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ضوارٓ هقالٍِ – 3425 :یزایص اٍل :سهستاى ٍ ،69یزایص دٍم :بْار 69
گزدآٍری :سیدفاضل هَحدی ،داًطجَی کارضٌاسی هٌْدسی صٌایع
باسًگزی علوی ٍ ٍیزاستاری :خاًن سّزا کَراًٍد ،داًطجَی کارضٌاسی سباى ٍ ادبیات فارسی
گشارش ٍیزاستاری ٍ باسًگزیٍ :یزاستاری ضد .باسًگزی ضد.
تحزیز ضدُ بِ درخَاست ضَرای سیاستگذاری راّبزد

 .1شاخصۀ یک مقالو
 .1.1ىلانۀ داٌظجّیی چّن ةیان یک ٌظر طخػی اشث و در آن ىیجّان گفث«:ىً ىػحلدم »...ژاٌر پر ظرفداری ىدصّب ىیطّد.
 .1.2چیزی کَ ىا در ارائَ یک ىلانَ ةَدٌتال آن ُصحیو «ةركراری ارجتاط ةا خّاٌٍده» اشث؛ ةَ ایً ىػٍی کَ اٌصان ٌَجٍِا در
ىّكػیثُای ىحفاوت واکٍضُای ىخحهفی از خّد ٌظان ىیدُد ،ةهکَ در خانثُای یکصان ُو واکٍضُای یکصاٌی ٌدارد و ایً،
کار را ةرای ىا دطّار ىیکٍد؛ خال اگر ةا ایً جفاشیر فرٍُگُای ىحفاوت اطخاص را ُو اضافَ کٍیو ىیةیٍیو کَ«ةركراری ارجتاط
ةا خّاٌٍده» اغلا ىصأنۀ شادهای ٌیصث.
ىِوجریً کار در ىلانٌَّیصی «طٍاخث ىخاظب» اشث .ةاید ةحّاٌیو ىٍظّرىان را درشث و دكیق ةَ ىخاظب ةرشاٌیو جا ةرداطث
اطحتاُی از آن ٌکٍد .دیّید ةِهّ (داٌظيٍدی در غهو ارجتاظات) ىیگّید:
«ىػٍا در پیام ٌیصث ،ىػٍا در ىخاظتی اشث کَ پیام را درک ىیکٍد».
ةٍاةرایً؛ ىِو ٌیصث ىا در ىلانَای کَ ٌّطحَایو ىٍظّرىان چَ ةّده ،ىِو ایً اشث کَ ىخاظب از ىلانۀ ىا چَ ةرداطحی ىیکٍد.
 .1.3ارشعّ ىیگّید:
«یک اثر ٍُری ،اثری اشث کَ ٌَ ةحّان چیزی ةَ آن اضافَ کرد و ٌَ از آن کو کرد».
ٌتاید در ىلانَ ٌّطحَ طّد«اداىَ دارد »...اىا ىیجّان ىلاالت گذطحَ را ةَغّرت غیرىصلیو ةَ ُو رةط داد؛ زیرا ىلانَ از یک ٌظریۀ
داٌظجّیی اشث ٌَ یک روزٌاىَ یا ٌظریَای خرفَای و ژورٌانی_جخػػی کَ خّاٌٍدهُای زیاد دارد.
ٌّطحً جيهۀ  ...«:انتحَ ایً ىّضّع واضح و ىترًُ اشث و ُيگان ةر آن جأکید دارٌد »...در ىلانَ اضافَ اشث؛ زیرا اگر ىّضّع
واضح و ىترًُ ةاطد ٌیازی ةَ طرح آن ٌیصث.
 .1.4ارٌصث ُيیٍگّی ىیگّیدٌّ«:طحً یک جيهَ درشث ،شخثجریً کار دٌیا اشث».
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 .2اصول نوشتن یک مقالو خوب
 .2.1سوژۀ مناسب :اگر شّژه جػدادی ىّافق یا ىخانف ٌداطحَ ةاطد ةیىػٍی خّاُد ةّد (ةیاٌگر ةدیِیات ٌتاطد .).ىعهب ةاید جاىع
و کارةردی ةاطد؛ یػٍی ىخاظتیً ةا آن شرو کار داطحَ ةاطٍد.
 .2.2تيتر مناسب :ىِوجریً ةخض در جذب ىخاظب اشث.
یکی از جیحرُای ةرجرٌ«:ان در جٍّر ُدفيٍدی ُو ةرطحَ ٌظد».
یا ایًگٌَّ«:یکی ةّد یکی ٌتّد!»؛ ةػد در ذیم آن ٌّطحَ طّد ىٍظّرىان از ایً جيهَ دكیلاا چَ کصاٌی ُصحٍدٌّ .طحً جیحر ُای
کهی ىثمٌ«:لض داٌظگاه ُا در پیظرفث کظّر» ةرای ىخاظب جانب ٌیصث و ةا آٌکَ ىيکً اشث راجعةَ ىّضّع ىِيی ةاطد اىا
کظض الزم را ٌدارد و جٍتۀ طػاری پیدا ىیکٍد.
ةَ ایً جیحر دكث کٍید« :اثتات طد ...ثروت ةِحر از غهو اشث!»؛ طیعٍث ٌّیصٍدة جیحر در جغییر دنتخّاُی جيلجی کَ ةرای
ىخاظب آطٍا ُصحٍد ،جیحر را جذاب کرده اشث.
 .2.3مقدمۀ مناسب :ىلدىَ خکو ویحریً ىغازه را دارد .ةاید ةا ىعهب جّر ةاطد ،ىثلا اگر ىی خّاُیو درةارة فػم ةِار ةٍّیصیو،
ٌتاید در اةحدا پاییز را ىػرفی کٍیو« :پاییز فػم ةرگریزان اشث ،اٌگار درخحان ةا دشثُایی خانی رو ةَ شّی ىػتّد کرده و ظهب
خاجث ىی کٍٍد اىا ىیخّاُو اآلن از ةِار ةرایحان ةگّیو»...؛ اگر خرف ،خرف ةِار اشث ةاید ةا ةِار آغاز طّد و ةػد از آن در ةخض
ُایی ُو ىلایصَ غّرت ةگیرد.
 .2.3.1چٍد طیّة پیظٍِادی ٌّطحً ىلانَ:
ٌّ .1طحً یک ختر و ةررشی آن :کافی اشث درةارة اجفاكی ةاطد کَ چٍد ُفحَ كتم در داٌظگاه رخ داده و ةا ىّضّع ىا ىرجتط اشث.
ٌ .2لم كّل و اكحتاس از اطخاص ةرجصحَ و ةررشی آن ُا از دیدگاه خّد
 .3اشحفاده از ضربانيثم ،طػر و داشحان کّجاه
ىثال« :ىی گّیٍد جرس ةرادر ىرگ اشث ،ونی کصی ٌگفحَ پدر و ىادرش کیصث .پدر جرس ،جِم اشث .جا اٌصان ٌصتث ةَ کصی و
چیزی یا ىدم و ىّضّغی ةیاظلع ٌتاطد از آن ٌيی جرشد[»...ىّضّع ىلانَ راجع ةَ جِم]
ٌکحَ ای کَ در جيام ایً شَىّرد ةاید ةدان جّجَ طّد ةررشی ُر یک آنُا از دیدگاه طخػی ،ةَ غّرت ىخحػر و در خد یک
ىلدىَ اشث جا یک دید کهی از آٌچَ ىیخّاُد ةَ ىخاظب ةدُد.

3

ًطزیِ راّبـــزد

اًجوي عولی داًطجَیی هٌْدسی صٌایع داًطگاُ یشد

 .2.2ةيان اطالعات و آمار( :جزئيات و توصيف ).آىار و اظلغات ةَ ىلانَ ىا اغحتار ىیةخظد .اگر ىیگّییو چیزی زیتاشث ةاید
ةیان کٍیو ةرای چَ زیتاشث(جّغیف کٍیو) و اگر از کهيات ٌصتی ىثم خّب ،ةد ،یا ُر کهيَ ٌصتی دیگری اشحفاده ىیکٍیو،
جّضیح دُیو ىٍظّرىان از ُر کدامِ آنُا چیصث .واژة «ىجهّم» ةرای کصی کَ در پاییً طِر زٌدگی ىیکٍد ةا کصی کَ ةاالی
طِر زٌدگی ىیکٍد ىحفاوت اشث .اگر ىیگّییو اىکاٌات کو اشث ىظخع کٍیو دكیلاا کيتّدش چیصث.
 .2.2مقایسۀ دیدگاهىای متفاوتٌ :ظر ىّافلان و ىخانفان را ةررشی کٍید و یکظرفَ ةَ كاضی ٌروید.
 .2.2رعایت ارکان مقالونویسی:

 .0کّجاُی ىعهب ضيً رغایث طیّایی و خفغ پیامرشاٌی آن
 .1وخدت ىّضّع :آغاز و پایان از نداظ ىّضّع یکی ةاطد.
 .2وخدت زىان :ىّضّغی کَ ةررشی ىیطّد ،ةاید ةافث زىاٌی ىظخػی داطحَ ةاطد (.انتحَ ىیجّاٌیو ةا زىانُای گذطحَ ُو
ىلایصَاش کٍیو ).ىثلا :اگر ةخّاُیو داٌظگاه یزد را ةا شایر داٌظگاهُا ىلایصَ کٍیو ةاید ایًکار را در ُيیً زىان اٌجام دُیوٌَ ،
ایٍکَ داٌظگاه یزد اکٍّن را ةا ده شال كتم داٌظگاه طریف ىلایصَ کٍیو.
 .3وخدت ىکانٌ :يیجّان دو ىکاٌی کَ فرٍُگُای ىحفاوت دارٌد ةَ آشاٌی ةا ُو ىلایصَ ٌيّد؛ ىثلا :فرٍُگ ایران فردگرا و ژاپً
جيعگراشث؛ ةٍاةرایً ٌيیجّان ةَ راخحی ایً دو را ةا ُو ىلایصَ کرد.
 .4اٌصجام :خکو شیيانِ ةیً آجرُای یک شاخحيان را دارد.
ٌ .5حیجَگیری :ىخاظب ٌتاید وشط ىعهب یکدفػَ ةا خط پایاٌی روةَرو طّد.
 .6رغایث ٌکات ٌگارطی :کهّیَ را ٌيیجّان ةَىػٍی «ُيَ یا جيام» ةَکار ةرد و ایٍکَ ىیٌّیصٍد «:از کهّیۀ کارکٍان جلدیر ةَ غيم
ىی آید» غدیح ٌیصث.
جيهَ ةٍدیُا ةاید در خد فِو ىخاظب ةاطد ٌَ ،زیاد شاده و ٌَ آٌلدر جخػػی و پیچیده و ةدون جّضیح کَ فرد خحی ىػٍی
ةػضی از واژهُا را ُو ٌفِيد.
 .7پایانةٍدی :ةَ اٌدازة ىلدىَ خائز اُيیث اشث و ىیجّاٌد ىصحلیو یا غیر ىصحلیو ةاطد.
(اگر غیرىصحلیو ةاطد ةِحر اشث؛ چّن در ایً غّرت ىخاظب فکر ىیکٍد خّدش ةَ ٌحیجَ رشیده و چیزی ةَ او جديیم ٌظده؛
ونی در واكع طيا ةا دادن اظلغات و آىار در كصيث پایاٌی ،ىخاظب را ىجتّر کردهاید کَ ةَ ٌحیجۀ دنخّاه طيا ةرشد؛ انتحَ ایً
ٌکحَ در ىّرد كصيثُای اةحدایی و ىیاٌی ىعهب درشث ٌیصث).
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 .3مراحل نوشتن مقالو:
 .1دكث در ىّضّع و جفکر درةارة ىصأنَ
 .2یادداطث شرفػمُا
 .3جٍظیو یادداطثُا
ٌّ .4طحً ةٍدُای ىرجتط
 .5اغلح ىلانَ(ةررشی طّد کَ جکرار اظلغات ٌداطحَ ةاطیو ،آىار و اغداد ةَ اٌدازه کافی ةاطد و)...
 .6پاکٌّیس
 .7خّاٌدن پاکٌّیس(خّاٌدن ىلانَ جّشط فردی دیگر و ةازخّرد آنٌ ،يٌَّخّاٌی)
 .8ذکر ىٍاةع و ىآخذ در غّرت نزوم
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