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 پیشنهادی غیرتخصصی نوشتاری یهاشکلو  هامعادلبرخی 

یمنعلمی پژوهشی پیشنهااد  یهامقالهبرای نگارش  مختلف فقط یهامعادلو  اصطالحاتبرای نحوه نگارش  موارد مطرح شده: 1نکته

غیرتخصصی،  یهانوشتکوتهنوشتن متون ادبی، جدول زیر ممکن است برای در نکات مطرح شده  بسیاری از در غیر این صورت شوند

کناربرد  ،و حتنی در برخنی منوارد بنه کنار رونندو ... احتمناً   هارمانمختلف، متون سخهرانی،  یهاسبکها، سرایش شعر به دل نوشت

 ستون راست باعث زیبایی متن نیز شوند. یهامعادل

مخاطب است؛ اما در شرایط برابر کنه هنر دو شنکل صحیح به  طوربه رساندن معها و مفاوماست، اصل بر  نویسیدرستاصل بر : 2کتهن

باید اصل بر زیبانویسی و یا زیبا بنه نظنر  ،نوشتن یک معادل از نظر معهایی و مفاومی در یک سطح قرار دارند، به نظر نگارنده این سطور

 گذاشت. مثال :و همچهین بر روان و آسان خواندن اصطالح، رسیدن نوشتار 

تر نوازچشم مهدشزاراز ارزشمهد  است.ها آن زیباتر ازآناا  نوشتن کلمات ترکیبی است ولی فاصلهمینی و جدانویساصل بر  هکهیا با

 است.

، هنیچ سنالمت روان کنود  نامهفصلشهاختی چاره و جلوه خوبی ندارد و اگر بهویسیم ... به هیچ وجه از نظر زیبایی ینامهفصلیا 

ست و از سویی دیگر از نظر وارد نشده ا یاصدمهیعهی به مفاوم و معهای آن  شودینمکل مواجه در خوانش این عبارت با مش یاخوانهده

 دیتوانیمحاً اگر خیلی اصرار دارید  (.دیآینمخوشم  یتر است. )حداقل من از این پسوند شهاختی نیز چشم خوانهده با آن رفیقزیبایی

 کنهممنی  تأکیندنصرت. )البته  ءین حرف کلمه مورد نظر بهویسید مانهد: مدرسهکوچک شده است( در باًی آخری )همان ء با عالمت 

 (.ای مجاز نیستباًی هیچ کلمه ءعالمت  درج حتی در این نشریهکه 

 

نوشتاری که بهتر است به کار  یهاشکلو  هامعادل

 نروند )ولی الزاماً نادرست نیستند(

 نوازترچشم/ یا زیباتر و بهتر یهامعادل

 یافتهیافتگی، سازشسازش ، سازگارسازگاری

 نایافتگینایافته، سازشسازش ناسازگاری، ناسازگار

 شودیمانتخاب  :گرددیمانتخاب 

 )یا هست، بسته به متن( است /باشدیم

 هستند باشندیم

 نیست/ نیستند باشندینم/ باشدینم

 پژوهش تحقیق

 پژوهشگر محقق
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 هاپژوهش تحقیقات

 پژوهشگران حققانم

 اشاره کرد نمود اشاره

 کندیمفراهم  سازدیمفراهم 

 کندیممطرح  سازدیممطرح 

 انجام شده است صورت گرفته است

 بیان کرد بیان نمود

 شرکت کرده است ده استشرکت نمو

 کندینمتغییر  یابدتغییر نمی

 شودارائه می گرددارائه می

 شودیمانجام  ردیگیمصورت 

 انجام شده است صورت گرفته است

 فراهم کرد. فراهم ساخت

 انجام شد/ انجام شود صورت پذیرفت یا گرفت/ صورت پذیرد

 بخش یکم )یا نخست(، دوم، سوم و ... بخش اول، دوم، سوم ...

توجه داشته باشید اول با ثانی و ثالث و ... همسو است 

 م و سوم و ...نه دو

 کمک کند تواندیم یاری رساند تواندیم

 تجربه کنند تجربه نمایند

 کنترل 

 )با گروه کنترل به معنای گروه گواه اشتباه نشود(

 مهار/مهارگری

 ارزشمند مندارزش



خانزادهینسردبیر: دکتر عباسعلی حس                                                       نشریه علمی پژوهشی سالمت روان کودک                                                       

                                     khanzadehabbas@guilan.ac.ir                                                                                                    های غیرتخصصیشکل نوشتاری برخی معادل

 
3 

 آنها هاآن

 کردن مشارکت درگیر شدن

 آوردروی رویکرد

 شود سبب می گرددیمسبب 

 تأمین تامین

 تأثیر تاثیر

 مؤثر موثر

 یأس یاس )منظور نام گل نیست(

 کنندمی فراهم سازندفراهم می

 انجام شد انجام گردید

 دریافت نکرد دریافت ننمود

 انجام شد انجام گرفت

 میکنیمتشکر  میینمایمتشکر 

 انجام شد صورت گرفت

 شودیمتعریف  گرددیمتعریف 

 پژوهشی انجام نشده است تحقیقی صورت نگرفته است

 آوردروی رویکرد

 انجام شد انجام گرفت

 انجام شده است صورت گرفته است

 همچنین چنینهم

 آنها هاآن

 انجام شود انجام گیرد
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 تغییر کرده است تغییر یافته است

 نایافتگیکام ناکامی

 فاده کننداست استفاده نمایند

 خودپنداشت خودپنداره

 حرمت خود عزت نفس

 اعتماد به خود اعتماد به نفس

 انجام شد انجام گرفت

 انجام نشد صورت نگرفت

 انتخاب شد انتخاب گردید

 انجام شد انجام گردید

 تحلیل شد مورد تحلیل قرار گرفت

 مسئله مساله

 جرئت جرات

 تأثیر تاثیر

 مؤثر موثر

 فهمؤل مولفه

 آغاز شد آغاز گشت

 باید بایستمی

 برطرف کند مرتفع سازد

 درگیر شدن 

 شود(مانند: کودک بیشتر درگیر کارهای گروهی می

 مشارکت کردن

 کندکودک بیشتر در کارهای گروهی مشارکت می

 یادآوری کردن، تذکر دادن کردنگوشزد 
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 بخشدمی

 بخشد(بخشد؛ ارتقا می)مانند بهبود می

 دهدمی

 دهد(دهد؛ ارتقا می)بهبود می

 گویه آیتم

 فرایند فرآیند

 واقع گردید

 )مانند مورد مطالعه واقع گردید(

 قرار گرفت

 )مورد مطالعه قرار گرفت یا مطالعه شد(

 فهرست لیست

 بسزایی

 تأثیر بسزایی( اًمثال

 زیادی، فراوانی

 )تأثیر زیادی(

 دهد ارتقا دهد/ بهبود ارتقا ببخشد/ بهبود ببخشد

 


