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   مقدمه

کارشناسی چند تمرین ساده براي تقویت مهارتهاي نگارش دانشجویان با هدف معرفی مختصر یادداشت این 

مطالب پیشنهادي در این تمرینها بیشتر مبتنی بر تجربه شخصی . تدوین شده استارشد  و کارشناسی

صرفاً پیشنهادي نیز ترتیب ارائه مطالب  .استنویسی  و مقالههاي نگارش علمی  در برگزاري کارگاهنویسنده 

مفید  تمرینهااین انجام تمام هر چند  عالوه بر این،. و ضرورتی براي رعایت این ترتیب وجود ندارد است

توانند با توجه به سطح  دانشجویان میبر این اساس، . ستنیضروري  ، اما انجام همه مواردخواهد بود

چهار تمرین  یدتوان براي شروع می . کنندیک یا چند تمرین را انتخاب  مهارتهایی که در نگارش دارند،

در صورت . در بهبود مهارتهاي نگارشی دارنداي  اهمیت ویژه 11و  4 ضمناً تمرینهاي. دهیدرا انجام نخست 

  .استمرار در انجام این تمرینها، به زودي تاثیر مثبت آنها را خواهید دید

  اطالعات کتابشناختیتدوین . 1تمرین 

سپس اطالعات کتابشناختی . کتاب درسی معتبر در رشته تحصیلی خود تهیه کنید 15فهرستی از حداقل 

عنوان از این  5 فقط سپس فهرست مندرجات و ساختار. نماییدکامل این آثار را در آن فهرست یادداشت 

در براي مطالعه  هر یک از آنها میزان رغبتی کهجذابیت و بر اساس در ادامه . را با هم مقایسه کنید کتابها

 به سخنی دیگر، نخستین اثري که در میان این آثار براي .بندي کنید ، آنها را رتبهکنند خواننده ایجاد می

  . توانید دلیل این انتخاب را توضیح دهید آیا می کنید کدام است؟ مطالعه انتخاب می

   هاي تخصصی همرور مجل. 2تمرین 

. رشته تحصیلی خود بپردازید تخصصیهاي اخیر مجالت  مراجعه کنید و به تورق شمارهدانشکده به کتابخانه 

، به سایت مجالت مراجعه مجالت تخصصی رشته شما محدود استبه هر دلیل دسترسی به نسخه چاپی اگر 

مثالً دانشجویان رشته . را ورق بزنید همجوار هاي رشته هاي همجلاگر این امکان نیز فراهم نیست، . کنید

و چکیده  به عنوانهاي مقاالتسپس . وانشناسی یا علوم تربیتی را مالحظه کنندتوانند مجالت ر مشاوره می

و تا چه  ؛ها تا چه اندازه گویاي محتواي مقاالت هستند به نظر شما  این عنوانها و چکیده. آنها دقت کنید

آنها را به آیا مقدمه هر یک از این آثار موضوع و هدف  .کنند ترغیب می اصلیمیزان شما را به مطالعه متن 



3

به نظر . اگر پاسخ منفی است، فهرستی از پرسشهاي بی پاسخ خود را یادداشت کنید. کند روشنی تبیین می

به سخنی دیگر، اگر شما جاي . اند به این پرسشها پاسخ گویند توانسته شما نویسندگان این آثار چگونه می

  .نوشتید آنان بودید؛ چکیده و مقدمه این مقاالت را چگونه می

  بازنویسی  و يزاس هصالخ. 3تمرین

موضوع و حجم مقاله . هاي علمی جدید و معتبر در رشته تحصیلی خود را به دقت مطالعه کنید یکی از مقاله

مندید و با  اما بهتر است اثري را انتخاب کنید که به موضوع آن عالقه. در این مرحله چندان مهم نیست

مراجعه به متن مقاله، به زبان خودتان و با نثري ساده  سپس بدون. یی داریدمباحث مقدماتی آن آشنا

در این بازنویسی از کلمات . اي از آن مقاله را در چند پاراگراف، و ترجیحاً در یک صفحه بنویسید خالصه

کافی است این متن روایتی ساده از محتواي آن اثر باشد و . و جمالت کوتاه بسازید ،ساده استفاده کنید

  .در فرصتهایی دیگر این تمرین را براي چند مقاله دیگر تکرار کنید. ن را در برگیردمهمترین نکات آ

  یلصا هتشون رب يا همدقم ،نگارش آزاد. 4تمرین 

وقت آزاد نیاز  هدقیق 15خودکار و یک براي انجام این تمرین به یک موضوع دلخواه، یک صفحه کاغذ سفید، 

. بنویسیددرباره آن دقیقه  15تواند درباره هر چه مایلید باشد، به مدت  که می ،پس از انتخاب موضوع. دارید

فقط بنویسید . نگران امال کلمات و ساختار جمالت نباشید وقفه به نوشتن ادامه دهید و بی هدقیق 15در این 

 15پس از . نیدو جمله بعد را شروع ک ایان برسانید، نیمه تمام گذاشتهاي را که نتوانستید به پ و هر جمله

اما . شوید که ظاهراً پیوند مشخصی بین اجزاء آن وجود ندارد مواجه می نه چندان منسجمدقیقه با نثري 

کافی است آن . نویس یک متن بسیار خوب است پیشنوشته به ظاهر نامنسجم این چند خط . نگران نباشید

دقیقه  15که در  از ایناز ویرایش آن متن  پس. و سپس به ویرایش آن بپردازید کنار بگذاریدروز  2یا  1را 

  .اید متعجب خواهید شد این همه حرف براي گفتن داشته
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  موفقنویسندگان مطالعه آثار . 5تمرین 

آثاري که به آنها . موفق در رشته تحصیلی خود را مطالعه کنیدنظر و  صاحبآثار نویسندگان یک یا دو اثر از 

سبک مطالعه به این در خالل . قی بر روند پژوهشهاي قبلی داشته اندبسیار استناد شده است و تاثیر عمی

از شیوه بیانی که  ،و ساختار مطالب ارائه شده بیشتر توجه کنید و عالوه بر درك مطالبنگارش آنان 

اند  اند و نوع جمالتی که ساخته همچنین، به کلماتی که در نوشته خود انتخاب کرده. اند الهام بگیرید داشته

  به نظر شما متن و محتواي این آثار چه تفاوتی با آثار نه چندان موفق دارند؟. کنید تدق

  ارزیابی آثار منتشر شده. 6تمرین 

تعدادي از مقاالت جدید در رشته تحصیلی خود را بر اساس میزان جامعیت محتوا و شیوایی متن ارزیابی و 

اصول به کتابهاي توانید  قتر ارزیابی این آثار میبراي یافتن معیارهاي دقی. سپس آنها را رتبه بندي کنید

خواهید چک لیستی از معیارهاي اصلی را در اختیار داشته باشید،  نگارش علمی مراجعه کنید یا اگر می

  : به مقاله ذیل مراجعه کنیدتوانید  می

 دوره ،145 هشمار کلیات، ماه کتاب. خوب پژوهشی - علمی مقاله یک ویژگی صد). 1388( یزدان منصوریان،

  .66- 77. ص ،1. ش ،13

  ارزیابی چکیده مقاالت. 7تمرین 

به مجالت تخصصی رشته خود بدون مطالعه متن اصلی تعدادي از مقاالت، فقط چکیده آنها مجدد با مراجعه 

اگر . دهد یا خیر از محتواي متن اصلی در اختیارتان قرار می یآیا مطالعه چکیده تصویر دقیق. را مطالعه کنید

هاي مذکور را به نحوي بازنویسی کنید که نقص آنها  پاسخ منفی است با مراجعه به متن اصلی مقاالت چکیده

  .جبران شود

  ترسیم نقشه موضوعی. 8تمرین 

درباره آن تحقیق کنید، انتخاب نموده و سعی کنید با شناسایی موضوعات اعم،  مایلیدیکی از موضوعاتی که 

این نقشه موضوعی باید بتواند پیوند میان . ن ترسیم کنیدآموضوعی براي اي  اخص و مرتبط با آن نقشه
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هاي مرجح  ههاي تخصصی واژ توانید با مراجعه به اصطالحنامه این تمرین می در. هاي خود را نشان دهد مولفه

  .را در هر مورد بیابید و از آنها استفاده کنید

  تدوین پیشینه پژوهش. 9تمرین 

اید در پایگاههاي  انتخاب کرده 8هاي اعم و اخص مربوط به موضوعی که در تمرین  با انتخاب کلیدواژه

نتایج حاصل از این جستجو را با هم مقایسه کنید و شباهتها و . اطالعاتی فارسی و انگلیسی جستجو کنید

جو و توانید متن کوتاهی تهیه کنید که گزارشی از روند این جست آیا می. تفاوتهاي آنها را مشخص سازید

  نتایج ارزیابی شما را نشان دهد؟

  بندي آثار مقایسه و رتبه. 10تمرین 

مثالً مقدمه، پیشینه پژوهش . را با هم مقایسه کنید 8هاي مشترك در مقاالت به دست آمده در تمرین   مولفه

نظرات خود  به نظر شما نویسندگان این آثار در تبیین. هاي آنها را مقایسه کنید و پرسشهاي پژوهشی و یافته

  .اي بنویسید، به چه نکاتی توجه خواهید کرد اگر شما بخواهید در آن زمینه مقاله. اند تا چه اندازه موفق بوده

  تهیه دفترچه یادداشت پژوهشی. 11تمرین 

این  حجم. اید اختصاص دهید کوچکی را به ثبت آنچه در طول هر نیمسال تحصیلی آموخته  دفترچه

از . استمرار در نوشتن است اهمیت دارد،آنچه . نظیم مطالب آن چندان مهم نیستیادداشتها و چگونگی ت

اید  در پایان هر روز چند خطی درباره آنچه در آن روز آموختهمثالً . فرصتهاي کوتاه نوشتن استفاده کنید

یتها یا ها ممکن است مربوط به حضور در کالس، مراجعه به کتابخانه، بازدید از سا این آموخته. بنویسید

اید، حتماً مشخصات کامل  اي در آن روز مطالعه کرده اگر کتاب یا مقاله. حاصل گفتگو با دوستانتان باشد

خود را خواهید دید که  هاي   از نوشتهپس از مدتی حجم انبوهی . کتابشناختی آن اثر را نیز یادداشت کنید

  »موفق باشید«                                   . کند مسیر یادگیري شما را ترسیم می


