articles as well as the components such as research design, characteristics of sample groups, 

instruments, and statistical methods. Aims: The present study aims to analyze scientific articles in different branches of 

psychology, in order to identify condition of the research papers based on: authors’ interest, diversity, gaps, 

inconsistencies, and deficiencies in methodology. One thousand one hundred twenty-six original articles from scientific 

research journals approved by Iranian Ministry of Science, Research, and Technology during the 2007 - 2010 period 

were reviewed. Nine postgraduate students extracted the data and the four authors re-examined them. Method: This 

study has a descriptive design, and data is displayed in frequency tables. Results: The results indicate that, the use of 

some research designs, sample groups, instruments, and statistical methods were very low or non-existent; and in 

contrast, some other research design, instruments, and methods were widely applied in the studies. Conclusions: The 

findings were compared to the frame work suggested by known scientist associations, and suggestions for improving 

the structure and writing style of methodologies are put forth. Key words: psychology articles, standards of 

methodology, evaluation, structure of article  
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 مقدمه

به چاپ  های پژوهشی به دالیل مختلفیها و مقالهگزاري

های علمی، رابطه آزادی است که رسند، اما بنا بر تعریف، نشریهمی

از ای از طریو آن کارشناسان، دانشمندان و متخصصان، مضموعه

رسانند که شامل پاسخ های جدید را به اطالع همکاران خود مییافته

های موجود علمی و به مسائل یا آشکارساختن و تکمیل خالء

(. در قطب مخالف نیز 2115کرانکشا، )دانشگاهی هستند 

هایی وجود دارند که صرفاً به منظور درج در رزومه منتشر پژوهش

ای که از لحاظ علمی، محتوایی و ساختاری اصالً و شوند به گونهمی

 یا چندان اهمیت ندارند. 

ها دارای های علمی تقریباً در بیشتر مضلهبا آنکه بررسی مقاله

حث( ها و بقی )در چهار بخش: مقدمه، روي، یافتهفرآیند نسبتاً منط

ها پذیرد، بسیاری از گزاريو بر پایه داوری افراد متخصص انضا  می

پرل، ؛ دو2109؛ کامینگ، 2113 0شناسی امریکاروان)انضمن 

( نشان 2101اپس، ؛ مازومدار، بانرجی و ون2113روهریگ و بلتنر، 

بخش روي مانند طرح پژوهش و های متعددی در دهند که اشتباهمی

ند. آور هستهای آماری وجود دارند که در برخی مواقع شگفتتحلیل

های هایی که متخصصان در قلمرورو، یکی از مهمترین مهارتازاین

ها و مختلف علمی به آن نیاز دارند، توانایی تحلیل انتقادی گزاري

داشتن دانش و هنگروزهای علمی است که اساساً به منظور بهمقاله

 های پژوهشی و کاربرد آنهاست.اطمینان نسبت به یافته

های منتشرشده، بسیاری از رغم افزایش روزافزون مقالهبه

های دیگران را بخوانند. متخصصان وقت کمتری دارند تا نوشته

های روی و کسب مهارتتوانند روشنگر مسیر پیشهایی که میمقاله

؛ مهرا  و 0931آبادی، های لطفهشضروری باشند )مانند پژو

زاده، قلی ورکی، باغگلی، حسین؛ شعبانی0933شاهرودی، توانایی

رو، انتخاب، مطالعه و ؛ و دیگران(. ازاین0931خواه، عالی و خالو

روزماندن در های بههای علمی یکی از ضرورتارزیابی انتقادی یافته

ی تسلط به محتوای تخصص بر،آید که افزونحساب میدانش به حوزه

شناسی ها و نیز تفسیر و ارزشیابی آنها، نیاز به درک عمیو رويمقاله

ها های آماری پژوهش دارد که در بسیاری از موارد، اصطالحو تحلیل

روند. برای نمونه، به اعتقاد کار نمیو اصول آنها به گونه درست به

( 2111) لوود( و گ0331ساکت، روزنبرگ، گری، هینس و اسکات )

                                                           
1. American Psychological Association  
2. Journal Article Reporting Standards (JARS) 

ار و های معنادزیرا یافته ،رودکار میاصطالح معنادار بیش از اندازه به

 رسند. تر به چاپ میمثبت آسان

های های علمی و مقالهضرورت استاندارد ساختن گزاري

های کاری انضمن پژوهشی به وضوح در گزاري یکی از گروه

دهی استانداردهای گزاري( با عنوان 2113شناسی آمریکا )روان
 بیان شده است. برپایه این گزاري، گستري 2های مضلهمقاله

تازگی در دو محور علمی روی داده، این ضرورت  روزافزونی که به

را بیش از پیش آشکار ساخته است. محور نخست مربوط به دنیای 

های شواهد سازیسیاستگذاری و عمل است. نیاز به کاربرد تصمیم

، ت کید جدیدی بر اهمیت درک چگونگی انضا  و گزاري 9مبنا

طقی های منای که بتوان بر پایه آنها تصمیمهاست. به گونهپژوهش

ل آورد. محور دو  اصومبتنی بر شواهد تضربی را به درستی به عمل 

چنان که شواهد گیرد. همو قوانین علمی اجتماع و رفتار را در بر می

وند، باید شهای علمی تضمیع و انباشته میها و نظریهمربوط به فرضیه

رد تا برای گیپژوهشی صورت های اعتماد بیشتری به ترکیب یافته

پژوهشگران و متخصصان مشخص شود که به گونه کلی درباره  

نکه بر ایدانند. این دو محور افزون قوانین ذهن و رفتار چه می

اند تا نقش ای را برای پژوهش علمی فراهم آوردهسابقههای بیفرصت

های عمومی و سالمت ایفا کنند و مبنای مهمی در سیاستگذاری

های شناختی و نسل آتی پژوهشهای رواناستواری برای تبیین پدیده

علمی باشند، ت کید زیادی نیز بر ضرورت استاندارد ساختن ساختار و 

 اند. های علمی کردهها و مقالهيمحتوای گزار

اختاری ها نیاز به تحلیل سدستیابی به هدف استاندارد ساختن مقاله

ها و مواردی دارد که باید در بررسی مؤلفهها و نیز بندی مقالهو شکل

های مختلف مقاله ارائه شوند. پرداختن به بعد ساختاری، شیوه بخش

کند، زیرا همواره آنچه در سیم میهای پژوهشی را تربندی مقالهشکل

شود ساختار است و اگر محتوا در یك نگاه نخست در نظر گرفته می

ترکیب منسضم و مستحکم قرار داده شود، ارزشمند و قابل ت مل 

خواهد بود. یك ساختار استاندارد، اطالعات موردنیاز خوانندگان را 

از آن و یا  گذارد؛ در مقابل تخطیبه سهولت در اختیار آنان می

نپرداختن به هر یك از موارد ذکر شده موجب سردرگمی مخاطبان 

های کند و مسیر پژوهشها را کم میشود، جنبه آموزشی مقالهمی

 سازد. ها را ناهموار میبعدی برای پر کردن خالءها و کاستی

3. evidence- based   
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های مختلف آن، ها و تبیین روابط بین بخشبررسی ساختار مقاله

کالت ها و مشنچه در پژوهش انضا  شده و نیز کاستیبه درک بیشتر آ

های آماری کمك ویژه در زمینه طرح پژوهش و تحلیلآنها، به

؛ 2115کند. به اعتقاد برخی پژوهشگران )ایوانیدیس، شایانی می

و غیرقابل اعتماد  0دارها توري( بسیاری از پژوهش2109کامینگ، 

وگیرانه بخشی از یك پژوهش ها اغلب انتخاب س( مقاله0هستند زیرا 

ها و گزاري آنها اغلب گزینشی و ( تحلیل داده2کامل هستند، 

ها های پژوهشی، بررسی( در بسیاری از زمینه9سوگیرانه است، و 

 شود. رو، بر نتایج نادرست ت کید میندرت تکرارپذیرند و ازاینبه

های تحصیلی و تعداد ها، رشتهبا این وجود، افزایش دانشگاه

 قاضیانمت ارتقاء و ورود های نامهدانشضویان و نیز ت کید زیاد در آیین

جب مو ر پژوهشی علمی هایمقاله های تحصیالت تکمیلی بردوره به

ها همراه با مشکالت یاد شده افزایش یابند. با تا تعداد مقاله شده است

های اخیر منتشر سالای که در کنندهآنکه آمار نویدبخش و دلگر 

سابقه و تحول علمی کشور و افزایش سهم بیانگر جهش بی شود،می

های علمی است، اما نباید از خطرات ایران در تولید علم و مقاله

 کنند غافل ماند. هایی که این پدیده را تهدید میوآسیب

های بررسی بخش روي )به عنوان مهمترین بخش( مقالهبنابراین، 

ه در آنها نواقصی ک ها وبر اینکه به شناخت کاستی افزون منتشرشده

آورد، وضعیت وجود دارد و راه را برای تغییر و بهبود آنها فراهم می

ها، ویژه در زمینه طرحشده بههای انضا موجود و تمرکز پژوهش

های آماری متداول برای های نمونه مورد مطالعه، ابزار و رويگروه

رو، در راستای بررسی کشد. ازاینبه تصویر میرا  هاتحلیل داده

شناسی جریان و نحوه مستندسازی تولیدهای علمی در قالب آسیب

مقاله )که نیازمند همکاری چندجانبه پژوهشگران، دلسوزان و 

ای است(، هدف اصلی های گستردهسیاستگذاران و مستلز  بررسی

ی های علممقالهبندی بخش روي این مقاله بررسی ساختار و شکل

( بررسی نسبتاً 0های مختلف روانشناسی است تا از این طریو رشته

ها برپایه عالئو و تمرکز پژوهشگران بر جامعی از وضعیت مقاله

( 2های آماری و ابزارهای پژوهشی به عمل آید، ها، رويطرح

د های مورها و در عین حال انباشتگی پژوهشی بر پایه مؤلفهخالء

                                                           
1. biased 
2. original 

های مربوط به ها و کاستی( ناهماهنگی9ناسایی شوند و بررسی ش

 روي مقاله مشخص گردند.  بخش

 روش

پژوهش حاضر بر پایه یك طرح توصیفی و به منظور بررسی 

ای علمی ر پژوهشی در هساختار شکلی و اصولی بخش روي مقاله

های آمار کارگیری رويها و بهشناسی از طریو تحلیل فراوانیروان

و ها ی، ویژگهامؤلفهقسمتی از توصیفی انضا  شد. از این رو، نخست 

بخش  درنویسی مواردی که باید از لحاظ شکلی و رعایت اصول مقاله

، های مناسبروي لحاظ شوند، تعیین شدند. سپس از طریو جدول

های استخراج شده ا و ویژگیهصد هر یك از مؤلفهنی و درافراو

 تحلیل شدند.توصیف و 

 این آماری جامعه ،جامعه آمارى و گروه نمونه مورد مطالعه 

شناسی روا هایمضله 2های علمی و اصیلهمه مقاله را پژوهش

دادند. تشکیل می های آموزشی و پژوهشی کشورها و موسسهدانشگاه

 0933تا  0931هایی انتخاب شدند که در بازه زمانی از میان آنها مضله

نتشر م، تحقیقات و فناوری از وزارت علو پژوهشی  رعلمی با امتیاز 

های مشابه مانند هایی که در قلمرو، مضلهترتیب. بدین9بودند شده

قرار داشتند و یا دارای امتیاز علمی ر  پزشکیروان تربیتی وعلو 

، درمان و آموزي ها )مانند بهداشتپژوهشی از سایر وزارتخانه

)مانند دانشگاه آزاد های آموزشی و پژوهشی پزشکی( و مؤسسه

ها، اسالمی( بودند، بررسی نشدند. الز  به ذکر است که از این مضله

شده یا مانند اینها در گروه نمونه قرار های مروری، ترجمهمقاله

ل ک شدند که تعدادهای علمی ر پژوهشی بررسی نداشتند و فقط مقاله

فراوانی و درصد  ،هامقاله بود. اسامی مضله 0021 گروه نمونه

 اند.نشان داده شده 0های هر مضله در جدول مقاله

مقاله  013د مضله علو  رفتاری با وشدیده می 0چنانکه در جدول 

تان تربیتی )دانشگاه سیسشناسیو مضله مطالعات رواندرصد  01تقریباً 

های بررسی شده را درصد کل مقاله 0/1مقاله،  3با  و بلوچستان(

الز  به توضیو است که مضله مطالعات روانشناسی د. ندهتشکیل می

تربیتی در بازه زمانی مورد نظر تنها یك شماره با امتیاز علمی ر 

 پژوهشی منتشر کرده بود. 

 وزارت یر پژوهش یعلم ازیدارای امت یبازه زمان نیکه در ا ییهافهرست مضله . 9

ی وزارتخانه به نشان یرسم تیو فناوری بودند از وب سا قاتیعلو ، تحق

http://journals.msrt.ir .استخراج شد  
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سئول، م شناختی نویسندگانبه منظور درک بیشتر ساختار جمعیت

فراوانی و  شده،های مطالعهو پژوهشگران مقاله سندگاندیگر نوی

)دانشگاهی( آنان بررسی و در درصد  مقاطع تحصیلی و رتبه علمی 

 .اندنشان داده شده 2 جدول

تحصیالت شود نویسندگان دارای دیده می 2چنانکه در جدول 

د بیشترین و نویسندگان با درجه لیسانس با درص 51دود با حدکتری 

د . مقطع تحصیلی حدودندهدرصد کمترین تعداد را تشکیل می 1/2

شترین ، بیاین بر درصد نویسندگان نیز مشخص نشده است. افزون 4

متعلو به نویسندگان استادیار و کمترین  ،( رتبه علمی5/22درصد )

درصد  1/90( متعلو به کسانی است که مرتبه مربی دارند. 9درصد )

درصد آنها در  22انشگاهی بودند و رتبهُ نویسندگان نیز فاقد رتبه د

 مقاله مشخص نشده بود. 

ها و نهادهای ، مراکز آموزشی و سایر سازمانهافهرست دانشگاه

که به عنوان محل و مرجع علمی و شغلی نویسندگان مشخص  علمی

 منعکس شده است. 9اند در جدول شده

 نویسندگاندهد بیشترین تعداد نشان می 9طور که جدول همان

های اراک، و دانشگاه درصد( از دانشگاه تهران بوده 4/09ها )مقاله

بابل، زابل، تربیت معلم سبزوار، اما  حسین )ع( و زنضان کمترین 

درصد  0/9مورد( را داشتند. همچنین مرجع علمی و شغلی  0تعداد )

  نویسندگان نامشخص بود.

 ابزار

ها، یك فر  اطالعات دادهبه منظور گرداوری  ابزار پژوهش،

اصلی که هر مقاله علمی ر پژوهشی باید ارائه دهد، بر اساس راهنمای 

 4( تهیه شد. این فر  دارای 2101(شناسی آمریکا انتشار انضمن روان

بخش شناسنامه، مقدمه، روي و بحث بود که در این مقاله فقط قسمتی 

نمونه،  های گروهاز بخش روي )روي یا طرح پژوهشی، مشخصه

 شود.های آماری( گزاري میها و رويتعداد و انواع ابزار

 3ها، ها و استخراج اطالعات از مقالهبرای گردآوری داده

های روانشناسی با توجه به التحصیل کارشناسی ارشد رشتهفارغ

انتخاب و در  های علمی و سابقه تدوین مقالهها و توانمندیقابلیت

روي تحقیو آموزي داده شدند. چند جلسه توسط متخصص 

های متعدد های استخراج شده توسط پژوهشگران در جلسهداده

شدند تا موارد مبهم و احتماالً نادرست مشخص بررسی و بازبینی می

های مورد ت کید و تصحیو شوند. در نهایت به منظور بررسی نکته

و های تدوین گزاري نامهانضمن روانشناسی امریکا و سایر شیوه

سنضی و روي تحقیو استفاده های علمی از دو متخصص روانمقاله

 های معتبر مقایسه و داوری کنند.شد تا آنها را با مالک

 
 

 

 در هریك از آنها )به ترتیب فراوانی(شده ی بررسیهاها، فراوانی و درصد مقاله. اسامی مضله0جدول

 درصد فراوانی اسم مضله درصد فراوانی اسم مضله

 3/4 55 شناختیعلو  روان 1/3 013 اهلل(رفتاری )دانشگاه علو  پزشکی بقیهعلو 

 0/4 59 )دانشگاه مشهد( شناسیمطالعات تربیتی و روان 3/0 33 شناسی )دانشگاه تبریز(فصلنامه روان

 )واحد تهران ، فصلنامه روانشناسان ایرانیتحولیروانشناسی

 جنوب دانشگاه آزاد اسالمی(
 2/4 40 روانشناسی تربیتی )دانشگاه عالمه طباطبایی( 5/0 34

 0/4 41 روانشناسی معاصر )انضمن روانشناسی ایران( 4/0 39 شناسی()انضمن ایرانی روان شناسیمضله روان

 1/9 94 )انضمن روانشناسی ایران( شناختیهای روانپژوهش 2/0 30 تربیتی )دانشگاه تهران(روانشناسی و علو 

 1/2 23 دانشور رفتار )دانشگاه شاهد( 0/0 31 پژوهی )پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی(خانواده

 5/2 23 بالینی )دانشگاه سمنان(روانشناسی  0/0 31 ختی )دانشگاه تربیت معلم(شنانپژوهش در زمینه سالمت روا

 4/2 20 )دانشگاه شهید چمران( شناسیتربیتی و روانعلو  2/1 01 ختی )دانشگاه الزهرا(شنامطالعات روان

 1/5 19 پژوهش در زمینه کودکان استثنایی
شناسی تربیتی )دانشگاه سیستان و مطالعات روان

 بلوچستان(
3 0/1 

 011 0021 جمع 4/5 10 شهید بهشتی(روانشناسی کاربردی )دانشگاه 
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 ها. فراوانی و درصد مقطع تحصیلی و مرتبه دانشگاهی نویسندگان مقاله2جدول

 درصد فراوانی مرتبه دانشگاهی ردیف درصد فراوانی مقطع تحصیلی ردیف

 9 12 مربی 0 1/2 54 لیسانس 0
 5/22 453 استادیار 2 3/90 143 لیسانسفوق 2

 4/00 249 دانشیار 9 9/00 290 دکتری دانشضوی 9

 3/00 001 استاد 4 5/51 0191 دکتری 4

 1/90 145 فاقد رتبه 5 0/9 05 نامشخص 5

 22 459 نامشخص 1 011 2193 جمع 

 011 2193 جمع     
 

 

 ها )به ترتیب فراوانی(ها و نهادهای علمی مقاله. فهرست دانشگاه9جدول

 درصد فراوانی دانشگاه ردیف درصد فراوانی دانشگاه ردیف

 5/1 3 گیالن 24 4/09 292 تهران 0

 5/1 3 بین المللی اما  خمینی)ره( 25 0/00 032 علو  پزشکی 2

 4/1 0 ارومیه 21 0/0 099 شهید بهشتی 9

 9/1 1 باهنر 20 0/0 092 اصفهان 4

 2/1 4 بوعلی سینا 23 1/1 014 عالمه طباطبایی 5

 2/1 4 سیستان 23 1/5 30 معلم(خوارزمی )تربیت  1

 2/1 9 علم و فرهنگ 91 1/5 31 آزاد اسالمی )واحدهای شهرستان( 0

 2/1 9 های غیر مرتبطدانشگاه 90 9/4 04 تبریز 3

 0/1 2 شهرکرد 92 2/4 09 پیا  نور 3

 0/1 2 مالیر 99 3/9 15 تربیت مدرس 01

 0/1 2 ایال  94 0/9 14 آزاد اسالمی )واحدهای تهران( 00

 0/1 2 هرمزگان 95 5/9 10 شیراز 02

09 
های پژوهشی، ها، مؤسسهپژوهشکده

 جهاد دانشگاهی و حوزه
 0/1 2 رازی 91 1/9 50

 0/1 2 تربیت معلم آذربایضان 90 1/2 45 شهید چمران 04

 0/1 2 کردستان 93 0/2 90 محقو اردبیلی 05

 0/1 2 قم 93 0/2 91 الزهرا 01

 0/1 0 اراک 41 1/2 95 فردوسی 00

 0/1 0 بابل 40 3/0 90 شاهد 03

 0/1 0 زابل 42 1/0 03 ها و نهادهای دولتیسازمان 03

 0/1 0 تربیت معلم سبزوار 49 3/1 05 سمنان 21

 0/1 0 اما  حسین)ع( 44 3/1 09 یزد 20

 0/1 0 زنضان 45 1/1 00 شهید رجایی 22

 0/9 54 نامشخص 41 1/1 01 های خارج از کشوردانشگاه 29
 

 

 هاها و يافتهداده

ها به آنها هایی که در  مقالهطرح پژوهش. فراوانی و درصد طرح

 91مقاله ) 941منعکس است. از آنضا که در  4اشاره شده، در جدول 

ای نشده بود، پس از مطالعه و درصد( به نوع طرح پژوهشی اشاره

ها آنها توسط کارشناسان، فراوانی و درصد این دسته از طرحاستنباط 

ها استفاده از دو طرح اند. برخی از پژوهشذکر شده 4نیز در جدول 

 .اندهبا عنوان ترکیبی ارائه شد 4را گزاري کرده بودند که در جدول 

ای که تنها یك طرح مقاله 0109دهد، در مضموع نشان می 4جدول 

با  اند، بیشترین فراوانی مربوط به طرح همبستگیردهپژوهشی به کار ب

های شبه آزمایشی درصد( و پس از آن طرح 0/03مورد استفاده ) 034

درصد( در رده دو  و سو  کاربرد  00درصد( و آزمایشی ) 2/00)

رویدادی، پیمایشی، های پسقرار دارند. میزان استفاده از طرح

درصد(  1تا  4وسطی )حدود ای در حد متمقایسه -توصیفی و علّی
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هایی همچون طولی و فراتحلیلی کمترین میزان کاربرد بودند و طرح

های استخراج شده از اند. در مورد طرحدرصد( را داشته 0/1)

هایی که روي پژوهش خود را ذکر نکرده بودند، بیشترین پژوهش

ی و امقایسه -فراوانی مربوط به طرح همبستگی و پس از آن علّی

 سنضی بود.روان

 5های نمونه در جدول های نمونه. فراوانی و درصد گروهگروه

 اند.ارائه شده

 است، ای که بیشتر بررسی شده هد نمونهدنشان می 5جدول 

درصد(  3/22درصد( و پس از آن دانشضویان ) 25آموزان )دانش

 هایی همچون سالمندان، ورزشکاران،در رتبه دو  قرار دارند. گروه

های شهدا، خارجیان اعضای هیئت علمی، نظامیان، جانبازان و خانواده

-ها مطالعه شدهدرصد، کمتر از سایر نمونه 0و مهاجران با فراوانی زیر 

 اند

شده انواع ابزار پژوهش: فراوانی و درصد انواع ابزارهای استفاده

 اند.نمایش داده شده 1ها در جدول در مقاله

 
 

 ها )ذکر شده و استخراج شده(های پژوهشی مقاله. فراوانی و درصد طرح4جدول
 استخراج شده ذکرشده طرح استخراج شده ذکرشده طرح

 درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی 
 0/0 1 0/2 23 کیفی 3/93 092 0/03 034 همبستگی

 1/2 0 0/1 3 ایکتابخانه 2/9 00 2/00 021 آزمایشیشبه
 - - 2/1 9 فراتحلیلی 5/9 02 1/00 003 آزمایشی

 - - 0/1 0 طولی 1/25 30 4/1 13 ایمقایسه -علّی
 - - 2/91 941 نامشخص 2/4 04 0/5 55 پیمایشی
 - - 4/4 59 ترکیبی 1/1 2 1/4 43 توصیفی

 011 941 011 0021 جمع 3/4 01 5/4 43 رویدادیپس
      1/05 59 1/9 93 سنضیروان

 
 

 های نمونهفراوانی و درصد کل گروه. 5جدول
 درصد فراوانی نمونه گروه ردیف درصد فراوانی نمونه گروه ردیف
 0/0 02 غیرانسانی 02 25 203 آموزاندانش 0
 3/1 01 اعضای هیئت علمی 09 3/22 255 دانشضویان 2
 0/1 3 ورزشکاران 04 3/3 33 کارمندان 9
 0/1 3 های شهداجانبازان و خانواده 05 4/1 01 شناختیهای روانمبتالیان به اختالل 4
 1/1 1 سالمندان 01 5/5 11 مشکالت جسمانی 5
 5/1 5 خارجیان 00 0/5 51 خانواده 1
 4/1 4 نظامیان 03 3/4 54 زنان 0
 9/1 9 مهاجران 03 4/4 43 های اجتماعیمبتالیان به آسیب 3
 3/2 92 ترکیبی 21 3/9 42 افراد ویژه 3
 0/0 09 بدون نمونه 20 3/9 49 افراد عادی 01
 011 0021 جمع  0/0 03 کودکان 00

 
 

 . فراوانی و درصد انواع ابزارها )به ترتیب فراوانی(1جدول
 درصد فراوانی ابزار ردیف درصد فراوانی ابزار ردیف
 9/0 03 ابزارهای عملی 0 3/54 301 نشدهپرسشنامه خارجی هنضاریابی 0
 0/1 00 فرافکن 3 3/02 031 پرسشنامه محقو ساخته 2
 5/1 0 افزارنر  3 1/02 000 شدهپرسشنامه خارجی هنضاریابی 9
 4/1 1 مشاهده 01 4/3 093 پرسشنامه ایرانی 4
 5/1 0 نامشخص 00 4/4 15 مصاحبه 5
 011 0405 جمع  1/9 44 دستگاه و ابزار فیزیکی، پزشکی 1

 
 

درصد از ابزارهای به کار  31دهد در مضموع، نشان می 1جدول 

های هها، پرسشنامها پرسشنامه بودند. در بین پرسشنامهرفته در پژوهش

 3/02( در رده نخست، محقو ساخته )3/54نشده )خارجی هنضاریابی

در رده دو  و سو   درصد( 02شده )درصد( و خارجی هنضاریابی
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درصد، کمترین میزان استفاده  4/1کاربرد قرار داشتند. ابزار مشاهده با 

ها نیز ابزاری ذکر نشده درصد مقاله 5/1ها را داشته است. در در مقاله

 بود.

ها، در های آماری به کار رفته در مقالههای آماری: رويروي

 اند.ارائه شده 0 جدول

روي آماری همبستگی و رگرسیون  0ل بر اساس اطالعات جدو

ها را داشته است. درصد، بیشترین میزان استفاده در مقاله 90نزدیك به 

های پیشرفته )مثل تحلیل واریانس عاملی، چند تحلیل واریانس

استودنت   tهایدرصد( و روي 03های مکرر( )گیریمتغیری، اندازه

های سوی دیگر، آزمون درصد( در رده دو  و سو  قرار دارند. از 00)

هایی نظیر فراتحلیل و مقایسه درصد و روي 5پارامتریك نزدیك غیر

اند. ها را داشتهدرصد کمترین میزان کاربرد در مقاله 15/1چندگانه با 

 ها، نوع روي آماری ذکر نشده بود.  درصد مقاله 5/1همچنین در 

 

 )به ترتیب فراوانی( های آماریفراوانی و درصد روي. 0جدول

 درصد فراوانی روي آماری ردیف درصد فراوانی روي آماری ردیف

 3/1 05 تحلیل محتوا 00 0/91 090 همبستگی و رگرسیون 0

 Z 00 1/1آزمون  02 1/03 953 های پیشرفتهتحلیل واریانس 2

9 t  2/1 4 همبستگی بنیادی 09 0/00 940 استودنت 

 2/1 4 فیشر z 04 0/3 032 راههتحلیل واریانس یك 4

 0/1 2 ایتحلیل خوشه 05 0/4 34 تحلیل عاملی 5

 15/1 0 فراتحلیل 01 0/4 32 مضذور کای 1

 15/1 0 مقایسه چندگانه 00 1/5 50 های غیرپارامتریكآزمون 0

 5/1 01 نامشخص 03 4/2 40 توصیفی )تحلیل فراوانی و درصد( 3

 011 0334 جمع  2/2 44 معادالت ساختاری 3

     3/1 01 تحلیل تشخیصی 01
 

های غیرپارامتریك بدون در نظرگرفتن این ها، محاسبه فراوانی آزمونتوجه: به دلیل تعداد نسبتاً زیاد آزمون مضذورکای در مقاله

 آزمون انضا  شد.
 

 گيریبحث و نتيجه

مدت و  از آنضا که نظارت بر هر فرآیندی الزمه پیشرفت دراز

اندازهای موردانتظار است، این مطالعه با هدف اطالع دستیابی به چشم

شده در قلمرو روانشناسی انضا  های چاپیافتن از وضعیت روي مقاله

های علمی ر پژوهشی روانشناسی از های مضلهمنظور مقالهشد. بدین

شناختی بررسی شدند تا برآوردی از ر رويحیث ساختا

های ها، ابزارهای پژوهشی و رويها، نمونهپرکاربردترین طرح

ها و نیز انباشتگی هر بخش شناسایی آماری به عمل آید و کاستی

 شوند. 

-نامه( و سایر شیوه2101شناسی امریکا )روانانضمن ای که نکته

آن ت کید دارند، مشخص های علمی بر های تدوین گزاري و مقاله

ود شبودن طرح پژوهشی است. در بسیاری منابع، به خواننده توصیه می

توان به نتایج یك پژوهش اعتماد و به آن استناد تنها در صورتی می

کرد که طرح آن مشخص و بر مبنای هدف یا پرسش پژوهش، به 

 -صورت، نتایج پژوهش درستی انتخاب شده باشد. در غیراین

غیر قابل استناد  -از آنکه دربردارنده چه چیزی است نظرصرف

(. ارزیابی پژوهش، استناد به 2113پرل و دیگران، خواهد بود )دو

های یك پژوهش و قابلیت تکرار پژوهش همه در گرو مشخص یافته

سو  از  بودن طرح پژوهشی است. در حالی که در یكو صحیو 

بود و ذکری از آن به  شده طرح پژوهشی نامشخصهای بررسیمقاله

ها، طرح پژوهشی درصد از مقاله 9میان نیامده بود. افزون بر این، در 

ذکر شده توسط نویسنده یا نویسندگان با آنچه عمالً انضا  شده بود 

تناقض داشتند. چنانچه، روشن بودن طرح پژوهشی به عنوان یکی از 

سالمت  ها پذیرفته شود )گروههای داوری مقالهمهمترین مالک

؛ یانگ و سولومون، 2110؛ سوکا مولسون، 2115عمومی کوچران، 

 هایی که در فاصلهسو  از مقاله (، باید در قابلیت اعتماد یك2113

پژوهشی در قلمرو روانشناسی  -های علمیدر نشریه 31-33های سال

 اند، تردیدهای جدی داشت. به چاپ رسیده

ند یافته دیگر نیز اهمیت ها چهای پژوهشی مقالهدر بررسی طرح

های همبستگی بیشترین فراوانی را به داشتند. نخست آنکه پژوهش

ترین نوع های همبستگی جزو سادهبودند. طرح خود اختصاص داده

توان علّیت را استنباط کرد و تنها ها هستند که از آنها نمیطرح
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شمند ندهند، بدون آنکه نیاز داشاخصی از یك رابطه کلی به دست می

(. عد  توان 0931به شناخت و تبیین رابطه را تاْمین کنند )هومن، 

ها، آنها را یابی انواع خطاها در این طرحکنترل متغیرها و امکان راه

های نه چندان قوی اما در عین حال ساده از لحاظ اجرا قرار جزو طرح

 اند. داده

-ت. مقالهاس های طولی و فراتحلیلییافته دو ، تعداد پایین مقاله

های ارزشمندی که در اختیار پژوهشگران قرار های طولی به دلیل داده

های هایی هستند که از خالل طرحها و دریافتدهند مبنای بینشمی

-های طولی میمقطعی قابل دستیابی نیستند. در بسیاری مواقع پژوهش

-برنامههای جامعه و ای برای ارزیابی سیاستکنندهتوانند شواهد قانع

ریزی آینده در اختیار سیاستگذاران قرار دهند )مرکز مطالعات طولی، 

توان به ساختار اجتماعی و هایی را می(. فقدان چنین پژوهش2104

مدت ایران نسبت داد که در آن تغییر زیاد و ثبات کم مدیریتی کوتاه

های بلند مدت، به سختی قابل انضا  های نیازمند سیاستاست و طرح

 (.0930کاتوزیان، تند )همایونهس

ود های موجتوانند نتایج حاصل از مطالعههای فراتحلیل میمقاله

های را خالصه کرده،  ناهمگونی بین نتایج را آشکار سازند، سؤال

پژوهشی جدید را مطرح کنند، اندازه اثر یك متغیر و فاصله اطمینان 

یار یرونی در اختتری برای درستی بآن را مشخص سازند و شواهد قوی

؛ دونالدسون، استریت، ساسمن و تابلر، 2111قرار دهند )نوبل، 

2110  .) 

های کیفی های پژوهشی، تعداد کم پژوهشدر بین سایر طرح

-درصد( حاکی از این است که روي کیفی هنوز جایگاه حاشیه 0/2)

شناسی کشور دارد. در پژوهش های پژوهشی روانای در طرح

ورکی و دیگران مقاله و مطالعه شعبانی 03( از 0931آبادی )لطف

 مقاله، در هر کدا  تنها یك بررسی کیفی یافت شد. 053( از 0931)

طرح  مقاله هیچ 900( از 0933شاهرودی )در پژوهش مهرا  و توانایی

( روانشناسان در استفاده از 2112کیفی وجود نداشت. به اعتقاد کید )

وضعی دفاعی و انتقادآمیز دارند که بر های کیفی در پژوهش، مروي

انند. به دهای پژوهش کیفی را به قدر کافی معتبر نمیاساس آن یافته

هایی را های کیفی از این لحاظ که دادهگیری، رويرغم این موضع

های پژوهشی ها و پرسشتوانند مبنای بینشآورند که میفراهم می

ضالی برای دستیابی به های کمّی صرف، مبیشتری شوند و در روي

پوشی نیستند. وی نشان داد که در فاصله دهه آنها نیست، قابل چشم

ای ههای مبتنی بر روي کیفی در مضلهمیالدی میزان چاپ مقاله 31

روانشناسی امریکا، نزدیك به سه برابر شده است و انضمن زیرنظر 

یابد. یه مبینی کرد این روند رو به افزایش در آینده همچنان ادامپیش

های کیفی به دلیل این پژوهشگر پیشنهاد داد که کنارگذاشتن پژوهش

ودن پذیری، سوگیری و غیرقابل وارسی بانتقادهایی مانند فقدان تعمیم

کردن روانشناسی از معانی، مضامین و روابطی است که نتایج، محرو 

فتن ربه شیوه دیگری قابل دستیابی نیستند؛ بنابراین به جای نادیده گ

ها ها باید به دنبال تمهیدهایی برای قدرتمند کردن این طرحاین روي

 های آنان بود. دادن به کاستیو پوشش

آموزان و دانشضویان های نمونه نشان داد که دانشبررسی گروه

ها درصد( در مقاله 43هایی بودند که )بر روی هم بیشترین آزمودنی

توان از یك سو علت این امر را می. شده بود به مطالعه آنها پرداخته

سهولت دستیابی به این افراد دانست چرا که با مراجعه به مدارس و 

ك توان از یبرداری تسهیل شده )به طوری که میها کار نمونهدانشگاه

ها دست یافت(؛ از مسیر ساده و مشخص به گروه بزرگی از آزمودنی

یتی است که به دلیل ها مزسوی دیگر امکان اجرای گروهی در کالس

کننده است. در صورتی که امکان صرفه زمانی و اقتصادی وسوسه

های خاص به دلیل فقدان مراکز دسترسی به بسیاری از گروه

تخصصی، پژوهشی و خدماتی که آنها را گرد هم آورد، سبب شده 

پژوهش کمتری درباره آنان انضا  شود به طوری که در برخی از 

-های بالینی نیز به غربال کردن دانشیابی به گروهها برای دستمقاله

 آموزان و دانشضویان پرداخته بودند. 

ها از پرسشنامه درصد از پژوهش 31در بخش ابزارها، نزدیك به 

های خارجی بودند که در میان آنها پرسشنامه استفاده کرده

درصد(، پرسشنامه  55نشده در ایران بیشترین تعداد )هنضاریابی

-سنضی آنها، پرسشنامهساخته بدون مشخص بودن شواهد روانمحقو

های شده در ایران و در نهایت پرسشنامههای خارجی هنضاریابی

های بعدی قرار داشتند. استفاده از پرسشنامه به دلیل ایرانی در جایگاه

جویی در زمان، امکان ارزیابی تعداد زیادی از مزایایی چون صرفه

عینی بودن و وابسته نبودن به قضاوت، امکان افراد همراه با هم، 

های آماری مختلف، ابزارهای پرطرفداری هستند؛ اما در عین تحلیل

ای نیز دارند. ساختار یك های عمدهها محدودیتحال پرسشنامه

پرسشنامه به شدت به جمعیتی که برای ارزیابی آنها و در میان آنها 

رو استفاده از (. از این0930ساخته شده است، وابسته است )هومن، 

پذیر یك پرسشنامه برای جمعیت یا فرهنگی دیگر به راحتی امکان

نبوده و نیازمند به دست آوردن شواهد محکمی از قابلیت اعتماد و 
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های متفاوت با جمعیت اولیه است. صرف ترجمه درستی در جمعیت

ا بهای الز  مثل ترجمه معکوس یا ارتباط یك پرسشنامه، بدون دقت

سازنده ابزار برای اطمینان از فهم درست سازه مورد سنضش از دید 

ترین مدارک الز  برای قابلیت اعتماد و درستی ابزار، وی و ارائه ساده

صحت و دقت نتایج استفاده از پرسشنامه در پژوهش را با تردیدهای 

 (.  0930سازد )هومن، جدی مواجه می

ابزارهایی چون مصاحبه و  استفاده زیاد از پرسشنامه در مقابل

های کمّی است که پرسشنامه دهنده عالقه بیشتر به رويمشاهده نشان

های کیفی آید. در مقابل، پژوهشمهمترین ابزار آن به حساب می

ها، های تداعی کلمههای عمیو، آزمونبیشتر از مشاهده، مصاحبه

کن سود های فرافها، داستان و دیگر آزمونهای تکمیل جملهآزمون

انند ها به دلیل مزایایی متوان پذیرفت پرسشنامهجویند. گرچه میمی

عینی بودن، مقرون به صرفه بودن و امکان اجرا روی جمعیتی زیاد 

همواره محبوبیت خود را در بین ابزارهای پژوهشی حفظ خواهند کرد 

 توانند کامالًو مورد اقبال بیشتر پژوهشگران خواهند بود اما نمی

زین دیگر ابزارها شوند. در کنار مشکالتی مانند تعیین قابلیت جایگ

های مصاحبه و مشاهده، مشکالت اجرایی مانند اعتماد و درستی روي

های آزمودنی و پیگیری تر پاسخصرف زمان زیاد و...، ارزیابی عمیو

آنها، دستیابی به درک هر آزمودنی از یك پرسش یا پدیده خاص و 

های آزمودنی از العملها و عکسها، واکنشدر نظر گرفتن حالت

مزایای مصاحبه است که با پرسشنامه به دست نخواهند آمد. مشاهده 

نیز بهترین روي برای مطالعه رفتار طبیعی است و یکی از مهمترین 

روانشناسی تحولی و اجتماعی است. برخی  ابزارها در حیطه

اورها برای درک بپژوهشگران، پرسشنامه و مصاحبه را بهترین روي 

ها ها و مشاهده را بهترین روي برای مطالعه رفتار انسانو افکار انسان

(. 0901دانند )سرمد، بازرگان و حضازی، و تعامل آنها با یکدیگر می

های بعدی و یکی ها و وارسیگیری پرسشای برای شکلمشاهده پایه

حاصل  هایهای کسب دانش از محیط است و یافتهاز نخستین شکل

ها و ابزارهای دیگر بررسی و آزمون توانند توسط روياز آن می

 شوند.

ها، همبستگی و های آماری در تحلیل دادهدر بین روي

رگرسیون بیشترین فراوانی را دارند. با این حال در بسیاری موارد 

های رگرسیون برقرار است یا خیر. در مشخص نیست آیا مفروضه

                                                           
1. Hubertti, C 

ود، شمتغیر، متغیر مستقل ثابت در نظر گرفته میبررسی رابطه بین دو 

در حالی که توزیع متغیر وابسته تصادفی است. از سوی دیگر معموال 

تنی بین و مالک فاصله زمانی مناسبی مبرود بین متغیر پیشانتظار می

(. 0931های تضربی وجود داشته باشد )هومن، بر مبانی نظری و یافته

دهد که در بسیاری موارد این ان میآوری اطالعات نششیوه جمع

های رگرسیونی بر اند. افزون بر این، مدلها رعایت نشدهمفروضه

ی که اند و تنها در صورتاساس رابطه خطی بین متغیرها شکل گرفته

از  تواننسبت به رابطه خطی بین متغیرها اطمینان وجود دارد، می

ها (. در مقاله0931های مختلف رگرسیون استفاده کرد )هومن، مدل

هم اند و این سؤال مشواهد اثبات رابطه خطی بین متغیرها ارائه نشده

های رگرسیونی، گیری رويکارشود که آیا پیش از بهمطرح می

ا اجرای شود و ینسبت به خطی بودن رابطه متغیرها اطمینان حاصل می

 .گیردها صورت میهای کافی درباره ماهیت دادهمدل بدون دقت

های پارامتریك در تحلیل ها از رويدر مضموع، در بیشتر مقاله

های متعدد ها استفاده شده بود. بسیاری از اصول متکی بر مفروضهداده

، 0های آماری پارامتریك مبتنی بر نرمال بودن است )هابرتیمشخصه

رود (. بنابراین انتظار می0930نقل از عسگری و هومن،  0339

انتخاب آزمون آماری نسبت به برقرار بودن پژوهشگر پیش از 

رسد این مهم در های آنها اطمینان حاصل کند. اما به نظر میمفروضه

انه بینها رعایت نشده و یا دست کم به طور خويبسیاری از مقاله

گزاري نشده است. از سوی دیگر، در روانشناسی به دلیل ماهیت 

ها ادهای بودن بسیاری از دهگیری نسبت به فاصلمتغیرهای مورد اندازه

صورت مفروضه ( که در این0913تردید وجود دارد )ثرندایك، 

های تحلیل پارامتریك برقرار نیست و استفاده دیگر استفاده از روي

رسد. کوال، تری به نظر میهای غیرپارامتریك گزینه مطمئناز آزمون

هشگران ( در پژوهش خود نشان دادند که پژو2101پالین و شور )

های پارامتریك دارند حتی وقتی عالقه بیشتری به استفاده از آزمون

( 2115های استفاده از آنها برقرار نیست. در پژوهش ویکرز )مفروضه

س و واریاننیز مشخص شد در مطالعات تصادفی استفاده از تحلیل

کوواریانس بسیار مرسو  است در حالی که به باور وی در برخی 

 ترویتنی ضعیف-ها از آزمون غیرپارامتریك مانمونموارد این آز

ن باور رسد، ایهای این پژوهشگران به نظر میهستند. بر اساس یافته

ترند اما کوال و دیگران های پارامتریك قویوجود دارد که آزمون
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( نشان دادند که برخالف باور رایج، استفاده نامناسب از 2101)

دهد. ای نوع دو  را افزایش میهای پارامتریك امکان خطآزمون

های ( نیز عالقه بیشتر  پژوهشگران به استفاده از آزمون2112مامبی )

داند که محاسبه توان آزمون برای این پارامتریك را ناشی از آن می

های برآورد توان تر است در حالی که رويها راحتآزمون

ی اساس وهای غیرپارامتریك ساده و صریو نیستند. براین آزمون

های پیشنهادهایی را برای محاسبه و افزایش توان آزمون

غیرپارامتریك ارائه داده است و در ادامه پژوهشگران را به استفاده 

 کند. های غیرپارامتریك ترغیب میمتناسب از آزمون

یصی ای، تحلیل تشخهای پیشرفته آماری مثل تحلیل خوشهروي

های درصد کل روي 9ی هم یابی معادالت ساختاری بر روو مدل

دادند. استفاده از ها را تشکیل میکاررفته در کل مقالهآماری به

تری هستند که های دقیوها و هدفدهنده سؤالهای پیچیده نشانمدل

پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن و تحقو آنهاست. هدف علم دستیابی 

تر به درک تر است تا بتواند هر چه بیشتر و دقیوبه روابطی جزیی

های جهان نائل شود. برای این منظور، الز  است روابط پیچیدگی

زمان بین متغیرها بررسی شوند و کنترل آماری بیشتری صورت هم

گیرد. برای مثال ت ثیر متغیرهای مستقل بر روی هم مشخص شود تا از 

( در 0931تضمع کاذب واریانس در متغیر وابسته کاسته شود )هومن، 

ازپیش ورت شاید بتوان گفت جز درجا زدن و تکرار بیشصغیر این

 های قبلی دستاوردهای مهم دیگری کسب نخواهد شد.یافته

ها در پایان، باید به تعداد باالی موارد نامشخص در همه بخش

اشاره داشت. بیشترین تعداد موارد نامشخص مربوط به طرح پژوهش 

های ها و مقالهگزاري های تدوین و ارزیابینامهبود. در همه شیوه

پژوهشی بر لزو  شفافیت و دقت در گزاري همه جزییات ت کید 

 های مختلف اساساً توجیهنامهفراوانی شده است و اساس تدوین شیوه

پژوهشگران و نویسندگان بر نحوه گزاري واضو و دقیو همه اجزا و 

به  دارکان پژوهش است تا برای خواننده ابهامی ایضاد نشود. این ت کی

-های اصلی روي علمی یعنی تکرارطور مشخص بر یکی از مفروضه

های پذیری داللت دارد. مشخص نبودن طرح پژوهش، ابزار، ویژگی

شود از یك سو ارزیابی های آماری سبب میگروه نمونه و روي

نتایج با تردید صورت گیرد و از سوی دیگر امکان تکرار یك 

ن، نتایج میسر نباشد. افزون بر ایپژوهش در شرایط یکسان و مقایسه 

                                                           
1. Quality Assessment Tool for Quantitative Studies  

بررسی درستی درونی و بیرونی، امکان تعمیم نتایج، قابلیت استناد 

های فراتحلیل های بعدی در قالب مطالعهدادن به مقاله و امکان بررسی

مستلز  پایبندی مؤلف به گزاري روشن همه اجزاست. و اما 

 -های علمیههای این پژوهش: مهمترین آنها بررسی نشریمحدودیت

ای هپژوهشی با مضوز وزارت علو ، تحقیقات و فناوری در بین سال

ها با مضوز وزارت بهداشت، درمان بود. مطمئناً بررسی نشریه 33تا  31

و آموزي پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین در گستره زمانی 

-یم تر، تغییرات برخی نتایج را به دنبال خواهند داشت. پیشنهادوسیع

های علمی ر پژوهشی مانند شود به منظور پایش وضعیت نشر مقاله

آنچه در برخی کشورهای پیشرو در زمینه علم در بسیاری از قلمروها 

 -مرسو  است، پژوهشگران هر چند سال یك بار به بررسی توصیفی

های ها همت گمارند تا با آشکار کردن نواقص و ضعفتحلیلی مقاله

به  المللینها و منطبو شدن با استاندارهای بینموجود، برای رفع آ

ر های منتشجامعه علمی کمك کنند. انضا  پژوهش دیگری در مقاله

-ه میهای این مقالشده در دو سه سال اخیر و مقایسه نتایج آن با یافته

های روانشناسی را نمایان سازد. تواند فرآیند و مسیر تحول مقاله

ها ن اشاره داشت بررسی ساختار مقالهمحدودیت دیگری که باید به آ

های بعدی برخی شود در پژوهشدر این پژوهش بود. پیشنهاد می

های مختلف در انتخاب های محتوایی مانند سوگیریمؤلفه

های های آزمایشی، تناسب ویژگیها و تخصیص کاربندیآزمودنی

های آماری ها و تعداد آنها با هدف پژوهش، تناسب رويآزمودنی

ها و سایر موارد )برای مثال سایت ابزار کارگرفته شده با ماهیت دادهبه

ها و ، مرکز مشارکت ملی روي0ارزیابی کیفی در مطالعات کمّی

 ( نیز مورد توجه قرار گیرند.  2113ابزارها، 

در آخر باید گفت در برهه زمانی کنونی که پیشرفت و تالي 

و فناوری بین جوامع، اولویت برای جا نماندن از گردونه رقابت علمی 

اغلب کشورهاست، عد  دقت و صحت در گزاري نتایج پژوهشی 

دهنده عد  دقت در اجرای علمی یك پژوهش )حتی اگر آن را نشان

رغم پیشرفت تواند به وجهه علمی کشور لطمه بزند. بهندانیم( می

ا و هروزافزون تحصیالت تکمیلی در ایران و افزایش تعداد مضله

ی در نویسهای تخصصی، هنوز آموزي مناسبی برای شیوه مقالهلهمقا

خورد. اضافه کردن واحدهایی به های دانشگاهی به چشم نمیبرنامه
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-منظور آموزي نگاري و گزاري علمی در دروس دانشگاهی می

های علمی کمك شایانی کند. از سوی تواند به بهبود کیفیت گزاري

مورد بررسی راهنمای نگاري  هایدیگر، گرچه بسیاری از مضله

های آنان منطبو بر این راهنماها نیست. مدوّنی داشتند اما مقاله

وان تخورد را نمیها به چشم میاغتشاشی که در ساختار برخی مقاله

رغم تنها متوجه نویسنده مقاله دانست بلکه باقی ماندن این موارد به

توان تا حدی را میها طی شدن از مسیر داوری مرسو  در اغلب مضله

ها نیز دانست. بنابراین، انگاری و عد  دقت داوران مقالهناشی از سهل

لزو  آموزي و آشنا کردن داوران و هیئت تحریریه مضله با 

های پژوهشی از اهمیت استانداردهای تدوین و ارزیابی گزاري

( پیشنهاد 2101که مازومدار و دیگران )خاصی برخوردار است. چنان

هایی که از نویسنده اند، اضافه کردن راهنماها به شکل سیاههکرده

تواند خودارزیابی نویسندگان خواهد هر مورد را عالمت بزنند، میمی

توان به سیاهه استانداردهای مقاله را تسهیل کند؛ برای نمونه. می

( برای 2101)کنسرت،  0های پژوهشیتلفیقی برای گزاري کوشش

های دهی شفاف ارزیابی طرحگزاري های آزمایشی وبررسی

( برای 2114ترند، جارلیس، الیلس، کرپاز و گروه)دی 2غیرتصادفی

آزمایشی اشاره کرد که اگرچه اساساً در های شبهپژوهش

اند اما انضمن روانشناسی های پزشکی و سالمت شکل گرفتهپژوهش

-مایوکند و گرانت، ( استفاده از آنها را توصیه می2113آمریکا )

اند ( نشان داده2109گومری )تورس و مونت-ویلسون، ملندس

شناختی و اجتماعی های رواناستفاده از این استانداردها در پژوهش

های تواند مفید باشد و باعث افزایش کیفیت گزاري پژوهشمی

 آزمایشی شوند.
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