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همدوارا در   یگاندن لغدات و اصدطالحات ب   یجدا  بدن  یفارس یها ن ساختن معادلیجانش
ها ازسدوی مدردر،    وچرا و سب  انواع وانه  محل مهارشن و موضوع چون یرانا ةجامع

در  یهیگی بودا و نار واژا مختل  علور یها شهاسان و متخصصان حوزا مترجمان، زبان
 ةاسف. اشاع یحفظ و حراسف از زبان فارس یها برا تالش یناز ا یا فرههگستان نمونن

مانهدد   ی،متعددد  یرهدای تأ یر عوامل و متغ و تحف  یاسفو پو یچیداپ یهدیفرا ینوآور
آن، ردددرت ررابددف بددا  یفیددفن یگیین،و جددا یدددزمددان ورود محصددول جد یغددات،تبل

 یرشنداربران اسدف. اشداعن و پدذ     یفجاافتادا در جامعدن و رضدا   محصوالت سابس و
اسدف ندن در یدول زمدان و در صدورت       یهددی بلکن فرا یسف،ن یآن ای یداپد ی،نوآور
 ةپدژوه  بدا ارائد    ین. اگیرد یو عادت بن آن شکل م یدمستمر از محصول جد ةاستفاد
تان صورت مصو  فرههگس یها واژا یرشروند پذ ی در جهف بهبود و تسر یراهکار

هدا در   واژا یدن رواج و نداربرد ا  یهدة درزم یشدین پ یقاتمهظور، تحق ینگرفتن اسف. بن ا
 یرشمدؤ ر بدر پدذ    یرهدای شددا و متغ  یبررسد  یانتشدار ندوآور   یالگوها ییجامعن و ن

 ینوآور یرشاشاعن و پذ یةاول یالگو یها و بن سازا یینتع یگیین،و جا یدجد یها واژا
بدر رفتدار نداربران زبدان مشدخص       یرهامتغ یرگذاریتأ اضافن شدا اسف. سپس نحوة 

 سدامانن، بدن   شهاسدی  یایی( و پویستمیس)مهد  تفکر نظار رویکردو با استفادا از  یداگرد
مصدو  فرههگسدتان    یهدا  واژا یرشاشاعن و پدذ  یبرا ییالگو یمافیار پاورس نمن نرر 

 یدن نمدن ا  لگدو بدن   ا ینا سازی ینو ارائن شدا اسف. با شب ییراح یزبان و اد  فارس
 یشدههاد پ یفعل یفجهف بهبود وضع یی(هایوسهار)و فرانامن  یابیافیار، اعتبار آن ارز نرر

 یرا ربل از اجدرا  ها یاسفس یرتأ  توان یم سازی ینشب یشدا اسف. با استفادا از الگوها
پدژوه    یجندرد و آزمدود. نتدا    یبررسد  یافیار و نرر یمجاز یطآنها در جامعن، در مح

ازجملدن عوامدل    یرنددگان پذ یو فراواند  یفرضا ی،آگاه یغات،تبل دهد یشان محاضر ن
فرههگسدتان   یشههادیپ یها واژا یرشپذ ییانم ی افیا یاسف. برا یرشبر پذ یرگذارتأ 

 یگاندن، هدا و اصدطالحات ب   لغدف  یجا بن یفارس یها ازسوی جامعن و استفادا از معادل
 اسف.و آگاا نردن مردر  یرسان ردر، ایالع یناول

 یرش،پدذ  یسامانن، الگو شهاسی یاییزبان، پو یییر مصو ، برنامن یها واژا:هاکلیدواژه
 یم.افیار پاورس نرر ی،ساز مدل ی،انتشار نوآور

 مقدمه و بیان مسئله  0
جهدف،   ینهستهد و از ا یدرون یدر تحول و دگرگون یوستنپ ،سو یناز  ی،جوام  انسان
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دالیدل    بن یگر،سوی د اسف و از ییرهموارا در تحول و تغ ییواژگان آنها ن یژاو زبان و بن
در  یکددیگر بدا   یو فرههگد  یاسدی س یایی،جغراف یخی،تار ی،ارتصاد ی،گوناگون اجتماع

و بدر   نههدد  یمد  یددا هم تماس پ با ییآنها ن یها زبان یجن،تماس و برخورد هستهد و درنت
ندن در   یحدالت  تدرین  یعدی یبو  ینتدر  (. معمدول 19: 8911 یمدرس) گذارند یا ر م یکدیگر

 یهدد فرا یدن آنهاسدف. بدن ا   یدان م یوبدل شدن عهاصدر  رد ،آید یم ی برخورد دو زبان پ
اسدف ندن در    یعینامالً یب یا یداپد یکدیگرها از  زبان یریگ . وارشود یگفتن م یریگ وار
ادا ز نعمف) شود یو بن گسترش واژگان زبان مهجر م افتد یاتفاق م یادن ةزند یها زبان ةهم

 ةتوسدع  ینمختلد  و همچهد   های یهندر زم یدلیل نفوذ فرههگ غرب  بن اامروز (.13: 8931
 یاریبسد  یراتمتحمدل تدأ    ایران، ةازجملن جامع ،توسعن  حال جوام  در ی،اورعلم و فهّ

بدودا اسدف. ورود    یاریبسد  یگانةب یها واژا یرایپذ ییتب  آن، زبان جامعن ن اند و بن بودا
 یربا سدا  یا،دن ةزند یها زبان ةاسف و هم ناپذیر اجتها  یبن هر زبان امر یگاننب یها واژا
وارد آن نشددا   یلدی دخ ةواژ یچوجود ندارد نن هد  یدارند. زبان یها دادوستد واژگان زبان
 یشدور گو یدورافتدادا بدا تعدداد انددن     یدر مکان یمهیو یآن زبان، زبان یهکنمگر ا ،باشد

ناربرد  ینتر و مهم رود میباال  نیواژگا یرگیبن زبان، ت ننیگاب یها باشد. اما با ورود واژا
 ینزمان از بد  مرور  بن ،و تفاهم اسف یمافراد جامعن و تفه یانارتبا  م ینن برررار ،زبان

. نهدد  یوارد مد  ی الفاظ بدن زبدان آسد    ینا حسا  یورود ب یگر،د عبارت خواهد رفف. بن
 یهدا  واژا یدد تول یدی رشد علم و صدهعف ن را ر ب ی گوناگونو ابیارها یمآمدن مفاه یدپد

 ،باشدد  یدا . زبان تا آن زمدان ندن زنددا و زا   نهد یم یجا و ابیارها را ا یمخاص آن مفاه
از  یکدی . شدود  مدی بریدرف   یزبدان  ةجامعد  یداز ن و نهدد  یمد  یدد نو تول یها واژا یوستنپ

و ایدن امدر را    اسدف  یداز ن یدن رفد  ا  یخدود بدرا   یهر زبان توانمهدسداز  یها ضرورت
 صصان هر حوزا و مؤسسات علمی بر عهدا دارند.متخ
سدال   صدد  یدن  یدران، ا یهدی گی و انجمن واژا یآنادم یناول یخی،اسهاد تار یگواه  بن

 السدلطان  یمندد  یاسدف تحدف ر  ی،و دولتد  یشکل رسدم   هم بن آن ی،در عهد مظفر ی ،پ
 یاز چهدد شد. اما پدس   یسو دارالترجمن، تأس ی انطباعات و دارالتأل یروز ،(باشی یمند)
 یدل در برابدر لغدات و اصدطالحات دخ    یآندادم  یشدههادی دلیل نامأنوس بودن لغات پ  بن

رو  بدا اربدال روبدن    شد، یبن جامعن عرضن م «یسلطان یرانا» ةروزنام یسازیرنن  یی،اروپا
سدال گذشدتن    صدد  یدن . در یدول  اندد بازم یهدی گی واژا یفو در اند  زمان از فعال شدن
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 ایدران در نشدور   یگاندن برابر الفاظ ب در یساز واژا یا یهیگی ژاوا یبرا یاریبس یها تالش
نردن زبدان   تر یجهف علم بن جلو و در یخود، گام ةصورت گرفتن نن هر ندار در دور

 (.33-31: 8911 ییروستا)بودا اسف  یفارس
 زبدان اسدف.   یدیی ر برنامن گیرد، یزبان ررار م یشهاس جامعن ةنن در حوز یاز مسائل یکی
علم و تمدن و صهعف اسدف   ةاز توسع یو ناش شدا یییر آگاهانن و برنامن یعمل هییگی واژا

فرههگسدتان   یدران، در ا در حال حاضدر، . گیرد یصورت م شدا وض  ی رواعد ازپ یةنن بر پا
( 83: 8911) یاردنان یداور .(913: 8911حداد عدادل  )امر اسف  ینا یمتول یزبان و اد  فارس

 یچن ازنظر اجتماع ،از زبان یمطلوب یفبن وضع یدنرس یبرا یییر امنزبان را برن یییر برنامن
گوندن ندن    زبدان، آن  ییرتغ یوسو جهف دادن بن سمف یعهی داند  یم ی،و چن ازنظر ساختار

لحداظ    هدر نشدور بدن    یازهدای بدا ن  یدد زبدان با  یدیی ر ازآنجاندن برنامدن   .اند یلما ییانر برنامن
و انتخدا  اصدطالح در    یدابی  معدادل  هدای  یوامهطبدس شدود، شد    یو اجتمداع  یشدهاخت  زبان

زبدان   یو سداختواژ  یشدهاخت  جامعدن  یازهایمتهاس  با ن یین یفرههگستان زبان و اد  فارس
 ،زبدان  یدیی ر ردرتمهد هر سازمان برنامدن  یاز بازوها یکی .(813: 8911 یسمائ)اسف  یفارس

 هدای  یدف فعالو  انزب یییر نار برنامن یهةدرزم ایالعات الزراسف نن  ی آننهاد روابط عموم
مردر  نن ییور بن پردازد، ها می یففعال ینا بن تبلیغو  دهد در اختیار عمور ررار میسازمان را 
اصول علمی بر  یمبته گییهی، نن نار واژااز  ی. ناآگاهشوندسازمان  ینداستان با ا همراا و هم

از  یارینظدر بسد   تمداالً از اح یدی مدردر و ن  ورنظدر عمد   نار را از ینا اسف،زبان  یییر برنامن
 ی،ملد  یاریهوشد  یجاد. واضح اسف نن ادهد یعب  جلوا م ینار یانمتخصصان و دانشگاه

 یقاتیگروا تحق یدو شا جداگانن یییر بن برنامن یازاسف نن خود ن یسو در ی چهان ظر یامر
 .(91-93: 8911 یاردنان یداور)مجیا داشتن باشد 

 (8اسدف:   یدی زبان در گدرو دو چ  یییر ر برنامنر ناد یفمعتقد اسف نن موفق یبایه
گسدترش   ةزبدان بدن مسدئل    ینوسداز  عهوان یرز ویدولف.  یفحما (1  ملف یاریهوش
 : گوید یو م نهد یزبان اشارا م های اواژ

 رد،یوپرورش ررار گ آموزش ةلیسطوح، وس ةدر هم یصورت زبان مل  بن یاگر ررار باشد زبان
 یخدارج  یهدا  واژا داشتن باشد، وگرنن از واژا دیجد یو فه یعلم میمفاه یناچار اسف برا

مردر آن را نداتوان   هکنیا ای دهد، یخود را از دسف م فیهو  ،یترت نیا و بن شود یانباشتن م
 (.11: 8918 ی)بایه گذارند یعمالً آن را نهار م و انگارند یم
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 یهدا  ادلمعد  یرشاشداعن و پدذ   یبدرا  ییالگو ةو ارائ ی، یراححاضر پژوه از  هدف
و  8سدامانن  شهاسدی  یدایی براسداس روش پو  یمصو  فرههگستان زبان و اد  فارس یفارس
را  یدف رواج و تثب یهدد نن فرااسف  ییابیارها شهاخف ها و عوامل مؤ ر بر رواج واژا یبررس
 یرشنداربران در پدذ   یرفتدار  یالگدو »هایی نظیدر   برای یافتن پاسخ پرس  .بخشهد ی تسر
 یرشو عدر پدذ  یرشبر پذ یچن عوامل»، «زمان بن چن شکل اسف؟ در یول یدجد یها واژا
ناربران  یلتما ی بن افیا یچن عوامل»و « دارد؟ یرناربران زبان تأ  میاندر  یفارس یها معادل

پدژوه    یشدیهة پ، ابتدا نگاهی نوتاا بدن  «شود؟ یمصو  مهجر م یها زبان بن استفادا از واژا
و ارائن شدا اسف. بخ   ی  حاضر در دو بخ ، معرفهمسو با پژوه یقاتتحق اندازیم. می

 یسداز  مختلد  واژا  یها جهبندر آنها اسف نن  یشهاس زبان ةاول، مختص مطالعات در حوز
در  و ،اند نردا یرا بررس یفارس یها مصو  و معادل یها فرههگستان و رواج و ناربرد واژا

 یمبدان  سدپس  .ا اسدف شد یبررسی نوآور یرشاشاعن و پذ یو الگوها ها یننظر ربخ  دو
بدن   ،پایدان در شددا اسدف و    یسامانن معرف شهاسی یاییپو یالگوها یاجیاو پژوه   ینظر
 بدرای  پیشدههادی  های فرانامنو  ها یاسفس یو بررس شدا ییراح یالگو یو اعتبارسهج ارائن

 .ایم پرداختن یفعل یفبهبود وضع

 اصطالحات و تعاریف  1
 ینیگز واژه  1-0

 یدا  یفهد  یدا  یمفهدور مشدخص علمد    ین یآن برا یاسف نن در ی یهدیراف یهیگی واژا
 شدود  یساختن م یا یدالفظ برگی یناز  ی ب یو در موارد ینمعموالً  یههر یا یا حرفن

 یا نموندن  یهیگی زبان، نار واژا یییر برنامن یدگاا. از د(3: 8911 یهیگی اصول و ضوابط واژا)
مقصدد علدم اسدف.     یهدا  زبدان  از حراسدف حفظ و  یبرا یفیو توص یییاز تالش تجو

و  یاستاندارد نردن متون علمد  یبرا یناربرد یشهاس از علم اصطالح یا جهبن یهیگی واژا
 میدان ارتبدا  بهتدر    یجداد ا یبدرا  ،متدون  یدن هماههگ ندردن اصدطالحات موجدود در ا   

 (.813-819: 8911 یسمائ)متخصصان و آموزش علم اسف 

                                                                                                                   
1  . system dynamics 
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 ۀ مصوبواژ  1-1

از  یکدی در   نداربرد دارد  یّنمعد  یموضدوع  ةحوز یناسف نن در  یا مصو  واژا ةواژ
فرههگسدتان   یشددا و در شدورا   یبررسد  یگروا عمومناردر  یا یتخصص یها گروانار
هدا چداپ شددا و بدن ایدالع عمدور        و در فرههگ واژا ی سالن تصو سن ةدور ین یبرا
ران و ندارب  هدای بازخورد ینظدرات و بررسد   یافدف اسدف. مصدوبات پدس از در    یدارس

 .رسهد یم یینها ی نظران بن تصو صاح 

 سامانه   1-1

وجدود نددارد.    1سامانن ی از تعر یمشترن یفروا 8مهد تفکر نظار ةمحققان حوز یاندر م
 ناظر یننن اسف  یاز جهان وارع یبخشو  یرهااز متغ یا گفف سامانن مجموعن توان یم

متفاوت ممکدن اسدف در آن    یطنن تحف شرا ی رامختلف ییراتتغ نردا تاانتخا   آن را
 اسدف  یدف وارع یدن ا ةاز مطالعد  نداظر انتخدا ، هددف    ینا یار. معی نهدبررس ،رخ دهد

 (.1: 8931 یمختار)

 مند  تفکر نظام  1-4

وجدود   ی. موارد فراواند یسفمطلو  و هدف ن یفموجود مطابس با وضع یفوضع گاهی
رفد  سدطحی و   جد   مشکل، فقدط مو  ینحل  یو مسئوالن برا یراندارد نن تالش مد

 یجداد بدن ا  یدا  برگشدتن ربدل   بن حالف یفوضع ی،و پس از مدت نوتاه شداآن  مقطعی
 یازمهدد ن یایهددا ف یچیددگی با پ یاییدر دن گیری یماسف. تصم انجامیدا تر بیرگ یمشکالت

 ییراتتحوالت و تغ های یشنو ر ها فمهد فهم عل تفکر نظار از مهد اسف. هدف تفکر نظار
مدا از ارتبدا    بیشدتر  در   ین،آنهدا و همچهد   یریفمدد  یو چگدونگ  یدا پو های یدادر پد

 هدای  یاسدف س یدی آن و ن یداتی عمل هدای  یاسفو س یعملکرد هر سازمان با ساختار درون
. دسدف یافدف  مدؤ ر   هدای  یاسفس ییراحیریس بتوان بن  ینا زناربران و رربا اسف تا ا

 یو مکدان  یزمان ةاز هر دو جهب یافن ةنن بن انداز نهیم میاتخاذ  را زمانی مهد نظار یدگااد

                                                                                                                   
1. systems thinking   2. system  
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 ای یدرا صدورت زنج   نن بن یهیمرا بب یندوسو یادیناز ارتبایات به یا تا شبکن یستیمعق  با
 (.1: همان) دهد یسامانن از خود بروز م نهستهد ن یرفتار یالگو ةو سازند نههد یعمل م

 الگو  1-5

آن الگدو از   ةهدم سدازند  اسدف ندن در حدد ف    یاز جهان وارع یا شدا سادا یرتصو 8الگو
موضدوع   ینن برا، را یفوارع یها رسمف ی ازالگو تهها برخ ین. گیرد یشکل م یفوارع

با توجن بدن نداربرد    یبررس یالزر برا یرهای. متغگیرد یم بر در ،مورد نظر مهاس  اسف
 یوارعد  ةنس  دان  درمورد رفتار سامان سازی مدل فهد ینتر . مهمشود یم یینالگو تع
حاصدل   یجمختل  و آ ار و نتا یماتتصم یبررس یاسف برا یالگو ابیار ،روار اسف. د

 (.3: 8931استرمن ) ها یماز آن تصم

 شکلS یرفتار یالگو  1-6

و پدس   نهد یرشد م ییصورت نما  مورد بررسی ابتدا بن یرمتغ ،شکلS یرفتار یالگو در
 یدن . نمدودار ا نهدد  یحرنف مد  یسمف مقدار تعادل و بن یابد میرشد آن ناه   یاز مدت
اشداعة محصدوالت    .خواهد بود یسیانگل Sشکل حرف   در یول زمان بن یرفتار یالگو

 الگوی رفتاری متغیر مورد بررسی ایدن پدژوه    نهد. کل تبعیف میشS نوین از الگویی
 .شکل اسفSالگوی دارای  نیی
 

 
 شکلS ـ الگوی رفتاری0 تصویر

                                                                                                                   
1. model 
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 سامانه شناسی یاییپو  1-7

مدورد بررسدی در    های یدابر پد یرگذارمقوالت تأ  ییشهاسا یبرا یوناگونگ رویکردهای
بن نار  ها یهنزم یرو سا ختیشها روان محیطی، یسفز ی،ارتصادی، علور اجتماع یها شاخن

 هدا،  یددا عوامل ا رگذار بدر رفتدار پد   یدر بررس یکردهارو یناز ا یکی. گرفتن شدا اسف
 یریفمطالعدن و مدد   یبدرا  یسدامانن روشد   یسد شها یدایی سامانن اسدف. پو  شهاسی یاییپو

در یول زمدان اسدف. ذهدن    ی آنها بازخورد و در  رفتارها یو دارا یچیداپ یها سامانن
را  1یا و چهدحلقدن  8یرخطیغ یبازخوردها یدارا یها رفتار سامانن یرتفس ییانسان توانا
و  یرخطیغ یراتتأ و  درون سامانن 9بازخوردِ یها روش با تمرنی بر حلقن ینندارد. در ا

بدن   یرهدا، متغ یدانی جر یدا  یانباشدت  یفماه ین،و همچه یرهامتغ یاندر م یزمان یرهایتأخ
 شهاسدی  یدایی روش پو یعددد  یدف . با توجن بن ماهشود یرفتار سامانن پرداختن م یبررس

 بیهدی  ی و پد  یاندن روش با استفادا از را ینبر ا یمبته یالگوها سازی ینسامانن، امکان شب
 ةدر اواخدر دهد  را روش  ینوجود دارد. ا یهدادر آ یزمان ةباز ین یبرا ننساما یفوضع

ها  شرنف یراننمن بن مد یبرا 1،ماساچوسف یاورفهّ ةدر موسس 3فارستر یالدیپهجاا م
شدرنف   یبدرا  اوبدود ندن    یرحدی ، روش یدن ا یدری گ شدکل  یدة اول ندیشدة نهاد. ا یانبه

باعد    یچن عدوامل »بود نن  ینرما انارف پرس  یرح، ینانجار داد. در ا ینالکتر جهرال
. فارسدتر  «شدود؟  یشرنف م یانسان یرویتب  آن ن و انبار و بن یموجود ةنوسان در سامان

ها در  سامانن (نهترل) واپای  نن از رواعد موجود در در این پژوه  بن این نتیجن رسید
 ةانشدکد د او سدپس در بهدرا بدرد.    یدی ن عیاجتما یها نظار یبرا توان یم یمههدس ةحوز
هدا   زمدان سدامانن   بدن  رفتدار وابسدتن   در  یروش را برا یناار آی تی دانشگاا  یریفمد

 نار برد. هم بن یو اجتماع یمختل  ارتصاد یها نظار یتوسعن داد و برا

 یانتشار نوآور  1-8

 ،شدود و پرانهددا  جدا   نصورت فیییکی یا مجازی جاب  هر چییی نن بتواند بن ،یورنلی بن
اخبدار،  انتشدار   ،هدای واگیدر   انتشار بیمداری  .نظر ررار گیرددر رایهد انتشار تواند در ف می

                                                                                                                   
1. nonlinear feedback  2. multi-loop  3. feedback loops   

4. J. W.    5. Massachusetts Institute of Technology (M.I.T)   
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همگی در ایدن  ، مذه و  دین ،گسترش ین عقیدا جدید،ین محصول تبلیغ  ها، شایعن
. اسدف تدأ یر متغیرهدای متعدددی     تحدف   هر چیی جدیدیپذیرش  گیرند. دستن ررار می

 را مختلفدی هدای   الگوهدا و روش ان پژوهشدگر ندوآوری،   انتشارمهظور بررسی فرایهد  بن
نشان دادن پویدایی چرخدة    براینوآوری  انتشارالگوهای  .اند و بن نار گرفتن داداتوسعن 

. مددیران از  روندد  بن نار مدی بیهی رفتار ناربران  مهظور پی  حیات محصوالت نوین یا بن
سدازی   عد از رواننهای خود، ربل و ب تصمیماز پشتیبانی  برایعهوان ابیاری   این الگوها بن

، ی انتشاردر الگوها(. et al. 1995: 809-818)برند  محصوالت بن جامعن بهرا می
پذیرند و همین گروا نوچن، پاین  ابتدا گروا نوچکی از ناربران محصوالت نوین را می

شدوند. ایدن گدروا اندد       دیگر اعضای جامعن می ازسویو اساس پذیرش محصوالت 
مستقل  از محصول، شود. تصمیم این گروا برای استفادا نامیدا می« خالرانگروا »اولین، 

اسف و بن رفتار دیگر اعضای جامعن ارتبایی ندارد. پس از گذشف زمان، گروا دیگدری  
آنها، اردار بن پذیرش  های دیدگاارا ر ارتبا  با گروا خالران و دریافف باز جامعة هدف 
گویهدد. ایدن گدروا     می «رو گروا دنبالن»این گروا  بن ،د. در اصطالحنه محصول نوین می

تدأ یر تبلیغدات و دیگدر مسدیرهای      بران، تحدف  رسایر ندا  ةبر تأ یرپذیری از توصی عالوا
شوند تدا   ای موج  می ارتبایی نیی هستهد. دو عامل مسیرهای ارتبایی و تبلیغات توصین

 .et al)ود برسدد  ای رشد نهد و بن نقطدة بیشدیهة خد    مالحظن شکل رابل  تقاضا بن

2012: 333-344.) 

 روش پژوهش  1
 بدرای انتشدار   یدة بدر نظر  یمبتهد  ،سدامانن  شهاسدی  یدایی پو یکرددر پژوه  حاضر از رو

شددا   انجدار  یقاتاستفادا شدا اسف. اغل  تحق یدمحصول جد ةتوسع ةمسئل یساز مدل
و در زمدان   یستالف اخاص، در حا یریبر متغ یدبا تأن ،عوامل مؤ ر یبارا بن بررس یندرا
در یدول زمدان    «یرشپدذ » ةاسف نن مسئل یدر حال ین. اندا محصول پرداختن ةارائ یةاول

پدژوه  بدا    یدن اروسدف ندن    و ازاینشود  یبررس یاصورت پو  بن یدو با گیرد یشکل م
سدامانن   شهاسدی  یدایی هدا در پو  دادا یدل . تحلشدود  یسامانن ارائن م شهاسی یاییپو یکردرو
و  ای یاندن صدورت را   بن سازی یند. شبگیر یانجار م شدا ییراح یالگو سازی ینشب یسازیر
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بدا مشداهدات    یجنتا سازی، ینو پس از شب پذیرد یمرتبط صورت م یافیارها نمن نرر بن 
 یبدرا  نار دارد، 8الگو ینار نن اعتبارسهج ین. اشود یم یسنمقا یوارع یها و دادا یتجرب
 اسف. یالگو ضرورین  یمعرف

نداربرد آن در   هددف و ازجهدف   یفیهدا، توصد   دادا یگردآور ةنحو ازجهفحاضر  یستحق
 یا نتابخاندن  - یدانیها م دادا یآور اسف. روش جم  یاز نوع ناربرد گیری، یمتصم های یاسفس

 یفینوع ن ازیور عمدا  ها بن استفادا شدا اسف، اما دادا یفی نییو ن ینمّ یها اسف و از دادا
 یشدتر ندن ب  یرش،پدذ  ییانعادت بن استفادا و م یف،مانهد تور ، رضا ی،یفن یها دادا هستهد.

روش   مشاهدا و مصاحبن بدن  ی،موضوع ةمطالع یسازیر ،الگو هستهد ةمربو  بن بخ  توسع
 یشدان ندن بدا ا   یاز افدراد  ی،برفد  اند. در روش گلولدن  شدا یگردآورزنجیری( ) 1یبرف گلولن

دههدد.   یشههادمصاحبن پ یرا برا یگرید راداف شود یدرخواسف م گیرد، یمصاحبن صورت م
موضدوع   یدن جامعدن در   یننظران  و صاح  انمتخصص یصتشخ ینوع مصاحبن برا ینا

 بدا  مرتبط و بدا مشدورت   های یناز الگوها و نظر یین یرهامتغ میان ة. رابطرود ینار م بن یعلم
در  غیرهدا مت یدان م یاضیر ینعلف آنکن روان  نظران استخراج شدا اسف. بن خبرگان و صاح 

و وزن هر نددار از عوامدل    یرهامتغ یاننوع ارتبا  م یسف،شدا ن و ا بات یحصر یکردرو ینا
گونن روابدط   . ازآنجانن ایننههد یم ییننارشهاسان و متخصصان تع را عوامل یرا رگذار بر سا

 یعلم ج ااستفادا شدا اسف نن مورد تأیید مر یقاتیتحق یج، از نتااسف یتجرب ییدتأ یازمهدن
 هدا  ینظرسدهج  یدن انجار گرفتن اسف. در ا یین هایی ی. در روند پژوه  نظرسهجاسفمعتبر 
 یین ینمّ یها اند. دادا ها را پر نردا نامن و پرس  نرداشرنف  نردا یلتحص زبان یفارس 8311
 در نخسف مصوبات چهار دفترِو تخصصیِ  یعموم یها ناربرد واژا یفراوان یبررس یسازیر
 3گوگل اسدکالر  یو مقاالت فارس 9آمدا از گوگل دسف در صفحات بن یرسال اخ یسفب یی

هدا   دلیل انتخا  چهار دفتر نخسف برای انجار مطالعن، بررسدی واژا  شدا اسف. یآور جم 
اسف تدا   بودا های مصو  زمان حدارل دا سال از زمان تصوی  معادل بعد از گذشف مدت

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

                                                                                                                   
1. model validation   2. snowball  

3. Google    4. Google scholar  
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 پیشینۀ پژوهش  4
 سازی در فرهنگستان گرفته دربارۀ واژه های صورت پژوهش  4-0

نظدران و مدرور    مصداحبن بدا صداح    الگو ازیریدس   یاصل یرهایمتغ ،مسئلن ی پس از تعر
ر بدر  عوامدل مدؤ    (3)و  (9)و  (1) و (8)ی ها در جدولشود.  میاستخراج  یشینمطالعات پ

و  ییمدرتبط، شهاسدا   یهدا  پدس از مدرور پدژوه     ،مصو  فرههگسدتان  یها واژا یرشپذ
 اند: شدا یمبن چهار دستن تقس ،هستهد والگ یرهاینن متغ ،عوامل ینشدا اسف. ا یبهد جم 
  ها نامن بخ  ،ها دستورالعمل ی،رسان ایالع یغات،آموزش، تبل( 8
  عادت بن استفادا ،سرعف عمل، زمان( 1
  ها واژا ییو معها یصرف های یژگیو و فیفین( 9
 یهی.گی واژا یانناربران زبان و متول های ی ها و گرا نگرش( 3

 
 ها نامه بخش ،ها دستورالعمل ی،رسان اطالع یغات،تبلـ آموزش،  0جدول 

نتیجةپژوهشپژوهش

 .نق  مهمی دارند سازی ة واژامترجمان درزمیه (8918)نجفی 

 . رندها مؤ  واژا یجدر ترو یییونیتلو یها نبرنام (8911)مهریار 

 (8911)عاصی 
فضای مجدازی دچدار   در ی فارس یمهاب  و محتوازبان فارسی ازنظر 

 فقر اسف.

 (8911)تاجین 
ههدوز   ی مصو  راها واژا ی ازپرورش برخو وزارت آموزش انمؤلف

 اند. نکردا یدرس های نتا  وارد

 (8911)ستاری 
ی گوهدا و مصدو  در خبرهدا و گفدف    یاسدی س یهدا  استفادا از واژا

 .اسفدرصد  11از  ی ب رادیویی

 (8911)محمودی 
بدن   تواندد  یهدا مد   واژا یدن ناربران با ا ییآشها ی و افیا یرسان ایالع

 یهجامد.ناربرد ب ی افیا

 (8913)پور  احمدی
مصدو  از عوامدل عددر     یهدا  واژا یرینارگ مردر در بن ینعدر توج

 اسف. یرشپذ

 (8931)اتقیایی 

 وبالگ(هدا )نوشدف   و  ازهدا   مصدو  در روزنامدن   یها ناربرد واژا

 .اسف یشترب

 اند. مصو  چهدان موفس نبودا یها واژا یجها عمالً در ترو روزنامن
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نتیجةپژوهشپژوهش

 (8931)درخشان 

بدا فرههگسدتان و   یی هدا سدب  آشدها    آگاا نردن مردر ازیریس رسانن

 .شود یم ی مصو ها از واژا ایشان استقبال

  .دارند ییبا فرههگستان آشها جامعن یاز اعضا یاندنتعداد 

 (8931) یفیشر

 یمعرفد  یشهاسد  روان یعلمد  ةبدن جامعد   یخوب مصو  بن یها معادل

 اند.  نشدا

اسدتادان و   یدژا و بدن  ،نداربران زبدان   ییآشدها  ی و افدیا  یرسان ایالع

ایدن  نداربرد   ی بدن افدیا   تواندد  یمد ی مصو  ها با واژا یان،دانشجو

 .یهجامدبها  واژا

 (8931) یمؤمه
هدای   نتدا  در  یدی ین بار ن یحت ی فارسیها از معادل یمیاز ن ی ب

 اند. نرفتن ایالعات بن نار یاوررایانن و فهّ حوزة

 (8931)شیری 
باعد  رواج  مترجمان و متخصصدان   وسیلة بن ها ناربرد متواتر معادل

 شود. ها می این واژا

 

 استفاده عادت به ،سرعت عمل، زمانـ  1جدول 

نتیجةپژوهشپژوهش

 .یسفن تأ یر یب یفارس یها معادل یرشدر روند پذ گذشف زمان (8911)المعی 

 .از زمان اسف یها تابع واژا یرشو پذ یجاافتادگ ییانم (8911)نافی 

 (8911)پور  والی
 یدل دال ینتر ازجملن مهم مصو  یها واژا ةمور  فرههگستان در ارائ اردار بن

 یرش اسف.پذ

 (8913)پور  احمدی
از ابدداع   یشتریاسف نن زمان ب ییها ناربرد مربو  بن معادل ییانم یشترینب

 .گذرد یآنها م
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 ها واژه ییو معنا یصرف های یژگیوـ کیفیت و  1جدول 

نتیجةپژوهشپژوهش

 (8911)المعی 

 .دنه یها را نهد م معادل یرشروند پذ های مختل  چهدمعها بودن ین وند در واژا

 .نهد یرا نهد م ی فارسیها معادل یرشروند پذ های علمی جهبة ادبی واژا

ها را  معادل یرشروند پذ های غربی زبان فارسی و زبان میاناختالف ساخف آوایی 

 .نهد ینهد م

 (8938)نافی 

 اسف. بیگانن یها ازحد با واژا بی عی  زبان فارسی آمیختگی 

 یروزافیون علمد  حاتصطالفارسی برای برخی ا نقص زبان فارسی نداشتن معادل

 بیگانن اسف.

ی سلیمان اربا 

(8931) 

فارسدی مدؤ ر    معدادل  یها رد واژا یا یرشپذیی در تهاس  معهای و ساختار دستور

 هستهد.

 (8931)اشرفی 
ذهدن   از و دور یبدا ناسدازگار، ناز  ییهدا  فرههگستان ساختن واژا یفعدر موفق یلدل

 اسف.

 (8911)گهدمی 

 دارد.آن  یرشدر پذ ینق  اساسی معادل فارسیی آوا خوشو سهولف تلفظ 

 دارد.آن  یرشدر پذ ینق  اساسمعادل فارسی  فهم بودن  رابلی و ادگس

 دارد.آن  یرشدر پذ ینق  اساس ی معادل فارسینوتاه

 .داردمعادل فارسی  یرشدر پذ ینق  اساسیگانن ب ةبن واژ یننید یاربس یامطابس  یمعها

معدادل فارسدی    یرشدر پذ ینق  اساسزبان پرناربرد موجود در  یها استفادا از واژا

 دارد.

 دارد. یرش آندر پذ یدر زبان نق  اساس ی معادل فارسیها خانوادا وجود هم

 (8911)پور  والی

 یرش اسف.پذ یلدال ینتر ازجملن مهم شدا ارائن یها واژا ییمعها یفشفاف

 یرش اسف.پذ یلدال ینتر ازجملن مهم شدا ارائن یها واژا یآههگ خوش

 یرش اسف.پذ یلدال ینتر ازجملن مهم شدا ارائن یها واژای و سادگ ینوتاه

 یرش اسف.پذ یلدال ینتر ازجملن مهم شدا ارائن یها آسان بودن تلفظ واژا

 یرش آن اسف.پذ یلدال ینتر ازجملن مهم ی واژااعتبار اجتماع

 (8911)شری  
 ی معادل فارسی در پذیرش آن نق  دارد.ختار دستورسا

 های معهایی معادل فارسی در پذیرش آن نق  دارد. ویژگی
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نتیجةپژوهشپژوهش

 رعایف اصول ساختواژی در پذیرش معادل فارسی نق  دارد. (8913)خرمایی 

 (8911)مجد 

 ی در پذیرش معادل فارسی نق  دارد.دستور زبان فارس یفرعا

 یرش آن نق  دارد.واژا در پذ بودن نامفهور

 ی در پذیرش معادل فارسی نق  دارد.فظلال تحف ةافرا  در ترجم

 (8913)پور  احمدی
هدا   ندوواژا  یرشها ازجملن عوامل عدر پذ اصطالح ةهم سازی یفارس یتعص  برا

 اسف.

 (8931)انصاری 
ی و صدرف  ةمشدتس فرههگسدتان بدا رابطد     یها از واژا یبرخ ییمعهای و صرف ةرابط

 متفاوت اسف. یموجود در زبان فارس یها واژا ییعهام

 (8931)درخشان 

یهی اهمیدف  گی در واژا یشهاس استفادا از اصول زبان یشتر،ب یرشاستقبال و پذ یبرا

 دارد.

 یشتر نق  دارد.ب یرشاستقبال و پذدر  یشههادیپ یها بودن واژا تر نوتاا

و  نس  یاحمد

 (8933)ارسطوپور 

 یهدا  ازیریدس گدروا   یشهاس علم ایالعات و دان  ةحوز یهای فارس لمعاد یشترب

 اسف. یگی ساختن شداپا و هم یریگ وار ی،ساز واژا ی،نحو

در مخصوصاً در زبان علم اسف،  یهیگی واژا های یواش یننن از بهتر ی،اختصارساز

 ندارد. یگاهیجا یشهاس علم ایالعات و دان  ةحوز

رطرا و همکاران 

 چاپ( یرز)

اسدف و   یانتیاعد  هدای  یددا و پد یمها مربو  بن مفاه واژا از وار یتوجه  درصد رابل

 اسف. یشترب یماد های یداو پد یمبا مفاه یسندر مقا ییها ن واژا ینناربرد ا ییانم
 

 ینیگز واژه یانکاربران زبان و متول های یشو گرا ها نگرشـ  4جدول 

نتیجةپژوهشپژوهش

 (8918)نجفی 
ای تحصیل بدن نشدورهای دیگدر عامدل دگرگدونی زبدان       مهاجرت دانشجویان بر

 اسف.فارسی 

 (8911)المعی 

 نهد. یها را نهد م معادل یرشروند پذ مشکالت فرههگی جامعن

 .نهد یها را نهد م معادل یرشروند پذسازی  ههگار واژادر ی افرای گرایی یفارس

هدا را نهدد    دلمعدا  یرشروندد پدذ   های بیگانن بر معادل فارسدی  تحمیل رال  واژا

 .نهد یم
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نتیجةپژوهشپژوهش

 (8911)نافی 
و  یدج را یعربد  یهدا  حذف واژا ینوش  براهای فارسی  دلیل جا نیفتادن معادل

 اسف.جاافتادا 

 (8931)اشرفی 
غالد    یگانةفخر و مباهات بن تکلم بن زبان ب یعامل نفوذ نلمات خارج ینتر مهم

 .اسف

 (8933)شرفی 
 ف.اس ا رگذار یرشپذ ییانبر مجهسیف  یرمتغ

 اسف. ا رگذار یرشپذ ییانبر م مییان تحصیالت

 وجود دارد. یسیانگل یها بن استفادا از مهاب  و متن زیادی ی گرا (8911)عاصی 

 .یابد تو،ماً افیای  می یالتسطح تحص ی با افیا یگاننمصو  و ب یها ناربرد واژا (8911)پور  والی

 (8911)عقیلی 

 اسف.  یشترب یمههدس یاندانشجو میاندر  ی مصو اه واژا یفو شفاف یفمقبول ییانم

 اسف. ینارشهاس یانمربو  بن دانشجو ی مصو ها ناربرد واژا ییانم یشترینب

 .اسف یاز نارشهاس یشترارشد ب ینارشهاس یاندانشجو یبرا ی مصو ها واژا یفشفاف

 .دارند یررض یها بن استفادا از واژا یشتریب یلتما یدنتر یاندانشجو (8911)محمودی 

 اسف. یرشاز عوامل عدر پذ یمشکالت فرههگ (8913)پور  احمدی

نتددابی و همکدداران  

(8913) 
 .اسف یاناز آرا یشترباندنی ها  مصو  در خانم یها واژا یفو شفاف یفمقبول

 (8931)جمالی 
 یپیشدک  ةجامع میانخود را در  یاند جا نتوانستن یپیشک ةمصو  حوز یها واژا

 باز نههد.

ی و تفضدل  ینارگیار

(8938) 
 ندارد.و در گفتار عمور مردر ناربرد  نیسفجامعن متهاس   یازمصو  با ن یها واژا

 یهی اهمیف دارد.گی مردر در واژا یبن نگرش عموم توجن (8931)درخشان 

 (8931)جعفری 
 یعلمد  ةگوند  یتوانمهدسداز توجن بن الگوهای ساختواژا در گونة ادبی فارسی بدن  

 د.نه نمن می

 (8933)تمیمی 
هددف   یهدی، گی واژا یهدة درزم یدن با وجود نثرت رو یررسمی،و غ یرسم ینهادها

 ی اسف.زبان فارس یعلم ةگون یتوانمهدسازمشتر  دارند. این هدف مشتر  

رطدددرا و همکددداران 

 زیر چاپ()
 .نههد یاستفادا م یجرا یمعادل فارس یدارا یها واژا از مردان از وار یشترزنان ب
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گرفته دربارۀ فرایند پذیرش با اسـتفاده از الگوهـای    های صورت پژوهش  4-1

 نوآوری نتشارا

آن بدا   یبررسد  ،رو یدن . ازادهدد  یدارد و در یول زمان رخ م یاپو یتیماه یانتشار نوآور
. روش نهدد  یمد  یجداد رفتار ناربران ا ییرا در بازنما هایی یفمحدود ی،خط یکردهایرو
مدورد   یهدا  موجدود در نظدار   هدای  یدایی را دارد نن پو یفبلرا ینسامانن ا شهاسی یاییپو

 شدکلی گسدتردا مدورد     بدن  یکدرد رو یدن ا ،سب  ینهم مهعکس نهد. بن یخوب بررسی را بن
پژوهشدگران  ردرار گرفتدن اسدف.     یریتیمختلد  مدد   یها پژوهشگران در حوزا ةاستفاد

 اسف ای نظرین وآورین انتشار .اند ارائن دادافرایهد اشاعن الگوهای ریاضی برای متعددی 
 و اجتمداعی  هدای  شبکن و ها سازمان در نو اندیشة شدن پخ  چرایی و چگونگی بن نن

 یگونداگون  یهدا  الگوهدا و روش  تدانهون (. 191-189 :2003 )پردازد  می فرههگی
نار گرفتن شدا اسف نن ازجملن  مختل  بن یها در حوزا ها یانتشار نوآور یبررس یبرا

 یرشروندد اشداعن و پدذ    یاسف ندن بدن بررسد    8ها یانتشار نوآور یةا نظرآنه ینمعتبرتر
 هدا  یدن و نظر هدا الگو یدن ابرخدی از   ی. در ادامن، بن معرفد پردازد یدر جامعن م ها ینوآور

 .شود یپرداختن م

 یدر انتشار نوآور (یکلجست)آماد رشد  یالگو 4-1-0

شدکل  Sالگوهدای رشدد    های نو و محصدوالت جدیدد غالبداً از    انتشار و پذیرش اندیشن

( سن 1). در تصویر نیی مشهور اسف (لجستین) آماداین ساختار بن رشد نهد.  پیروی می

در  یرشو درصد پدذ  یانتشار نوآور نمودار نوآوری نمای  دادا شدا اسف نن هر ندار

تری نسبف بن نمودار دور و سدور، و   دهد. نمودار اول رشد سری  را نشان مییول زمان 

 .تری نسبف بن نمودار سور دارد نیی رشد سری  نمودار دور

                                                                                                                   
1. Diffusion of Innovations (DOI) theory 
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 (11 :2003 ) در طول زمان یرشدرصد پذی و شکل انتشار نوآورS ـ رشد 2 تصویر

 
و معیتوک   P  معیتوک ذییندوان ب بو ل ،ا را بو      Nرا بو    در این الگو،  معیتوک  و    

دفون در رو  بو     cدهنا. افناد  در م،امو  منبو،   بو  دون       دش ب می Aذییندان ب را ب  
هو  در متو ب معیتوک     ادا. بن بناین  دن  تع س      و  در نب تعو س   یکایگن در ارتب  

اسک. دسبک ذییندوان ب بو   و  معیتوک       cPنتند  بنابن  ذییندان ب ب ل ،ا ص،رت می
ای بنقونار   ه  ب  ذیینداا ا  این تع سهنیک  دهناة احتع لِ نب اسک      دش بA/Nیینی 

ای درم،رد د،نوری مایا بکنا. هعۀ بنخ،رده  بو  ذویین     تبلتغ ت،صت  ش،د    بت،ادا
ه     بت،ادوا ذییندوان ب بو ل ،ا را مجو   بو  ذویین         ش،د. دسبتی ا  تع س منجن دعی

دهنوا. دسوبک    دعو ی  موی   iشو،د و نب را بو     د متواا موی   1د،نوری  نا  دسبک ذیین 
اسوتنمن  )قناری تعو س اسوک   ذیین   احتع ل ذیین  یک ذیینداة ب ل ،ا درص،رت بن

1931 :844-834.) 
 

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

 

N جمعیف نل 
P  (.اند افرادی نن ههوز نپذیرفتن)جمعیف پذیرندگان بالقوا 
A  پذیرفتگان()جمعیف پذیرندگان 

N = P + A        (1-8) 
c نرخ تماس 
i نسبف پذیرش 

cP  =(1-1)  .گیرد یبالقوا صورت م یرندگانپذ میانها  نرخ تماس نل نن در آن تماس 
ciP(A/N) (9-1)    8ای توصین تبلیغاتواسطة   بن = پذیرش 

AR 1پذیرش نرخ
 

 ای واسطة تبلیغات توصین  = پذیرش بن پذیرش در این الگو: نرخ

 ciP(A/N)   (1-3)پذیرش =  یا نرخ ARپس در این الگو: 

 
های اجتماعی و فهی بسیار گسدتردا   هة مربو  بن انتشار محصوالت نو و نوآوریپیشی

های نوین و رشد محصدوالت   های نو، پذیرش فهّاوری اسف. گسترش شایعات و اندیشن
گیری در نظر گرفف  بن این معها نن آن دسدتن   توان همانهد انتشار همن جدید، همن را می

های  نههد. انتشار اندیشن ههد، دیگران را بن آن مبتال مین از افراد نن از نوآوری استقبال می
اند و بداور دارندد، بدا افدرادی ندن آن را       گونن اسف نن افرادی نن آن را شهیدا جدید این

                                                                                                                   
1. word of mouth advertising   2. adoption rate  
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نههدد.   اند و آنها را بن پذیرش این باور نو تشدویس مدی   اند و باور ندارند در تماس نشهیدا
نههدد. ارتبایداتی ندن ممکدن      ان را تشویس مینوبة خود دیگر این پذیرندگان جدید نیی بن

تواند ازیریس تلفن، پسف، پسف الکترونیکدی یدا دیگدر     اسف بن پذیرش مهجر شود، می
ابیارهای ارتبا  از راا دور انجدار گیدرد و الیامدًا نیازمهدد ارتبدا  فیییکدی نیسدف. هدر         

دیگدر، تحدف    عبدارت  مورعیتی نن در آن افراد از رفتار و عقاید دیگران تقلید نههد یا، بدن 
بدن وجدود    8واسطة سرایف اجتمداعی   تأ یر ررار گیرند، ین وضعیف بازخوردی مثبف بن 

آورد. البتن، ورتی جمعیف پذیرندگان بالقوا بن پایان برسد، نرخ پذیرش تا رسیدن بدن   می
 یابد.  صفر ناه  می

 7الگوی انتشار نوآوری باس  4-1-1

وهای سادة رشد، صفر نقطة تعادل اسف. در ایدن  و دیگر الگ (لجستین)در الگوی آماد 
شدود. رشدد اولیدن ازیریدس      الگوها یدرز تشدکیل پذیرنددگان اولیدن توضدیح دادا نمدی      
بدر تبلیغدات    شود و عدالوا  بازخوردهایی خارج از مرز الگوهای سادة انتشار هدایف می

هدای   راا ای و بازخوردهای مرتبط با آن، نن بن جمعیف پذیرندگان بسدتگی دارد،  توصین
ها شدود.   متعددی برای آگاهی وجود دارد نن ممکن اسف موج  پذیرش اولیة نوآوری

هدای مسدتقیم سدازمان     هدای جمعدی و تدالش    اند از: تبلیغدات، رسدانن   ها عبارت این راا
 دههدة نوآوری.  ارائن

الگدویی بدرای انتشدار ندوآوری ارائدن دادا اسدف ندن مشدکل          (8313) 9فرانن باس
نهدد. ایدن الگدو یکدی از      یرز تشدکیل پذیرنددگان اولیدن را بریدرف مدی      و 3اندازی راا

یور گستردا مورد استفادا ردرار   مشهورترین الگوهای رشد محصوالت جدید اسف و بن
اندازی را با این فرض حل نردا اسف نن پذیرندگان بالقوا  گرفتن اسف. باس مشکل راا

غوای آنها با گذشف زمدان تقریبداً   ازیریس مهاب  ایالعاتی خارجی، نن بیرگی و ردرت ا
ردرار گدرفتن   )دهدان   بن ای یا دهان شوند. تبلیغات توصین  ابف اسف، از نوآوری مطل  می

شدود و   بن بازخورد مثبف مهجر مدی  ،درمعرض اجتماع و تقلید( و مهاب  خارجی آگاهی

                                                                                                                   
1. positive feedback by social contagion  2. Bass innovation diffusion model  
3. F.      4. startup  



014 
  4  گزینی واژهمطالعات 

 مقاله 
 ...ها سازی روند پذیرش واژه مدل

 

گوی باس ( ساختار بازخوردیِ ال3)شود. تصویر  تبلیغات تلقی میاز أ ر متپذیرش غالباً 
 .دهد را با این تعبیر نشان می

 

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

 

N جمعیف نل 
P  (.اند افرادی نن ههوز نپذیرفتن)جمعیف پذیرندگان بالقوا 
A  پذیرفتگان()جمعیف پذیرندگان 

N = P + A        (1-8) 
c نرخ تماس 
i نسبف پذیرش 
a ا ربخشی تبلیغات.ضری   

cP  =(1-1) .گیرد یبالقوا صورت م یرندگانپذ میانها  نرخ تماس نل نن در آن تماس 
ciP(A/N) (9-1)    ای توصین تبلیغاتواسطة   بن = پذیرش 

aP (1-1)      واسطة تبلیغات  = پذیرش بن 
AR پذیرش نرخ 

 ای واسطة تبلیغات توصین  ش بنواسطة تبلیغات + پذیر  = پذیرش بن پذیرش در این الگو: نرخ
 aP+ciP(A/N)    (1-1)پذیرش =  یا نرخ ARپس در این الگو: 

 

این الگو شامل مهاب  خارجی آگاهی و پذیرش اسف نن غالباً تأ یر تبلیغات با آن تعبیر و 
وسدیلة   توان در نظر گرفف: داخلدی ندن بدن    گونن تبلیغ می دو ،یورنلی شود. بن تفسیر می
وسدیلة نداربران محصدول انجدار      شود و خارجی نن بدن  ن محصول انجار میتولیدنههدگا

( عبارت اسف از مجموع پدذیرش ناشدی از   AR)شود. در این الگو، نرخ پذیرش نل  می
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یور ضمهی، دیگر بازخوردهای مثبدف جمعیدف پذیرنددگان یدا      و بن)ای  تبلیغات توصین
و دیگدر عوامدل خدارجی.    نههدگان محصول( و پذیرش ناشی از تبلیغدات   تعداد مصرف

انتشار ندوآوری   (لجستین)ای دریقاً مشابن الگوی آماد  پذیرش حاصل از تبلیغات توصین
شود. باس فرض نردا اسف احتمال آنکن ین پذیرندة بالقوا محصول یا  بهدی می فرمول

نوآوری جدید را ازیریس ررار گرفتن درمعرض تبلیغات و حجدم آنهدا و دیگدر عوامدل     
د، در هر دورة زمانی مقدار  ابتی اسف. زمانی نن ین نوآوری وارد جامعن خارجی بپذیر

شود و جمعیف پذیرندگان ههوز صفر اسف، تهها مهب  پذیرش، عوامل خارجی مانهدد   می
رسانی اسف. در ابتدای فرایهد انتشار، تأ یر تبلیغدات در بیشدترین حدد     تبلیغات و ایالع

یور یکهواخف نداه    عیف پذیرندگان بالقوا بنتدریج با ناه  جم خود ررار دارد و بن
 (. 113-111: 8931 استرمن)یابد  می

 رغم  . بننهد تبعیف می شکلS باس نیی معتقد اسف اشاعة محصوالت نوین از الگوی
در و بن آن وارد شددا  هم  یهای مختل ، انتقادهای در حوزا ی باسناربرد گستردة الگو

ف. فدرض  عة الگوی اولین صدورت گرفتدن اسد   توس جهفهایی در سن دهة گذشتن تالش
پدذیرد و پذیرنددگان    الگوی باس این اسف نن هر فرد، درنهایف، محصول جدید را مدی 

دلیدل ایهکدن ندرخ تمداس و      عالوا، بدن  نشهد. بن ها نمی هرگی دسف از استفادا از نوآوری
توانهدد   نسبف پذیرش هر دو مقدار  ابتی هستهد، نخستین پذیرندگان بن همان اندازا مدی 

 (.189همان: )اند  پذیرندگان بالقوا را بن پذیرش وادار نههد نن افرادی نن اخیراً پذیرفتن

 انتشار نوآوری راجرز الگوی  4-1-1

را ارائن نرد. او در نتا  خدود بدا عهدوان     1«ها انتشار نوآوری»نظریة  8311در سال  8راجرز
شدکل در  Sشدکل یدن مهحهدی      ها بدن  یاین نظرین را مطرح نرد نن نوآور ها انتشار نوآوری

ابتدا گروهی از پذیرندگان (. در این نظرین، 191-189 :2003 ) یابهد جامعن گسترش می
پذیرند تا ایهکدن آن   سپس گروا نثیری از جامعن آن را می و هدنه نوآوری استفادا میاز  اولین

 شدود  مدی راجدرز سدعی    رینوآو انتشارنظریة در  شود. نوآوری در جامعن عادی و رایج می

                                                                                                                   
1  . E. M.    2. Diffusion of Innovations (DOI) theory  
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اختراع ساخف و مرحلة  از ،ایالعاتی دربارة روش مهاس  برای پذیرش ین یرح نوآورانن
ها تمایل یبیعی افراد بن تبلیغدات   شود. در بسیاری از نوآوریارائن و رواج، مرحلة ناربرد  تا

افدراد بدن   نهد. معموالً بن محض ایهکدن   ای و ترغی  دیگران با گذشف زمان تغییر می توصین
تدازگی اندیشدة    رود و نسدانی ندن بدن    ای از بدین مدی   نوآوری عادت نردند، تبلیغات توصین

اند درمورد آن صحبف نههدد.   اند، مایل تر پذیرفتن اند، بی  از آنها نن پی  جدیدی را پذیرفتن
تدوان بدا تفکیدن جمعیدف پذیرنددگان بدن        ای را مدی  رط  استفادا و ناه  تبلیغات توصین

نمایانگر درجات مختلفی از استفادا و تمایل بن استفادا هستهد، هرین  مختلفی نن های گروا
افدراد را  (. در الگدوی راجدرز،   183: 8931اسدترمن  )در چارچو  انتشار نوآوری بیدان ندرد   

 انثریف 1،نخستین پذیرندگانزودپذیران یا  8،برحس  سرعف پذیرش در پهج دستة نوآوران
بهددی   یبقدن  1و دیرپذیران 3نهدپذیرواپسین یا انثریف انثریف  9،زودپذیر آغازین یا انثریف

را در  عمومی مدردر  های اجتماعی، نخستین پذیرندگان رهبری افکار نظار اغل در نههد.  می
مشدورت بدن ایدن گدروا مراجعدن       برای نس  ایالعات و بالقواپذیرندگان و  دسف دارند

 (.191-189 :2003 )نههد  می

ی، در یدول  نهد نن براساس آن، ندوآور  عرفی مینوآوری را فرایهدی م انتشار راجرز
 نوآوری(. ibid)د شو اعضای ین نظار اجتماعی توزی  می میانازیریس مسیرهایی  زمان،
در یدا   نههد می تلقیجدید و نو  آن را افراد ی اسف ننیئشیوا یا ش یا اندیشن عقیدة او  بن

 .نهد میتازا جلوا نظرشان 

 ینظر یمبان  5
 سامانه شناسی یاییدر پو یساز مدل یها گام  5-0

 نهدد ندن   می معرفی تکرارشوندا گار پهج رال  در را سامانن شهاسی پویایی استرمن روش
 از: اند عبارت

                                                                                                                   
1. innovators  2. early adopters  3. early majority   
4. late majority  5. laggards  
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 شناسی سامانه سازی در رویکرد پویایی ـ پنج گام مدل 5تصویر 

 سامانهشناسی  پویاییاجزای الگوهای   5-1

 9معلولیت ـ لودار عنم  5-1-0

 یدن آن ا یدل . دلالگدو اسدف   یدر حکم سهگ بهایا علّی و معلولی  یمعلول -نمودار علف
ابدیاری بدرای   ایدن نمدودار    .شدود  یم یمنمودار ترس ینبا ا ابتدا سامانناسف نن ساختار 

 اسف. سامانندر داخل  یردرگ یا عواملها یرای از متغ مجموعن میان یارتبایات علّ یمترس
 یدر متغ روابدط(. )هدا   پیکانو  (عوامل) متغیرها ند ازا عبارت یمعلول -فعل نمودارر عهاص

تأ یر ررار  را تحف  یرهامتغ یرتواند سا می نن یمیتصم یااردار  یف،عبارت اسف از وضع
  رابدل یدا   ینمّد وری،  مانهد سود و بهرا ممکن اسف، یرها. متغیردپذب یر أاز آنها ت یادهد 

 نرریا  یفین، مردر یذهه یرو تصوی خستگ ،اعتبار اعتماد، ییا،انگنهد یا، ما باشهد سهج 
 یدازات از امت یکیو  یسفن آسانینار  یفین یرهایمتغ یممستق یریگ اندازا . معموالًباشهد
 .سازی اسف مدل ایهددر فر یرهانوع متغ ینوارد نردن ا یمعلول -علف نمودارهای یمترس
 استفادا اسمی عبارت یا اسم ین از باید متغیرها ارن برای ،معلولی -علف نمودارهای در
 معلدولی  -علدف  نمدودار  و هستهد( فعل)شدا  انجار عمل نههدة علّی بیان روابط زیرا نرد،

روابدط   یمعلول -دور نمودارهای علف عهصر را. آن رفتار نن نهد، می بیان را الگو ساختار

                                                                                                                   
1. causal loop diagram 
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 یدن ا یفدر وضدع  ییدر تغ یدیان م یدا  یدر دو متغ میان رابطة علّی پیکانها اسف. یرمتغ میان
. اگر متغیر ال  بر متغیر   ا ر بگذارد، ایدن ارتبدا  را بدن ایدن     دهد یرا نشان م یرهامتغ

 دهیم: صورت نشان می

 

 

 ـ اثر متغیر الف بر متغیر ب 6تصویر 

 
 میدان دادا شد، الزر اسف نوع ارتبدا    یصتشخ یردو متغ میان یکن ارتبا  علّیهپس از ا
 یصتشدخ   رابدل  یدر دو متغ میاندو نوع ارتبا   ی،. در حالف نلشودمشخص  نیی آن دو
 :اسف

جهدف   یدن در  یدر دو متغتغییر در ال  بن تغییر   در همان جهدف مهجدر شدود و    
 :نههدحرنف 
 

 
 ـ تغییر متغیر ب در جهت تغییر متغیر الف 7تصویر 

 
هدای   جهدف در  یدر دو متغتغییر در ال  بن تغییر در خالف جهف   مهجدر شدود و   

 نههد: متضاد حرنف

 

 
 ـ تغییر متغیر ب خالف جهت تغییر متغیر الف 8تصویر 

 
ناه  یا  ی افیا یر ال  باع ناه  در متغیا  ی نن افیا یدرصورت یگر،د عبارت بن
نداه  در  یدا   ی اگدر افدیا   و جهف اسدف  یندر  یرد، حرنف دو متغیر   شودر متغ
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هدای   در جهدف  یدر حرنف دو متغ یر   شود،در متغ ی افیایا ناه   یر ال  باع متغ
ارتبا  نوع اول با عالمف مثبف و ارتبا   یرها،متغ میان ةرابط . دریردگ یمتضاد صورت م

 رابطدة  عالمدف  در تعیدین  شدود.  یدادا م ی بر روی پیکان نمای نوع دور با عالمف مهف
 متغیدر  یراتتغی ا ر بررسی هدف و هستهد  ابف متغیرها سایر نن اسف آن بر فرض علّی

 .(181: 8931استرمن )اسف  وابستن بر متغیر مستقل

 های علّی حلقه  5-1-1

شود.  یحاصل م یمعلول - فعل یرةدا ،بستن یرةدا یندر  یمعلول - فروابط عل ی از ترن
 اسدف ندن در آن   شهاختی پویایی ایهدفر یحتوض برای یابیاری مفهوم یعلّ ةحلقدایرا یا 
بدن   یدف، نهادرو  دههد می یلبستن از روابط را تشک ای مجموعن ی،ای از روابط علّ زنجیرا
متصدل   یرمسد  یدن هدا در  یراز متغ ای مجموعن یشوند. ورت یم وصل علف() یناول یرمتغ

 یدن در  ید ، ترت یدن ا دههد. بدن  یم یلرا تشک یعلّ ةحلق، شوند یوصل م یکدیگربستن بن 
بدن آن   مجددداً  یدبا نهیم، یع مشرو یرمتغ ینلن از ئمس یطبراساس شرا یورت یعلّ ةحلق
آورد نن بن آن  یوجود م بن  ساماننرا در ساختار  یبستن عهصر مهم ةحلقیم. بازگرد یرمتغ

سرانجار بدر   ین متغیر ییراتدارد نن تغ مفهور را دربر ین. بازخورد اگویهد می 8بازخورد
 ینگرش خط با بر بازخورد یمبته . نگرشا ر خواهد داشف یینمتغیر خود آن  یمقدار آت

. وجدود بدازخورد در   اسف سوین ین یردو متغ میانروابط  نگرش خطیدر  تفاوت دارد.
بهددی   یمتقسد  ینتدر  ینلد  در شود ندن  یالگوهای رفتاری در حلقن م یجادباع  ا ها حلقن
 نرد. یمتقس 9یتعادلهای  حلقنو  1نههدا یفهای تقو توان آن را بن حلقن یم

 تغییدر  مثبدف  بازخورد درهای بازخورد مثبف هستهد.  ننامانههدا، س یفهای تقو حلقن
هدا   ندوع حلقدن   یدن اشدود.   مدی  مهجدر جهدف   همان آن متغیر در خود تغییر بن متغیر ین
هدای مثبدف از    بدرای حلقدن   از خود نشان دههد. یابهدا تهیل یا یابهدارشد رفتار توانهد یم

 (.198همان: )شود  استفادا می Rعالمف + یا 

                                                                                                                   
1. feedback  2. reinforcing loop  3. balancing loop   
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 کننده یا مثبت ماد حلقۀ تقویتـ ن 9 تصویر

 

 

 کننده برای دو متغیر فرضی ـ حلقۀ تقویت 01تصویر 

 
 سدامانن شدا بدرای   یینا هدف تعی ة تعادلیدر بازگشف بن نقط یداریپا ،یتعادل ةحلق
 آن متغیدر در جهدف   خدود  تغییدر  بن متغیر ین تغییر مهفی، بازخورد در. دهد میرا نشان 
شود با دور  یباع  م ها نوع حلقن یندر ا یبازخورد مهفوجود  .شد خواهد مهجر عکس

سمف  بن سامانن یابد و ی افیا یبازخورد مهف ییانهدف، م ةاز نقط سامانن یفشدن وضع
توان  شود. می استفادا می Bیا  - های مهفی از عالمف برای حلقن .شود یفهدف هدا ةنقط

 (.جا همان)هم تفکین شوند  گذاری نرد تا از گذاری یا شمارا ها را نار این حلقن

 

 
 ـ نماد حلقۀ تعادلی یا منفی 00تصویر 

 

 

 ـ حلقۀ تعادلی برای دو متغیر فرضی 01تصویر 
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 9جریان ونمودار حالت   5-1-1

 یدول  در یرهدا مقددار متغ یرهدا و  متغ میانالزر اسف روابط سامانن برای در  بهتر رفتار 
 :شوند یم یمبن سن گروا عمدا تقس ی الگوهامتغیر .سازی شود ینشب رایانننمن  زمان بن 

تدوان   یمد  3ها، و  ابف یرهامتغ ییاز شهاسا پس 9متغیر نرخ و متغیر نمکی. 1متغیر حالف،
 .داد نشان یانجرحالف و نمودار  ینآنها را در  ی ترن

شدکل   ة زمدانی دور یدن  یدول عهاصری هستهد نن مقدار آنهدا در   ی حالفهایرمتغ
 یجداد ا سدامانن در  ییدری تغ یچهد  چهانچناسف نن  یتیگر وضعبیان حالف یرمتغ .یردگ یم

اسدف   ینا یرهانوع متغ ینا ییدا برای شهاسااروش س .شود یحفظ م یفنشود، آن وضع
معمدوالً  و اسدم   ،متغیر حالدف  .نرد یینتوان تع می نن مقدار آنها را در هر لحظن از زمان

 اسف. و تعداد صورت مقدار  بن

 

 
 افزار پاورسیم متغیر حالت در نرمـ نماد  01تصویر 

 
 شدود  مدی  ترسیم متغیر حالف سمف بن جهتی با پیکانصورت   بن 1ورودی یا نرخ 1جریان
 جهتدی  با پیکانصورت   بن 3یا نرخ خروجی حالف اسف و جریان دههدة افیای  نن نشان

 یدر هر متغ .حالف اسف ناه  دههدة نشان و شود می ترسیم متغیر حالف خارج سمف بن
 ییدر تغ دههدة میدیان  نرخ نشان یر. متغنهد می ییرنرخ تغ یرهایای از متغ مجموعن باحالف 
دارای همدان واحددِ متغیدر     یدا ندرخ   متغیرهدای جریدان   در واحد زمان اسف. یرمتغ ین

 روی شدیرهای  شدوند.  زمدانی تعرید  مدی    ةاند، با این اختالف ندن در یدن بداز    حالف
 ها ها و سیاسف تصمیم .هستهد جریان واپای  ةدههد نشان خروجی و ورودی های جریان

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

                                                                                                                   
1. stock and flow diagram  2. level or stock variable 3. auxiliary variable   

4. constant   5. flow   6. inflow   
7. outflow 
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فعالیتی اسف نن اندازة متغیر حالدف را تغییدر    .فعل اسف ،جریانشوند. متغیر نرخ یا  می
 دهد. می

 

 
 افزار پاورسیم ـ نماد متغیر نرخ در نرم 04تصویر 

 

یرها و سهولف در نمای  متغ میان روابط تر نشان دادن برای شفاف یرهای نمکیمتغ
 .روند معادالت بن نار می

 

 
 افزار پاورسیم ـ نماد متغیر کمکی در نرم 05تصویر 

 

عهدوان    نههدد و در معدادالت الگدو بدن     های الگو مقادیری هستهد نن تغییدر نمدی    ابف
 روند. ضری  بن نار می

 

 
 افزار پاورسیم ـ نماد ثابت در نرم 06تصویر 

 ها تحلیل داده  6
متغیرهای  1و جمعیف پذیرندگان بالقوا 8در الگوی انتشار نوآوری باس، جمعیف پذیرندگان

شدوند. نسدبف    شکل مستطیل نشدان دادا مدی    افیار پاورسیم بن حالف هستهد و در محیط نرر

                                                                                                                   
1. adopters   2. potential adopters  
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های الگدو هسدتهد و     ابف 9ف نلو جمعی 1ضری  ا ربخشی تبلیغات 8پذیرش، نرخ تماس،
 یرشو پدذ  3ای توصدین  یغدات واسدطة تبل   بدن  یرشپدذ شوند و  شکل لوزی نمای  دادا می  بن
شدکل دایدرا اسدف. ندرخ       متغیرهای نمکی الگو هستهد و نمای  آنها بن 1یغاتواسطة تبل  بن

ندوآوری   پذیرش الگوی دادن ررار مبها پذیرش نیی متغیر نرخ الگو اسف. در این پژوه  با
و سدطح   3فخرفروشدی  1،عدادت  3یف،رضدا  1یفیدف، نی، مانهد متغیر جدید باس، متغیرهای

 اسف. اضافن شدااولین  الگویهای اصلی  سازابن  81تور ،

 متغیرهای حالت الگو  6-0
 جمعیف پذیرندگان بالقوا -
 .اند یرفتننپذفعالً مصو  را  ینن معادل فارس افرادی هستهدبالقوا  یرندگانپذ
 پذیرندگان جمعیف -
 برند. اند و بن نار می یرفتنمصو  را پذ ینن معادل فارس هستهد یافراد یرندگانپذ
 رضایف -

 ندن انتظدارات نداربر را   داندد   میسازمان  یناز عملکرد  یا را درجن یفرضا 88ناتلر
احسداس   او، سدازد نداربر را بدرآوردا   انتظدارات  . اگر عملکرد سازمان سازد یبرآوردا م

. (38: 8911و همکداران   ینرامت) نهد یم یتیصورت، احساس نارضا ینا یردر غ یف ورضا
ندار   یرفتن و بدن  و پذ یدناسف نن پسهد یاحساس خشهود یف،مهظور از رضابهابراین، 

 الگدو وارد  یصدورت فرضد    بدن  یدر متغ یدن مربو  بن ا ةدارد. داد یرا در پ بردن محصول
 .اسفدرصد  811تا  1 ینب آن و مقدار شود می

 ور سطح ت -

سطح تورد  سدطح انتظدار نداربران از نیفیدف یدن محصدول و عملکدرد سدازمان          
و  شدود  مدی  الگدو وارد  یصدورت فرضد    بن یرمتغ ینمربو  بن ا ة. داددههدة آن اسف ارائن
 .اسفدرصد  811تا  1 ینب آن مقدار

                                                                                                                   
1. contact rate         2. advertising effectiveness  3. total population   

4. adoption from word of mouth      5. adoption from advertising 6. quality    
7. satisfaction         8. habituation   9. snobbishness  

10. expectation level                         11. P.     
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 عادت -

آیدد و شدامل هدر ندوع      یدسف مد  اسف نن با تکرار مداور بن  یرفتار ییالگو عادت
دهد. در ایهجا، مهظدور   یخودنار و ناخودآگاا انجار م فردنن  اسف ینار یاگفتار  رفتار،

های فارسی اسف نن در مقابل عادت بن اسدتفادا از   از عادت، عادت بن استفادا از معادل
 نلمات بیگانن ررار دارد.

 متغیرهای نرخ الگو  6-1

 نرخ پذیرش -

8نرخ تغییر رضایف -
 

1نرخ تغییر سطح تور  -
 

9ر عادتنرخ تغیی -
 

 متغیرهای کمکی الگو  6-1

 یغاتواسطة تبل  بن یرشپذ -

نگدرش و   ییرو تغ یجادمهظور ا بن ،یگرانبن د یاررساندن پ یاسف برا یتالش یغاتتبل
دههددة   یدنههدا یا ارائناسف نن در آن تول یعملتبلیغ . ایشاندر رفتار و دان   یدگرگون

 خدود  محصدول  یدبالقوا را از تول ربرنا نهد یم یسع هایی فعالیفبا انجار  ین محصول
 یگدذار یرتأ  یبدرا  یغی،هر تبل .شود یانجار م یگوناگون یها عمل با روش ینآگاا نهد. ا

ممکن اسف آگاا نردن،  یغاتهدف از تبلیلبد.  یرا م یو خاص یژاو یطبر مخای ، شرا
 باشد. یادآوری یا نمتقاعد نرد

 ای توصین یغاتواسطة تبل  بن یرشپذ -

 یگدان، چدن  را یجتدرو  یندوع واسدطة    پذیرش بدن  ای توصین یغاتواسطة تبل  نب یرشپذ
و از آن اسدتفادا   ندد ا یراضد ناربرانی نن از محصول  آن در نن نتبی، اسفچن  شفاهی و

از  یکدی  ایدن ندوع تبلیدغ   . نههدد  دیگران را هم ترغی  بن پذیرش و استفادا می، نههد می
 .اسف یغتبل های یواش ینتر مو س

                                                                                                                   
1. satisfaction change rate 2. expectation level change rate  3. habitation change rate   
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 شنسبف پذیر -
 شدود.  برخورد افراد جامعن با یکدیگر در همة موارد بن پذیرش نوآوری مهجدر نمدی  

 آن استفادا خواههدد ندرد.   گیرند، از میررار  نوآوریمعرض در نن یاز افراد یتهها نسر
ها، نن پذیرندگان بدالقوا را مجدا  بدن پدذیرش ندوآوری نهدد، نسدبف         نسبتی از تماس

 شود. پذیرش نامیدا می

 ای الگوه ثابت  6-4

 جمعیف نل -

 بالقوا اسف. یرندگانپذ یفو جمع یرندگانپذ یفمجموع جمعجمعیف نل 

 نرخ تماس -

در  یکددیگر مشدخص بدا    یواحدد زمدان   یدن اسف نن در  ینرخ تماس تعداد افراد
ندن از   یبدا فدرد   یهکدن احتمدال ا  ،اند. هرچن نرخ ارتبا  افراد در جامعن باال باشد ارتبا 
 .یابد می فیای ا ،رات نههدمال نهد یاستفادا م ینوآور
 نیفیف -

شددا و   معادل فارسی ارائن ییو معها ی، آواییساختواژ های یژگیو یفیف،مهظور از ن
 آن و مقددار  شود می الگووارد  یصورت فرض  بن یرمتغ ینمربو  بن ا ةاسف. داد مصو 

 .اسفدرصد  811تا  1 ینب
 فخرفروشی -

 یمتفداوت  های ییاو انگ یلعموالً بن دالمو رواج آنها زبان  ین بن یورود عهاصر ررض
اندد،   عهوان نردا یزبان یریگ ررض یشهاسان برا نن زبان هایی ییاانگ یاندارد. از م یبستگ

در زبددان  یارتبددای یپددر نددردن خ هددا » یددیةدو انگ ی( بددرا311-313: 8311) 8هانددف
« دههددا  زبان ررض یو علم یاسیس ی،فرههگ ماعی،ارزش و اعتبار اجت»و  «یرنداگ ررض
واژا در زبدان   نبودمعهای   ها صرفاً بن واژا وار یرینارگ رائل شدا اسف. بن یشتریب یفاهم
 .اسف یاعتبار اجتماع یا یفنس  هو یواژا برا . گاا استفادا از واریسفن یرنداگ وار
 ضری  ا ربخشی تبلیغات -

                                                                                                                   
1. Ch. F.  
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8ضری  تغییر رضایف -
 

1ضری  تغییر عادت -
 

 نمودار علت ـ معلولی  6-5
 نمودار یکدیگر، از متغیرها متغیرها و مییان ا رپذیری میان مشخص نردن روابط پس از

افدیار   دلیدل ایهکدن ندرر    ( رسم شدا اسف. بن83)صورت تصویر   معلولی مسئلن بن - فعل
گذاری متغیرها از  نهد، برای رسم این نمودار و نار پاورسیم از زبان فارسی پشتیبانی نمی

 شدا اسف. افیار وِنسیم استفادا نرر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلولی پذیرش مصوبات فرهنگستانت ـ نمودار علـ  07تصویر 

                                                                                                                   
1. satisfaction change constant  2. habitation change constant  
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 های علّی حلقه  6-5-0

اسدف ندن از    سدامانن  یدن  علّدی  هدای  رابطن ترسیم برای ابیاری معلولی، - علف نمودار
هدا   نههدا تشکیل شدا اسف. برای در  بهتر مسئلن، این حلقن تقویف و تعادلی های حلقن
سن حلقدة مهفدی   از در این پژوه ،  شدا ارائن یالگواند.  صورت جداگانن بررسی شدا  بن
. شددا اسدف   یلتشک R2و  R1نههدا(  تقویف)مثبف  حلقةدو و  B3و  B1 ،B2 تعادلی()

پدذیرش  و  ای نداربران  واسدطة تبلیغدات توصدین     پدذیرش بدن   یدر دو متغ از یرش،نرخ پذ
ندرخ  »با « جمعیف پذیرندگان»پذیرد.  ن تأ یر میواسطة تبلیغات رسمی ازیریس مسئوال  بن
ندم   ین ندرخ بدا همد   «بدالقوا  جمعیف پذیرنددگان »نن  یدرحال یابد، یم ی افیا «یرشپذ
 .شود یم

 یدر بدر متغ  «بدالقوا  جمعیدف پذیرنددگان  »و  «یغدات تبل یا ربخشد  ی ضدر » یردو متغ
 «پذیرنددگان بدالقوا  » ی افدیا  ،B1 ةدر حلق. گذارند یم یرتأ  «واسطة تبلیغات  پذیرش بن»

باعد    یدی ن یدن متغیدر  ا ی و افدیا  شدود  می «یغاتواسطة تبل  بن پذیرش» ی موج  افیا
را  «بالقوا پذیرندگان جمعیف» «پذیرشنرخ » ی اما افیا شود. یم «پذیرشنرخ » ی افیا

 .شوند یلبالفعل تبدپذیرندگان بالقوا بن  پذیرندگان ینن تمام ییتا جا دهد، می ناه 
 

 
 B1ـ حلقۀ  08 تصویر

 
، «ندرخ تمداس  »، «جمعیف ندل »، «جمعیف پذیرندگان»، «جمعیف پذیرندگان بالقوا»
واسدطة تبلیغدات     پدذیرش بدن  » یدر بدر متغ  «رضدایف »و « نسبف پدذیرش »، «فخرفروشی»

موجد   ی  عواملی نن تأ یر مثبف دارندد،  اافی B2. در حلقة گذارند یم یرتأ  «ای توصین
نرخ » ی باع  افیا یین ین متغیرا ی و افیا شود می «یغاتبلواسطة ت  بن پذیرش» ی افیا
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 را نداه   «بدالقوا  پذیرنددگان  جمعیدف « »پدذیرش ندرخ  » ی اما افیا شود. یم «پذیرش
 .شوند یلبالفعل تبدپذیرندگان بالقوا بن  پذیرندگان ینن تمام ییتا جا دهد، می

 

 

 B2ـ حلقۀ  09تصویر 

 

 یرتدأ   «رضایف» یربر متغ «ری  تغییر رضایفض»و  «سطح تور »، «نیفیف» یرمتغ سن
یدن  ا ی و افیا «افیای  رضایف» موج « سطح تور » ، ناه B3. در حلقة گذارند یم

 شود. یم «سطح تور » افیای باع   یین متغیر

 

 
 B3ـ حلقۀ  11تصویر 

 
وسدیلة نداربران فعلدی     های معرفی خدمات و محصوالت جدید، تبلیغات بدن  یکی از راا
پذیرنددگان(، میدیان توصدین بدن افدراد دیگدر       )، با افدیای  نداربران   R1حلقة  اسف. در

یابد نن این خود تأ یر مثبتی بر نرخ پذیرش و  ای نیی افیای  می واسطة تبلیغات توصین  بن
دهد. مهظدور از حلقدة مثبدف ایدن      روند رشد پذیرندگان دارد و تعداد آنها را افیای  می
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و  شدود  مدی « ای توصدین  تبلیغات» ی موج  افیا «گانپذیرند جمعیف» ی افیااسف نن 
ندرخ  »و بدا افدیای     مثبدف دارد  یرتأ  «یرشنرخ پذ» بر یین« ای توصین تبلیغات» ی افیا

 .یابد نیی افیای  می« جمعیف پذیرندگان»، «پذیرش
 

 

 R1ـ حلقۀ  10تصویر 

 
نسدبف  »سدی،  هدای فار  نداربران بدن اسدتفادا از معدادل    « عادت»، با افیای  R2در حلقة 
ای نیی افدیای    واسطة تبلیغات توصین  و درنتیجن، مییان توصین بن افراد دیگر بن« پذیرش

 دهد. ناربران دارد و آن را افیای  می« عادت»یابد نن این خود تأ یر مثبتی بر  می

 

 

 R2ـ حلقۀ  11تصویر 

 نمودار حالت و جریان  6-5-1

حالدف و  در نمدودار   آنهدا را  ی توان ترن یم های الگو، و  ابف یرهامتغ ییاز شهاسا پس
افیار پاورسیم رسم شددا   ( با نرر19)نمودار حالف و جریان در تصویر  .داد نشان یانجر

هدا   نهد، نار متغیرها و  ابف افیار از زبان فارسی پشتیبانی نمی این نرردلیل ایهکن  اسف. بن
 میدان الزر اسف روابدط  سامانن  برای در  بهتر رفتاربن زبان انگلیسی نوشتن شدا اسف. 

 .سازی شود ینشب رایانننمن  زمان بن  یول در یرهامقدار متغیرها و متغ
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 ی الگواعتبارسنج  6-6
 را گونداگون  فرایهددهای  بتدوان  آن وسدیلة  بدن  مؤ ر باشد ندن  ابیاری تواند می زمانی الگو

مهدد   تفکدر نظدار   دیددگاا  بدا  را مختلد   های سفسیا و ها فرانامن آن،نمن  بن  یا بررسی
 اعتبارسدهجی  هدا،  ارزیدابی  و هدا  بررسی نتایج اعتبار از ایمیهان نس  برای. نرد ارزیابی
و  یا نیاند و را یمفهوم در دو بخ  الگو اعتبارسهجی .اسف ضروری و الزر شریی الگو
الگدو   یاعتبارسدهج ساختار و روابط ازیریس در مرحلة اول ود. ش یانجار ممرحلن  دودر 

 بیهدی  ی در پد  شددا  ییراح یبعد درف الگو ةو در مرحل شود یم ییدتأ یحد یطدر شرا
هدای   دا در جددول شد  نارائ یحاتتوض ی،در بخ  مفهوم .شود یم یبررس یرهارفتار متغ

 ین،بدرا  اسف. عالوا الگوروابط موجود در  یبانپشت اتنظرعهوان   ( بن3)( و 9)(، 1)(، 8)
ابتدا  یا نیانرا الگویارزیابی  برای .شود میاستفادا  ییو خبرگان ن تاداناسر سای اتاز نظر
انتخدا    ،و مرج  مهم عهوان متغیر  بن ی،وارع ةاستفاد یرهای مربو  بنری متغتارف الگوی
ارزیدابی   9تأییدد پدارامتر،   1نفایدف مدرز،   8های سازگاری ابعدادی،  آزمون سپس شود. می

 یبررسد  1ار نامتعدارف و آزمدون تحلیدل حساسدیف    و رفتد  1شدرایط حددی   3ساختاری،
 .شود یم

 آزمون سازگاری ابعادی  6-6-0

معدادالت در دو   تمدار  در یرهدا دهد نن آیا ابعداد متغ  پاسخ می پرس بن این این آزمون 

هدا در   سمف معادلن، در حالف موازنن ررار دارند یا نن. موازنة واحدهای دو سمف معادلن

افیار پاورسیم تأیید شددا اسدف. در صدورت عددر تأییدد،       نرر نمن شدا بن  الگوی ارائن

 دهد. افیار با عالمف سؤال این ناسازگاری را نشان می نرر

 مرز یتآزمون کفا  6-6-1

مفاهیم و متغیرهای مهم مرتبط با موضوع دهد نن آیا  پاسخ می پرس بن این این آزمون 

                                                                                                                   
1. dimensional consistency test  2. boundary adequacy test  

3. parameter verification test  4. structure verification test  

5. extreme conditions test  6. sensitivity analysis test  
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در و پیشدیهة پدژوه    ا از نظر خبرگدان  استفاداند یا نن. با  در داخل مرز الگو ررار گرفتن

 شود. تأیید مینفایف مرز متغیرها و روابط میان متغیرها، شهاسایی 

 آزمون تأیید پارامتر  6-6-1

بدا  مقایسدة آنهدا    مرج  و الگوهای ی، با بررسیمبانی نظر ةمطالعدر این آزمون، پس از 

نشدود،   مشداهدا  ید عددد از بُعد  الگو یبهد تهارضی در صورت، چهانچن شدا ارائن الگوی

 خواهد بود. حوزا ة ایننارشهاسان و افراد خبرالگو مورد تأیید 

 آزمون ارزیابی ساختاری  6-6-4

. شدکل اسدف  S یرفتدار  یالگدو  یداراندوآوری   یر پدذیرش متغیور نن گفتن شد،  همان

ندوآوری   یرشرفتار پدذ  این مقالن مشابندر رفتار متغیر پذیرش  یساز ینشب یجنتاچهانچن 

 شددا  انجار یساز صحف مدل باشد، یهنزم ینگذشتن در ا های پژوه و  یوارع یایدر دن

نداربرد   ی و ندرخ افدیا   یرفتار وارعد  (13)( و 11)(، 11)(، 13)تصاویر  .شود تأیید می

 یسدف ب یید در را در یول زمدان،   «یدسوبس»و  «یارانن» ،«نوپتر یهل»، «بالگرد» یها واژا

 اند. شکلS یرفتار یالگو یداراین تصاویر ا .دههد ینشان م یر،سال اخ
 

 
 بالگرد ۀکاربرد واژ یشو نرخ افزا یواقع ۀرفتار استفادـ نمودار  14تصویر 
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 کوپتر یهل ۀکاربرد واژ یشو نرخ افزا یواقع ۀرفتار استفادـ نمودار  15تصویر 

 

 
 انهیار ۀکاربرد واژ یشو نرخ افزا یواقع ۀرفتار استفادـ نمودار 16تصویر 

 

 
 یدسوبس ۀکاربرد واژ یشو نرخ افزا یرفتار واقعـ نمودار  17تصویر 
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 و رفتار نامتعارفی حد یطآزمون شرا  6-6-5

 ی،خروجد ی و بررسدی  ثرنحددا  و یدر حالف حددارل  یاصل ی متغیرهایررار دادن برخ
دادا  پاسدخ  پرسد  بن این  یدر آزمون شرایط حد. اسف الگو آزمون یها از روش یکی
 یرهدا متغ امدا ممکدنِ   ی،نن درمعرض مقادیر حد تمار معادالت درصورتی آیا نن شود می

 ییدرات تغیرهدا،  متغ یرآزمدون بدا حدذف تدأ     یدر. در ایدن   معهادار هستهد یا خ یرندررار گ
 .شود مینامتعارف بررسی 

در آزمون اول، ضدری  ا ربخشدی تبلیغدات صدفر فدرض شددا اسدف. نتیجدة ایدن          
تبلیغات یا ناه  ا ربخشدی   پذیرندگان درصورت حذف یرمتغدهد  مقداردهی نشان می

شدکل، ندن   Sخواهد داد و این رفتار مهطبس بدر رفتدار    از خود نشان رفتار نامتعارفیآن، 
 رفتار اصلی و مورد انتظار اسف، نیسف.

در آزمون دور، نرخ تماس ناربران با یکدیگر، صفر فرض شددا اسدف. نتیجدة ایدن     
رفتدار  نن با هم در ارتبدا  نباشدهد،    یدرصورت ،پذیرندگان یرمتغدهد  مقداردهی نشان می

شکل، نن رفتار اصلی و Sخواهد داد و این رفتار مهطبس بر رفتار  از خود نشان نامتعارفی
 مورد انتظار اسف، نیسف.

لحاظ ساختواژی، آوایدی و معهدایی، از     در آزمون سور، امتیاز نیفیف واژة مصو  بن
اسف. نتیجة این مقداردهی ندن بسدیار نمتدر از مقددار     واحد فرض شدا  1واحد،  811
نداه  نیفیدف واژا،   پذیرندگان درصدورت   یرمتغدهد  ( اسف، نشان می11)فرض  پی 

شکل، ندن رفتدار   Sخواهد داد و این رفتار مهطبس بر رفتار  از خود نشان رفتار نامتعارفی
 اصلی و مورد انتظار اسف، نیسف.

 31واحد،  811های بیگانن، از  ی بن استفادا از واژادر آزمون چهارر، مییان فخرفروش
( 81)فدرض   واحد فرض شدا اسف. نتیجة این مقداردهی نن بسیار بیشتر از مقدار پی 

فخرفروشدی بدن اسدتفادا از     افدیای   پذیرنددگان درصدورت   یرمتغدهد  اسف، نشان می
تار مهطبدس بدر رفتدار    خواهد داد و این رف از خود نشان رفتار نامتعارفیهای بیگانن،  واژا

S.شکل، نن رفتار اصلی و مورد انتظار اسف، نیسف 

 آزمون تحلیل حساسیت  6-6-6

  .شود میبررسی  یرها، تأ یر این تغییراتمتغ تغییربا تحلیل حساسیف، در آزمون 
دههدد.   یغات را نشان میتبل یبن ا ربخش یفآزمون حساس( نتایج 13)( و 11)تصاویر 
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نهد  سازی، با افیای  ا ربخشی تبلیغات، زمان پذیرش ناه  پیدا می براساس نتایج شبین
 افتهد. ها زودتر جا می و واژا
 

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

 

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

 

دههدد.   نیفیدف واژا را نشدان مدی   بدن   یفن حساسد آزمو( نتایج 98)( و 91)تصاویر 
ها از نیفیف خوبی برخوردار باشدهد، زمدان پدذیرش     سازی، اگر واژا براساس نتایج شبین

 افتهد. نهد و زودتر جا می ناه  پیدا می
 

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

 
دههدد.   فخرفروشدی را نشدان مدی   بدن   یفآزمون حساسد ( نتایج 99)( و 91)تصاویر 

سازی، با افیای  فخرفروشی بدن اسدتفادا از نلمدات بیگاندن، زمدان       براساس نتایج شبین
 شود. های فارسی بیشتر می پذیرش معادل

 

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

 

 
 %61فخرفروشی = ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط  11یر تصو
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 ها یاستس یابیو ارز ینتدو  6-7

هدا   پس از تعیین ساختار و رواعد ریاضی حانم بر متغیرها و اعتبارسهجی الگو، سیاسدف 
سازی مورد بررسدی   ها با شبین شود و آ ار این سیاسف مختلفی پیشههاد می های و فرانامن
 ،در ابتددا  ،هدای فارسدی   از معدادل  امییان اسدتفاد  سامانن،توجن بن رفتار  باگیرد.  ررار می

 مرور  بنشود نن سرعف این رشد  سپس دارای رشد نمایی می و بودا اندنیدارای رشد 
این رفتار را واپای  یا هدایف ندرد.  توان  می یهای یابد. با اتخاذ سیاسف زمان ناه  می

و ن های بیگانن ناسدت  ف زمان از تعداد ناربران معادلبا گذشتوان تدابیری اندیشید نن  می
بدرای رسدیدن بدن ایدن هددف،       .ا شدود های فارسدی افدیود   نههدگان از معادل بر استفادا
توان معرفی و نتایج اعمال هر نددار را بررسدی ندرد. در ایدن      های متفاوتی را می فرانامن

 پژوه  چهار فرانامن ارزیابی شدا اسف:
 ی رسان و ایالع یغاتتبل ( افیای 8
 یهی گی نار واژا سرعف ی افیا( 1
  یهیگی نار واژا نیفیف ی افیا( 9
 .غیرفارسی های واژاناه  تفاخر بن استفادا از ( 3

 یرسان و اطالع یغاتتبل افزایش  6-7-0

خدمات و  یمعرف یبرا یغاتی گوناگونیتبل یاز ابیارها ها سازمانامروز  یررابت یایدر دن
در  یعقد  نمانهدد. عوامدل مختلفد     یبدان رر یرنههد تا از سدا  میتفادا محصوالت خود اس

 یییونی و چنتلوچن  یویی وچن راد یغ،تبل اسف. ینا رگذار  یغاتیتبل یارپ ین یا ربخش
در ایدن   .یدد را جلد  نما  اوبتواند با مخای  ارتبا  برررار نهد و توجن  یدبا ی،مطبوعات

گیریم و سپس این مقدار  در نظر می 11111,1فرضی فرانامن، ابتدا، ا ر تبلیغات را مقدار 
سازی، افدیای  ا در    گیریم. براساس نتایج شبین در نظر می  1111,1 نهیم و را دا برابر می

 تبلیغات تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.

 گزینی افزایش سرعت کار واژه  6-7-1

 یرشپدذ  یدل دال ینتدر  ازجملدن مهدم    مصو یها واژا ةمور  فرههگستان در ارائ ردار بنا
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هدای   گییهی با سرعف بیشتری صورت گیرد، ناربران بدن اسدتفادا از واژا   اگر واژا اسف.
عدادت نداربران بدن اسدتفادا از      ی افیازمان با  مرور  بن نههد و جدید بیگانن عادت نمی

اسدطة  و  بدن  یگدر بدن افدراد د   ینتوصد  ییانم یجن،و درنت یرشنسبف پذ ی،فارس یها معادل
سدازی، افدیای  سدرعف     یابدد. براسداس نتدایج شدبین     یم ی افیا یین ای ینتوص یغاتتبل
 گییهی تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.  واژا

 گزینی افزایش کیفیت کار واژه  6-7-1

وچدرا و سدب     محل مهارشن و موضوع چونهموارا  یفارس یها معادلجانشین ساختن 
مختلد    یهدا  شهاسان و متخصصان حدوزا  ی مردر، مترجمان، زبانها ازسو انواع وانه 
 یبدرا  یفرههگسدتان را معدادل مهاسدب    مصو  های اسف. ناربران گاهی واژا علور بودا

هدا را   دانهدد، ایدن واژا   نمدی  اندد  شددا  یوارد زبدان فارسد   یگدر د های زباننن از  ینلمات
گییهدی   ، افیای  نیفیف نار واژاسازی برند. براساس نتایج شبین پذیرند و بن نار نمی نمی

 تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد. 

 غیرفارسی های واژهکاهش تفاخر به استفاده از   6-7-4

فخدر و   ،اول ةدر درجد  ،در هدر دورا  ی،نفدوذ نلمدات خدارج    واملع ینتر مهمیکی از 
 یهدی ب دنمغالد  اسدف و مهشدأ آن خدو     یگاندة بدن زبدان ب   ییگو مباهات بن تکلم و سخن

 یهدا  تفداخر بدن اسدتفادا از واژا    سدازی، نداه    براسداس نتدایج شدبین    اسف. یاجتماع
 یرفارسی تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.غ

 نتایج  7
فرههگسدتان ازسدوی جامعدن و اسدتفادا از      یشههادیپ یها واژا یرشپذ ییانم ی افیا یبرا

و آگداا   یرسدان  رددر، ایدالع   یناول یگانن،ت بها و اصطالحا لغف یجا بن یفارس یها معادل
و  یفارسد  یهدا  معادل ةدادن بن ناربران، زمان ارائ یو آگاه یرسان نردن مردر اسف. ایالع
 یگاندن، و نلمدات ب  یفارسد  یها عادت بن استفادا از معادل یهی،گی سرعف عمل در امر واژا

بدن اسدتفادا از    یشد نداربران و فخرفرو  یفسطح تور  و رضدا  ی،فارس یها معادل یفیفن
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 یدن پاسخ ا یافتن ی. برای هستهدفارس یها معادل یرشاز عوامل مؤ ر بر پذ یگاننب یها واژا
ندن   ای یگاندن از نلمدات ب  یفارسد و نوشدتار  در گفتار  یچرا ناربران زبان فارس ننپرس  

 ینظرسدهج  یدن  پذیرندد،  یمصو  را نم یها و معادل نههد یدارند استفادا م یمعادل فارس
 8911 ینظرسدهج  یدن انجار گرفف. در ا یاجتماع یها از شبکن یکیدر  یمجاز یفضادر 
اسدتفادا از   یدل دل»پرسد   و بن  ردندشرنف ن ،مردو اعم از زن  نردا، یلتحص زبان یفارس
زیداد  ارتبدا   » ر،ی، 111 «ینس  مهیلف اجتمداع »پاسخ دادند.  «یگانن چیسف؟ب یها واژا

 «یگاندن عادت بن استفادا از نلمات ب»ر،ی،  131 «رفارسییغ یبا محتوازبان  ناربران فارسی
خدایر نداشدتن بدن     علدس ت»ر،ی،  391 «یزبان فارسد  ی خطر تضع ناآگاهی از»ر،ی،  331

 931 «مفهدور  یسدر انتقال در یفارس یها واژا یینارسا» ر،ی و 919 «یمل یففرههگ و هو
جملدن از مکالمدات    811 یگدری، د یدر نظرسدهج ر،ی را در این نظرسهجی نس  نردند. 

 ةواژ یدن حددارل   یدارا هدا  نجملد  یننن هر ندار از ا نردا، یلتحص مردو  زندا  ةروزمر
زن و مدرد در   زبدان  یفارسد  یسندو  و  311 یدار در اخت ،بدود  یگانن با معادل فارسی رایجب

و احسداس خدود را    یدیا خواسدتن شدد انگ   یشانمختل  ررار گرفف و از ا یسه یها گروا
 ،شدهوندا  یدا و چن در مقار خوانهددا   یهداگو یا یسهداچن در مقار نو ها، لنمج یننسبف بن ا

از  یآگداه  رعدد »را  یسدی انگل یهدا  اسدتفادا از واژا  یدل از افراد دل یمیاز ن ی نههد. ب یانب
عهدوان نردندد. در   « مفاهیم یسدر انتقال در یفارس یها واژا یینارسا» یا «یفارس های  معادل

ندن در گفتدار و    یفدرد  نردندد  یاغل  تصور مد  یین یگانننلمات ب ةشهوند یامقار خوانهدا 
نسد  مهیلدف   » یدر پد  نهدد،  یمد  روی یدادا ز یگاننب یها در استفادا از واژا ینوشتار فارس
را متقددابالً بددا  یهداحسدداس ناخوشددا یددناهددای بیگانددن  واژا شددهوندگاناسددف.  «یاجتمدداع

گویهددا  خود را در مقابل  «یهیلف اجتماعم»تا  نردند یجبران م یگاننب یها واژا یرینارگ بن
و  یگاندن نکدردن از نلمدات ب   یدا اسدتفادا ندردن    ی،نظرسدهج  ینا یجباال ببرند. براساس نتا

 یغدات تبل» یدف موضدوع اهم  یدن هدم دارد. ا  یفبن بافف و مورع یبستگ یفارس یها معادل
 دهد. یپژوه  را نشان م یالگودر  «ای ینتوص

ای فارسی و مصو ، نن متغیرهای الگوی این مقالدن  ه عوامل مؤ ر بر پذیرش معادل
، «هدا  نامدن  بخد   ،ها دستورالعمل ی،رسان ایالع یغات،آموزش، تبل»هستهد، بن چهار دستة 

« هدا  واژا ییو معها یصرف های یژگیو و یفیفن»، «عادت بن استفادا ،سرعف عمل، زمان»
بدا اتخداذ   اند.  تقسیم شدا« ییهگی واژا یانناربران زبان و متول های ی ها و گرا نگرش»و 

بدا گذشدف   مییان پذیرش را هدایف نرد و تدابیری اندیشدید ندن   توان  می یهای سیاسف
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های فارسی  نههدگان از معادل و بر استفادان های بیگانن ناست زمان از تعداد ناربران معادل
نتدایج   توان یراحدی و  های مختلفی را می برای رسیدن بن این هدف فرانامن .ا شودافیود

هر ندار را بررسی نرد. در این پژوه  چهار فرانامن مورد ارزیابی ردرار گرفتدن اسدف.    
اسف. در  یرسان و ایالع یغاتتبل ی افیا یشههادی،پ فرانامة ینتر و مهم ینمؤ رتر اولین،
خددمات و   یمعرفد  یبدرا  گوناگونی یغاتیتبل یها از ابیارها امروز سازمان یررابت یایدن

 یدر ا ربخشد  ی. عوامدل مختلفد  نههد یاستفادا م برای ررابف با رریبان ،محصوالت خود
و چدن   یییدونی چدن تلو  یدویی و چدن راد  یدغ، تبل یدن ا رگدذار اسدف.    یغاتیتبل یارپ ین

. یدد را بن خود جلد  نما  اوبتواند با مخای  ارتبا  برررار نهد و توجن  یدبا ی،مطبوعات
 ینداربران فعلد   وسدیلة  بدن  یغاتتبل ید،خدمات و محصوالت جد یمعرف یها از راا یکی

 یدی ن ای ینتوصد  یغدات واسدطة تبل   بن یگربن افراد د ینتوص ییانناربران، م ی اسف. با افیا
و  دارد یرنددگان و روند رشد پذ یرشبر نرخ پذ یمثبت یرخود تأ  یننن ا یابد یم ی افیا

نداربر   هدا  نیلیدو بدا م  یاجتمداع  یهدا  هدا و شدبکن   . رسدانن دهدد  یم ی تعداد آنها را افیا
دارند. توجن رسانن  ینق  مهم یزبان فارس ی و هم در تضع یفهم در تقو زبان یفارس
بدر   عدالوا  .مدؤ ر باشدد   یاندانشدگاه  یدژا و در ناه  مقاومف عمور جامعن بدن  تواند یم

 یسداز  فرههدگ  یبدرا  یدد با یدی هدا و نهادهدا ن   سازمان یگروپرورش، د ها و آموزش رسانن
. نارمهددان، اسدتادان و   یایهدد ب یددان بن مو پاسداری از آن  یارساز زبان ف یحصح ةاستفاد
 یسداز  در شدفاف  توانهدد  یمد  یین یفرههگستان زبان و اد  فارس یهیگی واژا یاندانشجو

و  بن همین مهظور مؤ ر باشهد. یساز و واژا گییهی واژا ةفرههگستان در حوز های یففعال
 ی پدو »یرح جدیدی با عهوان  8داریپا ةتوسع ةمدرس ی،با هدف حفاظف از زبان فارس

 یاز زبدان فارسد   یپاسددار  ةنن با دغدغ در دسف دارد «یاز زبان فارس یمردم یپاسدار
 داشد  یدیی ر برنامدن  یددار پا ةاصول توسدع همسو با و  یمل یفهو یدیعهوان عهصر نل  بن

ز خود ا یها اهداف و برنامن یشبردپ یبرا تواند یم ارسیفرههگستان زبان و اد  ف اسف.
متخصدص   یروهایداشتن باشد و ن یآن همکار یاننهد، با مجر یفحما ییها یرح ینچه

بدا عهدوان    یدی مستقل و مجیا گرواالزر اسف همچهین ررار دهد.  یارشانخود را در اخت
مسدائل   ی،علم یدگااشود تا از د یلدر فرههگستان تشک یزبان فارس یشهاس گروا جامعن

                                                                                                                   
1. http://sdschool.ir/ 
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زبدان و ازجملدن    یدیی ر مطالعات برنامن یوسو مفو س یرا بررس یزبان فارس یاجتماع
 ،در حال حاضر. جامعن مشخص نهد یاتو با توجن بن وارع تر یسرا بهتر و در یهیگی واژا

 یشدان ا ةبدر عهدد  بیشتر  یغ،و تبل یرسان ایالع یفةنن وظ ،ها ها و رسانن دانشگاا و مدارس
اسدتفادا از   یبدرا  یو الیامد  اند توجن یناآگاا و ب یانسبف بن مصوبات فرههگستان  ،اسف
و  یریگ دارند و با تعص  و جبهن یآگاه یاز مصوبات تا حدود یا بیههد نمیها  واژا این
 ی ردر افیا یناول رسد ینظر م . بن نههد یمخالفف مآنها با بن نار بردن  یرزبانیدالیل غ  بن
 یرا در پد  یشدان و آگاا نردن ناربران اسف نن ناه  مقاومدف ا  یرسان ایالع یرش وپذ

در نگدرش افدراد و نداه  مقاومدف      ییربن تغ توان یاردامات م ینا یجاز آ ار و نتا دارد.
از  یمردمد  یپاسددار  ی پدو  یاشارا نرد. هدف فعل یفارس یها استفادا از معادل مقابل

از گسدترش   یریجلدوگ  ین،و همچهد  یرسان مردر، ایالع یآگاه ی افیانیی  یزبان فارس
اسف نن  ینهاد دائم سازمان مردر ین یجاداآن بلهدمدت  هدفاما  ،اسف یگاننب یها واژا
 یجو تدرو  یغبن تبل حال، و درعینمردر و فرههگستان عمل نهد  یانم یعهوان پل ارتبای  بن

فرههگسدتان و   یدان م یو ردو  یارتبا  دائم هایی، یرح ینبپردازد. با چه یفارس یها واژا
 یدف مهدد تقو  نظدار  ای یواشد   بدن یهدی  گی واژا گروا یو روابط عموم شود یمردر برررار م

 .یابد می ی بازو افیا ینفرههگستان ازیریس ا ییردرت اجرا و شود یم

 های آینده پیشنهاد برای پژوهش  7-0

هرگدی   ندن  اسف آن موجود الگوهای سایر و شدا ارائن الگوی درمورد اهمیف حائی نکتة
 بدرای  گفف ایدن الگدو   توان می بلکن د،هسته جانبن همن و نامل شود این الگوها نمی ادعا

ازآنجاندن  نیسف.  تقابل در وارعیف با و اسف جدید مفید محصول توسعة روابط تشریح
و  یشدی پرهییهدن  آزما یف،مختل  در وارع راهبردهایدرربال اتخاذ  ساماننرفتار  ةمشاهد

 در عمدل  ی ،هدر آزمدا   ، بدا مشخصدات سدازمان   ییدر تغ یدی بازگشف اسدف و ن  یررابل غ
را بدن   مدا  تواندد  یاسدف ندن مد    هدایی  یواشد  یناز بهتر یکیسازی  مدل ،اسف رممکنغی
شدا این امکان را بدرای مددیران    یراحی الگوی از وروع رادر سازد. ی پ یهی نتایجب ی پ

 هدای  فرانامدن  ها و سیاسف سازی نن با در  بهتر رفتار عوامل مؤ ر و شبین نهد فراهم می
نن بدن هددر رفدتن زمدان و مهداب  مهجدر        ،سعی و خطا های مبتهی بر مختل ، از تصمیم
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توانهدد در اتخداذ تصدمیم و     گییهی مدی  اندرناران امر واژا دسف. خودداری نههد ،شود می
ها اسدتفادا نههدد. نقدد     های این ربیل پژوه  های فارسی از نتایج و یافتن تصوی  معادل

در فرههگستان رطعاً گییهی  و واژاسازی  روند واژاو های مصو   دلسوزانن و علمی واژا
و و رشدد  هدای فارسدی مصدو      بدا معدادل  های خارجی  بن بهبود روند جایگییهی واژا

تدأ یر عوامدل متعدددی     یهد پذیرش، تحدف  افر زبان فارسی نمن خواهد نرد.گسترش 
نیفیدف محصدول، رفتدار رریبدان، عملکدرد       مانهدد توان بن مواردی  می ،اسف. برای مثال

. وارد ندرد های ناربران و زمان ورود بن جامعدة هددف اشدارا     ژگیمسیرهای توزی ، وی
شددا بدن وارعیدف     شدود الگدوی ارائدن    نردن متغیرهای بیشتر بن الگوی اولین باعد  مدی  

 ،سوی دیگر تری بگیرند. از های راهبردی مهاس  تر شود و مدیران بتوانهد تصمیم نیدین
مدان    ی اسدف ندن  لگدو محددودیت  آزمون رفتدار ا  برایعدر دسترسی بن آمار و ایالعات 

مهددان   نشود عالرد  پیشههاد می ،رو . ازاینشود میگسترش بیشتر الگو توسط پژوهشگران 
شددا در ایدن    ارائدن  یمتغیرهدای نلیددی دیگدر بدن الگدو     افیودن این حوزة پژوهشی با 

 .دههد ارائنتری  یافتن پژوه ، الگوهای توسعن

 ها پیوست  8

 
 پاورسیم افزار ـ محیط نرم 14تصویر 
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 های ریاضی ـ نحوۀ نوشتن معادله 15تصویر 




 سازی ـ نتیجۀ شبیه 16تصویر 

 نابعم
و  یرسم یها فرههگستان در روزنامن یدةبرگی یعموم یها نفوذ واژا ی ضر ،(8931)فرهاد  یایی،اتق

ارشدد(، دانشدگاا    ینارشهاسد  نامدة  یدان پا) یمحاسبات - ای یکراپ یکردی: رویشخص یها وبالگ

 تهران. یی،من یبایباعال
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، شدهاخف  زبدان  ،«هدا  نوواژا یرشمؤ ر بر پذ یزبان عوامل برون یبررس»(، 8913)یاهرا  پور، یاحمد

 .813-31ص  ،8، ش 8 ی، سو مطالعات فرههگ یپژوهشگاا علور انسان

هدا و   اصدطالح  یهدی گی واژا یهددهای فرا یبررسد »(، 8933)ارسدطوپور  شعلن فایمن و  نس ، احمدی

، یرسدان  و ایدالع  ینتابدار ةنام پژوه ، «یشهاس علم ایالعات و دان  ةحوز یخصصواژگان ت

 .111-131 ، ص1، ش1س 

مصدو    یدد جد یهدا  واژا یبدا بررسد   یسداز  اصدول واژا  یدل تحل(، 8931) یقنصد سلیمانی، اربا 

 .یواحد تهران مرنی ی،ارشد(، دانشگاا آزاد اسالم ینارشهاس نامة یانپا) فرههگستان

 یبدرا  یسداز  و مددل  یسدتمی تفکدر س ، جلدد اول:  ونار نس  شهاسی یاییپو(، 8931)ان ج استرمن،

حسدن   عددل،  ییبهفشن بهدیاد، اللدن رضدا    ی،امام یننورش برارپور، مرض ة، ترجمیچیداپ یجهان

هدا   دانشدگاا  ینت  علور انسان ین، تهران: سازمان مطالعن و تدویاهرنجان یموسو یساپر ی،فغان

 .یعلور انسان ةو توسع سیتحق ةسمف(، پژوهشکد)

 نامدة  یدان پا) یشدههادی پ یها بن واژا یها از گذشتن تانهون، با نگاه فرههگستان(، 8931) مرا  اشرفی،

 واحد نرج. ی،ارشد(، دانشگاا آزاد اسالم ینارشهاس

(، تهران: فرههگستان 8911) سور( یرای و) یحاتهمراا با شرح و توض یهیگی اصول و ضوابط واژا

 .ی  فارسزبان و اد

ارشدد(،   ینارشهاسد  نامدة  یدان پا) یعلمد  یهدی گی و معدادل  یساز بر واژا یتأمل(، 8911)هالن  المعی،

 دانشگاا تهران. ی،و علور انسان یاتادب ةدانشکد

مشدتس مصدو  فرههگسدتان و انطبداق آن بدا       یها واژا ییو معها یصرف یبررس(، 8931)زهرا  انصاری،

 ندور، مرندی   یدار ارشدد(، دانشدگاا پ   ینارشهاسد  نامة یانپا) یفارسدر زبان  یساز رواعد متعارف واژا

 تهران.

 ةمقاالت مجل یدةگی، «یشهاس زبان و جامعن»(، 8918)و مترجمان  یسهدگانمحمدرضا و گروا نو بایهی،

 .ی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرههگ و ارشاد اسالم11، شیفرههگ و زندگ

در نتدا    شهاسدی  یسدف ز ةمصدو  فرههگسدتان در حدوز    یها واژا یبررس(، 8911)پونن  تاجین،

 یارشد(، پژوهشگاا علور انسان ینارشهاس نامة یانپا) دانشگاهی ی پ ةدور شهاسی یسفز یدرس

 تهران. ی،و مطالعات فرههگ

تددا  یاز مجلدس آندادم   یفارسدد یعلمد  ةدر گوند  یهددیگی واژا یسدازونارها (، 8933)الدن  تمیمدی، 

 .یارشد(، فرههگستان زبان و اد  فارس ینارشهاس نامة یانپا) فرههگستان سور
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 یو ادبد  یعلمد  یهدا  در گوندن  یغال  زبان فارس یساز واژا یسازونارها(، 8931)عایفن  جعفری،

 .یارشد(، فرههگستان زبان و اد  فارس ینارشهاس نامة یانپا) معاصر ةدور

در  یفرههگستان زبان و اد  فارسد مصو   یها واژا یفمقبول ییانم یبررس(، 8931) یممر جمالی،

 ارشد(، دانشگاا اصفهان. ینارشهاس نامة یان)پا یعلور پیشک ةحوز

 یشیاند هم ینمقاالت دوم ةمجموع، «یمردم یهیگی بر واژا یدرآمد»(، 8911) یعادل، غالمعل حداد

 .931-913 ص ی،، تهران: فرههگستان زبان و اد  فارسیشهاس و اصطالح یهیگی واژا

 مجلدة  ،«ینوسداختة عمدوم   یهدا  و واژا یسداز  واژا یاصول سداختواژ »(، 8913) یرضاعل ،خرمایی

 .33-31 ، ص811، شمشهد یو علور انسان یاتدانشکدة ادب

مقداالت   ةمجموعد ، «زبدان  یییر برنامن یةدر نظر یهیگی واژا یگااجا»(، 8911)نگار  ی،اردنان داوری

  ی،تهدران: فرههگسدتان زبدان و اد  فارسد    ، یشهاسد  و اصدطالح  یهدی گی واژا یشیاند هم یندوم

 .93-83 ص

 یفرههگستان سور زبان و اد  فارس یهیگی واژا های یففعال یابیو ارز یبررس(، 8931) یرینش درخشان،

 .یرازارشد(، دانشگاا ش ینارشهاس نامة یانپا) یرازدانشگاا ش یاناز دانشگاه یاز نظر بخش

 یهدا  اسدهاد همدراا بدا واژا    یدف بن روا یرانههگستان افر یننخست یختار(، 8911)محسن  روستایی،

 .یش(، تهران: ن 8911-8983) فرههگستان ةمصو  و گمشد

در  یمصو  فرههگستان زبان فارسد  یاسیس یها ناربرد واژا ییانم یبررس(، 8911) یمنعظ ستاری،

 ران.ارشد(، دانشگاا ته ینارشهاس نامة یانپا) یرانا یاسالم یجمهور یویراد یها برنامن

مقاالت  ةمجموع، «فرههگستان سور های ی و گرا یشهاس مکات  اصطالح»(، 8911) یدفرش سمائی،

 ی،، تهدران: فرههگسدتان زبدان و اد  فارسد    یشهاسد  و اصدطالح  یهدی گی واژا یشیاند هم یندوم

 .813-13 ص

و فرههگسدتان زبدان    یشدههادی پ یفارسد  یها از معادل یبرخ یگااجا یبررس(، 8933)اعظم  شرفی،

 تهران. یی،ارشد(، دانشگاا عالمن یبایبا ینارشهاس نامة یانپا) مردر یندر ب یاد  فارس

 ینارشهاسد  نامدة  یانپا) مصو  فرههگستان یعموم یها واژا یانتقاد یبررس(، 8911)بابن  شری ،

 ارشد(، دانشگاا تهران.

مصدو    یهاسد ش روان ةحدوز  یتخصصد  یها ناربرد اصطالح ییانم یبررس(، 8931) یماس شریفی،

ارشد(، دانشگاا الیهدرا   ینارشهاس نامة یانپا) یدر متون نوشتار یفرههگستان زبان و اد  فارس

 س(، تهران.)
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، «یهیگی براساس اصول و ضوابط واژا ینجوم یها معادل یمورد یابیارز»(، 8931)معصومن  شیری،

 .813-813 ، ص11، ش 89، س یشهاس زبان و زبان

 یاورفهّد  یندر جهدان ندو   یزبدان فارسد   یگداا جا یاسدپهر، در را یفارسد »(، 8911) یمصطف عاصی،

 .31-13 ، ص9، ش 1، س فرههگستان ةنام، «ایالعات

لغدات مصدو  فرههگسدتان     یمدورد  ةنوواژگان: مطالع یفو مقبول یفشفاف(، 8911) یمهد عقیلی،

 ارشد(، دانشگاا اصفهان. ینارشهاس نامة یانپا) یزبان و اد  فارس

هدا در   واژا ناربرد وار یبررس»چاپ(،  یرز) یدجاللیس السادات یبدر و خردمهدنسرین  ،یبافر رطرا،

 .یزبان یجستارها، «یزبان فارس یگفتار ةگون

مصدو  فرههگسدتان زبدان و اد      یها تهاس  واژا»(، 8938) یتفضلدارا و  یدرضاحم نارگیاری،

 دانشگاا تهران. ی،علور اجتماع یمزبان و مفاه ی ، هما«جامعن یازبا ن یفارس

 .99-13 ، ص11 ، شنشر دان ، «فرههگستان اول یاضیر یها واژا یبررس»(، 8911) یعل نافی،

 .38-99 ، ص13 ، شنشر دان ، «فرههگستان اول یها واژا یبررس»(، 8938) دددددددددد

و  یدف آن بدا مقبول  ةو رابطد  یفجهسد »(، 8913) یابوالحسده مرجدان  و  یلدی عقمهدی  ید،سع نتابی،

، «یمصو  فرههگستان زبدان و اد  فارسد   یواژگان عموم یعموم یواژگان نو، بررس یففشفا

 .811-33 ، ص9، ش 8، سههر زن در فرههگ و

 یان،مشدتر  یگردانیرو یلتحل»(، 8911) یو بابن سهراب یلیاردب یدینمحسن س یدعباس، س نرامتی،

علدور  ، «ینداو  دادا یاهد  با نمدن روش  یرانتلفن همراا ا یاز اپراتورها یکی یفوضع یبررس

 .31-19 ، ص83 ، سیرانا یریفمد

 یها : واژایمصو  فرههگستان زبان و اد  فارس یعموم یها واژا یبررس(، 8911) یننسر گهدمی،

واحد تهران  ی،ارشد(، دانشگاا آزاد اسالم ینارشهاس نامة یانپا) 1 یعموم یها و واژا 8 یعموم

 .یمرنی

 ةهمدراا بدا ارائد    یفرههگسدتان زبدان و اد  فارسد    ةشدد  ف ترجمدن نقد چهدل لغد  »(، 8911) یدام مجد،

 .811-13 ، ص89، س یفارس یاتپژوه  زبان و ادب، «یاصالح یها و روش یدجد یشههادهایپ

در  یناربرد واژگان مصو  فرههگستان زبدان و اد  فارسد   ییانم یبررس(، 8911)رعها  محمودی،

ارشد(، دانشدگاا   ینارشهاس نامة یانپا) یاهدانشگ یتخصص ةدر ترجم یبا واژگان ررض یسنمقا

 اصفهان.

 دانشگاا رم.رم: ، یستمیتفکر س(، 8931)راسم  مختاری،
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و مطالعدات   ی، تهران: پژوهشگاا علور انسانزبان یشهاس بر جامعن یدرآمد(، 8911) یحیی مدرسی،

 .یفرههگ

ایالعدات و   یاورو فهّد  ندن یارا ةفرههگستان در حدوز  یابی معادل یهدهایفرا»(، 8931) یماش مؤمهی،

دانشگاا  یو علور انسان یاتاد  و زبان دانشکدة ادب مجلة ،«یها در نت  آموزش معادل یرشپذ

 .118-198 ، ص93، ش 83، س باههر نرمان یدشه

 یمایسد  یها مصو  فرههگستان زبان در برنامن یها ناربرد واژا ییانم یبررس(، 8911) یالل مهریار،

 .یواحد تهران مرنی ی،ارشد(، دانشگاا آزاد اسالم ینارشهاس نامة یانپا) یرانا یاسالم یجمهور

 .81-3 ص، 1ش ، 9 ، سنشر دان ، «در خطر اسف؟ یزبان فارس یاآ»(، 8918)ابوالحسن  نجفی،

، یهدی گی مطالعدات واژا ، «زبدان  یشهاسد  از مهظدر ردا  یواژگان یریگ وار»(، 8931) ینشه زادا، نعمف

 .39-11 ، ص8ش  (،گستانفرهه ةنام نامة یژاو)

شددا ازسدوی    ارائدن  یهدا  و نداربرد واژا  یدف عوامدل مدؤ ر در مقبول   یبررس(، 8911) یرام پور، والی

 نور، مرنی تهران. یارارشد(، دانشگاا پ ینارشهاس نامة یانپا) یفرههگستان زبان و اد  فارس
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