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 نوشتاری پیشنهادی غیرتخصصی یهاشکلو  هامعادلبرخی 

علمفی ژووهیفی ژییفد اد  یهامطالف بفرای نگفارش  مختلف  قطف  یهامعادلو  اصطلاحاتبرای نحوه نگارش  موارد مطرح شده: 1نکته

 یهانوشفاکوتف نوشفتن متفوا ادبفی  جفدول  یفر ممکفن ابفا بفرای در نکفات مطفرح شفده  بسفیاری ا  در غیر این صورت شوندیم

  و حتی در برخی موارد ب  کار روندو ... احتمالاً  هارماامختل   متوا بخدرانی   یهاببکها  برایش شعر ب  غیرتخصصی  دل نوشا

 بتوا رابا باعث  یبایی متن نیز شوند. یهامعادلکاربرد 

اطب ابا؛ اما در شرای  برابفر کف  هفر دو شفکل صحیح ب  مخ طورب  رباندا معدا و مف ومابا  اصل بر  نویسیدربااصل بر : 2کتهن

باید اصل بر  یبانویسی و یا  یبفا بف  نظفر   نوشتن یک معادل ا  نظر معدایی و مف ومی در یک بطح قرار دارند  ب  نظر نگارنده این بطور

 گذاشا. مثلاً:و همچدین بر رواا و آباا خواندا اصطلاح  ربیدا نوشتار 

تفر نوا چیم مددش ارا  ار شمدد  ابا.ها آا  یباتر ا آن ا  نوشتن کلمات ترکیبی ابا ولی قاصل مینو جدانویسی اصل بر  دک یا با

 ابا.

  هفیچ بفلاما رواا کفود  نام قصفلشداختی چ ره و جلوه خوبی ندارد و اگر بدویسیم ... ب  هیچ وج  ا  نظر  یبایی ینام قصلیا 

با و ا  بویی دیگر ا  نظر وارد نیده ا یاصدم یعدی ب  مف وم و معدای آا  شودینممواج   در خوانش این عبارت با میکل یاخواندده

کوچک شفده ابفاد در ی )هماا ء با علاما  دیتوانیمحالا اگر خیلی اصرار دارید تر ابا. شداختی نیز چیم خواندده با آا رقیق یبایی

بالفای هفیچ  ءعلاما  درج حتی در این نیری ک   کدممی  تأکیدنصرت. )البت   ءبالای آخرین حرف کلم  مورد نظر بدویسید ماندد: مدرب 

 د.ای مجا  نیساکلم 

 

نوشتاری که بهتر است به کار  یهاشکلو  هامعادل

 نروند )ولی الزاماً نادرست نیستند(

 نوازترچشمبهتر/ یا زیباتر و  یهامعادل

 آغاز شد آغاز گشت

 آغاز شد آغاز گشت

 اآنه هاآن

 گویه آیتم

 اثبات شد

 اثبات کردند

 پذیرفته شد، نشان داده شد

 تأیید کردند، نشان دادند

 ابتفاده نکدید. اثباتشدابی علمی ا  اصطلاح هرگز در روش

 شودارائه می گرددارائه می
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 ارتقا دهد/ بهبود دهد ارتقا ببخشد/ بهبود ببخشد

 ارزشمند مندارزش

 بدین ترتیب از این رو

 طرف دیگر از

 از طرفی

 از سویی دیگر، از دیگر سو

 از سویی

 استفاده کنند استفاده نمایند

 اشاره کرد اشاره نمود

 اعتماد به خود اعتماد به نفس

 انتخاب شد انتخاب گردید

 شودیمانتخاب  :گرددیمانتخاب 

 انجام شد انجام گردید

 انجام شد انجام گرفت

 انجام شد انجام پذیرفت

 انجام شود ام گیردانج

 از نظر، از جنبه از حیث

 یکم اول

 این وجود با  با این حال

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

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

 نه دوم و سوم و ...

 بسزایی

 تأثیر بسزایی( اًمثلا

 زیادی، فراوانی

 ادی()تأثیر زی
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 برای مثال به عنوان مثال

 استفاده کرد بهره برد

 استفاده شد بهره برده شد

 بیان کرد بیان نمود

 تأثیر تاثیر

 تأمین تامین

 تجربه کنند تجربه نمایند

 پژوهش تحقیق

 هاپژوهش تحقیقات

 انجام نشده است صورت نگرفته است

 میکنیمتشکر  میینمایمتشکر 

 شودیمعریف ت گرددیمتعریف 

 کندینمتغییر  یابدتغییر نمی

 تغییر کرده است تغییر یافته است

 جرئت جرات

 به خصوص خصوصاً 

 خودپنداشت خودپنداره

 درباره در باب

 درباره در خصوص، در مورد

 شوندشامل می گیرنددر بر می

 درباره در خصوص

 درباره در خصوص
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 در پایان در نهایت

 درگیر شدن 

 شود(مانند: کودک بیشتر درگیر کارهای گروهی می

 مشارکت کردن

 کندکودک بیشتر در کارهای گروهی مشارکت می

 دریافت نکرد دریافت ننمود

 آوردروی رویکرد

 یافتهیافتگی، سازشسازش سازگاری، سازگار

 شود سبب می گرددیمسبب 

 شرکت کرده است شرکت نموده است

 دندشرکت کر شرکت جستند

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

 انجام شد صورت گرفت

 انجام شده است صورت گرفته است

 انجام نشد صورت نگرفت

 حرمت خود عزت نفس

 با وجود رغمعلی

 اغلب غالباً

 فراهم کرد. فراهم ساخت

 کندیمفراهم  سازدیمفراهم 

 دکننمی فراهم سازندفراهم می

 فرایند فرآیند

 توانستند قادر بودند

 به طور کلی کلاً
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 کنترل 

 )با گروه کنترل به معنای گروه گواه اشتباه نشود(

 مهار/مهارگری

 گزارش کرد گزارش نمود

 یادآوری کردن، تذکر دادن کردنگوشزد 

 بنابراین، در نتیجه لذا

 فهرست لیست

 یادآور شد متذکر شد

 تقیمبه طور مس مستقیماً 

 مانند مثل

 پژوهشگر محقق

 پژوهشگران محققان

 برطرف کند مرتفع سازد

 مسئله مساله

 به طور مشخص، به طور خاص مشخصاً

 کندیممطرح  سازدیممطرح 

 مؤثر موثر

 مؤثر موثر

 تحلیل شد مورد تحلیل قرار گرفت

 مؤلفه مولفه

 است )یا هست، بسته به متن( باشدیم

 معناداری/ معنادار دارنیداری/ معمعنی

 هستند باشندیم
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 باید بایستمی

 بخشدمی

 بخشد(بخشد؛ ارتقا می)مانند بهبود می

 دهدمی

 دهد(دهد؛ ارتقا می)بهبود می

 کمک کند تواندیم یاری رساند تواندیم

 کنندپذیر میامکان سازندیسر میم

 گینایافتنایافته، سازشسازش ناسازگاری، ناسازگار

 نایافتگیکام ناکامی

 مانند نظیر

 نیست/ نیستند باشندینم/ باشدینم

 واقع گردید

 )مانند مورد مطالعه واقع گردید(

 قرار گرفت

 )مورد مطالعه قرار گرفت یا مطالعه شد(

 همچنین چنینهم

 یأس یاس )منظور نام گل نیست(

 

 شی سلامت روان کودک: صاحب امتیاز، مدیر مسئول، و سردبیر نشریه علمی پژوه

 Abbaskhanzade@gmail.com شدابی دانیگاه گیلاادانییار گروه روااخانزاده: عباسعلی حسین

 1441ب من  15با نگری کامل در 

  41333533344امر  طبط  بوم. میداا ج اد  جدب باختماا دارایی  باختماا عرشا  ابتاا گیلاا   نشانی دفتر مجله:

     Psydevch@gmail.com پست الکترونیکی:

 www.childmentalhealth.ir  نشانی اینترنتی:

    https://t.me/childmentalhealth  کانال تلگرام:

 abbasalihosseinkhanzadehاینستاگرام نشریه: 

mailto:Abbaskhanzade@gmail.com
mailto:Psydevch@gmail.com
http://www.childmentalhealth.ir/
https://t.me/childmentalhealth

