86

مطالعات واژهگزینی 4
مدلسازی روند پذیرش واژهها...

مقاله

جانشین ساختن معادلهای فارسی بدنجدای لغدات و اصدطالحات بیگاندن همدوارا در
جامعة ایران محل مهارشن و موضوع چونوچرا و سب

انواع وانه ها ازسدوی مدردر،

مترجمان ،زبانشهاسان و متخصصان حوزاهای مختل

علور بودا و نار واژاگییهی در

فرههگستان نموننای از این تالشها برای حفظ و حراسف از زبان فارسی اسف .اشاعة
نوآوری فرایهدی پیچیدا و پویاسف و تحف تأ یر عوامل و متغیرهدای متعدددی ،مانهدد
تبلیغددات ،زمددان ورود محصددول جدیددد و جددایگیین ،نیفیددف آن ،ردددرت ررابددف بددا
محصوالت سابس و جاافتادا در جامعدن و رضدایف نداربران اسدف .اشداعن و پدذیرش
نوآوری ،پدیداای آنی نیسف ،بلکن فرایهددی اسدف ندن در یدول زمدان و در صدورت
استفادة مستمر از محصول جدید و عادت بن آن شکل میگیرد .این پدژوه
راهکاری در جهف بهبود و تسری روند پذیرش واژاهای مصو

بدا ارائدة

فرههگستان صورت

گرفتن اسف .بن این مهظور ،تحقیقات پیشدین درزمیهدة رواج و نداربرد ایدن واژاهدا در
جامعن و نیی الگوهای انتشدار ندوآوری بررسدی شددا و متغیرهدای مدؤ ر بدر پدذیرش
واژاهای جدید و جایگیین ،تعیین و بن سازاهای الگوی اولیة اشاعن و پذیرش نوآوری
اضافن شدا اسف .سپس نحوة تأ یرگذاری متغیرها بدر رفتدار نداربران زبدان مشدخص
گردیدا و با استفادا از رویکرد تفکر نظارمهد (سیستمی) و پویاییشهاسدی سدامانن ،بدن
نمن نررافیار پاورسیم الگویی برای اشاعن و پدذیرش واژاهدای مصدو
زبان و اد

فرههگسدتان

فارسی یراحی و ارائن شدا اسف .با شبینسازی این الگدو بدن نمدن ایدن

نررافیار ،اعتبار آن ارزیابی و فرانامن (سهاریو)هایی جهف بهبود وضعیف فعلی پیشدههاد
شدا اسف .با استفادا از الگوهای شبینسازی میتوان تأ یر سیاسفها را ربل از اجدرای
آنها در جامعن ،در محیط مجازی و نررافیاری بررسدی ندرد و آزمدود .نتدایج پدژوه
حاضر نشان میدهد تبلیغات ،آگاهی ،رضایف و فراواندی پذیرنددگان ازجملدن عوامدل
تأ یرگذار بر پذیرش اسف .برای افیای

مییان پذیرش واژاهای پیشههادی فرههگسدتان

ازسوی جامعن و استفادا از معادلهای فارسی بنجای لغدفهدا و اصدطالحات بیگاندن،
اولین ردر ،ایالعرسانی و آگاا نردن مردر اسف.
کلیدواژهها:واژاهای مصو  ،برنامنرییی زبان ،پویاییشهاسی سامانن ،الگوی پدذیرش،
انتشار نوآوری ،مدلسازی ،نررافیار پاورسیم.

 0مقدمه و بیان مسئله
جوام انسانی ،از ین سو ،پیوستن در تحول و دگرگونی درونی هستهد و از این جهدف،

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4
مدلسازی روند پذیرش واژهها...

87

زبان و بنویژا واژگان آنها نیی هموارا در تحول و تغییر اسف و از سوی دیگر ،بندالیدل
گوناگون اجتماعی ،ارتصادی ،تاریخی ،جغرافیایی ،سیاسدی و فرههگدی بدا یکددیگر در
تماس و برخورد هستهد و درنتیجن ،زبانهای آنها نیی با هم تماس پیددا مدینههدد و بدر
یکدیگر ا ر میگذارند (مدرسی  .)19 :8911معمدولتدرین و یبیعدیتدرین حدالتی ندن در
برخورد دو زبان پی

میآید ،ردوبدل شدن عهاصدری میدان آنهاسدف .بدن ایدن فرایهدد

وارگیری گفتن میشود .وارگیری زبانها از یکدیگر پدیداای نامالً یبیعی اسدف ندن در
همة زبانهای زندة دنیا اتفاق میافتد و بن گسترش واژگان زبان مهجر میشود (نعمفزادا

 .)13 :8931امروزا بندلیل نفوذ فرههگ غربی در زمیهنهای مختلد

و همچهدین توسدعة

علم و فهّاوری ،جوام در حال توسعن ،ازجملن جامعة ایران ،متحمدل تدأ یرات بسدیاری
بودااند و بنتب آن ،زبان جامعن نیی پذیرای واژاهای بیگانة بسدیاری بدودا اسدف .ورود
واژاهای بیگانن بن هر زبان امری اجتها ناپذیر اسف و همة زبانهای زندة دنیا ،با سدایر
زبانها دادوستد واژگانی دارند .زبانی وجود ندارد نن هدیچ واژة دخیلدی وارد آن نشددا
باشد ،مگر ایهکن آن زبان ،زبانی مهیوی در مکانی دورافتدادا بدا تعدداد انددنی گویشدور
باشد .اما با ورود واژاهای بیگانن بن زبان ،تیرگی واژگانی باال میرود و مهمترین ناربرد
زبان ،نن بررراری ارتبا میان افراد جامعن و تفهیم و تفاهم اسف ،بن مرور زمان از بدین
خواهد رفف .بنعبارتدیگر ،ورود بیحسا

این الفاظ بدن زبدان آسدی

وارد مدینهدد.

پدید آمدن مفاهیم و ابیارهای گوناگون برا ر رشد علم و صدهعف نیدی تولیدد واژاهدای
خاص آن مفاهیم و ابیارها را ایجا

مینهد .زبان تا آن زمدان ندن زنددا و زایدا باشدد،

پیوستن واژاهای نو تولیدد مدینهدد و نیداز جامعدة زبدانی بریدرف مدیشدود .یکدی از
ضرورتهای هر زبان توانمهدسدازی خدود بدرای رفد ایدن نیداز اسدف و ایدن امدر را
متخصصان هر حوزا و مؤسسات علمی بر عهدا دارند.
بن گواهی اسهاد تاریخی ،اولین آنادمی و انجمن واژاگییهدی ایدران ،یدنصدد سدال
پی  ،در عهد مظفری ،آنهم بنشکل رسدمی و دولتدی ،تحدف ریاسدف نددیمالسدلطان
(ندیمباشی) ،وزیر انطباعات و دارالتألی

و دارالترجمن ،تأسیس شد .اما پدس از چهددی

بن دلیل نامأنوس بودن لغات پیشدههادی آندادمی در برابدر لغدات و اصدطالحات دخیدل
اروپایی ،نن ازیریس روزنامة «ایران سلطانی» بن جامعن عرضن میشد ،بدا اربدال روبدنرو
نشد و در اند زمان از فعالیف واژاگییهدی بازماندد .در یدول یدنصدد سدال گذشدتن
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تالشهای بسیاری برای واژاگییهی یا واژاسازی در برابر الفاظ بیگاندن در نشدور ایدران
صورت گرفتن نن هر ندار در دورة خود ،گامی بن جلو و در جهف علمیتر نردن زبدان
فارسی بودا اسف (روستایی .)33-31 :8911
یکی از مسائلی نن در حوزة جامعنشهاسی زبان ررار میگیرد ،برنامنریدیی زبدان اسدف.
واژاگییهی عملی آگاهانن و برنامنریییشدا و ناشی از توسعة علم و تمدن و صهعف اسدف
نن بر پایة رواعد ازپی وض شدا صورت میگیرد .در حال حاضدر ،در ایدران ،فرههگسدتان
زبان و اد

فارسی متولی این امر اسف (حداد عدادل  .)913 :8911داوری اردنانی ()83 :8911

برنامنرییی زبان را برنامنرییی برای رسیدن بن وضعیف مطلوبی از زبان ،چن ازنظر اجتماعی
و چن ازنظر ساختاری ،میداند یعهی جهف دادن بن سمفوسوی تغییر زبدان ،آنگوندن ندن
برنامنرییان مایلاند .ازآنجاندن برنامدنریدیی زبدان بایدد بدا نیازهدای هدر نشدور بدنلحداظ
زبانشدهاختی و اجتمداعی مهطبدس شدود ،شدیواهدای معدادلیدابی و انتخدا اصدطالح در
فرههگستان زبان و اد فارسی نیی متهاس

با نیازهای جامعدنشدهاختی و سداختواژی زبدان

فارسی اسف (سمائی  .)813 :8911یکی از بازوهای ردرتمهد هر سازمان برنامدنریدیی زبدان،
نهاد روابط عمومی آن اسف نن ایالعات الزر درزمیهة نار برنامنرییی زبان و فعالیدفهدای
سازمان را در اختیار عمور ررار میدهد و بن تبلیغ این فعالیفها میپردازد ،بنیورینن مردر
همراا و همداستان با این سازمان شوند .ناآگاهی از نار واژاگییهی ،نن مبتهی بر اصول علمی
برنامنرییی زبان اسف ،این نار را از نظدر عمدور مدردر و نیدی احتمداالً از نظدر بسدیاری از
متخصصان و دانشگاهیان ناری عب
امری چهان ظری

جلوا میدهد .واضح اسف نن ایجاد هوشدیاری ملدی،

و دریس اسف نن خود نیاز بن برنامنرییی جداگانن و شاید گروا تحقیقاتی

مجیا داشتن باشد (داوری اردنانی .)91-93 :8911
بایهی معتقد اسف نن موفقیف در نار برنامنرییی زبان در گدرو دو چیدی اسدف)8 :
هوشیاری ملف  )1حمایف دولف .وی زیر عهوان نوسدازی زبدان بدن مسدئلة گسدترش
واژاهای زبان اشارا مینهد و میگوید:
اگر ررار باشد زبانی بنصورت زبان ملی در همة سطوح ،وسیلة آموزشوپرورش ررار گیرد،
ناچار اسف برای مفاهیم علمی و فهی جدید واژا داشتن باشد ،وگرنن از واژاهدای خدارجی
انباشتن میشود و بناینترتی  ،هویف خود را از دسف میدهد ،یا ایهکن مردر آن را نداتوان
میانگارند و عمالً آن را نهار میگذارند (بایهی .)11 :8918
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حاضر ،یراحی و ارائة الگویی بدرای اشداعن و پدذیرش معدادلهدای

فرههگستان زبان و اد

8

فارسی براسداس روش پویداییشهاسدی سدامانن و

بررسی عوامل مؤ ر بر رواج واژاها و شهاخف ابیارهایی اسف نن فرایهدد رواج و تثبیدف را
تسری بخشهد .برای یافتن پاسخ پرس هایی نظیدر «الگدوی رفتداری نداربران در پدذیرش
واژاهای جدید در یول زمان بن چن شکل اسف؟»« ،چن عواملی بر پذیرش و عدر پدذیرش
معادلهای فارسی در میان ناربران زبان تأ یر دارد؟» و «چن عواملی بن افیای

تمایل ناربران

زبان بن استفادا از واژاهای مصو مهجر میشود؟» ،ابتدا نگاهی نوتاا بدن پیشدیهة پدژوه
میاندازیم .تحقیقات همسو با پژوه

حاضر در دو بخ  ،معرفی و ارائن شدا اسف .بخ

اول ،مختص مطالعات در حوزة زبانشهاسی اسف نن در آنها جهبنهای مختلد

واژاسدازی

فرههگستان و رواج و ناربرد واژاهای مصو و معادلهای فارسی را بررسی نردااند ،و در
بخ

دور نظرینها و الگوهای اشاعن و پذیرش نوآوری بررسی شدا اسدف .سدپس مبدانی

نظری پژوه

و اجیای الگوهای پویاییشهاسی سامانن معرفی شددا اسدف و در پایدان ،بدن

ارائن و اعتبارسهجی الگوی یراحیشدا و بررسی سیاسفها و فرانامنهای پیشدههادی بدرای
بهبود وضعیف فعلی پرداختنایم.

 1اصطالحات و تعاریف
 0-1واژهگزینی
واژاگییهی فرایهدی اسف نن در یی آن برای ین مفهدور مشدخص علمدی یدا فهدی یدا
حرفنای یا ههری معموالً ین و در مواردی بی

از ین لفظ برگییدا یا ساختن میشدود

(اصول و ضوابط واژاگییهی  .)3 :8911از دیدگاا برنامنرییی زبان ،نار واژاگییهی نموندنای
از تالش تجوییی و توصیفی برای حفظ و حراسدف از زبدانهدای مقصدد علدم اسدف.
واژاگییهی جهبنای از علم اصطالحشهاسی ناربردی برای استاندارد نردن متون علمدی و
هماههگ ندردن اصدطالحات موجدود در ایدن متدون ،بدرای ایجداد ارتبدا بهتدر میدان
متخصصان و آموزش علم اسف (سمائی .)813-819 :8911

1. system dynamics
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 1-1واژۀ مصوب
واژة مصو

واژاای اسف نن در ین حوزة موضدوعی معدیّن نداربرد دارد در یکدی از

نارگرواهای تخصصی یا در نارگروا عمومی بررسدی شددا و در شدورای فرههگسدتان
برای ین دورة سنسالن تصوی

و در فرههگ واژاهدا چداپ شددا و بدن ایدالع عمدور

رسیدا اسدف .مصدوبات پدس از دریافدف نظدرات و بررسدی بازخوردهدای نداربران و
صاح نظران بن تصوی

نهایی میرسهد.

 1-1سامانه
8

در میان محققان حوزة تفکر نظارمهد روایف مشترنی از تعری

1

سامانن وجدود نددارد.

میتوان گفف سامانن مجموعنای از متغیرها و بخشی از جهان وارعی اسف نن ین ناظر
آن را انتخا

نردا تا تغییرات مختلفی را نن تحف شرایط متفاوت ممکدن اسدف در آن

رخ دهد ،بررسی نهد .معیار این انتخدا  ،هددف نداظر از مطالعدة ایدن وارعیدف اسدف
(مختاری .)1 :8931
 4-1تفکر نظاممند
گاهی وضعیف موجود مطابس با وضعیف مطلو

و هدف نیسف .موارد فراواندی وجدود

دارد نن تالش مدیران و مسئوالن برای حل ین مشکل ،فقدط موجد

رفد سدطحی و

مقطعی آن شدا و پس از مدت نوتاهی ،وضعیف بن حالف ربدل برگشدتن یدا بدن ایجداد
مشکالتی بیرگتر انجامیدا اسف .تصمیمگیری در دنیایی با پیچیددگی فیایهددا نیازمهدد
تفکر نظارمهد اسف .هدف از تفکر نظارمهد فهم علفها و ریشنهای تحوالت و تغییرات
در پدیداهای پویدا و چگدونگی مددیریف آنهدا و همچهدین ،در بیشدتر مدا از ارتبدا
عملکرد هر سازمان با ساختار درونی و سیاسفهدای عملیداتی آن و نیدی سیاسدفهدای
ناربران و رربا اسف تا از این یریس بتوان بن یراحی سیاسفهدای مدؤ ر دسدف یافدف.
دیدگاا نظارمهد را زمانی اتخاذ مینهیم نن بن اندازة نافی از هر دو جهبة زمانی و مکدانی

2. system

1. systems thinking
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بایستیم تا شبکنای از ارتبایات بهیادین دوسوین را ببیهیم نن بنصدورت زنجیدراای

عمل مینههد و سازندة الگوی رفتاری هستهد نن سامانن از خود بروز میدهد (همان.)1 :
 5-1الگو
الگو 8تصویر ساداشداای از جهان وارعی اسدف ندن در حدد فهدم سدازندة آن الگدو از
وارعیف شکل میگیرد .ین الگو تهها برخی از رسمفهای وارعیف را ،نن برای موضدوع
مورد نظر مهاس

اسف ،در بر میگیرد .متغیرهای الزر برای بررسی با توجن بدن نداربرد

الگو تعیین میشود .مهمترین هدف مدلسازی نس

دان

درمورد رفتار سامانة وارعدی

اسف .دروار  ،الگو ابیاری اسف برای بررسی تصمیمات مختل

و آ ار و نتایج حاصدل

از آن تصمیمها (استرمن .)3 :8931
 6-1الگوی رفتاری Sشکل
در الگوی رفتاری Sشکل ،متغیر مورد بررسی ابتدا بنصورت نمایی رشد مینهد و پدس
از مدتی رشد آن ناه

مییابد و بنسمف مقدار تعادلی حرنف مدینهدد .نمدودار ایدن

الگوی رفتاری در یول زمان بنشکل حرف  Sانگلیسی خواهد بود .اشداعة محصدوالت
نوین از الگویی Sشکل تبعیف مینهد .الگوی رفتاری متغیر مورد بررسی ایدن پدژوه
نیی دارای الگوی Sشکل اسف.

تصویر 0ـ الگوی رفتاری Sشکل

1. model
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 7-1پویاییشناسی سامانه
رویکردهای گوناگونی برای شهاسایی مقوالت تأ یرگذار بر پدیداهای مدورد بررسدی در
شاخنهای علور اجتماعی ،ارتصادی ،زیسفمحیطی ،روانشهاختی و سایر زمیهنها بن نار
گرفتن شدا اسف .یکی از این رویکردها در بررسی عوامل ا رگذار بدر رفتدار پدیدداهدا،
پویاییشهاسی سامانن اسدف .پویداییشهاسدی سدامانن روشدی بدرای مطالعدن و مددیریف
ساماننهای پیچیدا و دارای بازخورد و در رفتارهای آنها در یول زمدان اسدف .ذهدن
انسان توانایی تفسیر رفتار ساماننهای دارای بازخوردهای غیرخطی 8و چهدحلقدنای 1را

ندارد .در این روش با تمرنی بر حلقنهای بازخوردِ 9درون سامانن و تأ یرات غیرخطی و
تأخیرهای زمانی در میان متغیرها و همچهین ،ماهیف انباشدتی یدا جریدانی متغیرهدا ،بدن
بررسی رفتار سامانن پرداختن میشود .با توجن بن ماهیدف عدددی روش پویداییشهاسدی
سامانن ،امکان شبینسازی الگوهای مبتهی بر این روش با استفادا از رایاندن و پدی بیهدی
وضعیف سامانن برای ین بازة زمانی در آیهدا وجود دارد .این روش را در اواخدر دهدة
پهجاا میالدی فارستر 3در موسسة فهّاوری ماساچوسف 1،برای نمن بن مدیران شرنفها
بهیان نهاد .اندیشدة اولیدة شدکلگیدری ایدن روش ،یرحدی بدود ندن او بدرای شدرنف
جهرالالکترین انجار داد .در این یرح ،پرس

نارفرما این بود نن «چن عدواملی باعد

نوسان در سامانة موجودی و انبار و بنتب آن نیروی انسانی شرنف میشدود؟» .فارسدتر
در این پژوه

بن این نتیجن رسید نن از رواعد موجود در واپای

(نهترل) ساماننها در

حوزة مههدسی میتوان برای نظارهای اجتماعی نیدی بهدرا بدرد .او سدپس در دانشدکدة
مدیریف دانشگاا ار آی تی این روش را برای در رفتدار وابسدتن بدن زمدان سداماننهدا
توسعن داد و برای نظارهای مختل

ارتصادی و اجتماعی هم بن نار برد.

 8-1انتشار نوآوری
بنیورنلی ،هر چییی نن بتواند بنصورت فیییکی یا مجازی جابنجدا و پرانهددا شدود،
میتواند در فرایهد انتشار در نظر ررار گیرد .انتشار بیمداریهدای واگیدر ،انتشدار اخبدار،
2. multi-loop

1. nonlinear feedback

3. feedback loops

)5. Massachusetts Institute of Technology (M.I.T

4. J. W.
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شایعنها ،تبلیغ ین محصول جدید ،گسترش ین عقیدا ،دین و مذه  ،همگی در ایدن
دستن ررار میگیرند .پذیرش هر چیی جدیدی تحدف تدأ یر متغیرهدای متعدددی اسدف.
بنمهظور بررسی فرایهد انتشار ندوآوری ،پژوهشدگران الگوهدا و روشهدای مختلفدی را
توسعن دادا و بن نار گرفتناند .الگوهای انتشار نوآوری برای نشان دادن پویدایی چرخدة
حیات محصوالت نوین یا بنمهظور پی بیهی رفتار ناربران بن نار مدیروندد .مددیران از
این الگوها بنعهوان ابیاری برای پشتیبانی از تصمیمهای خود ،ربل و بعد از رواننسدازی
محصوالت بن جامعن بهرا میبرند

(et al. 1995: 809-818

) .در الگوهای انتشار،

ابتدا گروا نوچکی از ناربران محصوالت نوین را میپذیرند و همین گروا نوچن ،پاین
و اساس پذیرش محصوالت ازسوی دیگر اعضای جامعن میشدوند .ایدن گدروا اندد
اولین« ،گروا خالران» نامیدا میشود .تصمیم این گروا برای استفادا از محصول ،مستقل
اسف و بن رفتار دیگر اعضای جامعن ارتبایی ندارد .پس از گذشف زمان ،گروا دیگدری
از جامعة هدف برا ر ارتبا با گروا خالران و دریافف دیدگااهای آنها ،اردار بن پذیرش
محصول نوین مینهد .در اصطالح ،بن این گروا «گروا دنبالنرو» میگویهدد .ایدن گدروا
عالوابر تأ یرپذیری از توصیة سایر نداربران ،تحدف تدأ یر تبلیغدات و دیگدر مسدیرهای
ارتبایی نیی هستهد .دو عامل مسیرهای ارتبایی و تبلیغات توصینای موج
تقاضا بنشکل رابل مالحظنای رشد نهد و بن نقطدة بیشدیهة خدود برسدد

میشوند تدا
( et al.

.)2012: 333-344

 1روش پژوهش
در پژوه

حاضر از رویکرد پویداییشهاسدی سدامانن ،مبتهدی بدر نظریدة انتشدار بدرای

مدلسازی مسئلة توسعة محصول جدید استفادا شدا اسف .اغل

تحقیقات انجدارشددا

دراینبارا بن بررسی عوامل مؤ ر ،با تأنید بر متغیری خاص ،در حالف ایستا و در زمدان
اولیة ارائة محصول پرداختناند .این در حالی اسف نن مسئلة «پدذیرش» در یدول زمدان
شکل میگیرد و باید بن صورت پویا بررسی شود و ازاینروسدف ندن ایدن پدژوه

بدا

رویکرد پویاییشهاسی سامانن ارائن میشدود .تحلیدل داداهدا در پویداییشهاسدی سدامانن
ازیریس شبینسازی الگوی یراحیشدا انجار میگیرد .شبینسازی بنصدورت رایاندنای و
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بن نمن نررافیارهای مرتبط صورت میپذیرد و پس از شبینسازی ،نتایج بدا مشداهدات

تجربی و داداهای وارعی مقایسن میشود .این نار نن اعتبارسهجی الگو 8نار دارد ،بدرای
معرفی ین الگو ضروری اسف.
تحقیس حاضر ازجهف نحوة گردآوری داداهدا ،توصدیفی و ازجهدف هددف نداربرد آن در
سیاسفهای تصمیمگیری ،از نوع ناربردی اسف .روش جم آوری داداها میدانی  -نتابخاندنای
اسف و از داداهای نمّی و نیفی نیی استفادا شدا اسف ،اما داداها بنیور عمدا از نوع نیفی
هستهد .داداهای نیفی ،مانهد تور  ،رضایف ،عادت بن استفادا و مییان پدذیرش ،ندن بیشدتر
مربو بن بخ

توسعة الگو هستهد ،ازیریس مطالعة موضوعی ،مشاهدا و مصاحبن بدنروش

گلولنبرفی( 1زنجیری) گردآوری شدااند .در روش گلولدنبرفدی ،از افدرادی ندن بدا ایشدان
مصاحبن صورت میگیرد ،درخواسف میشود افراد دیگری را برای مصاحبن پیشههاد دههدد.
این نوع مصاحبن برای تشخیص متخصصان و صاح نظران ین جامعدن در یدن موضدوع
علمی بن نار میرود .رابطة میان متغیرها نیی از الگوها و نظرینهای مرتبط و بدا مشدورت بدا
خبرگان و صاح نظران استخراج شدا اسف .بنعلف آنکن روانین ریاضی میدان متغیرهدا در
این رویکرد صریح و ا باتشدا نیسف ،نوع ارتبا میان متغیرها و وزن هر نددار از عوامدل
ا رگذار بر سایر عوامل را نارشهاسان و متخصصان تعیین مینههد .ازآنجانن اینگونن روابدط
نیازمهد تأیید تجربی اسف ،از نتایج تحقیقاتی استفادا شدا اسف نن مورد تأیید مراج علمی
معتبر اسف .در روند پژوه

نظرسهجیهایی نیی انجار گرفتن اسف .در ایدن نظرسدهجیهدا

 8311فارسیزبان تحصیلنردا شرنف نردا و پرس نامنها را پر نردااند .داداهای نمّی نیی
ازیریس بررسی فراوانی ناربرد واژاهای عمومی و تخصصیِ چهار دفترِ نخسف مصوبات در

یی بیسف سال اخیر در صفحات بندسفآمدا از گوگل 9و مقاالت فارسی گوگل اسدکالر
جم آوری شدا اسف .دلیل انتخا

3

چهار دفتر نخسف برای انجار مطالعن ،بررسدی واژاهدا

بعد از گذشف مدتزمان حدارل دا سال از زمان تصوی

معادلهای مصو بودا اسف تدا

معادلها زمان مهاسبی را برای پذیرش و تثبیف در جامعة زبانی گذراندا باشهد.

2. snowball

1. model validation

4. Google scholar

3. Google
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 4پیشینۀ پژوهش
 0-4پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ واژهسازی در فرهنگستان
پس از تعری مسئلن ،متغیرهای اصلی الگو ازیریدس مصداحبن بدا صداح نظدران و مدرور
مطالعات پیشین استخراج میشود .در جدولهای ( )8و ( )1و ( )9و ( )3عوامدل مدؤ ر بدر
پذیرش واژاهای مصو فرههگسدتان ،پدس از مدرور پدژوه هدای مدرتبط ،شهاسدایی و
جم بهدی شدا اسف .این عوامل ،نن متغیرهای الگو هستهد ،بن چهار دستن تقسیم شدااند:
 )8آموزش ،تبلیغات ،ایالعرسانی ،دستورالعملها ،بخ نامنها
 )1سرعف عمل ،زمان ،عادت بن استفادا
 )9نیفیف و ویژگیهای صرفی و معهایی واژاها
 )3نگرشها و گرای های ناربران زبان و متولیان واژاگییهی.
جدول  0ـ آموزش ،تبلیغات ،اطالعرسانی ،دستورالعملها ،بخشنامهها

نتیجةپژوهش 

پژوهش 
نجفی ()8918

مترجمان درزمیهة واژاسازی نق

مهریار ()8911

برنامنهای تلویییونی در ترویج واژاها مؤ رند.

عاصی ()8911
تاجین ()8911
ستاری ()8911
محمودی ()8911
احمدیپور ()8913

زبان فارسی ازنظر مهاب و محتوای فارسی در فضای مجدازی دچدار
فقر اسف.
مؤلفان وزارت آموزش وپرورش برخی از واژا های مصو

را ههدوز

وارد نتا های درسی نکردااند.
استفادا از واژاهدای سیاسدی مصدو
رادیویی بی

ایالعرسانی و افیای
افیای

در خبرهدا و گفدفوگوهدای

از  11درصد اسف.
آشهایی ناربران با ایدن واژاهدا مدیتواندد بدن

ناربرد بیهجامد.

عدر توجین مردر در بننارگیری واژاهدای مصدو

از عوامدل عددر

پذیرش اسف.
ناربرد واژاهای مصدو

اتقیایی ()8931

مهمی دارند.

در روزنامدنهدا از و نوشدف (وبالگ)هدا

بیشتر اسف.
روزنامنها عمالً در ترویج واژاهای مصو

چهدان موفس نبودااند.
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نتیجةپژوهش 

پژوهش 

آگاا نردن مردر ازیریس رسانن هدا سدب
درخشان ()8931

استقبال ایشان از واژاهای مصو

آشدهایی بدا فرههگسدتان و

میشود.

تعداد اندنی از اعضای جامعن با فرههگستان آشهایی دارند.
معادلهای مصو

بنخوبی بدن جامعدة علمدی روانشهاسدی معرفدی

نشدااند.
شریفی ()8931

ایالعرسانی و افدیای

آشدهایی نداربران زبدان ،بدنویدژا اسدتادان و

دانشجویان ،با واژاهای مصو

مدیتواندد بدن افدیای

نداربرد ایدن

واژاها بیهجامد.
مؤمهی ()8931
شیری ()8931

بی

از نیمی از معادلهای فارسی حتی ین بار نیدی در نتدا هدای

حوزة رایانن و فهّاوری ایالعات بن نار نرفتناند.
ناربرد متواتر معادلها بنوسیلة مترجمان و متخصصدان باعد

رواج

این واژاها میشود.

جدول  1ـ سرعت عمل ،زمان ،عادت به استفاده

نتیجةپژوهش 

پژوهش 
المعی ()8911

گذشف زمان در روند پذیرش معادلهای فارسی بیتأ یر نیسف.

نافی ()8911

مییان جاافتادگی و پذیرش واژاها تابعی از زمان اسف.

والیپور ()8911
احمدیپور ()8913

اردار بنمور فرههگستان در ارائة واژاهای مصو

ازجملن مهمترین دالیدل

پذیرش اسف.
بیشترین مییان ناربرد مربو بن معادلهایی اسف نن زمان بیشتری از ابدداع
آنها میگذرد.
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جدول  1ـ کیفیت و ویژگیهای صرفی و معنایی واژهها

نتیجةپژوهش 

پژوهش 

چهدمعها بودن ین وند در واژاهای مختل
المعی ()8911

روند پذیرش معادلها را نهد مینهد.

جهبة ادبی واژاهای علمی روند پذیرش معادلهای فارسی را نهد مینهد.
اختالف ساخف آوایی میان زبان فارسی و زبانهای غربی روند پذیرش معادلها را
نهد مینهد.
عی زبان فارسی آمیختگی بی ازحد با واژاهای بیگانن اسف.

نافی ()8938

نقص زبان فارسی نداشتن معادل فارسی برای برخی اصطالحات روزافیون علمدی
بیگانن اسف.

اربا سلیمانی

ساختار دستوری و تهاس

()8931

هستهد.

اشرفی ()8931

معهایی در پذیرش یا رد واژاهای معدادل فارسدی مدؤ ر

دلیل عدر موفقیف فرههگستان ساختن واژاهدایی ناسدازگار ،نازیبدا و دور از ذهدن
اسف.
سهولف تلفظ و خوشآوایی معادل فارسی نق
سادگی و رابل فهم بودن معادل فارسی نق
نوتاهی معادل فارسی نق

گهدمی ()8911

اساسی در پذیرش آن دارد.
اساسی در پذیرش آن دارد.

اساسی در پذیرش آن دارد.

معهای مطابس یا بسیار نیدین بن واژة بیگانن نق

اساسی در پذیرش معادل فارسی دارد.

استفادا از واژاهای پرناربرد موجود در زبان نق

اساسی در پذیرش معدادل فارسدی

دارد.
وجود همخانواداهای معادل فارسی در زبان نق

اساسی در پذیرش آن دارد.

شفافیف معهایی واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
خوشآههگی واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
والیپور ()8911

نوتاهی و سادگی واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
آسان بودن تلفظ واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
اعتبار اجتماعی واژا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش آن اسف.

شری

()8911

ساختار دستوری معادل فارسی در پذیرش آن نق
ویژگیهای معهایی معادل فارسی در پذیرش آن نق

دارد.
دارد.
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نتیجةپژوهش 
رعایف اصول ساختواژی در پذیرش معادل فارسی نق

خرمایی ()8913

رعایف دستور زبان فارسی در پذیرش معادل فارسی نق
نامفهور بودن واژا در پذیرش آن نق

مجد ()8911

دارد.
دارد.

دارد.

افرا در ترجمة تحفاللفظی در پذیرش معادل فارسی نق
احمدیپور ()8913

تعص

دارد.

برای فارسیسازی همة اصطالحها ازجملن عوامل عدر پذیرش ندوواژاهدا

اسف.
رابطة صرفی و معهایی برخی از واژاهای مشدتس فرههگسدتان بدا رابطدة صدرفی و

انصاری ()8931

معهایی واژاهای موجود در زبان فارسی متفاوت اسف.
برای استقبال و پذیرش بیشتر ،استفادا از اصول زبانشهاسی در واژاگییهی اهمیدف

درخشان ()8931

دارد.
نوتااتر بودن واژاهای پیشههادی در استقبال و پذیرش بیشتر نق

دارد.

بیشتر معادلهای فارسی حوزة علم ایالعات و دان شهاسی ازیریدس گدرواهدای
احمدینس و

نحوی ،واژاسازی ،وارگیری و همپایگی ساختن شدا اسف.

ارسطوپور ( )8933اختصارسازی ،نن از بهترین شیواهای واژاگییهی مخصوصاً در زبان علم اسف ،در
حوزة علم ایالعات و دان شهاسی جایگاهی ندارد.
رطرا و همکاران

درصد رابل توجهی از وارواژاها مربو بن مفاهیم و پدیدداهدای انتیاعدی اسدف و

(زیر چاپ)

مییان ناربرد این واژاها نیی در مقایسن با مفاهیم و پدیداهای مادی بیشتر اسف.
جدول  4ـ نگرشها و گرایشهای کاربران زبان و متولیان واژهگزینی

پژوهش 
نجفی ()8918

نتیجةپژوهش 
مهاجرت دانشجویان برای تحصیل بدن نشدورهای دیگدر عامدل دگرگدونی زبدان
فارسی اسف.
مشکالت فرههگی جامعن روند پذیرش معادلها را نهد مینهد.

المعی ()8911

فارسیگرایی افرایی در ههگار واژاسازی روند پذیرش معادلها را نهد مینهد.
تحمیل رال
مینهد.

واژاهای بیگانن بر معادل فارسدی روندد پدذیرش معدادلهدا را نهدد

مقاله

پژوهش 
نافی ()8911
اشرفی ()8931
شرفی ()8933
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نتیجةپژوهش 
دلیل جا نیفتادن معادلهای فارسی نوش

برای حذف واژاهدای عربدی رایدج و

جاافتادا اسف.
مهمترین عامل نفوذ نلمات خارجی فخر و مباهات بن تکلم بن زبان بیگانة غالد
اسف.
متغیر جهسیف بر مییان پذیرش ا رگذار اسف.
مییان تحصیالت بر مییان پذیرش ا رگذار اسف.
زیادی بن استفادا از مهاب و متنهای انگلیسی وجود دارد.

عاصی ()8911

گرای

والیپور ()8911

ناربرد واژاهای مصو و بیگانن با افیای

سطح تحصیالت تو،ماً افیای

مییابد.

مییان مقبولیف و شفافیف واژاهای مصو در میان دانشجویان مههدسی بیشتر اسف.

عقیلی ()8911

بیشترین مییان ناربرد واژاهای مصو مربو بن دانشجویان نارشهاسی اسف.
شفافیف واژاهای مصو برای دانشجویان نارشهاسی ارشد بیشتر از نارشهاسی اسف.

محمودی ()8911

دانشجویان دنتری تمایل بیشتری بن استفادا از واژاهای ررضی دارند.

احمدیپور ( )8913مشکالت فرههگی از عوامل عدر پذیرش اسف.
نتددابی و همکدداران
()8913
جمالی ()8931
نارگیاری و تفضدلی
()8938
درخشان ()8931
جعفری ()8931
تمیمی ()8933
رطدددرا و همکددداران
(زیر چاپ)

مقبولیف و شفافیف واژاهای مصو در خانمها اندنی بیشتر از آرایان اسف.
واژاهای مصو حوزة پیشکی نتوانستناند جای خود را در میان جامعة پیشدکی
باز نههد.
واژاهای مصو با نیاز جامعن متهاس نیسف و در گفتار عمور مردر ناربرد ندارد.
توجن بن نگرش عمومی مردر در واژاگییهی اهمیف دارد.
توجن بن الگوهای ساختواژا در گونة ادبی فارسی بدن توانمهدسدازی گوندة علمدی
نمن مینهد.
نهادهای رسمی و غیررسمی ،با وجود نثرت رویدن درزمیهدة واژاگییهدی ،هددف
مشتر دارند .این هدف مشتر توانمهدسازی گونة علمی زبان فارسی اسف.
زنان بیشتر از مردان از وارواژاهای دارای معادل فارسی رایج استفادا مینههد.
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 1-4پژوهش های صورتگرفته دربارۀ فرایند پذیرش با اسـتفاده از الگوهـای
انتشار نوآوری
انتشار نوآوری ماهیتی پویا دارد و در یول زمان رخ میدهدد .ازایدنرو ،بررسدی آن بدا
رویکردهای خطی ،محدودیفهایی را در بازنمایی رفتار ناربران ایجداد مدینهدد .روش
پویاییشهاسی سامانن این رابلیف را دارد نن پویداییهدای موجدود در نظدارهدای مدورد
بررسی را بنخوبی مهعکس نهد .بنهمینسب  ،ایدن رویکدرد بدنشدکلی گسدتردا مدورد
استفادة پژوهشگران در حوزاهای مختلد

مددیریتی ردرار گرفتدن اسدف .پژوهشدگران

متعددی برای فرایهد اشاعن الگوهای ریاضی ارائن دادااند .انتشار نوآوری نظرینای اسف
نن بن چگونگی و چرایی پخ
فرههگی میپردازد

شدن اندیشة نو در سازمان ها و شبکن هدای اجتمداعی و

(2003: 189-191

) .تدانهون الگوهدا و روشهدای گونداگونی

برای بررسی انتشار نوآوریها در حوزاهای مختل

بن نار گرفتن شدا اسف نن ازجملن

معتبرترین آنها نظریة انتشار نوآوریها 8اسف ندن بدن بررسدی روندد اشداعن و پدذیرش
نوآوریها در جامعن میپردازد .در ادامن ،بن معرفدی برخدی از ایدن الگوهدا و نظریدنهدا
پرداختن میشود.
 0-1-4الگوی رشد آماد (لجستیک) در انتشار نوآوری

انتشار و پذیرش اندیشنهای نو و محصدوالت جدیدد غالبداً از الگوهدای رشدد Sشدکل
پیروی مینهد .این ساختار بن رشد آماد (لجستین) نیی مشهور اسف .در تصویر ( )1سن
نمودار نوآوری نمای

دادا شدا اسف نن هر ندار انتشار نوآوری و درصد پدذیرش در

یول زمان را نشان میدهد .نمودار اول رشد سری تری نسبف بن نمودار دور و سدور ،و
نمودار دور نیی رشد سری تری نسبف بن نمودار سور دارد.

1. Diffusion of Innovations (DOI) theory

مقاله
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تصویر  2ـ رشد Sشکل انتشار نوآوری و درصد پذیرش در طول زمان (2003: 11

)

در این الگو ،معیتوک و را بو  Nمعیتوک ذییندوان ب بو ل ،ا را بو  Pو معیتوک
ذییندان ب را ب  Aدش ب میدهنا .افناد در م،امو منبو،
یکایگن در ارتب ادا .بن بناین دن تع س

بو دون  cدفون در رو بو

و در نب تعو سهو در متو ب معیتوک

ذییندان ب ب ل ،ا ص،رت مینتند بنابن  cPاسک .دسبک ذییندوان ب بو و معیتوک
یینی  A/Nدش بدهناة احتع لِ نب اسک
ش،د

هنیک ا این تع سه ب ذییندااای بنقونار

بت،ادا تبلتغ ت،صت ای درم،رد د،نوری مایا بکنا .هعۀ بنخ،رده بو ذویین

منجن دعیش،د .دسبتی ا تع سه

بت،ادوا ذییندوان ب بو ل ،ا را مجو

د،نوری نا دسبک ذیین  1د متواا مویشو،د و نب را بو  iدعو ی
ذیین

احتع ل ذیین

بو ذویین

مویدهنوا .دسوبک

یک ذیینداة ب ل ،ا درص،رت بنقناری تعو س اسوک (اسوتنمن

.)834-844 :1931

1. adoption fraction
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تصویر  1ـ نمودار حالت و جریان الگوی رشد آماد (لجستیک) (همان)490 :

 Nجمعیف نل
 Pجمعیف پذیرندگان بالقوا (افرادی نن ههوز نپذیرفتناند).
 Aجمعیف پذیرندگان (پذیرفتگان)
N=P+A

 cنرخ تماس
 iنسبف پذیرش
 = cPنرخ تماس نل نن در آن تماسها میان پذیرندگان بالقوا صورت میگیرد.
8
) = ciP(A/Nپذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
1
 ARنرخ پذیرش
در این الگو :نرخ پذیرش = پذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
پس در این الگو AR :یا نرخ پذیرش = )ciP(A/N

()8-1

()1-1
()9-1

()3-1

پیشیهة مربو بن انتشار محصوالت نو و نوآوریهای اجتماعی و فهی بسیار گسدتردا
اسف .گسترش شایعات و اندیشنهای نو ،پذیرش فهّاوریهای نوین و رشد محصدوالت
جدید ،همن را میتوان همانهد انتشار همنگیری در نظر گرفف بن این معها نن آن دسدتن
از افراد نن از نوآوری استقبال مینههد ،دیگران را بن آن مبتال مینههد .انتشار اندیشنهای
جدید اینگونن اسف نن افرادی نن آن را شهیدااند و بداور دارندد ،بدا افدرادی ندن آن را

2. adoption rate

1. word of mouth advertising

مقاله
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نشهیدااند و باور ندارند در تماساند و آنها را بن پذیرش این باور نو تشدویس مدینههدد.
این پذیرندگان جدید نیی بننوبة خود دیگران را تشویس مینههدد .ارتبایداتی ندن ممکدن
اسف بن پذیرش مهجر شود ،میتواند ازیریس تلفن ،پسف ،پسف الکترونیکدی یدا دیگدر
ابیارهای ارتبا از راا دور انجدار گیدرد و الیامد ًا نیازمهدد ارتبدا فیییکدی نیسدف .هدر
مورعیتی نن در آن افراد از رفتار و عقاید دیگران تقلید نههد یا ،بدنعبدارتدیگدر ،تحدف
تأ یر ررار گیرند ،ین وضعیف بازخوردی مثبف بنواسطة سرایف اجتمداعی 8بدن وجدود
میآورد .البتن ،ورتی جمعیف پذیرندگان بالقوا بن پایان برسد ،نرخ پذیرش تا رسیدن بدن
صفر ناه

مییابد.

 1-1-4الگوی انتشار نوآوری باس

7

در الگوی آماد (لجستین) و دیگر الگوهای سادة رشد ،صفر نقطة تعادل اسف .در ایدن
الگوها یدرز تشدکیل پذیرنددگان اولیدن توضدیح دادا نمدیشدود .رشدد اولیدن ازیریدس
بازخوردهایی خارج از مرز الگوهای سادة انتشار هدایف میشود و عدالوابدر تبلیغدات
توصینای و بازخوردهای مرتبط با آن ،نن بن جمعیف پذیرندگان بسدتگی دارد ،رااهدای
متعددی برای آگاهی وجود دارد نن ممکن اسف موج

پذیرش اولیة نوآوریها شدود.

این رااها عبارتاند از :تبلیغدات ،رسداننهدای جمعدی و تدالشهدای مسدتقیم سدازمان
ارائندههدة نوآوری.

فرانن باس )8313( 9الگدویی بدرای انتشدار ندوآوری ارائدن دادا اسدف ندن مشدکل

راااندازی 3و یرز تشدکیل پذیرنددگان اولیدن را بریدرف مدینهدد .ایدن الگدو یکدی از
مشهورترین الگوهای رشد محصوالت جدید اسف و بنیور گستردا مورد استفادا ردرار
گرفتن اسف .باس مشکل راا اندازی را با این فرض حل نردا اسف نن پذیرندگان بالقوا
ازیریس مهاب ایالعاتی خارجی ،نن بیرگی و ردرت اغوای آنها با گذشف زمدان تقریبداً
ابف اسف ،از نوآوری مطل میشوند .تبلیغات توصینای یا دهانبندهدان (ردرار گدرفتن
درمعرض اجتماع و تقلید) و مهاب خارجی آگاهی ،بن بازخورد مثبف مهجر مدیشدود و
2. Bass innovation diffusion model

1. positive feedback by social contagion

4. startup

3. F.
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پذیرش غالباً متأ ر از تبلیغات تلقی میشود .تصویر ( )3ساختار بازخوردیِ الگوی باس
را با این تعبیر نشان میدهد.

تصویر  4ـ نمودار حالت و جریان الگوی انتشار باس (استرمن )511 :0196

 Nجمعیف نل
 Pجمعیف پذیرندگان بالقوا (افرادی نن ههوز نپذیرفتناند).
 Aجمعیف پذیرندگان (پذیرفتگان)
N=P+A

()8-1

 cنرخ تماس
 iنسبف پذیرش
 aضری ا ربخشی تبلیغات.
()1-1
 = cPنرخ تماس نل نن در آن تماسها میان پذیرندگان بالقوا صورت میگیرد.
()9-1
) = ciP(A/Nپذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
()1-1
 = aPپذیرش بنواسطة تبلیغات
 ARنرخ پذیرش
در این الگو :نرخ پذیرش = پذیرش بنواسطة تبلیغات  +پذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
()1-1
پس در این الگو AR :یا نرخ پذیرش = )aP+ciP(A/N

این الگو شامل مهاب خارجی آگاهی و پذیرش اسف نن غالباً تأ یر تبلیغات با آن تعبیر و
تفسیر میشود .بنیورنلی ،دو گونن تبلیغ میتوان در نظر گرفف :داخلدی ندن بدنوسدیلة
تولیدنههدگان محصول انجار میشود و خارجی نن بدنوسدیلة نداربران محصدول انجدار
میشود .در این الگو ،نرخ پذیرش نل ( )ARعبارت اسف از مجموع پدذیرش ناشدی از
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تبلیغات توصینای (و بنیور ضمهی ،دیگر بازخوردهای مثبدف جمعیدف پذیرنددگان یدا
تعداد مصرفنههدگان محصول) و پذیرش ناشی از تبلیغدات و دیگدر عوامدل خدارجی.
پذیرش حاصل از تبلیغات توصینای دریقاً مشابن الگوی آماد (لجستین) انتشار ندوآوری
فرمولبهدی می شود .باس فرض نردا اسف احتمال آنکن ین پذیرندة بالقوا محصول یا
نوآوری جدید را ازیریس ررار گرفتن درمعرض تبلیغات و حجدم آنهدا و دیگدر عوامدل
خارجی بپذیرد ،در هر دورة زمانی مقدار ابتی اسف .زمانی نن ین نوآوری وارد جامعن
میشود و جمعیف پذیرندگان ههوز صفر اسف ،تهها مهب پذیرش ،عوامل خارجی مانهدد
تبلیغات و ایالع رسانی اسف .در ابتدای فرایهد انتشار ،تأ یر تبلیغدات در بیشدترین حدد
خود ررار دارد و بنتدریج با ناه

جمعیف پذیرندگان بالقوا بنیور یکهواخف نداه

مییابد (استرمن .)113-111 :8931
باس نیی معتقد اسف اشاعة محصوالت نوین از الگوی Sشکل تبعیف مینهد .بن رغم
ناربرد گستردة الگوی باس در حوزاهای مختل  ،انتقادهایی هم بن آن وارد شددا و در
سن دهة گذشتن تالشهایی درجهف توسعة الگوی اولین صدورت گرفتدن اسدف .فدرض
الگوی باس این اسف نن هر فرد ،درنهایف ،محصول جدید را مدیپدذیرد و پذیرنددگان
هرگی دسف از استفادا از نوآوریها نمینشهد .بنعالوا ،بدندلیدل ایهکدن ندرخ تمداس و
نسبف پذیرش هر دو مقدار ابتی هستهد ،نخستین پذیرندگان بن همان اندازا مدیتوانهدد
پذیرندگان بالقوا را بن پذیرش وادار نههد نن افرادی نن اخیراً پذیرفتناند (همان.)189 :
 1-1-4الگوی انتشار نوآوری راجرز

راجرز 8در سال  8311نظریة «انتشار نوآوریها» 1را ارائن نرد .او در نتا خدود بدا عهدوان
انتشار نوآوریها این نظرین را مطرح نرد نن نوآوریها بدنشدکل یدن مهحهدی Sشدکل در
جامعن گسترش مییابهد (2003: 189-191

) .در این نظرین ،ابتدا گروهی از پذیرندگان

اولین از نوآوری استفادا مینههد و سپس گروا نثیری از جامعن آن را میپذیرند تا ایهکدن آن
نوآوری در جامعن عادی و رایج میشود .در نظریة انتشار نوآوری راجدرز سدعی مدیشدود

2. Diffusion of Innovations (DOI) theory

1. E. M.
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ایالعاتی دربارة روش مهاس
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برای پذیرش ین یرح نوآورانن ،از مرحلة ساخف و اختراع

تا مرحلة ناربرد و رواج ،ارائن شود .در بسیاری از نوآوریها تمایل یبیعی افراد بن تبلیغدات
دیگران با گذشف زمان تغییر مینهد .معموالً بن محض ایهکدن افدراد بدن

توصینای و ترغی

نوآوری عادت نردند ،تبلیغات توصینای از بدین مدیرود و نسدانی ندن بدنتدازگی اندیشدة
جدیدی را پذیرفتناند ،بی
رط استفادا و ناه

از آنها نن پی تر پذیرفتناند ،مایلاند درمورد آن صحبف نههدد.

تبلیغات توصینای را مدیتدوان بدا تفکیدن جمعیدف پذیرنددگان بدن

گرواهای مختلفی نن هرین نمایانگر درجات مختلفی از استفادا و تمایل بن استفادا هستهد،
در چارچو
برحس

انتشار نوآوری بیدان ندرد (اسدترمن  .)183 :8931در الگدوی راجدرز ،افدراد را
1

8

سرعف پذیرش در پهج دستة نوآوران ،زودپذیران یا نخستین پذیرندگان ،انثریف
3

9

1

آغازین یا انثریف زودپذیر ،انثریف واپسین یا انثریف نهدپذیر و دیرپذیران یبقدنبهددی
مینههد .در اغل

نظارهای اجتماعی ،نخستین پذیرندگان رهبری افکار عمومی مدردر را در

دسف دارند و پذیرندگان بالقوا برای نس
مینههد (2003: 189-191

ایالعات و مشدورت بدن ایدن گدروا مراجعدن

).

راجرز انتشار نوآوری را فرایهدی معرفی مینهد نن براساس آن ،ندوآوری ،در یدول
زمان ،ازیریس مسیرهایی میان اعضای ین نظار اجتماعی توزی میشود ( .)ibidنوآوری
بن عقیدة او اندیشن یا شیوا یا شیئی اسف نن افراد آن را جدید و نو تلقی مینههد یدا در
نظرشان تازا جلوا مینهد.

 5مبانی نظری
 0-5گامهای مدلسازی در پویاییشناسی سامانه
استرمن روش پویاییشهاسی سامانن را در رال

پهج گار تکرارشوندا معرفی مینهدد ندن

عبارتاند از:

3. early majority

2. early adopters

1. innovators

5. laggards

4. late majority

مقاله
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تصویر  5ـ پنج گام مدلسازی در رویکرد پویاییشناسی سامانه

 1-5اجزای الگوهای پویاییشناسی سامانه
 0-1-5نمودار علت ـ معلولی

9

نمودار علف -معلولی یا علّی و معلولی در حکم سهگ بهای الگدو اسدف .دلیدل آن ایدن
اسف نن ساختار سامانن ابتدا با این نمودار ترسیم میشدود .ایدن نمدودار ابدیاری بدرای
ترسیم ارتبایات علّی میان مجموعنای از متغیرها یا عوامل درگیر در داخل سامانن اسف.
عهاصر نمودار علف -معلولی عبارتاند از متغیرها (عوامل) و پیکانهدا (روابدط) .متغیدر
عبارت اسف از وضعیف ،اردار یا تصمیمی نن میتواند سایر متغیرها را تحف تأ یر ررار
دهد یا از آنها تأ یر بپذیرد .متغیرها ممکن اسف ،مانهد سود و بهراوری ،نمّدی یدا رابدل
سهج

باشهد یا ،مانهد انگییا ،اعتماد ،اعتبار ،خستگی و تصویر ذههی مردر ،نیفی یا نرر

باشهد .معموالً اندازاگیری مستقیم متغیرهای نیفی نار آسانی نیسف و یکی از امتیدازات
ترسیم نمودارهای علف -معلولی وارد نردن این نوع متغیرها در فرایهد مدلسازی

اسف.

در نمودارهای علف -معلولی ،برای نار متغیرها باید از ین اسم یا عبارت اسمی استفادا
نرد ،زیرا روابط علّی بیاننههدة عمل انجارشدا (فعل) هستهد و نمدودار علدف -معلدولی
ساختار الگو را بیان مینهد ،نن رفتار آن را .عهصر دور نمودارهای علف -معلولی روابدط

1. causal loop diagram
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میان متغیرها اسف .پیکان رابطة علّی میان دو متغیدر یدا میدیان تغییدر در وضدعیف ایدن
متغیرها را نشان میدهد .اگر متغیر ال

بر متغیر

ا ر بگذارد ،ایدن ارتبدا را بدن ایدن

صورت نشان میدهیم:

تصویر  6ـ اثر متغیر الف بر متغیر ب

پس از ایهکن ارتبا علّی میان دو متغیر تشخیص دادا شد ،الزر اسف نوع ارتبدا میدان
آن دو نیی مشخص شود .در حالف نلی ،دو نوع ارتبا میان دو متغیدر رابدل تشدخیص
اسف:
تغییر در ال

بن تغییر

در همان جهدف مهجدر شدود و دو متغیدر در یدن جهدف

حرنف نههد:

تصویر  7ـ تغییر متغیر ب در جهت تغییر متغیر الف

تغییر در ال

بن تغییر در خالف جهف

مهجدر شدود و دو متغیدر در جهدفهدای

متضاد حرنف نههد:

تصویر  8ـ تغییر متغیر ب خالف جهت تغییر متغیر الف

بنعبارتدیگر ،درصورتینن افیای
در متغیر

یا ناه

در متغیر ال

باع

شود ،حرنف دو متغیر در ین جهف اسدف و اگدر افدیای

افیای

یا ناه

یدا نداه

در

مقاله

باع

متغیر ال

ناه

یا افیای

در متغیر
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شود ،حرنف دو متغیدر در جهدفهدای

متضاد صورت میگیرد .در رابطة میان متغیرها ،ارتبا نوع اول با عالمف مثبف و ارتبا
دادا میشدود .در تعیدین عالمدف رابطدة

نوع دور با عالمف مهفی بر روی پیکان نمای

علّی فرض بر آن اسف نن سایر متغیرها ابف هستهد و هدف بررسی ا ر تغییرات متغیدر
مستقل بر متغیر وابستن اسف (استرمن .)181 :8931
 1-1-5حلقههای علّی

از ترنی

روابط علف  -معلولی در ین دایرة بستن ،دایرة علف  -معلولی حاصل میشود.

دایرا یا حلقة علّی ابیاری مفهومی برای توضیح فرایهد پویاییشهاختی اسدف ندن در آن
زنجیراای از روابط علّی ،مجموعنای بستن از روابط را تشکیل میدههد و درنهایدف ،بدن
متغیر اولین (علف) وصل میشوند .ورتی مجموعنای از متغیرهدا در یدن مسدیر متصدل
بستن بن یکدیگر وصل میشوند ،حلقة علّی را تشکیل میدههد .بدنایدنترتید  ،در یدن
حلقة علّی ورتی براساس شرایط مسئلن از ین متغیر شروع مینهیم ،باید مجددداً بدن آن
متغیر بازگردیم .حلقة بستن عهصر مهمی را در ساختار سامانن بن وجود میآورد نن بن آن
بازخورد 8میگویهد .بازخورد این مفهور را دربر دارد نن تغییرات ین متغیر سرانجار بدر
مقدار آتی خود آن متغیر نیی ا ر خواهد داشف .نگرش مبتهی بر بازخورد با نگرش خطی
تفاوت دارد .در نگرش خطی روابط میان دو متغیر ینسوین اسف .وجدود بدازخورد در
حلقنها باع

ایجاد الگوهای رفتاری در حلقن میشود ندن در نلدیتدرین تقسدیمبهددی

میتوان آن را بن حلقنهای تقویفنههدا 1و حلقنهای تعادلی 9تقسیم نرد.
حلقنهای تقویفنههدا ،ساماننهای بازخورد مثبف هستهد .در بازخورد مثبدف تغییدر
ین متغیر بن تغییر خود آن متغیر در همان جهدف مهجدر مدیشدود .ایدن ندوع حلقدنهدا
میتوانهد رفتار رشدیابهدا یا تهیلیابهدا از خود نشان دههد .بدرای حلقدنهدای مثبدف از
عالمف  +یا  Rاستفادا میشود (همان.)198 :

3. balancing loop

2. reinforcing loop

1. feedback
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تصویر  9ـ نماد حلقۀ تقویتکننده یا مثبت

تصویر  01ـ حلقۀ تقویتکننده برای دو متغیر فرضی

حلقة تعادلی ،پایداری در بازگشف بن نقطة تعادلی یا هدف تعیینشدا بدرای سدامانن
را نشان میدهد .در بازخورد مهفی ،تغییر ین متغیر بن تغییدر خدود آن متغیدر در جهدف
عکس مهجر خواهد شد .وجود بازخورد مهفی در این نوع حلقنها باع
شدن وضعیف سامانن از نقطة هدف ،مییان بازخورد مهفی افیای

میشود با دور

یابد و سامانن بنسمف

نقطة هدف هدایف شود .برای حلقنهای مهفی از عالمف  -یا  Bاستفادا میشود .میتوان
این حلقنها را نارگذاری یا شماراگذاری نرد تا از هم تفکین شوند (همانجا).

تصویر  00ـ نماد حلقۀ تعادلی یا منفی

تصویر  01ـ حلقۀ تعادلی برای دو متغیر فرضی

مقاله

 1-1-5نمودار حالت و جریان
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9

برای در بهتر رفتار سامانن الزر اسف روابط میان متغیرهدا و مقددار متغیرهدا در یدول
زمان بن نمن رایانن شبینسازی شود .متغیرهای الگو بن سن گروا عمدا تقسیم میشوند:
متغیر حالف 1،متغیر نرخ و متغیر نمکی 9.پس از شهاسایی متغیرها و ابفها 3،مدیتدوان
ترنی

آنها را در ین نمودار حالف و جریان نشان داد.

متغیرهای حالف عهاصری هستهد نن مقدار آنهدا در یدول یدن دورة زمدانی شدکل
میگیرد .متغیر حالف بیانگر وضعیتی اسف نن چهانچن هدیچ تغییدری در سدامانن ایجداد
نشود ،آن وضعیف حفظ میشود .روش سادا برای شهاسایی این نوع متغیرها این اسدف
نن مقدار آنها را در هر لحظن از زمان میتوان تعیین نرد .متغیر حالدف ،اسدم و معمدوالً
بنصورت مقدار و تعداد اسف.

تصویر  01ـ نماد متغیر حالت در نرمافزار پاورسیم

جریان 1یا نرخ ورودی 1بن صورت پیکان با جهتی بنسمف متغیر حالف ترسیم مدیشدود
نن نشاندههدة افیای

حالف اسف و جریان یا نرخ خروجی 3بنصورت پیکان با جهتدی

بن سمف خارج متغیر حالف ترسیم می شود و نشان دههدة ناه

حالف اسف .هر متغیدر

حالف با مجموعنای از متغیرهای نرخ تغییر مینهد .متغیر نرخ نشاندههدة میدیان تغییدر
ین متغیر در واحد زمان اسف .متغیرهدای جریدان یدا ندرخ دارای همدان واحددِ متغیدر
حالف اند ،با این اختالف ندن در یدن بدازة زمدانی تعرید
جریانهای ورودی و خروجی نشاندههدة واپای

مدیشدوند .شدیرهای روی

جریان هستهد .تصمیمها و سیاسفها

براساس متغیرهای حالف اتخاذ می شود و با تغییر متغیرهای جریان آن تصمیمات اعمال

3. auxiliary variable

2. level or stock variable

1. stock and flow diagram

6. inflow

5. flow

4. constant
7. outflow
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میشوند .متغیر نرخ یا جریان ،فعل اسف .فعالیتی اسف نن اندازة متغیر حالدف را تغییدر
میدهد.

تصویر  04ـ نماد متغیر نرخ در نرمافزار پاورسیم

متغیرهای نمکی برای شفافتر نشان دادن روابط میان متغیرها و سهولف در نمای
معادالت بن نار میروند.

تصویر  05ـ نماد متغیر کمکی در نرمافزار پاورسیم

ابفهای الگو مقادیری هستهد نن تغییدر نمدینههدد و در معدادالت الگدو بدنعهدوان
ضری

بن نار میروند.

تصویر  06ـ نماد ثابت در نرمافزار پاورسیم

 6تحلیل دادهها
8

1

در الگوی انتشار نوآوری باس ،جمعیف پذیرندگان و جمعیف پذیرندگان بالقوا متغیرهای
حالف هستهد و در محیط نررافیار پاورسیم بنشکل مستطیل نشدان دادا مدیشدوند .نسدبف

2. potential adopters

1. adopters

مقاله

پذیرش ،نرخ تماس 8،ضری
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ا ربخشی تبلیغات 1و جمعیف نل 9ابفهای الگدو هسدتهد و

بنشکل لوزی نمای

دادا میشوند و پدذیرش بدنواسدطة تبلیغدات توصدینای 3و پدذیرش

1

آنها بنشدکل دایدرا اسدف .ندرخ

بن واسطة تبلیغات متغیرهای نمکی الگو هستهد و نمای
پذیرش نیی متغیر نرخ الگو اسف .در این پژوه

با مبها ررار دادن الگوی پذیرش ندوآوری
3

1

3

باس ،متغیرهای جدیدی ،مانهد متغیر نیفیدف 1،رضدایف ،عدادت ،فخرفروشدی و سدطح
تور  81،بن سازاهای اصلی الگوی اولین اضافن شدا اسف.
 0-6متغیرهای حالت الگو
 جمعیف پذیرندگان بالقواپذیرندگان بالقوا افرادی هستهد نن معادل فارسی مصو را فعالً نپذیرفتناند.
 جمعیف پذیرندگانپذیرندگان افرادی هستهد نن معادل فارسی مصو را پذیرفتناند و بن نار میبرند.
 رضایفناتلر 88رضایف را درجنای از عملکرد ین سازمان میداندد ندن انتظدارات نداربر را
برآوردا میسازد .اگر عملکرد سازمان انتظدارات نداربر را بدرآوردا سدازد ،او احسداس
رضایف و در غیر این صورت ،احساس نارضایتی مینهد (نرامتی و همکداران .)38 :8911
بهابراین ،مهظور از رضایف ،احساس خشهودی اسف نن پسهدیدن و پذیرفتن و بدن ندار
بردن محصول را در پی دارد .دادة مربو بن ایدن متغیدر بدنصدورت فرضدی وارد الگدو
میشود و مقدار آن بین  1تا  811درصد اسف.
 سطح تورسطح تورد سدطح انتظدار نداربران از نیفیدف یدن محصدول و عملکدرد سدازمان
ارائندههدة آن اسف .دادة مربو بن این متغیر بنصدورت فرضدی وارد الگدو مدیشدود و
مقدار آن بین  1تا  811درصد اسف.

3. total population

2. advertising effectiveness

1. contact rate

6. quality

5. adoption from advertising

4. adoption from word of mouth

9. snobbishness

8. habituation

7. satisfaction

11. P.

10. expectation level
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 عادتعادت الگویی رفتاری اسف نن با تکرار مداور بن دسف مدیآیدد و شدامل هدر ندوع
رفتار ،گفتار یا ناری اسف نن فرد خودنار و ناخودآگاا انجار میدهد .در ایهجا ،مهظدور
از عادت ،عادت بن استفادا از معادلهای فارسی اسف نن در مقابل عادت بن اسدتفادا از
نلمات بیگانن ررار دارد.
1-6
-

متغیرهای نرخ الگو
نرخ پذیرش
8
نرخ تغییر رضایف
1
نرخ تغییر سطح تور
9
نرخ تغییر عادت

 1-6متغیرهای کمکی الگو
 پذیرش بنواسطة تبلیغاتتبلیغات تالشی اسف برای رساندن پیار بن دیگران ،بنمهظور ایجاد و تغییر نگدرش و
دگرگونی در رفتار و دان ایشان .تبلیغ عملی اسف نن در آن تولیدنههدا یا ارائندههددة
ین محصول با انجار فعالیفهایی سعی مینهد ناربر بالقوا را از تولید محصدول خدود
آگاا نهد .این عمل با روشهای گوناگونی انجار میشود .هر تبلیغی ،بدرای تأ یرگدذاری
بر مخای  ،شرایط ویژا و خاصی را مییلبد .هدف از تبلیغات ممکن اسف آگاا نردن،
متقاعد نردن یا یادآوری باشد.
 پذیرش بنواسطة تبلیغات توصینایپذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای پذیرش بدنواسدطة ندوعی تدرویج رایگدان ،چدن
شفاهی و چن نتبی ،اسف نن در آن ناربرانی نن از محصول راضدیاندد و از آن اسدتفادا
مینههد ،دیگران را هم ترغی بن پذیرش و استفادا مینههدد .ایدن ندوع تبلیدغ یکدی از
مو سترین شیواهای تبلیغ اسف.

3. habitation change rate

2. expectation level change rate

1. satisfaction change rate
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 نسبف پذیرشبرخورد افراد جامعن با یکدیگر در همة موارد بن پذیرش نوآوری مهجدر نمدیشدود.
تهها نسری از افرادی نن درمعرض نوآوری ررار میگیرند ،از آن استفادا خواههدد ندرد.
نسبتی از تماس ها ،نن پذیرندگان بدالقوا را مجدا بدن پدذیرش ندوآوری نهدد ،نسدبف
پذیرش نامیدا میشود.
 4-6ثابتهای الگو
 جمعیف نلجمعیف نل مجموع جمعیف پذیرندگان و جمعیف پذیرندگان بالقوا اسف.
 نرخ تماسنرخ تماس تعداد افرادی اسف نن در یدن واحدد زمدانی مشدخص بدا یکددیگر در
ارتبا اند .هرچن نرخ ارتبا افراد در جامعن باال باشد ،احتمدال ایهکدن بدا فدردی ندن از
نوآوری استفادا مینهد مالرات نههد ،افیای مییابد.
 نیفیفمهظور از نیفیف ،ویژگیهای ساختواژی ،آوایی و معهایی معادل فارسی ارائنشددا و
مصو اسف .دادة مربو بن این متغیر بنصورت فرضی وارد الگو میشود و مقددار آن
بین  1تا  811درصد اسف.
 فخرفروشیورود عهاصر ررضی بن ین زبان و رواج آنها معموالً بن دالیل و انگییاهای متفداوتی
بستگی دارد .از میان انگییاهایی نن زبانشهاسان برای ررضگیری زبانی عهوان نردااندد،
هانددف )311-313 :8311( 8بددرای دو انگیددیة «پددر نددردن خ هددای ارتبددایی در زبددان
ررضگیرندا» و «ارزش و اعتبار اجتماعی ،فرههگی ،سیاسی و علمی زبان ررضدههددا»
اهمیف بیشتری رائل شدا اسف .بننارگیری وارواژاها صرفاً بنمعهای نبود واژا در زبدان
وارگیرندا نیسف .گاا استفادا از وارواژا برای نس هویف یا اعتبار اجتماعی اسف.
 -ضری ا ربخشی تبلیغات

1. Ch. F.
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تغییر رضایف
1
تغییر عادت
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 5-6نمودار علت ـ معلولی
پس از مشخص نردن روابط میان متغیرها و مییان ا رپذیری متغیرها از یکدیگر ،نمودار
علف  -معلولی مسئلن بن صورت تصویر ( )83رسم شدا اسف .بندلیدل ایهکدن ندررافدیار
پاورسیم از زبان فارسی پشتیبانی نمینهد ،برای رسم این نمودار و نارگذاری متغیرها از
نررافیار وِنسیم استفادا شدا اسف.

تصویر  07ـ نمودار علت ـ معلولی پذیرش مصوبات فرهنگستان

2. habitation change constant

1. satisfaction change constant
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 0-5-6حلقههای علّی

نمودار علف  -معلولی ،ابیاری برای ترسیم رابطن هدای علّدی یدن سدامانن اسدف ندن از
حلقنهای تعادلی و تقویفنههدا تشکیل شدا اسف .برای در بهتر مسئلن ،این حلقنهدا
بنصورت جداگانن بررسی شدااند .الگوی ارائنشدا در این پژوه  ،از سن حلقدة مهفدی
(تعادلی)  B2 ،B1و  B3و دو حلقة مثبف (تقویفنههدا)  R1و  R2تشکیل شددا اسدف.
نرخ پذیرش ،از دو متغیدر پدذیرش بدنواسدطة تبلیغدات توصدینای نداربران و پدذیرش
بن واسطة تبلیغات رسمی ازیریس مسئوالن تأ یر میپذیرد« .جمعیف پذیرندگان» با «ندرخ
پذیرش» افیای

مییابد ،درحالینن «جمعیف پذیرنددگان بدالقوا» بدا همدین ندرخ ندم

میشود.
دو متغیر «ضدری

ا ربخشدی تبلیغدات» و «جمعیدف پذیرنددگان بدالقوا» بدر متغیدر

«پذیرش بنواسطة تبلیغات» تأ یر میگذارند .در حلقة  ،B1افدیای
«پذیرش بنواسطة تبلیغات» میشدود و افدیای

«پذیرنددگان بدالقوا»
ایدن متغیدر نیدی باعد

موج

افیای

افیای

«نرخ پذیرش» میشود .اما افیای

ناه

میدهد ،تا جایی نن تمامی پذیرندگان بالقوا بن پذیرندگان بالفعل تبدیل شوند.

«نرخ پذیرش» «جمعیف پذیرندگان بالقوا» را

تصویر  08ـ حلقۀ B1

«جمعیف پذیرندگان بالقوا»« ،جمعیف پذیرندگان»« ،جمعیف ندل»« ،ندرخ تمداس»،
«فخرفروشی»« ،نسبف پدذیرش» و «رضدایف» بدر متغیدر «پدذیرش بدنواسدطة تبلیغدات
توصینای» تأ یر میگذارند .در حلقة  B2افیای
افیای

عواملی نن تأ یر مثبف دارندد ،موجد

«پذیرش بن واسطة تبلیغات» میشود و افیای

این متغیر نیی باع

افیای

«نرخ
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پذیرش» میشود .اما افیای

مقاله

«ندرخ پدذیرش» «جمعیدف پذیرنددگان بدالقوا» را نداه

میدهد ،تا جایی نن تمامی پذیرندگان بالقوا بن پذیرندگان بالفعل تبدیل شوند.

تصویر  09ـ حلقۀ B2

سن متغیر «نیفیف»« ،سطح تور » و «ضری
میگذارند .در حلقة  ،B3ناه
متغیر نیی باع

افیای

تغییر رضایف» بر متغیر «رضایف» تدأ یر

«سطح تور » موج

«افیای

رضایف» و افیای

ایدن

«سطح تور » میشود.

تصویر  11ـ حلقۀ B3

یکی از رااهای معرفی خدمات و محصوالت جدید ،تبلیغات بدنوسدیلة نداربران فعلدی
اسف .در حلقة  ،R1با افدیای

نداربران (پذیرنددگان) ،میدیان توصدین بدن افدراد دیگدر

بنواسطة تبلیغات توصینای نیی افیای

مییابد نن این خود تأ یر مثبتی بر نرخ پذیرش و

روند رشد پذیرندگان دارد و تعداد آنها را افیای

میدهد .مهظدور از حلقدة مثبدف ایدن

مقاله

اسف نن افیای
افیای

«جمعیف پذیرندگان» موج
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افیای

«تبلیغات توصدینای» مدیشدود و

«تبلیغات توصینای» نیی بر «نرخ پذیرش» تأ یر مثبدف دارد و بدا افدیای

پذیرش»« ،جمعیف پذیرندگان» نیی افیای
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«ندرخ

مییابد.

تصویر  10ـ حلقۀ R1

در حلقة  ،R2با افیای

«عادت» نداربران بدن اسدتفادا از معدادلهدای فارسدی« ،نسدبف

پذیرش» و درنتیجن ،مییان توصین بن افراد دیگر بن واسطة تبلیغات توصینای نیی افدیای
مییابد نن این خود تأ یر مثبتی بر «عادت» ناربران دارد و آن را افیای

میدهد.

تصویر  11ـ حلقۀ R2

 1-5-6نمودار حالت و جریان

پس از شهاسایی متغیرها و ابفهای الگو ،میتوان ترنی

آنهدا را در نمدودار حالدف و

جریان نشان داد .نمودار حالف و جریان در تصویر ( )19با نررافیار پاورسیم رسم شددا
اسف .بندلیل ایهکن این نررافیار از زبان فارسی پشتیبانی نمینهد ،نار متغیرها و ابفهدا
بن زبان انگلیسی نوشتن شدا اسف .برای در بهتر رفتار سامانن الزر اسف روابدط میدان
متغیرها و مقدار متغیرها در یول زمان بن نمن رایانن شبینسازی شود.

مطالعات واژهگزینی 4
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تصویر  11ـ نمودار حالت و جریان الگوی پذیرش مصوبات فرهنگستان
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 6-6اعتبارسنجی الگو
الگو زمانی میتواند ابیاری مؤ ر باشد ندن بدنوسدیلة آن بتدوان فرایهددهای گونداگون را
بررسی یا بن نمن آن ،فرانامنها و سیاسفهای مختلد را بدا دیددگاا تفکدر نظدارمهدد
ارزیابی نرد .برای نس ایمیهان از اعتبار نتایج بررسی هدا و ارزیدابی هدا ،اعتبارسدهجی
الگو شریی الزر و ضروری اسف .اعتبارسهجی الگو در دو بخ مفهومی و رایاندنای و
در دو مرحلن انجار میشود .در مرحلة اول ساختار و روابط ازیریس اعتبارسدهجی الگدو
در شرایط حدی تأیید میشود و در مرحلة بعد درف الگوی یراحیشددا در پدی بیهدی
رفتار متغیرها بررسی میشود .در بخ مفهومی ،توضیحات ارائنشددا در جددولهدای
( )9( ،)1( ،)8و ( )3بن عهوان نظرات پشتیبان روابط موجود در الگو اسف .عالوابدراین،
از نظرات سایر استادان و خبرگان نیی استفادا میشود .برای ارزیابی الگوی رایاننای ابتدا
الگوی رفتاری متغیرهای مربو بن استفادة وارعی ،بنعهوان متغیر مهم و مرج  ،انتخدا
میشود .سپس آزمونهای سازگاری ابعدادی 8،نفایدف مدرز 1،تأییدد پدارامتر 9،ارزیدابی
ساختاری 3،شدرایط حددی 1و رفتدار نامتعدارف و آزمدون تحلیدل حساسدیف 1بررسدی
میشود.
 0-6-6آزمون سازگاری ابعادی

این آزمون بن این پرس

پاسخ میدهد نن آیا ابعداد متغیرهدا در تمدار معدادالت در دو

سمف معادلن ،در حالف موازنن ررار دارند یا نن .موازنة واحدهای دو سمف معادلنهدا در
الگوی ارائنشدا بن نمن نررافیار پاورسیم تأیید شددا اسدف .در صدورت عددر تأییدد،
نررافیار با عالمف سؤال این ناسازگاری را نشان میدهد.
 1-6-6آزمون کفایت مرز

این آزمون بن این پرس

پاسخ میدهد نن آیا مفاهیم و متغیرهای مهم مرتبط با موضوع

2. boundary adequacy test

1. dimensional consistency test

4. structure verification test

3. parameter verification test

6. sensitivity analysis test

5. extreme conditions test
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در داخل مرز الگو ررار گرفتناند یا نن .با استفادا از نظر خبرگدان و پیشدیهة پدژوه

در

شهاسایی متغیرها و روابط میان متغیرها ،نفایف مرز تأیید میشود.
 1-6-6آزمون تأیید پارامتر

در این آزمون ،پس از مطالعة مبانی نظری ،با بررسی الگوهای مرج و مقایسدة آنهدا بدا
الگوی ارائنشدا ،چهانچن تهارضی در صورتبهدی الگو از بُعدد عدددی مشداهدا نشدود،
الگو مورد تأیید نارشهاسان و افراد خبرة این حوزا خواهد بود.
 4-6-6آزمون ارزیابی ساختاری

همانیور نن گفتن شد ،متغیر پدذیرش ندوآوری دارای الگدوی رفتداری Sشدکل اسدف.
چهانچن نتایج شبینسازی رفتار متغیر پذیرش در این مقالن مشابن رفتار پدذیرش ندوآوری
در دنیای وارعی و پژوه های گذشتن در این زمیهن باشد ،صحف مدلسازی انجارشددا
تأیید میشود .تصاویر ( )11( ،)11( ،)13و ( )13رفتار وارعدی و ندرخ افدیای

نداربرد

واژاهای «بالگرد»« ،هلینوپتر»« ،یارانن» و «سوبسید» را در یول زمدان ،در یدی بیسدف
سال اخیر ،نشان میدههد .این تصاویر دارای الگوی رفتاری Sشکلاند.

تصویر  14ـ نمودار رفتار استفادۀ واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ بالگرد
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تصویر  15ـ نمودار رفتار استفادۀ واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ هلیکوپتر

تصویر 16ـ نمودار رفتار استفادۀ واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ یارانه

تصویر  17ـ نمودار رفتار واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ سوبسید
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 5-6-6آزمون شرایط حدی و رفتار نامتعارف

ررار دادن برخی متغیرهای اصلی در حالف حددارلی و حددانثری و بررسدی خروجدی،
یکی از روشهای آزمون الگو اسف .در آزمون شرایط حدی بن این پرسد پاسدخ دادا
میشود نن آیا تمار معادالت درصورتینن درمعرض مقادیر حدی ،امدا ممکدنِ متغیرهدا
ررار گیرند معهادار هستهد یا خیدر .در ایدن آزمدون بدا حدذف تدأ یر متغیرهدا ،تغییدرات
نامتعارف بررسی میشود.
در آزمون اول ،ضدری ا ربخشدی تبلیغدات صدفر فدرض شددا اسدف .نتیجدة ایدن
مقداردهی نشان میدهد متغیر پذیرندگان درصورت حذف تبلیغات یا ناه ا ربخشدی
آن ،رفتار نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبس بدر رفتدار Sشدکل ،ندن
رفتار اصلی و مورد انتظار اسف ،نیسف.
در آزمون دور ،نرخ تماس ناربران با یکدیگر ،صفر فرض شددا اسدف .نتیجدة ایدن
مقداردهی نشان میدهد متغیر پذیرندگان ،درصورتینن با هم در ارتبدا نباشدهد ،رفتدار
نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبس بر رفتار Sشکل ،نن رفتار اصلی و
مورد انتظار اسف ،نیسف.
در آزمون سور ،امتیاز نیفیف واژة مصو بن لحاظ ساختواژی ،آوایدی و معهدایی ،از
 811واحد 1 ،واحد فرض شدا اسف .نتیجة این مقداردهی ندن بسدیار نمتدر از مقددار
پی فرض ( )11اسف ،نشان میدهد متغیر پذیرندگان درصدورت نداه نیفیدف واژا،
رفتار نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبس بر رفتار Sشکل ،ندن رفتدار
اصلی و مورد انتظار اسف ،نیسف.
در آزمون چهارر ،مییان فخرفروشی بن استفادا از واژاهای بیگانن ،از  811واحد31 ،
واحد فرض شدا اسف .نتیجة این مقداردهی نن بسیار بیشتر از مقدار پی فدرض ()81
اسف ،نشان می دهد متغیر پذیرنددگان درصدورت افدیای فخرفروشدی بدن اسدتفادا از
واژاهای بیگانن ،رفتار نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبدس بدر رفتدار
Sشکل ،نن رفتار اصلی و مورد انتظار اسف ،نیسف.
 6-6-6آزمون تحلیل حساسیت

در آزمون تحلیل حساسیف ،با تغییر متغیرها ،تأ یر این تغییرات بررسی میشود.
تصاویر ( )11و ( )13نتایج آزمون حساسیف بن ا ربخشی تبلیغات را نشان میدههدد.

مقاله

براساس نتایج شبینسازی ،با افیای

مطالعات واژهگزینی 4
مدلسازی روند پذیرش واژهها...

ا ربخشی تبلیغات ،زمان پذیرش ناه

015

پیدا مینهد

و واژاها زودتر جا میافتهد.

تصویر  18ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط تأثیر تبلیغات = 1/11116

تصویر  19ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط تأثیر تبلیغات = 1/11111

تصاویر ( )91و ( )98نتایج آزمون حساسدیف بدن نیفیدف واژا را نشدان مدیدههدد.
براساس نتایج شبینسازی ،اگر واژاها از نیفیف خوبی برخوردار باشدهد ،زمدان پدذیرش
ناه

پیدا مینهد و زودتر جا میافتهد.

تصویر  11ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط کیفیت = %01
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تصویر  10ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط کیفیت = %81

تصاویر ( )91و ( )99نتایج آزمون حساسدیف بدن فخرفروشدی را نشدان مدیدههدد.
براساس نتایج شبین سازی ،با افیای

فخرفروشی بدن اسدتفادا از نلمدات بیگاندن ،زمدان

پذیرش معادلهای فارسی بیشتر میشود.

تصویر  11ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط فخرفروشی = %01

تصویر  11ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط فخرفروشی = %61
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 7-6تدوین و ارزیابی سیاستها
پس از تعیین ساختار و رواعد ریاضی حانم بر متغیرها و اعتبارسهجی الگو ،سیاسدفهدا
و فرانامنهای مختلفی پیشههاد میشود و آ ار این سیاسفها با شبینسازی مورد بررسدی
ررار میگیرد .با توجن بن رفتار سامانن ،مییان اسدتفادا از معدادلهدای فارسدی ،در ابتددا،
دارای رشد اندنی بودا و سپس دارای رشد نمایی میشود نن سرعف این رشد بن مرور
زمان ناه

مییابد .با اتخاذ سیاسفهایی میتوان این رفتار را واپای

یا هدایف ندرد.

میتوان تدابیری اندیشید نن با گذشف زمان از تعداد ناربران معادلهای بیگانن ناسدتن و
بر استفادانههدگان از معادلهای فارسدی افدیودا شدود .بدرای رسدیدن بدن ایدن هددف،
فرانامنهای متفاوتی را میتوان معرفی و نتایج اعمال هر نددار را بررسدی ندرد .در ایدن
پژوه

چهار فرانامن ارزیابی شدا اسف:

 )8افیای

تبلیغات و ایالعرسانی

 )1افیای

سرعف نار واژاگییهی

 )9افیای

نیفیف نار واژاگییهی

 )3ناه

تفاخر بن استفادا از واژاهای غیرفارسی.

 0-7-6افزایش تبلیغات و اطالعرسانی

در دنیای ررابتی امروز سازمانها از ابیارهای تبلیغاتی گوناگونی برای معرفی خدمات و
محصوالت خود استفادا مینههد تا از سدایر رریبدان عقد

نمانهدد .عوامدل مختلفدی در

ا ربخشی ین پیار تبلیغاتی ا رگذار اسف .ین تبلیغ ،چن رادیویی و چن تلویییونی و چن
مطبوعاتی ،باید بتواند با مخای

ارتبا برررار نهد و توجن او را جلد

نمایدد .در ایدن

فرانامن ،ابتدا ،ا ر تبلیغات را مقدار فرضی  1,11111در نظر میگیریم و سپس این مقدار
را دا برابر مینهیم و  1,1111در نظر میگیریم .براساس نتایج شبینسازی ،افدیای

ا در

تبلیغات تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.
 1-7-6افزایش سرعت کار واژهگزینی

اردار بنمور فرههگستان در ارائة واژاهای مصو

ازجملدن مهدمتدرین دالیدل پدذیرش
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اسف .اگر واژاگییهی با سرعف بیشتری صورت گیرد ،ناربران بدن اسدتفادا از واژاهدای
جدید بیگانن عادت نمینههد و بن مرور زمان با افیای

عدادت نداربران بدن اسدتفادا از

معادلهای فارسی ،نسبف پذیرش و درنتیجن ،مییان توصدین بدن افدراد دیگدر بدنواسدطة
تبلیغات توصینای نیی افیای

مییابدد .براسداس نتدایج شدبینسدازی ،افدیای

سدرعف

واژاگییهی تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.
 1-7-6افزایش کیفیت کار واژهگزینی

جانشین ساختن معادلهای فارسی هموارا محل مهارشن و موضوع چونوچدرا و سدب
انواع وانه ها ازسوی مردر ،مترجمان ،زبانشهاسان و متخصصان حدوزاهدای مختلد
علور بودا اسف .ناربران گاهی واژاهای مصو

فرههگسدتان را معدادل مهاسدبی بدرای

نلماتی نن از زبانهای دیگدر وارد زبدان فارسدی شددااندد نمدیدانهدد ،ایدن واژاهدا را
نمیپذیرند و بن نار نمیبرند .براساس نتایج شبینسازی ،افیای

نیفیف نار واژاگییهدی

تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.
 4-7-6کاهش تفاخر به استفاده از واژههای غیرفارسی

یکی از مهمترین عوامل نفدوذ نلمدات خدارجی ،در هدر دورا ،در درجدة اول ،فخدر و
مباهات بن تکلم و سخنگویی بدن زبدان بیگاندة غالد

اسدف و مهشدأ آن خدودنمبیهدی

اجتماعی اسف .براسداس نتدایج شدبینسدازی ،نداه

تفداخر بدن اسدتفادا از واژاهدای

غیرفارسی تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.

 7نتایج
برای افیای مییان پذیرش واژاهای پیشههادی فرههگسدتان ازسدوی جامعدن و اسدتفادا از
معادلهای فارسی بنجای لغفها و اصطالحات بیگانن ،اولین رددر ،ایدالعرسدانی و آگداا
نردن مردر اسف .ایالعرسانی و آگاهی دادن بن ناربران ،زمان ارائة معادلهدای فارسدی و
سرعف عمل در امر واژاگییهی ،عادت بن استفادا از معادلهای فارسدی و نلمدات بیگاندن،
نیفیف معادلهای فارسی ،سطح تور و رضدایف نداربران و فخرفروشدی بدن اسدتفادا از
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واژاهای بیگانن از عوامل مؤ ر بر پذیرش معادلهای فارسی هستهد .برای یافتن پاسخ ایدن
پرس نن چرا ناربران زبان فارسی در گفتار و نوشدتار فارسدی از نلمدات بیگاندنای ندن
معادل فارسی دارند استفادا مینههد و معادلهای مصو را نمیپذیرندد ،یدن نظرسدهجی
در فضای مجازی در یکی از شبکنهای اجتماعی انجار گرفف .در ایدن نظرسدهجی 8911
فارسیزبان تحصیلنردا ،اعم از زن و مرد ،شرنف نردند و بن پرسد «دلیدل اسدتفادا از
واژاهای بیگانن چیسف؟» پاسخ دادند« .نس مهیلف اجتمداعی»  111ر،ی« ،ارتبدا زیداد
ناربران فارسیزبان با محتوای غیرفارسی»  131ر،ی« ،عادت بن استفادا از نلمات بیگاندن»
 331ر،ی« ،ناآگاهی از خطر تضعی زبان فارسدی»  391ر،ی« ،تعلدس خدایر نداشدتن بدن
فرههگ و هویف ملی»  919ر،ی و «نارسایی واژاهای فارسی در انتقال دریس مفهدور» 931
ر،ی را در این نظرسهجی نس نردند .در نظرسدهجی دیگدری 811 ،جملدن از مکالمدات
روزمرة دا زن و مرد تحصیلنردا ،نن هر ندار از این جملدنهدا دارای حددارل یدن واژة
بیگانن با معادل فارسی رایج بدود ،در اختیدار  311و ندویس فارسدیزبدان زن و مدرد در
گرواهای سهی مختل ررار گرفف و از ایشان خواسدتن شدد انگیدیا و احسداس خدود را
نسبف بن این جملنها ،چن در مقار نویسهدا یا گویهدا و چن در مقار خوانهددا یدا شدهوندا،
بیان نههد .بی از نیمی از افراد دلیدل اسدتفادا از واژاهدای انگلیسدی را «عددر آگداهی از
معادلهای فارسی» یا «نارسایی واژاهای فارسی در انتقال دریس مفاهیم» عهدوان نردندد .در
مقار خوانهدا یا شهوندة نلمات بیگانن نیی اغل تصور مدینردندد فدردی ندن در گفتدار و
نوشتار فارسی در استفادا از واژاهای بیگانن زیداداروی مدینهدد ،در پدی «نسد مهیلدف
اجتمدداعی» اسددف .شددهوندگان واژاهددای بیگانددن ایددن احسدداس ناخوشددایهد را متقددابالً بددا
بننارگیری واژاهای بیگانن جبران مینردند تا «مهیلف اجتماعی» خود را در مقابل گویهددا
باال ببرند .براساس نتایج این نظرسدهجی ،اسدتفادا ندردن یدا نکدردن از نلمدات بیگاندن و
معادلهای فارسی بستگی بن بافف و مورعیف هدم دارد .ایدن موضدوع اهمیدف «تبلیغدات
توصینای» در الگوی پژوه را نشان میدهد.
عوامل مؤ ر بر پذیرش معادلهای فارسی و مصو  ،نن متغیرهای الگوی این مقالدن
هستهد ،بن چهار دستة «آموزش ،تبلیغات ،ایالعرسانی ،دستورالعملها ،بخد نامدنهدا»،
«سرعف عمل ،زمان ،عادت بن استفادا»« ،نیفیف و ویژگیهای صرفی و معهایی واژاهدا»
و «نگرشها و گرای های ناربران زبان و متولیان واژاگییهی» تقسیم شدااند .بدا اتخداذ
سیاسفهایی میتوان مییان پذیرش را هدایف نرد و تدابیری اندیشدید ندن بدا گذشدف
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زمان از تعداد ناربران معادلهای بیگانن ناستن و بر استفادانههدگان از معادلهای فارسی
افیودا شود .برای رسیدن بن این هدف فرانامنهای مختلفی را میتوان یراحدی و نتدایج
هر ندار را بررسی نرد .در این پژوه

چهار فرانامن مورد ارزیابی ردرار گرفتدن اسدف.

اولین ،مؤ رترین و مهمترین فرانامة پیشههادی ،افیای

تبلیغات و ایالعرسانی اسف .در

دنیای ررابتی امروز سازمانها از ابیارهای تبلیغاتی گوناگونی بدرای معرفدی خددمات و
محصوالت خود ،برای ررابف با رریبان استفادا مینههد .عوامدل مختلفدی در ا ربخشدی
ین پیار تبلیغاتی ا رگدذار اسدف .یدن تبلیدغ ،چدن رادیدویی و چدن تلویییدونی و چدن
مطبوعاتی ،باید بتواند با مخای

ارتبا برررار نهد و توجن او را بن خود جلد

نمایدد.

یکی از رااهای معرفی خدمات و محصوالت جدید ،تبلیغات بدنوسدیلة نداربران فعلدی
اسف .با افیای
افیای

ناربران ،مییان توصین بن افراد دیگر بنواسدطة تبلیغدات توصدینای نیدی

مییابد نن این خود تأ یر مثبتی بر نرخ پذیرش و روند رشد پذیرنددگان دارد و

تعداد آنها را افیای

میدهدد .رسداننهدا و شدبکنهدای اجتمداعی بدا میلیدونهدا نداربر

فارسیزبان هم در تقویف و هم در تضعی
میتواند در ناه

زبان فارسی نق

مهمی دارند .توجن رسانن

مقاومف عمور جامعن بدنویدژا دانشدگاهیان مدؤ ر باشدد .عدالوابدر

رساننها و آموزشوپرورش ،دیگر سازمانهدا و نهادهدا نیدی بایدد بدرای فرههدگسدازی
استفادة صحیح از زبان فارسی و پاسداری از آن بن میددان بیایهدد .نارمهددان ،اسدتادان و
دانشجویان واژاگییهی فرههگستان زبان و اد

فارسی نیی مدیتوانهدد در شدفافسدازی

فعالیفهای فرههگستان در حوزة واژاگییهی و واژاسازی مؤ ر باشهد .بن همین مهظور و
با هدف حفاظف از زبان فارسی ،مدرسة توسعة پایدار 8یرح جدیدی با عهوان «پدوی
پاسداری مردمی از زبان فارسی» در دسف دارد نن با دغدغة پاسدداری از زبدان فارسدی
بن عهوان عهصر نلیدی هویف ملی و همسو با اصول توسدعة پایددار برنامدنریدیی شددا
اسف .فرههگستان زبان و اد

فارسی میتواند برای پیشبرد اهداف و برنامنهای خود از

چهین یرحهایی حمایف نهد ،با مجریان آن همکاری داشتن باشد و نیروهای متخصدص
خود را در اختیارشان ررار دهد .همچهین الزر اسف گروا مستقل و مجیایدی بدا عهدوان
گروا جامعنشهاسی زبان فارسی در فرههگستان تشکیل شود تا از دیدگاا علمی ،مسدائل
1. http://sdschool.ir/
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اجتماعی زبان فارسی را بررسی و سمفوسوی مطالعات برنامنریدیی زبدان و ازجملدن
واژاگییهی را بهتر و دریستر و با توجن بن وارعیات جامعن مشخص نهد .در حال حاضر،
مدارس و دانشگااها و رساننها ،نن وظیفة ایالعرسانی و تبلیغ ،بیشتر بدر عهددة ایشدان
اسف ،نسبف بن مصوبات فرههگستان یا ناآگاا و بیتوجناند و الیامدی بدرای اسدتفادا از
این واژاها نمیبیههد یا از مصوبات تا حدودی آگاهی دارند و با تعص

و جبهنگیری و

بندالیل غیرزبانی با بن نار بردن آنها مخالفف مینههد .بن نظر میرسد اولین ردر افیای
پذیرش و ایالعرسانی و آگاا نردن ناربران اسف نن ناه

مقاومدف ایشدان را در پدی

دارد .از آ ار و نتایج این اردامات میتوان بن تغییر نگدرش افدراد و نداه
مقابل استفادا از معادلهای فارسی اشارا نرد .هدف فعلی پدوی
زبان فارسی نیی افیای

مقاومدف در

پاسدداری مردمدی از

آگاهی مردر ،ایالعرسانی و همچهدین ،جلدوگیری از گسدترش

واژاهای بیگانن اسف ،اما هدف بلهدمدت آن ایجاد ین سازمان مردرنهاد دائمی اسف نن
بن عهوان پل ارتبایی میان مردر و فرههگستان عمل نهد و درعینحال ،بن تبلیغ و تدرویج
واژاهای فارسی بپردازد .با چهین یرحهایی ،ارتبا دائمی و ردوی میدان فرههگسدتان و
مردر برررار میشود و روابط عمومی گروا واژاگییهدی بدن شدیواای نظدارمهدد تقویدف
میشود و ردرت اجرایی فرههگستان ازیریس این بازو افیای

مییابد.

 0-7پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
نکتة حائی اهمیف درمورد الگوی ارائن شدا و سایر الگوهای موجود آن اسف ندن هرگدی
ادعا نمیشود این الگوها نامل و همنجانبن هستهد ،بلکن میتوان گفف ایدن الگدو بدرای
تشریح روابط توسعة محصول جدید مفید اسف و با وارعیف در تقابل نیسف .ازآنجاندن
مشاهدة رفتار سامانن درربال اتخاذ راهبردهای مختل

در وارعیف ،آزمایشدی پرهییهدن و

غیررابل بازگشف اسدف و نیدی تغییدر مشخصدات سدازمان ،بدا هدر آزمدای  ،در عمدل
غیرممکن اسف ،مدلسازی یکی از بهترین شدیواهدایی اسدف ندن مدیتواندد مدا را بدن
پی بیهی نتایج پی

از وروع رادر سازد .الگوی یراحیشدا این امکان را بدرای مددیران

فراهم مینهد نن با در بهتر رفتار عوامل مؤ ر و شبینسازی سیاسفها و فرانامدنهدای
مختل  ،از تصمیمهای مبتهی بر سعی و خطا ،نن بدن هددر رفدتن زمدان و مهداب مهجدر
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میشود ،خودداری نههد .دسفاندرناران امر واژاگییهی مدیتوانهدد در اتخداذ تصدمیم و
تصوی

معادلهای فارسی از نتایج و یافتنهای این ربیل پژوه ها اسدتفادا نههدد .نقدد

دلسوزانن و علمی واژاهای مصو

و روند واژاسازی و واژاگییهی در فرههگستان رطعاً

بن بهبود روند جایگییهی واژاهای خارجی بدا معدادلهدای فارسدی مصدو

و رشدد و

گسترش زبان فارسی نمن خواهد نرد .فرایهد پذیرش ،تحدف تدأ یر عوامدل متعدددی
اسف .برای مثال ،میتوان بن مواردی مانهدد نیفیدف محصدول ،رفتدار رریبدان ،عملکدرد
مسیرهای توزی  ،ویژگیهای ناربران و زمان ورود بن جامعدة هددف اشدارا ندرد .وارد
نردن متغیرهای بیشتر بن الگوی اولین باعد

مدیشدود الگدوی ارائدنشددا بدن وارعیدف

نیدینتر شود و مدیران بتوانهد تصمیمهای راهبردی مهاس تری بگیرند .از سوی دیگر،
عدر دسترسی بن آمار و ایالعات برای آزمون رفتدار الگدو محددودیتی اسدف ندن مدان
گسترش بیشتر الگو توسط پژوهشگران میشود .ازاینرو ،پیشههاد میشود عالردنمهددان
این حوزة پژوهشی با افیودن متغیرهدای نلیددی دیگدر بدن الگدوی ارائدنشددا در ایدن
پژوه  ،الگوهای توسعنیافتنتری ارائن دههد.

 8پیوستها

تصویر  14ـ محیط نرمافزار پاورسیم
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تصویر  15ـ نحوۀ نوشتن معادلههای ریاضی
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تصویر  16ـ نتیجۀ شبیهسازی
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اتقیایی ،فرهاد ( ،)8931ضری

نفوذ واژاهای عمومی برگییدة فرههگستان در روزنامنهای رسمی و

وبالگهای شخصی :رویکردی پیکراای  -محاسباتی (پایداننامدة نارشهاسدی ارشدد) ،دانشدگاا
عالمن یبایبایی ،تهران.
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احمدیپور ،یاهرا (« ،)8913بررسی عوامل برونزبانی مؤ ر بر پذیرش نوواژاهدا» ،زبدانشدهاخف،
پژوهشگاا علور انسانی و مطالعات فرههگی ،س  ،8ش  ،8ص .813-31
احمدینس  ،فایمن و شعلن ارسدطوپور (« ،)8933بررسدی فرایهددهای واژاگییهدی اصدطالحهدا و
واژگان تخصصی حوزة علم ایالعات و دان شهاسی» ،پژوه نامة نتابداری و ایدالعرسدانی،
س  ،1ش ،1ص .111-131

اربا سلیمانی ،صدیقن ( ،)8931تحلیدل اصدول واژاسدازی بدا بررسدی واژاهدای جدیدد مصدو
فرههگستان (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد تهران مرنیی.

استرمن ،جان ( ،)8931پویاییشهاسی نس ونار ،جلدد اول :تفکدر سیسدتمی و مددلسدازی بدرای
جهانی پیچیدا ،ترجمة نورش برارپور ،مرضین امامی ،بهفشن بهدیاد ،اللدن رضداییعددل ،حسدن
فغانی ،پریسا موسوی اهرنجانی ،تهران :سازمان مطالعن و تدوین نت

علور انسانی دانشدگااهدا

(سمف) ،پژوهشکدة تحقیس و توسعة علور انسانی.
اشرفی ،مرا ( ،)8931فرههگستانها از گذشتن تانهون ،با نگاهی بن واژاهای پیشدههادی (پایداننامدة
نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد نرج.
اصول و ضوابط واژاگییهی همراا با شرح و توضیحات (ویرای
زبان و اد

سور) ( ،)8911تهران :فرههگستان

فارسی.

المعی ،هالن ( ،)8911تأملی بر واژاسازی و معدادلگییهدی علمدی (پایداننامدة نارشهاسدی ارشدد)،
دانشکدة ادبیات و علور انسانی ،دانشگاا تهران.

انصاری ،زهرا ( ،)8931بررسی صرفی و معهایی واژاهای مشدتس مصدو فرههگسدتان و انطبداق آن بدا
رواعد متعارف واژاسازی در زبان فارسی (پایاننامة نارشهاسدی ارشدد) ،دانشدگاا پیدار ندور ،مرندی
تهران.

بایهی ،محمدرضا و گروا نویسهدگان و مترجمان (« ،)8918زبان و جامعنشهاسی» ،گییدة مقاالت مجلة
فرههگ و زندگی ،ش ،11تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرههگ و ارشاد اسالمی.

تاجین ،پونن ( ،)8911بررسی واژاهای مصدو فرههگسدتان در حدوزة زیسدفشهاسدی در نتدا
درسی زیسفشهاسی دورة پی دانشگاهی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،پژوهشگاا علور انسانی
و مطالعات فرههگی ،تهران.

تمیمدی ،الدن ( ،)8933سدازونارهای واژاگییهددی در گوندة علمدی فارسدی از مجلدس آندادمی تددا
فرههگستان سور (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،فرههگستان زبان و اد

فارسی.
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زبان فارسی در گوندنهدای علمدی و ادبدی

دورة معاصر (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،فرههگستان زبان و اد

فارسی.

جمالی ،مریم ( ،)8931بررسی مییان مقبولیف واژاهای مصو فرههگستان زبان و اد فارسدی در
حوزة علور پیشکی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا اصفهان.

حداد عادل ،غالمعلی (« ،)8911درآمدی بر واژاگییهی مردمی» ،مجموعة مقاالت دومین هماندیشی
واژاگییهی و اصطالحشهاسی ،تهران :فرههگستان زبان و اد

فارسی ،ص .931-913

خرمایی ،علیرضا (« ،)8913اصول سداختواژی واژاسدازی و واژاهدای نوسداختة عمدومی» ،مجلدة
دانشکدة ادبیات و علور انسانی مشهد ،ش ،811ص .33-31

داوری اردنانی ،نگار (« ،)8911جایگاا واژاگییهی در نظریة برنامنرییی زبدان» ،مجموعدة مقداالت
دومین هماندیشی واژاگییهدی و اصدطالحشهاسدی ،تهدران :فرههگسدتان زبدان و اد

فارسدی،

ص .93-83

درخشان ،شیرین ( ،)8931بررسی و ارزیابی فعالیفهای واژاگییهی فرههگستان سور زبان و اد فارسی
از نظر بخشی از دانشگاهیان دانشگاا شیراز (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا شیراز.

روستایی ،محسن ( ،)8911تاریخ نخستین فرههگستان ایران بن روایدف اسدهاد همدراا بدا واژاهدای
مصو

و گمشدة فرههگستان ( 8911-8983ش) ،تهران :نی.

ستاری ،عظیمن ( ،)8911بررسی مییان ناربرد واژاهای سیاسی مصو فرههگستان زبان فارسدی در
برنامنهای رادیوی جمهوری اسالمی ایران (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا تهران.
سمائی ،فرشید (« ،)8911مکات

اصطالحشهاسی و گرای های فرههگستان سور» ،مجموعة مقاالت

دومین هماندیشی واژاگییهدی و اصدطالحشهاسدی ،تهدران :فرههگسدتان زبدان و اد

فارسدی،

ص .813-13

شرفی ،اعظم ( ،)8933بررسی جایگاا برخی از معادلهای فارسدی پیشدههادی فرههگسدتان زبدان و
اد

فارسی در بین مردر (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا عالمن یبایبایی ،تهران.

شری  ،بابن ( ،)8911بررسی انتقادی واژاهای عمومی مصو

فرههگستان (پایاننامدة نارشهاسدی

ارشد) ،دانشگاا تهران.

شریفی ،سیما ( ،)8931بررسی مییان ناربرد اصطالحهای تخصصدی حدوزة روانشهاسدی مصدو
فرههگستان زبان و اد
(س) ،تهران.

فارسی در متون نوشتاری (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا الیهدرا
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شیری ،معصومن (« ،)8931ارزیابی موردی معادلهای نجومی براساس اصول و ضوابط واژاگییهی»،
زبان و زبانشهاسی ،س  ،89ش  ،11ص .813-813
عاصی ،مصطفی (« ،)8911فارسدی در رایاسدپهر ،جایگداا زبدان فارسدی در جهدان ندوین فهّداوری
ایالعات» ،نامة فرههگستان ،س  ،1ش  ،9ص .31-13

عقیلی ،مهدی ( ،)8911شفافیف و مقبولیف نوواژگان :مطالعة مدوردی لغدات مصدو فرههگسدتان
زبان و اد

فارسی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا اصفهان.

رطرا ،فریبا ،نسرین خردمهد و بدریالسادات سیدجاللی (زیر چاپ)« ،بررسی ناربرد وارواژاهدا در
گونة گفتاری زبان فارسی» ،جستارهای زبانی.
نارگیاری ،حمیدرضا و دارا تفضلی (« ،)8938تهاس
فارسی با نیاز جامعن» ،همای

واژاهای مصدو

فرههگسدتان زبدان و اد

زبان و مفاهیم علور اجتماعی ،دانشگاا تهران.

نافی ،علی (« ،)8911بررسی واژاهای ریاضی فرههگستان اول» ،نشر دان  ،ش  ،11ص .99-13
دددددددددد (« ،)8938بررسی واژاهای فرههگستان اول» ،نشر دان  ،ش  ،13ص .38-99
نتابی ،سعید ،مهدی عقیلدی و مرجدان ابوالحسدهی (« ،)8913جهسدیف و رابطدة آن بدا مقبولیدف و
شفافیف واژگان نو ،بررسی عمومی واژگان عمومی مصو

فرههگستان زبدان و اد

فارسدی»،

زن در فرههگ و ههر ،س ،8ش  ،9ص .811-33
نرامتی ،عباس ،سید محسن سیدین اردبیلی و بابن سهرابی (« ،)8911تحلیل رویگردانی مشدتریان،

بررسی وضعیف یکی از اپراتورهای تلفن همراا ایران با نمدن روشهدای دادانداوی» ،علدور
مدیریف ایران ،س  ،83ص .31-19

گهدمی ،نسرین ( ،)8911بررسی واژاهای عمومی مصو فرههگستان زبان و اد فارسی :واژاهای
عمومی  8و واژاهای عمومی ( 1پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد تهران
مرنیی.
مجد ،امید (« ،)8911نقد چهدل لغدف ترجمدنشددة فرههگسدتان زبدان و اد فارسدی همدراا بدا ارائدة

پیشههادهای جدید و روشهای اصالحی» ،پژوه

زبان و ادبیات فارسی ،س  ،89ص .811-13

محمودی ،رعها ( ،)8911بررسی مییان ناربرد واژگان مصو فرههگستان زبدان و اد فارسدی در
مقایسن با واژگان ررضی در ترجمة تخصصی دانشگاهی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشدگاا
اصفهان.
مختاری ،راسم ( ،)8931تفکر سیستمی ،رم :دانشگاا رم.
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مدرسی ،یحیی ( ،)8911درآمدی بر جامعنشهاسی زبان ،تهران :پژوهشگاا علور انسانی و مطالعدات
فرههگی.
مؤمهی ،شیما (« ،)8931فرایهدهای معادلیابی فرههگستان در حدوزة رایاندن و فهّداوری ایالعدات و
پذیرش معادلها در نت

آموزشی» ،مجلة اد و زبان دانشکدة ادبیات و علور انسانی دانشگاا

شهید باههر نرمان ،س  ،83ش  ،93ص .118-198

مهریار ،لیال ( ،)8911بررسی مییان ناربرد واژاهای مصو فرههگستان زبان در برنامنهای سدیمای
جمهوری اسالمی ایران (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد تهران مرنیی.
نجفی ،ابوالحسن (« ،)8918آیا زبان فارسی در خطر اسف؟» ،نشر دان  ،س  ،9ش  ،1ص .81-3
نعمفزادا ،شهین (« ،)8931وارگیری واژگانی از مهظدر رداشهاسدی زبدان» ،مطالعدات واژاگییهدی،
(ویژانامة نامة فرههگستان) ،ش  ،8ص .39-11

والیپور ،امیر ( ،)8911بررسی عوامدل مدؤ ر در مقبولیدف و نداربرد واژاهدای ارائدنشددا ازسدوی
فرههگستان زبان و اد

فارسی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا پیار نور ،مرنی تهران.
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