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توضیحات تفصیلی درباره ویژگی های تحلیل
◄ هر تحلیل باید شامل این بخشهای اصلی باشد:
عنوان تحلیل ،مشخصات پژوهشگر ،چكیده ،كلمات كلیدی ،مقدمه ،تحلیل محتوا ،نتیجه گیری ،منابع و پیوست.

نمودار ساختاری تحلیل محتوای كتب « همایش علمی آموزشی پژوهشی  ...از نگاه معلم»
عنوان
نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان
مشخصات شغلی ،تحصیلی و درجه علمی
ایمیل نویسنده /نویسندگان
شماره تماس
چکیده ( بیان هدف پژوهش ،شیوه و چگونگی روند پژوهش ،مدل تحلیل مطالب  ،و  ...بیان نتایج بدست آمده)
کلمات کلیدی .... :
 - 1مقدمه ( :بیان مسائل کلی ،طرح مسئله ،اهمیت پژوهش)
پیشینه پژوهش ( بررسی مطالعات و نتایج پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش)
هدف کلی/اهداف ویژه /سوال پژوهش /فرضیات
 -2روش شناسی تحلیل
 -2- 1مدل تحلیل (تحلیل توصیفی ،انتقادی ،با استفاده از تکنیک های علمی نظیر فرای ،گانیگ ،رومی و )...
روش گردآوری مطالب ،جامعه آماری تحلیل
 -3تحلیل کتاب ( در بخش تحلیل کتاب پژوهشگر ضمن بررسی و بیان موارد و نواقص محتوایی کتاب که هم میی توانید بیه صیورت
درس به درس یا بخش به بخش یا انتخاب یک فصل یا قسمتی از کتاب باشد ،راهکارهای رفع مشکل را نیز بیان می نماید

و ......
 -4نتیجه گیری
 منابع -پیوست ها
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ویژگیهای عنوان و نویسندگان مقاله
عنوان تحلیل در عین کوتاهی باید تمام ویژگیهای کار پژوهشی را نشان دهد .عنوان تحلیل را در یک یا دو سطر بنویسید .در صورتی
که عنوان تحلیل شما دو سطری است ،دقت کنید که طول سطر دوم نباید بیشتر از طول سطر اول باشد.
پس از عنوان تحلیل باید نام نویسندگان مقاله نوشته شوند .در هنگام نوشتن نام نویسندگان از ذکر عناوینی مثل استاد ،دکتر ،مهندس،
و  ...خودداری کنید .در صورت تمایل می توانید سِمت یا مرتبه علمی هر نویسنده را به شکل زیرنویس تهیه کنید .همچنین نام دانشگاه
یا محل اشتغال نویسنده به همراه نشانی ،تلفن تماس ،و نشانی رایانامه میتوانند ذکر شوند.
ویژگیهای چكیده و كلمات كلیدی
چکیده تحلیل باید بطور صریح موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام شده را بیان کند .در چکیده تنها باید به اصیل موضیوع مقالیه توجیه
شود و در آن از ذکرجزییات کار ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع خودداری شود .چکیده را حداکثر در  250کلمه و در ییک ییا دو
بند (پاراگراف) تهیه کنید.
برای هر تحلیل حداکثر  6کلمه کلیدی انتخاب کنید ،و آنها را با کاما( )،از هم جدا کنید .ایین کلمیات بایید موضیوعات اصیلی و فرعیی
تحلیل را دسته بندی کنند .کلمات کلیدی را به ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنویسید؛ یعنی کلماتی که مرتبطتیر هسیتند ،اول نوشیته
شوند.اگر از مختصرن ویسی در چکیده یا کلمات کلیدی استفاده شده است ،باید شکل کامیل آن در داخیل ییک جفیت ه لیین (پرانتیز)
آورده شود.
ویژگیهای مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا باید كلیات موضوع تحلیل عنوان شود .مسئله مورد تحلیل تشریح شود و سواالت پژوهش عنوان گردد.
در ادامه مقدمه مفهوم شناسی (تعریف واژه ها) قرار می گیرد و پس از تئوری و پیشینه تحقیق نگارش می شود.
مقدمه دارای شماره  1است.
سپس در قسمت دوم روش شناسی شامل (موراد و روش ها ،جامعه آماری ،شیوه گردآوری ،شیوه های تحلیل ،ابزارهای سنجش و )...
عنوان شود .این بخش دارای شماره  2است
ویژگیهای مطالب اصلی(تحلیل محتوا)
پس از بخش مقدمه و روش شناسی باید مطالب اصلی تحلیل طی چند بخش نوشته شود .این بخشها می تواند شامل تعرییف مفیاهیم
اولیه مورد نیاز ،بحث اصلی ،تجزیه تحلیل اط عات آماری همراه با جداول و نمودارها و ...باشند .در نوشتن مطالب اصیلی تحلییل دقیت
شود که تنها به موضوع اصلی تحلیل کتاب پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به سیمت مطالیب جیانبی مصیون بمانید .همچنیین
سعی شود مطالب اصلی تحلیل بصورت سلسله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.
بخشهای مطالب اصلی مقاله از شماره  3شروع میشوند .بخشهای بعدی نیز به ترتیب شمارهگذاری میشوند.
در بخش تحلیل کتاب پژ وهشگر ضمن بررسی و بیان موارد و نواقص محتوایی کتاب که هم می تواند به صورت درس به درس یا بخیش
به بخش یا انتخاب یک فصل یا قسمتی از کتاب باشد ،راهکارهای رفع مشکل را نیز بیان می نماید
ویژگیهای نتیجه تحلیل
در بخش نتیجه ،نکات مهم انجام شده در کار بصورت خ صه مرور و نتایج به دست آمده توضیح داده شوند .همچنین در این بخش باید
سهم علمی تحلیل ( ) Contributionبصورت واضح بیان شود .هرگز عین مطالب چکیده را در این بخش تکرار نکنید .نتیجه مییتوانید
به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند؛ ویا گسترش موضوع بحث را به زمینههیای
دیگر پیشنهاد دهد.
ویژگیهای مراجع
بخش مراجع در انتهای مقاله قرار میگیرد و عنوان آن دارای شماره نیست .شماره مراجع پایانی به ترتیب حروف الفباء مییباشید .تمیام
مراجع حتماً باید در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.
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(عنوان تحلیل با فونت  14 B Nazaninپررنگ)
نام و نام خانوادگی نویسنده مسوول  ،1نام و نام خانوادگی نویسنده دوم  ،2نام و نام خانوادگی نویسنده سوم
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه هرمزگان ()12 pt. B Nazanin
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m..@yahoo.com
……0917
 -2کارشناسی ارشد ،شرکت /اداره  ، . . .هرمزگان ،شهرستان میناب ()12 pt. B Nazanin
m..@gmail.com
……0917
 -3دانشیار ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد ،میناب ()12 pt. B Nazanin
m..@hotmail.com
……0917

چكیده
در متن چکیده از ذکر مقدمه و کلیات خودداری شود و مستقیم به مسالة مورد مطالعه و اهداف آن ،اساس کار ،و مییزان موفقییت ایین
مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود .چکیده مقاله با قلم  B Nazaninاندازه  12 pt.با فاصله خطیوط  ،singleو
فاصله  2سانتی متر از سمت راست و  2سانتی متر از سمت چپ کاغذ ،و فاصله  2سانتی متر از باال و  2سیانتی متیر از پیائین کاغیذ بیا
کناره های ردیف شده نوشته شود .طول چکیده در مقالة کامل کمتر از  80کلمه و بیشتر از  250کلمه نباشد .چکییده بایید بیه تنهیایی
کامل و دارای یک یا دو پاراگراف باشد .از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود .چکیده باید بطور صریح و شفاف موضوع پیژوهش و
نتایج آن را مطرح کند؛ یعنی بیان کند چه کاری ،چگونه ،و برای چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصل شیده اسیت .در چکییده از ذکیر
جزییات کار ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع پرهیز کنید.
واژگان كلیدی :حداقل 3و حداکثر  6واژه که با کاما ( )،از هم جدا شده و در یک خط باشند (.)11 pt. B Nazanin
 2 -----سطر فاصله (  12 pt. B Nazaninنازک) -----

 حداكثر طول تحلیل محتوا
حداكثر طول هر تحلیل محتوا كامل شامل شكلها و جدولها كه منطبق با این دستورالعمل تهیه میشود ،نباید از 18
صفحة  A4بیشتر باشد.

نتیجهگیری
وجود بخش جمعبندی و نتیجهگیری پس از متن اصلی تحلیل الزامی است.
منابع و مراجع
منابع مورد استفاده در متن در بخش آخر تحلیل با عنوان "منابع و مراجع" آورده میشیود .کلییه مراجیع میورد اسیتفاده در دو بخیش
فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا آورده میشوند.
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منابع مورد استفاده در متن به چهار صورت در مراجع نوشته می شوند:





کل کتاب
بخشی از کتاب
مقاالت ارائهشده در همایشها
مقاالت منتشرشده در نشریات تخصصی

در ادامه به عنوان نمونه ای از این چهار مورد به فارسی و غیرفارسی آورده شده است .توجه شود که ابتیدا منیابع فارسیی و در ادامیه آن
منابع غیرفارسی قرار داده شود و شماره گذاری به صورت پیوسته در هر دو باشد .قلم منابع فارسی نازنین  11و قلم منیابع غییر فارسیی
 TimesNewRomanبا سایز  10ایتالیک می باشد.
 شیوه ارجاع منابع درون متن مقاالت :در این جزوه بنا شده است از شیوه ارجاع منابع به روش APAاستفاده شود .روش  APAیک روش استاندارد برای نوشتن فهرست
منابع است .روش  APAتوسط انجمن روانشناسی امریکا یا" " American Psychological Associationارائه شد .در این
بخش قواعد استناد منبع در متن و قواعد استناد در پایان متن ارائه میشود.
 قواعد استناد منبع در متن به روشAPA -1وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد:
(نام خانوادگی ،سال نشر اثر) مثل (احمدی -(1378 ،نام خانوادگی افراد بدون ذکر عنوان میآید مثل دکتر ،پروفسور ،استاد ،خانم ،آقا
 - ۲وقتی اثر دو پدیدآورنده دارد:
نام خانوادگی هر دو نفر ذکر میشود .بعد از نام خانوادگی نفر اول هم میتوان واو عطف گذاشت و هم ع مت ویرگول.
(نام خانوادگی نفر اول ،نام خانوادگی دوم ،سال نشر اثر(
مثل (احمدی ،اسدی )1380 ،یا (احمدی و اسدی(1380 ،
 -۳وقتی اثر سه تا پنج پدیدآورنده دارد:
برای اولین استناد نام همه ذکر می شود ،در دفعات بعدی فقط اولین نفر و کلمة دیگران میآید.
مثال :استناد اول( :اسدی ،حسنی ،محمدی ،شایان ،ارجمند -)1384 ،استناد دوم( :اسدی و همکاران)1384 ،
 -4وقتی اثری بیش از پنج مؤلف دارد:
وقتی اثری شش مؤلف یا بیشتر دارد ،فقط نام خانوادگی مؤلف اول میآید (حتی در اولین استناد) و به دنبال آن کلمه«همکاران» و
سپس تاریخ انتشار اثر( .اسدی و همکاران - )1384 ،در فهرست مراجع نام همه مؤلفان میآید.
 -5اگر نام پدیدآورنده در متن اصلی آمده است ،ب فاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز میآید.
مثل :شفیعی و عباسی ( ،)1379معتقدند که...
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 -6اگر مستقیماً از كسی نقلقول میشود ،در انتهای نقلقول (نام پدیدآورنده ،سال نشر ،شماره صفحه) ذکر میشود.
مثال :نتایج پژوهشهای انجام شده را میتوان چنین خ صه کرد که « ارزشیابیهای دانشجویی بیش از آن که نشاندهندة تغییرات
محتوایی باشند ،نشاندهندة تغییرات روش آموزشی اساتید هستند ( ».دونکن ،1986 ،ص.)77
 -7در استناد به آثاری كه از زبانی به زبان دیگر ترجمه شده است  ،در متن گزارش نام مؤلف یا مؤلفان اثر و نیز نام مترجم یا
مترجمان ذکر گردد و تنها در فهرست منابع نام مترجم آورده شود .اما می توان در متن به دنبال نام مؤلف ،نام مترجم را نیز اضافه کرد.
مثال( :اسکینر ،1971 ،ترجمه سیف(1370 ،
 -8برای هر نوع ارتباط شخصی مثل گفتگوی تلفنی ،مصاحبه ،نامه های دریافتی و  ...در انتهای جمله عبارت ارتباط شخصی و
تاریخ این ارتباط میشود(.ارتباط شخصی 17 ،خرداد  -(1384ارتباط شخصی فقط در متن میآید،در فهرست منابع ذکر نمیشود.
چون قابل بازیابی مجدد برای سایرین نیست.
 -9اگر تاریخ نشر اثری مشخص نیست ،به جای تاریخ از کلمه" بیتا " مثال( :محمدی ،بیتا(.
 -10اگر پدیدآورنده اثر مشخص نیست ،نام اثر را داخل گیومه میآوریم و تاریخ نشر آن را ذکر میکنیم.
مثال«( :روششناسی رسانهها(1384 »،
 -11هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف اشاره میشود ،تاریخ همه آثار به ترتیب آورده میشود.
مثال :پژوهشهای واالس ((1995 ،1990 ،1988
 منبعنویسی در فهرست منابع به روش APAدر بخش مراجع ) ، (Referenceفهرست آثار و اسنادی که در متن گزارش به آنها اشاره شده است میآید .این فهرست به ترتیب
حروف الفبای نام خانوادگی مؤلفان آثار ،بدون ذکر شماره ،مرتب میشود و هر اثر فقط یک بار میآید .در ذکر هر اثر یا منبع ،چهار
دسته اط عات زیر الزم است که باید به دنبال هم بیاید:
 مؤلف یا مؤلفان .تاریخ انتشار اثر .عنوان اثر .اط عات مربوط به انتشار اثر.
 -1كتاب دارای یک مولف:
مثال :علیآبادی ،خدیجه .) 1368( .مقدمات تکنولوژی آموزشی .تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
 -۲كتابهایی دارای دو مؤلف یا بیشتر:
با ذکر نام تمام نویسندگان ،به ترتیبی که در اثر اصلی آمده ،نوشته میشود.
مثال :زمانی ،احمد ،قادری ،جواد ،رادان ،امین .) 1392( .اقدام پژوهی در ایران .تبریز :نشر ساحل.
 -۳اگر كتاب ویرایش دوم یا بیشتر باشد:
باید آن را نیز پس از عنوان کتاب در داخل پرانتز ذکر کنید .برای تجدید این کار الزم نیست.
مثال :سیف ،علیاکبر .)1368( .روانشناسی یادگیری و آموزش( .ویرایش سوم) تهران :نشر آگاه.
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 -4كتابهایی كه به جای مؤلف ،با عنوان سازمانها و نهادها منتشر شدهاند:
در این صورت به جای نام مؤلف ،نام سازمان مربوط میآید.
مثال :مرکز اسناد و مدارک علمی ،وزارت آموزش و پرورش .)1362( .واژهنامه آموزش و پرورش .تهران.
 -5كتابهایی كه به جای مؤلف ،ویراستار یا گردآورنده دارند به صورت زیر نوشته میشوند:
مثال :شفیعآبادی ،عبداهلل( .گردآورنده) ( .) 1374مجموعه مقاالت اولین سیمینار راهنمایی و مشاوره .تهران :انتشارات دانشگاه ع مه
طباطبایی.
 -6كتاب های ترجمه شده:
ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان کتاب ،عنوان کتاب و سپس نام مترجم میآید.
مثال :هرگنهان ،بی.آر و اولسون ،ام .اچ .)1374( .مقدمهای بر نظریههای یادگیری(.ترجمه علیاکبر سیف).تهران :دانا( .تاریخ انتشار به
زبان اصلی .)1993
 -7مقالههای چاپ شده در مجلههای تخصصی ،فصلنامه ها ،نشریات علمی پژوهشی ،ترویجی و : ...
ابتدا نام مؤلف ،سال انتشار و سپس عنوان مقاله و اسم مجله میآید .نام مجله و شماره آن پررنگتر چاپ میشود نه نام مقاله.
مثال :محمدزاده ،داوود .)1368( .اصول پرسشگری در خبرنگاری .دانشنامه روابط عمومی .شماره .45 -60 ، 12
 -8جزوه و بروشور:
اط عاتی که برای جزوه ،بروشور (دفترچه راهنما) ،گزارش و مانند اینها داده می شوند ،نظیر همان اط عاتی هستند که برای کتابهای
کامل داده می شوند ،با این تفاوت که بعد از این نوع آثار در داخل ع مت [ ] نام جزوه ،گزارش ،بروشور و غیره ذکر میشود.
مثال :وزارت آموزش و پرورش ،معاونت آموزشی( .اردیبهشت  .)1374مسائل تحصی ت تکمیلی در ایران [ .گزارش]  .تهران :مؤلف.
 -9مقاالت نمایه شده در سایت های پژوهشی:
www.civilica.com/page - EPSCONFO1-- EPSCONFO1- 06۲.html
 -10پایان نامه های دانشگاهی:
مثال :دالور ،علی ( .)1386اسم پایان نامه .پایان نامه کارشناسی ارشد /دکترا .اسم دانشگاه.
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قابل توجه نویسندگان محترم:
لطفاً باالی تمامی صفحات مقاله ،لوگو و عنوان جشنواره (هدر ) و پایین تمامی صفحات شماره صفحه ( فوتر) قرار می
گیرد .لذا فایل سربرگ طراحی شده برای همه مقاالت یكسان است و پژوهشگران می توانند متن مقاله خود را در آن جا
گذاری نمایند.
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