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 ها زباني مؤثر بر پذيرش نوواژه بررسي عوامل برون

  *پور طاهره احمدي
 

  چكيده
هـاي   پـذيرش نـوواژه   دربـارة از نتايج يك بررسي  است گزارشي ة حاضرمقال

پاسخگو در  450زبان و ادب فارسي، با همكاري مصوب فرهنگستان  ،عمومي
مبناي نظـري ايـن بررسـي الگـوي انتشـار       .)تهران ،اصفهان وكرمان(سه استان 
ريـزي زبـان مربـوط     برنامـه  ةكه به حـوز است  كوپر. هاي رابرت ال نوآوري

كه بر انتشـار   استترين عوامل غيرزباني  پژوهشي ميداني درمورد مهم. شود مي
 ةدر جامع ،كه استفرض بر اين . گذارد وب فرهنگستان اثر ميهاي مص نوواژه

ـ ـهـاي مصـوب ف   عنوان مخاطبان نوواژه به ،آماري مورد نظر ان، بـين  ـرهنگست
 :نـد از ا كـه عبـارت   ،هـاي ارتبـاطي   نـوآوري بـارة  ر درـوپـسطوح پيشنهادي ك

 از چگونگي ايـن روابـط   .آگاهي، ارزيابي، دانش و كاربرد، رابطه وجود دارد
هاي آماري توصيفي و استنباطي گوناگون و با استفاده از پرسشنامه  يق شيوهطر
ـ . دست آمد به دسـت آمـده، بـين دو عامـل آگـاهي و دانـش        نتـايج بـه   ةبر پاي

همبسـتگي مثبـت    هـا  نوواژهدو عامل ارزيابي و كاربرد  نيز بين و گويانپاسخ
عامـل دانـش و   دو  نيـز  عالوه بر اين، بين دو عامل آگـاهي و سـن و   .ديده شد

  .دار مثبت وجود دارد همبستگي معني گويانتحصيالت پاسخ
كمـك بـه    بـراي با كشف و توصيف اين روابـط، راهكارهـايي    ،اين مقاله در

  .شود ها پيشنهاد مي تسريع فرايندهاي پذيرش و انتشار نوواژه
  .نگستانپذيرش نوآوري، انتشار نوآوري، فره ريزي زبان، نوواژه ، برنامه :ها هكليدواژ
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  له ئبيان مس.  1
ريـزان   هاي برنامه ترين فعاليت ي آنها يكي از مهمـهاي خارج جاي معادل گزينش نوواژه ها به

هايي  هاي چنين فعاليت مخاطب. شود واژگاني در جوامع پيشرفته و در حال توسعه محسوب مي
ريـزي شـده    برنامـه  هاي كه اين مردم با چنين نوواژه زماني .شوند ردم آن جوامع محسوب ميـم

ممكـن   .دهنـد  رفتار زباني خاصي از خود بروز مـي  ،درمقابل هر يك از آنها شوند، رو مي هروب
و برخي ديگر را نپذيرند و معادل  ،كار ببرند است بعضي را بپذيرند، يعني آنها را بياموزند و به

منتشر  اًزي شده سريعري هاي برنامه بديهي است درصورتي اين واژه .خارجي آنها را ترجيح دهند
در غير اين صـورت گيرندكار  بهآنها را زباني  ةطور وسيع جامع ه بهـشوند ك زبان مي و جزء ،، 

  . شوند به كناري نهاده مي
ـ   ار، عوامـل غيرزبـاني يـا    ـد پـذيرش و انتشـ  ـر بـر فراينـ  ـدر كنار عوامل زبـاني مؤث

وجـود  ، ...شـناختي و   معيـت ج ـ  عوامل فرهنگي، اجتماعي، اجتمـاعي  مانند ،زباني برون
  .گذارد اثر مي آنبر  زبان ةدارد كه از خارج از حوز

ريزي زبان است  ريزي واژگان  بخشي از چارچوب برنامه ذكر است كه برنامه شايان
د و پس از آن بارها تجديـدنظر  كرمطرح  ،1960 ةدر ده ،هاگن آن را نخستين باركه 

  .ارائه دادند (1997:29) 2فو بلد 1كاپالن راشد كه آخرين آن 
تـرين عوامـل غيرزبـاني مـؤثر بـر فراينـد پـذيرش         در تحقيق حاضر، برخـي از مهـم  

نظري  ةپاي .ه استشدبررسي  هاي عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي نوواژه
 ةاسـت كـه از سـه دهـ     3كـوپر . هاي زباني رابـرت ال  اين تحقيق الگوي انتشار نوآوري

ريزي زبان بايـد در بافـت    اين مدل، برنامه ةبرپاي .خورد چشم مي آثار وي به گذشته در
هـا يـا نيـاز     نگـرش  ، ماننـد زباني ـ يـو ناديده گرفتن عوامل اجتماعانجام شود اجتماعي 

گيرنـد، بـه شكسـت آن منجـر      ريـزي زبـاني قـرار مـي     ه تحـت برنامـه  ـهايي كـ  گروه
چندين سـطح در   ،4ند پذيرشدر فراي ،كوپر معتقد است كه.(kennedy 1984:1)شود  مي

زباني كـه بـا يـك نـوآوري      ةيعني همان مردم يك جامع ،ذهن هر پذيرشگر احتمالي
ايـن   ،گيـرد  آنگاه كه شخص در معرض نـوآوري قـرار مـي    .اند، وجود دارد مواجه شده

 :نـد از ا هـاي ارتبـاطي عبـارت    سطوح پيشنهادي كوپر در نـوآوري . شوند سطوح فعال مي
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2) Baldauf  
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4) adoption 
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  .شوند ناميده مي »متغيرهاي معياري«كه در اين تحقيق  كاربرد و دانش، ارزيابي، آگاهي
 ةدار بين متغيرهـاي معيـاري در جامعـ    معني ةاصلي در اين بررسي وجود رابط ةفرضي

اي سـن،   ، ضمن اينكه وجود رابطه بين اين متغيرها و سه متغير زمينهاستمورد بررسي 
فرض بر اين بوده  ،به عبارت ديگر .ديگر اين تحقيق است ةفرضي جنس و تحصيالت نيز

هاي مصـوب فرهنگسـتان اثـر     اي بر پذيرش و انتشار نوواژه ه عوامل معياري و زمينهـك
كمك بـه   براييافتن راهكارهايي  اگر اين روابط كشف و توصيف شوند، و، گذارند مي

  . تر خواهد بود ها سهل تسريع فرايندهاي پذيرش و انتشار نوواژه
هـاي   ر توصيف و بررسي وضعيت پذيرش و انتشار بعضي از نوآوريحاض ةهدف مقال

هـاي   ريـزي  يكي از برنامـه  ،رو در اين تحقيق ازاين. زبان است فارسي ةواژگاني در جامع
ترين وظايف  از جمله مهم .نظر قرار گرفته است مددر  ،ريزي واژگاني يعني برنامه ،ملي

 ةعامل بالقو .استجاي معادل خارجي آنها  ها به ريزي زباني، ابداع نوواژه اين نوع برنامه
مورد نظر در اين تحقيق فرهنگستان، و متغيرهاي اصلي بـراي ارزيـابي    ةتغيير در جامع
 )آگاهي، ارزيـابي، دانـش و كـاربرد   (چهار سطح پذيرش  ،در اين مطالعه ،فرايند پذيرش

بـيش از   شـد يـمور ـه تصـس و تحصيالت است كـاي سن، جن همراه سه عامل زمينه به
  .باشند شناختي در اين فرايند مؤثر جمعيت ـ ل اجتماعيـوامـر عـديگ

هـا،   تحليل داده و، برايهاي كمي بررسي شده  ها از طريق شيوه در بررسي حاضر، داده
 ،داري و سـطح معنـي   هـا  ، ميزان شدت همبستگي)مثبت يا منفي(تعيين جهت همبستگي 

 2، اسـپيرمن 1انتخاب شد، از ضرايب همبستگي كندل= 05/0كه در اين تحقيق با احتمال 
ه اسـتان  ـه در سـ ـزباني هستند كـ  ايرانيان فارسي ،آماري ةجامع. دشفاده ـاست 3و پيرسن

نفر تعيين شد  150حجم نمونه براي هر استان  .كنند تهران، اصفهان و كرمان زندگي مي
همكــاري  %)38(و مــرد %)62(پاســخگو از دو جــنس زن   450كــه در مجمــوع  

تحصيالت آنها نيز از ديپلم تـا   و )2جدول(سال به باال  18سن آنها از  ).1جدول (كردند
 ورد بررسـي، ـة مـ ـعـ ـامـه گستردگي جـه بـاتوجـب ).3جدول(دكترا و باالتر بوده است

سـه اسـتان انتخـاب     ،هاي كشـور  اي، از بين تمامي استان گيري خوشه با استفاده از نمونه
هاي دلخـواه از ميـان    گيري تصادفي ساده، نمونه روش نمونه ا استفاده ازب ،و سپس گرديد

انتخـاب ايـن سـه    داليـل   .مورد نظر برگزيده شـد  ةطبقات اجتماعي گوناگون در جامع
                                                                                                 

1) Kandal 
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3) pearson 
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رسـد كـه    نظر مي و بهاستان تهران، به علت آنكه پايتخت در اين استان قرار دارد  :استان
درمورد دو  .شود از پايتخت آغاز مي ،تر رساني قوي دليل اطالع به ،اـه وج انتشار نوواژهـم

ـ  تصور بر اين بود كـه ايـن دو اسـتان ازجملـه منـاطقي      ،استان اصفهان و كرمان د كـه  ان
   .اند پذيرفتههاي زباني ديگر هاي خارجي يا گونه كمترين تأثير را از فرهنگ

اين تحقيق، نتايج كار  شموضوع، رو دربارةاي مفاهيم نظري  پارهه، شرح مقال ةدر ادام
 .ترتيب ارائه خواهد شد و پيشنهادها به

  مفاهيم نظري .2
در اينجـا   .شـده اسـت   اسـتفاده برخي مفاهيم اصـلي الگـوي كـوپر    از  ،در اين تحقيق

نمـودار زيـر   . شـود  اصلي مربوط به گزارش حاضـر ارائـه مـي    هاي ديدگاه مختصري از
  .هاي ارتباطي است ف نوآوريبخش اصلي الگوي انتشار كوپر براي توصينمايانگر 

 (Cooper, 1984:34)منابع بالقوة تاثير بر پذيرش يك نوآوري ارتباطي . 1نمودار 
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 يعنـي آگـاهي،   ،تأثير است كـه بـه چهـار سـطح پـذيرش      ةمنبع بالقو A ،در اين الگو
ريـزي   عنوان يـك برنامـه   ريزي زبان به برنامه .شود مربوط مي ،دانش و كاربرد ارزيابي،

بـر عوامـل    ،يعني سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي    ،ريزي همراه ديگر انواع برنامه  بهملي 
 ييـك از عوامـل در خـأل    دهد كـه هـيچ   نمودار نشان مي .گذارد گوناگون تغيير اثر مي

 ،در الگـوي كـوپر   .پذيرنـد  گذارند و تأثير مي تأثير مي اًآنها مرتب .كند اجتماعي كار نمي
تغيير است و اين عوامل در هر جامعه  ةضي عوامل بالقوهر سطح پذيرش تحت تأثير بع

 .گذارنـد  آنها بر تمامي چهار سطح به يك نسبت اثر نمـي  .منحصر به فرد است احتماالً
 .متفـاوت اسـت  ، عناصـر  در ،از نظر تعداد ،روند سوي هر عنصر مي ه بهـي كـايـه پيكان

بيني نيسـت بلكـه    قابل پيش  معهنتايج اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري در هر جا ،بنابراين
   .اختصاصي است

مفاهيم  الزم است برخي تعاريف و يند پذيرش برمبناي اين الگو،ادر توصيف بيشتر فر
ـ  ـه كالم كوپـب .دشـومطرح  ـ ـادگيـ ـميـزان ي   هـر، پـذيرش ب كـارگيري يـك    هـري و ب

وي . (1984:20)شـود   ي اطـالق مـي  ـانـزب ـةردم يك جامعـي از سوي مـنوآوري ارتباط
  :كند هاي ارتباطي پيشنهاد مي نوآوري پذيرشِ سطوحعنوان  متغيرهاي زير را به

زبـاني كـه در    ةيعنـي عضـوي از يـك جامعـ     ،آنگاه كه پذيرشگر احتمـالي  ـ  آگاهي
زبـاني   ةگيرد، از حضور و وجود يك نـوآوري در جامعـ   معرض يك نوآوري قرار مي

اگرچه ممكن است نتواند ادراك خود را  ،سدتواند آن را بشنا مي و يابد خود آگاهي مي
  .توضيح دهد
بـودن يـك نـوآوري نگـرش موافـق يـا        پذيرشگر احتمالي نسبت به مفيـد  ـ ارزيابي

كند تـا ببينـد آيـا بـا      خاص نوآوري را ارزيابي مي ديدگاهياو از  .دارد مخالف ابراز مي
  .هنيابد يا  كاربردن آن به هيچ هدف يا اهداف سودآوري دست مي به
بدان معني كه  ،كند به كاربرد مناسب يك نوآوري اشاره مي اين سطح پذيرشـ   انشد

با مخاطب، زمان و  ،مشخص يآيا پذيرشگر احتمالي در كاربرد يك نوآوري براي هدف
  .نهمكان درست، مهارت كافي دارد يا 

 .پذيرش به كثـرت واقعـي كـاربرد يـك نـوآوري اشـاره دارد       سطحآخرين  ـ  كاربرد
يك نوآوري را  ،بار هر چند وقت يك ،هاي ممكن در مقايسه با ديگر گزينه ،شگرپذير
  .برد كار مي به

ـ باالبا توجه به متغيرهاي حال،  ـ    ي، مـثالً ـ، يك نوآوري زبان  هـيـك نـوواژه، چگون
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پيشـگام در مطالعـات    ،) ;2003:1962 1983(1اورت راجـرز  منتشر شـود؟  مكن استم
و پيشبرد فرايند گويي را براي انتشار نوآوري ارائه داد كه بر ال ،بار اولين ،انتشار نوآوري

  :توان دريافت اين موضوع را از كالم خود او مي .كند  اطالع تأكيد مي
اي نو را با  يك شخص عقيده ،ازطريق آن ،تبادل اطالع است كه فرايند انتشار ةجوهر

يـك   )1( ين شـكل شـاملِ  تـر  اين فرايند در ابتـدايي  .گذارد يك يا چند نفر در ميان مي
يك شخص يا يك واحد پذيرش كه از نوآوري آگاهي دارد يا كاربرد آن  )2( ؛نوآوري

شخص يـا واحـد ديگـر كـه از آن نـوآوري آگـاهي        )3( ؛نوآوري را تجربه كرده است
 (1983:17).كند ي ارتباطي كه اين دو واحد را به هم مربوط مييمجرا )4( ؛ندارد

علوم اجتماعي  ةچه بيشتر ادبيات انتشار نوآوري در حوزاگر ،ذكر است كه شايان
ي، تعليم و تربيت، ارتباط جمعي و ـشناسي، اقتصاد، بازارياب هاي انسان است، در رشته

آشـكار   .شـود  مـي  ديده تـوجهي از مطالعات نوآوري شمار قابـل بهداشت عمومي نيز
 .انـد  ادي متمركز شـده محصوالت فيزيكي يا م است كه بيشتر اين مطالعات بر انتشار

عنـوان   وضعيت فرايندهاي زبـاني بـه  پس  .غيرمادي است اي انتشار زباني نوآورياما 
چگونه است؟ كوپر الگوي كالسيك راجرز را طوري بازبيني كرد تا  اًنوآوري واقع

او طـرح راجـرز را    .را دربر بگيـرد  ديگر انواع نوآوري و نيز(هاي ارتباطي  نوآوري
  :كند ميگونه اصالح  اين

تأثير در نوآوري  ةكه منبع بالقو الف شخص )2( ؛يك نوآوري )1( فرايند انتشار شاملِ
آن شـرايط اجتمـاعي كـه    ) 4( ؛كه هنوز نوآوري را نپذيرفته است ب شخص )3( ؛است

ــفتحــت آن  ــا  ال ــ بب ــي هروب ــود روم ــ و ش ــال ت ــر ب را مشــخص  أاحتم ــف ب ثير ال
 (1984:18).كند مي

منتشـر   ،مـردم بـراي پـذيرش آن    ةيم آگاهانـتصمدليل  به ،ورينوآ ،ها بافتدر برخي 
كننـد، بـه    نام مـي  تـزماني كه پذيرشگرها براي يادگيري يك نوآوري ثب مثالً ؛شود مي

هـاي ارتبـاطي هميشـه     اما نـوآوري  .گيرند روند و با معلم در ارتباط قرار مي كالس مي
ه ـوجـدون تـي اغلب بـعناصر زبان ثالًم ؛دـشون نمي پذيرفتهگونه آگاهانه و با اراده  اين

يك راجرز بـراي توصـيف   ـالگوي كالس ،رو ازاين .دنوـش پذيرشگر منتشر مي ـةآگاهان
به اين نكته  پي برده نيز و كوپر  رسد ناسب ميـنظر نام  هاي ارتباطي به شار نوآوريـانت

                                                                                                 

1) Rogers 
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اجتمـاعي  پذيرش تدريجي در جواب به خواست شرايط  ةدهند الگوي كوپر نشان. است
شـود تـا پذيرشـگر احتمـالي      اي انجـام نمـي   پيچيده است كه در آن هيچ تالش سـنجيده 

 .كار ببرد نوآوري را ياد بگيرد و به

  روش كار .3
 آنابــزار اصــلي روش كــار، در ايــن تحقيــق، آمــاري توصــيفي و اســتنباطي اســت و  

ـ   متـداول در ساختار اين ابزار، از  .نام بوده است بي ةپرسشنام هـاي عمـومي    وواژهتـرين ن
 اسـتفاده  )2و1هاي عمـومي  اي واژهـه دفترچهنوواژه در  262تعداد (مصوب فرهنگستان 

درمورد  تر انتخاب و متداول ةواژ 40اي ديگر،  طريق پرسشنامه از ،از ميان آنها كهشده 
   .ه استهر يك پرسشي طرح شد

ــه دو بخــش تقســيم مــي  ةپرسشــنام ي ، مشخصــات عمــومبخــش اول .شــود اصــلي ب
متغيرهـاي   ةازجمله دربـار ؛ شناختي است جمعيتـ  شامل سؤاالت اجتماعي پاسخگويان،

هر  ؛بخش دوم خود از چهار قسمت تشكيل شده است .اي سن، جنس و تحصيالت زمينه
 ،)قسـمت الـف  (يعنـي آگـاهي   ،پرسـش بـه يكـي از متغيرهـاي معيـاري      10قسمت بـا  

هـر پرسـش    .شـود  مربوط مي، )دقسمت (و كاربرد) قسمت ج(دانش ،)قسمت ب(ارزيابي
 هـا  جواب پرسـش  .شود را شامل ميپرسش  40مربوط به يك نوواژه است كه جمعأ 

پرسـش   4كـه در   ،)مربـوط بـه آگـاهي   (مگـر در قسـمت الـف     ،اي اسـت  چهارگزينه
هاي خـارجي را اگـر    از پاسخگويان خواسته شده است معادل فارسي واژه )2الف (آخر
 .)2پيوست(دانند بنويسند مي

كـه   هخواسـته شـد  گويان از پاسـخ ، مربـوط بـه آگـاهي    )1الف (بخش   پرسش 4 در
به اين ترتيـب كـه معـادل فارسـي هريـك از اصـطالحات        ؛را شناسايي كنند اي نوواژه

د يا معادل خارجي را از بـين چهـار نـوواژه    كننخارجي را از بين چهار گزينه انتخاب 
 صـفر پاسـخ غلـط بـا امتيـاز      و يـك از صحيح در ايـن قسـمت بـا امتيـ      پاسخ .برگزينند

  .گذاري شده است نمره
هريك از  ةاز آنها خواسته شد نظر خود را دربار ،مربوط به ارزيابي )ب( در قسمت

كـاربرد ايـن نـوواژه باعـث حفـظ زبـان       ) 1( :كنند آيا فكر مي .ها عالمت بزنند نوواژه
بـه  ) 3( ،كنـد  لمللي كمك مـي ا هاي بين كاربرد اين نوواژه به ارتباط )2(، شود فارسي مي

  ؟شود كاربرد اين نوواژه باعث تمسخر ديگران مي) 4(، كاربرد نوواژه عادت دارند
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را  مخـالفم يـا   مـوافقم هـاي بـاال،    در جواب پرسش ،براي هر نوواژه بايدپاسخگويان 
نسبت به هـر   ها نگرش مثبت يا منفي خود را گذاري نشانهبا اين  ،درواقع .عالمت بزنند

   .صفرو نگرش منفي  است يكنگرش مثبت نمرة  .كنند مشخص ميژه نووا
، از بين چهـار گزينـه   ،مناسب را ةنوواژ پاسخگو بايد ،مربوط به دانش )ج(در قسمت

بافـت و   ،طريـق جمـالت  از ،در واقـع  .بگـذارد در جـاي خـالي در جمـالت     انتخاب و
و  يك امتيـاز دارد حيح پاسخ ص .ها گذاشته شده بودربرد نوواژه دراختيار آنموقعيت كا

  .گذاري شده است هصفر نمرپاسخ غلط با 
نوواژه را هر چنـد وقـت    هر از آنها پرسيده شد ،مربوط به كاربرد) د(در قسمت 
ر ـيا معادل خـارجي را هـ  ) پرسش 5(برند كار مي جاي معادل خارجي به يك بار به

 .)پرســش 5(برنــد كــار مــي هـفارســي بــ ةاي نــوواژـجــ هـار بـــبــ د وقــت يــكـچنــ
 ،بـرم  كار نمي وقت به هيچ، هميشه، بعضي اوقات ـةاز بين سه گزين د،بايدهندگان  پاسخ

ـ بـه  و  2 ةنمـر  بعضي اوقـات و  هميشه هاي پاسخبه  .كردند يكي را انتخاب مي اسخ ـپ
هنـدة  د درصـدهاي بـاالتر نشـان    .شده اسـت  داده صفرنمرة  برم كار نمي هـوقت ب هيچ

  . م استميزان كاربرد مكرر و مداو
و سـنجيده   ،قبل از اجراي آن ،هاي معمول ا و پايايي پرسشنامه نيز با شيوهاعتبار محتو

  .دشتأييد 
 دهنـدگان  هاي پاسخ خـپرسش و پاس يف محضـر از توصـراتفـ ،قيقـدف اين تحـاما ه

مـي  هاي مذكور بـه شـكل عناصـر كّ    پاسخ دباي ،به عبارت ديگر .است ها اين پرسشنامه
 .هاي معياري بررسي شـوند متغير همبستگي بين، ر قالب الگوي انتشار كوپرد ،درآيند و

  .شود ها نشان داده مي اين همبستگي ،بحث نتايج در ادامة اين مقاله و در
  نتايج اصلي و فرعي. 4

در اين بررسي، فرض اصلي وجود همبسـتگي بـين متغيرهـاي     شد، ذكرگونه كه  همان
ا ـه ن انتشار نوواژهآكه در فرايند پذيرش و متعاقب  يعني همان متغيرهايي ؛معياري بود

هـاي زيـر را نشـان     همبسـتگي  ،نتايج آمـاري حاصـل از ايـن تحقيـق     .نقش اساسي دارند
    ):4جدول (داد

  ؛دار مثبت وجود دارد همبستگي معني ،بين آگاهي و دانش )1
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  ؛دار مثبت وجود دارد همبستگي معني ،بين ارزيابي و كاربرد )2
  ؛همبستگي وجود ندارد ،آگاهي و ارزيابي بين )3
  ؛همبستگي وجود ندارد ،بين آگاهي و كاربرد )4
  ؛همبستگي وجود ندارد، بين دانش و كاربرد )5
 .همبستگي وجود ندارد ،بين ارزيابي و دانش )6

تنهـا دو رابطـه داراي    ،شده در اين بررسـي  فرض ةرابط 6از بين  ،شود كه مشاهده مي
ـ  همبستگي مثبت بـه  (ضـرايب همبسـتگي اسـپيرمن و كنـدل بـين آگـاهي و دانـش        .دان

 ةدر جامعـ  ،كند كـه  اين نكته را به ذهن متبادر مي) t= 349/0و  rs= 0/ 446ترتيب
دانـش   ، بدون آگاهي از يك نوواژه،رسد كه شخص نظر مي زباني مورد مطالعه، بعيد به

معنـي مهـارت    آگـاهي بـه  يعنـي داشـتن    ؛عكس هو ب را داشته باشد آنيا مهارت كاربرد 
پيش از كسب دانـش مربـوط    ،قابل بحث اين است كه ةنكت ،به هر حال. كاربرد نيست

از حضـور و   ،بـه عبـارتي   ،يـا  به يك نوواژه، پذيرشگر بايد با آن برخورد كرده باشـد 
بت بـين  ـستگي مثـ ـضرايب همبـ  ،عالوه بر اين .وجود آن در جامعه آگاهي داشته باشد

توانـد   مـي ) t= 200/0و  rs= 0/ 275:  به ترتيب برابر است بـا (  ردـابي و كاربـارزي
توان انتظار كاربرد  بدون نگرش موافق از سوي مردم، نمي ،باشد كه امر اين دهندة نشان

هـا   گرهاي احتمالي زماني نوواژهـبه عبارت ديگر، پذيرش .مكرر يك نوآوري را داشت
هـا نظـر    كـه نسـبت بـه سـودمندي نـوآوري     برنـد   كار مي داوم و مكرر بهـطور م را به

  . مساعدي داشته باشند
همبسـتگي را   نبـود اين . اين نتايج، ارتباط دو به دو بين ساير متغيرها ديده نشد ةبر پاي
يك نوواژه  صرف درك وجود و حضور ،براي مثال .اي تحليل كرد گونه توان به نيز مي

به سخن . لي در اين جامعه منتهي شودتواند به نگرش موافق از سوي پذيرشگر احتما نمي
عنوان يك نوآوري به اين معني نيست كه نسبت بـه آن   ديگر، آگاهي از يك نوواژه به

  .نگرش مثبت و موافق وجود دارد
افـرادي كـه از    رسـد  نظـر مـي   بـه  ،آگاهي و كاربرد نيز ةمورد عدم رابطدر ،همچنين

اند كه آنهـا   اظهار داشته هي داشتنداين تحقيق آگا ةهاي مورد پرسش در پرسشنام نوواژه
بين دانش و ارزيابي در ايـن جامعـه    نبود همبستگيدر توجيه  .برند كار نمي را  مكرر به

 اما ايـن  ،ها را داشته باشد شخص ممكن است دانش كاربرد نوواژهتوان گفت كه  مينيز 
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  .ردبه معني آن نيست كه او نسبت به آنها نگرش مثبت يا منفي دا امر
ايـن نكتـه    ،آمده از اين تحقيق دست به ،دم تأثير متقابل بين دو متغير دانش و كاربردع
در  كه چگونه يك نـوواژه را  دهد كه پذيرشگر احتمالي ممكن است بداند نشان مي را

كار ببرد، اما اين دانايي به كـاربرد مـداوم آن نـوآوري     هصحيح ب هاي گوناگون موقعيت
  .شود نميمنجر 

 ،مـورد مطالعـه   ةمربوط به تعامل متغيرهـاي معيـاري در جامعـ    باالتايج باتوجه به ن
هـاي عمـومي    عوامل انتشـار نـوواژه   ةنمايش چگونگي رابط برايزير  پيشنهادي نمودار

  :شود يارائه ممصوب فرهنگستان 

           
                         

                                                                                                                                

                                                                                                                                                  
                                                                                              

                                                                                                                               

                                                                             

 فرهنگستان برنامه ريزی واژگان

 آگاهی

 دانش

 ارزيابی

 کاربرد

فرآيند                    عامل بالقوه تغيير         سطوح پذيرش مربوط به پذيرشگرهای احتمالی      

  
  هاي عمومي مصوب فرهنگستان منابع بالقوة تأثير بر پذيرش نوواژه. 2نمودار 

  ي در تحقيق حاضردر جامعة مورد بررس
در  ،تغييـر و تـأثير   ةشود كه تنها عامل بـالقو  يادآور مي باال،در توصيف بيشتر نمودار 

عوامل و ساير.استواژگان  ريزيِ يند مورد نظر برنامهافرهنگستان و تنها فر ،اين مطالعه
 چـه اند، اگر هدر اين مطالعه بررسي نشد دليل گستردگي تحقيق  بههاي تأثيرگذار فرايند
  .اند يبررس ةشايست جداگانههاي  نيز در تحقيق آنها

باتوجه به اين فرض كه بـين متغيرهـاي    ،نتايج فرعي اين بررسي حاكي از آن است كه
اي سن، جنس و تحصـيالت   معياري مربوط به پذيرشگرهاي احتمالي و متغيرهاي زمينه

بـه   .دارد اي وجود بطهرانيز دار وجود دارد، بين متغير معياري آگاهي و سن  معني ةرابط
آزمـون  . )6 و 5جدول (نسبت آگاهي باالتري را نشان دادند تر اين ترتيب كه افراد مسن
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هــا را  بيشــترين آگــاهي از نــوواژهي از آن اســت كــه ـر حاكـــاري ايــن دو متغيـــآمــ
 ←% 229.13 = هـا  رتبـه  بيشـترين ميـانگينِ  (سال سن داشتند  50تا 41بين  پاسخگويان

  .)ب7الف و  7جدول 
سن نيـز مثبـت    ومعياري دانش  هايضرايب همبستگي اسپيرمن و كندل بين متغير

بيشـتر از ديگـران مهـارت     ،هـا  آنهايي كه سن بيشتري داشتند، در كاربرد نوواژه.بود
گوياني دهد كه پاسخ هاي آماري نيز نشان مي آزمون ).9و  8هاي جدول(نشان دادند 

بيشـترين  (مـاهرتر بودنـد    ،هـا  برد نـوواژه سـال داشـتند، در كـار    40تا  31كه بين 
دانـش   بين متغيـر  ةهمچنين رابط ).الف 10جدول ←%  221.25 با ها ميانگين رتبه

 ،بيشـترين دانـش  داراي  كه افـراد  طوري به دار مثبت ديده شد، معني با تحصيالت نيز
ــاالتري داشــتند ــة فــوق .)11جــدول (تحصــيالت ب آزمــون آمــاري  ،در تأييــد يافت

و  ادكتـر  ةتحصيلكرده بـا درجـ  گويان مده نيز حاكي از آن است كه پاسخآ دست به
% 232.17 = هـا  بيشـترين ميـانگين رتبـه   (ها ماهرتر بودنـد   باالتر در كاربرد نوواژه

دهد كه آنهايي كـه   آزمون همبستگي بين كاربرد و سن هم نشان مي ).11جدول ←
ــران    51 ــيش از ديگ ــتند، ب ــاالتر داش ــال و ب ــا را  ،س ــهواژه ه ــه  ب ــرات ب ــار  ك ك
 شـايان ذكـر  ). 13و  12هاي جدول← %280.69=ها  بيشترين ميانگين رتبه(برند مي

همبستگي بين متغيرهـاي معيـاري و    ديگر روابط نيز ، درباالبجز روابط  ،است كه
ه از لحـاظ آمـاري   ـي اسـت كـ  ئداري آنها آنقدر جز اي وجود دارد، اما معني زمينه

  .توان آنها را ناديده گرفت مي
بـا سـن   هـر دو،   ،، آگـاهي و دانـش  دست آمـده  بهمبناي نتايج بر ،شود كه مشاهده مي
نتايج اصلي اين تحقيق نشان داد كـه بـين آگـاهي و     ،در تأييد اين نكته .ندرهمبستگي دا

گويـانــي  توان نتيجه گرفت كه پاسخ مي ،بر اين اساس .همبستگي وجود دارد نيز دانش
 .ماهرترنيز ها كاربردن آن در به وترند  ا آگاهـه ه نوواژهـد نسبت برنه سن باالتري داـك
هـا  آن چه سن پاسخگويان بيشتر باشد،هر ،توان اين احتمال را داد كه مي ،عبارت ديگر به
دانـش كـاربرد    كسـب وقت كافي براي  نيزها و  صت بيشتري براي برخورد با نوواژهفر

  .آنها را دارند
مثبت اسپيرمن و كندل بـين تحصـيالت و دانـش     يِضرايب همبستگ تحليلِ ديگر نتايجِ

، در دارنـد كه تحصـيالت بـااليي   گوياني كند كه پاسخ اين موضوع را به ذهن متبادر مي
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هـا   كاربردن نوواژه هاي بيشتري براي به در معرض موقعيت ،هاي گوناگون تحصيلي دوره
را در  هـا  واژه ايـن توانسـتند يـاد بگيرنـد چگونـه      مـي ن آنـا  دليـل، بـه همـين    .اند بوده

  )11و10هاي  جدول(.كار ببرند هاي مختلف به موقعيت
از لحـاظ   )تهران، كرمان، اصفهان( بين سه استان ةاز مقايسدست آمده  به ديگر ةنتيج

سه استان از اين نظر تفـاوت چنـداني را نشـان    اين ميزان متغيرهاي معياري اين بود كه 
ايـن سـه اسـتان از    در اگـر   ،درنظر داشـت كـه   بايد .داري ديده نشد ندادند و نتايج معني

ـ  ،در آن صـورت  ،شـد  ديده ميتوجهي  لحاظ مراحل پذيرش تفاوت قابل بـراي هـر    دباي
بـا   ،متغير كاربرد ازلحاظ ،استان كرمان ،براي مثال. گشتيم دنبال علت مهمي مي مورد به

از طرفـي  . نبـود  اما در ارزيابي داراي اين رتبه .اول قرار گرفت ةدر رتب ي،ئاختالف جز
مثبـت بـين كـاربرد و ارزيـابي را      ةدست آمده در اين تحقيق وجود رابط نتايج به ،ديگر

معني وغيرقابـل بحـث    براي استان كرمان بي مذكورگيري  نتيجه رو، زايندهد، ا نشان مي
 )15و  14هاي  جدول(.رسد نظر مي به

  بندي و پيشنهاد جمع. 5
ان داد  بـين آگـاهي و دانـش و بـين ارزيـابي و      باتوجه به نتايج اين تحقيق كه نشـ 

 ،دار مثبت وجود دارد، فرهنگستان زباني مورد بررسي رابطة معني ةكاربرد در جامع
يعني  ،تواند بر دو سطح از سطوح پذيرش عنوان عامل مهم تغيير در اين جامعه، مي به

يعنـي  ، يگـر اگر اين دو سطح تقويت شود، دو سـطح د  .اثر بگذارد ،آگاهي و ارزيابي
 ،تبـع آن  بـه  ،فراينـد پـذيرش و   ،به اين ترتيـب  .كند پيشرفت مي نيز ،دانش و كاربرد
يكي از  ةتوسع«اعتقاد دارد كه  (1982:11)كوپر .گيرد ها نيزسرعت مي انتشار نوواژه
همبسـتگي مثبـت   . »ها اثر بگذارد ر پيشرفت ديگر شاخصـتواند ب ها مي اين شاخص
تر در طول  مسنگويانِ نش با سن به اين علت است كه پاسخداو  ارزيابي بين آگاهي،

 .هـا قـرار بگيرنـد    اند كه در معرض كاربرد نـوواژه  وقت بيشتري داشته خودزندگي 
شـك انتشـار    توان بحـث كـرد كـه بـي     بنابراين برطبق اين نتيجه بر سر اين نكته مي

نـوآوري  يعنـي بـراي آنكـه يـك      ؛بنيـاد اسـت   زمـان  ةهاي زباني يك پديد نوآوري
حقيقـت   ،اما در كنار ايـن مسـئله   .پذيرفته و سپس منتشر شود به زمان احتياج دارد

ـ   : ديگري نيز وجود دارد ر در ارتبـاط  ـاگر مردم يك جامعه با يـك نـوآوري بيشت
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يكـي   .گـردد  فراهم ميفرصت بيشتري  نيز وآوريـآن ن براي پذيرش و انتشار باشند،
خــود درمــورد پــذيرش  ةدر مطالعــ (1983)1از نتــايجي كــه يافــا آلــوني فــاينبرگ

كردنـد   كه ادعا مي يهاي زبان عبري به آن دست يافت اين بود كه افراد جوان نوواژه
شناختند و نه آنها  ها را بيشتر مي نه نوواژه ،ها داشتند، درواقع نوواژه ازدانش بيشتري 

اين نكتـه مهـم    گويد كه فاينبرگ در تفسير نتايج تحقيق خود مي .بردند كار مي را به
ردم آنهـا را دريافـت   ـم ،از آن طريق ،ها به مراكز آموزشي برسند و است كه نوواژه

ها رابطـه   و پذيرش نوواژه ميزان تحصيالتبين  اًرـه ظاهـدارد ك ان ميـاو اذع .كنند
كنـد كـه هرچـه     فاينبرگ در بخش ديگري از بررسي خود پيشنهاد مي .وجود دارد

ايـن   ها داشته باشـند،  فرصت بيشتري براي برخورد با نوواژهزباني  ةافراد يك جامع
 (1983:39) .شوند ها بيشتر منتشر مي واژه
 ،وز زود استـهاي فرهنگستان هن پذيرش نوواژه بارةد مطرح شود كه قضاوت درشاي
هـاي   بعضـي از واژه ( گـذرد  رشان مـي ـسـال از عمـ   حدود ده در ها تنهاثر آنه اكـكچرا

اما حقيقت اين است كه ). اند سابقهاي  فترچه مربوط به فرهنگستانموجود در اين دو د
آوردن فرصت و موقعيت بيشـتر بـراي پذيرشـگرهاي     توان زمان پذيرش را با فراهم مي

گيرنـد، كوتـاه    ها قرار مي كه در معرض نوواژه ،زباني ةاحتمالي يا همان مردم اين جامع
 تـدابير  ،پيشرفت هر يك از سطوح پـذيرش  براي ،توانند ريزان واژگاني مي برنامه .دكر

  .گيرندكار  مؤثري به
بـر فراينـد    ،درنتيجـه ، با درنظرگرفتن تـأثيرات متغيرهـا بـر يكـديگر و    در ذيل، 

در  كـه معمـوالً   ،پيشرفت روال كار ايـن فراينـدها   برايهايي  پذيرش و انتشار، شيوه
مجريـان  اگرچـه  شـود؛   شـود، پيشـنهاد مـي    كار گرفتـه مـي   هـي بـديگر جوامع زبان

هـا   ، برخـي از ايـن روش  پـيش از ايـن   ،مورد بررسي ةدر جامع ريزي واژگان برنامه
  .كنند استفاده كرده يا مي

بـه عبـارت    .شود آغاز مي آگاهي ها با تدابير مربوط به تشويق براي پذيرش نوواژه
يك پيش از پذيرش، ابتدا از وجود  ،عنوان پذيرشگرهاي احتمالي بايد مردم به ،ديگر

                                                                                                 

وي و تحـت راهنمـايي رابـرت كـوپر      يدكتر ةرسال ةبر پاي Allony Fainberg)( آلو ني فاينبرگ ةمقال )1
  .است تأليف شده
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هايي كه براي باالبردن بيشتر آگـاهي پذيرشـگرها    از جمله شيوه. نوواژه آگاه باشند
  ةهـاي عمـومي، تهيـ    كار بـرد، اسـتفاده از پوسـترهاي تبليغـاتي در مكـان      توان به مي

قطعـات   هـا كـه در دسـترس همگـان قـرار گيـرد،       هاي فراگيري از نوواژه  فهرست
هـا   تابلوهاي آگهي كه در رسانه پخش شود،طنزآميز كوتاه كه مدام از صدا و سيما 

هـا و مجـالت ويـژه،     هـا در روزنامـه   هـا، كـارتون   بالون ها، برچسب انعكاس يابد،
از همـه   ،كننده و هاي تشويق و ترغيب ها، ميزگردها، سخنراني هاي كوتاه، بحث فيلم
 مختلـف  سـطوحِ  هـاي درسـيِ   هـاي نـو در كتـاب    جانبه از واژه همه  ةاستفاد ،تر مهم

  .تواند مفيد باشد بيش از همه مي است كه تحصيلي
هاي  ي، الزم است كه اين افراد موقعيتـاي احتمالـرشگرهـپذيدانشرد ـپيشب براي

خاص را چگونه  ةآنها بايد بياموزند كه يك نوواژ .واقعي را مشاهده و تجربه كنند
 .برنـد كـار ب  بـه  طور صحيح در زمان و مكان و در ارتبـاط بـا مخاطـب مناسـب     به

اي فراهم آورند  گونه ها به ها را براي پذيرشگر ريزان واژگان بايد اين موقعيت برنامه
 ةباتوجه بـه رابطـ   .ياد بگيرند ها را مشاهده كنند و بتوانند كاربرد اين واژه نكه آنا

شود كـه ايـن دو سـطح پـذيرش      مثبت بين آگاهي و دانش در اين تحقيق، پيشنهاد مي
ها در گفتگوهاي يـك   با قرار دادن اين نوواژه ،براي مثال .قا شودزمان به مردم ال هم

با بـافتي كـه   ان رسد هم آن هم واژه به آگاهي مردم مي، كننده فيلم جذاب يا سرگرم
ها در  كارگيري نوواژه به .آشنا خواهند شد كار بگيرند توانند اين واژه را به در آن مي

ـ  .ديگري اسـت  ةنيز نمون متون اصلي درسي در مراكز آموزشي و مدارس مهـم   ةنكت
بعيد  انصورت فهرستي از لغات باقي بمانند ، انتشار آن اگر به ،ها اين است كه نوواژه

  .رسد نظر مي به
ريزان واژگان بايد بـه مـردم نشـان دهنـد كـه       ، برنامهارزيابيبراي پيشبرد سطح 

يرشـگرهاي  اگـر پذ  .دنبـال دارد  منـافعي بـه   نخـاص بـراي آنـا    ةكاربرد يك نوواژ
ها را به چشم ببيننـد، نگـرش آنهـا نسـبت بـه       نوواژه استفاده ازاحتمالي، سودمندي 

 بـه كـاربرد  امـر  ايـن   د ووشـ  ها مثبت يا به ميزان بيشتري مثبت و موافق مي نوواژه
توجه به نظـام ارزشـي يـك     .خواهد شدمداوم و پذيرش و سپس انتشار آنها منجر 

تـر   اش نزديك كند كه به هدف انتشار نوآوري ميريز زبان كمك  جامعه به برنامه
هاي شخصي افـراد يـا    ويژگي ها، ها، ارزش همان نگرش ،منظور از نظام ارزشي. شود
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در  (1974)1هوفمـان  .تعلـق دارنـد   جامعـه  كـه بـه آن  است هايي  هاي گروه ويژگي
ه شناسان به ايـن نتيجـ   ها در بين گروهي از روان بررسي خود درمورد پذيرش نوواژه

دانستند  كه زبان خود را نمادي ازهويت و همبستگي ملي مي مردميدست يافت كه 
كـه زبـان    كسانيببرند تا  كار هاي فرهنگستان خود را به تمايل داشتند نوواژه بيشتر

ـ    .دانستند زار ارتباط ميـخود را تنها اب د بـه  ـبنابراين، براي ايجاد نگـرش موافـق باي
 & Tsui)از همه براي مردم آن جامعه مهم اسـت هايي توجه داشت كه بيش  ارزش

Tollefson 2007:261)  »ـ گرا رش پاكي زبان يا نابـنگ اسـت كـه    اي ارزيـابي  »يي
هاي قرضـي   جاي واژه ا بهـه نوواژه ه كاربردـا بـه ي زبانـتواند براي تشويق فارس مي

ـ  راه حلّ شيوه اين. كار آيد خارجي به  رخـي از ريـزي ب  برنامـه  ةي است كـه در تجرب
بسـياري   :گويـد  مي 2فرگوسن.  (Simpson 2007:227)ده استـكشورها نيز ديده ش

 ،به همـين دليـل   ؛دان گرايي هاي زباني از لحاظ ماهيت درواقع ارزيابي ناب از ارزيابي
ــاربران ــوان    ك ــابي را تحــت عن ــوع ارزي ــن ن ــان اي ــان «زب ــاكي زب ــان  »حفــظ پ بي

  (1977:25).كنند مي
را  درسـت كند فارسي  ها را تشويق مي كه فارسي زبان ،عمومي معابر نصب تابلوها در

بـه   نـان اي بـراي تشـويق آ   شيوه ممكن استكار ببرند و به هويت خود افتخار كنند،  به
ردم نسبت ـاي مـه كردن نگرش اي براي كاناليزه شيوه نيزها و  يادگيري و كاربرد نوواژه

دهي مجـدد   شكل ، يعنيكردن زهـكانالي :دگوي ه كوپر ميـطور ك همان .باشد ها  به نوواژه
هاي موجود را دوباره شكل دهيم تا نگرش جديـدي   تر است كه نگرش آسان. ها نگرش
 (1989:77).يمكنايجاد 

مبناي نتايج اين بررسـي، كـاربرد مـداوم    بر اذعان كرد،بندي بحث اخير، بايد  در جمع
نسـبت بـه كـاربرد ايـن      نگـرش  اگر .شود به متغير ارزيابي مربوط مي اًنوآوري مستقيم

 هدر گفتگوهـاي روزمـر   همـواره هـا   اين نـوواژه  ،احتمال قويبه ، موافق باشدها  نوواژه
آن ابتـدا بايـد از حضـور و وجـود     بـديهي اسـت كـه پذيرشـگر     البتـه  . روند ميكار  به

  . ها را نيز كسب نمايندها آگاه باشد و دانش كاربرد آن نوآوري
                                                                                                 

1) Hofman, J. E. 
2) Ferguson 
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 ها پيوست
  اه جدول. 1پيوست

  نپاسخگويا جنسمربوط به عمومي  هاي ويژگي .1جدول
 جنس فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 زن 267 59.3 61.5 61.5
 مرد 167 37.1 38.5 100
 جمع 434 96.4 100 
 داده هاي گمشده 16 3.6  
 جمع 450 100  

  هاي عمومي مربوط به سن پاسخگويان ويژگي. 2جدول 
 سن فراواني درصد عتبردرصد م درصد تجمعي

  20كمتر از  43 9.6 9.8 9.8
46.8 37 36.2 163 30-20 
78 31.1 30.4 137 40-31 

93.6 15.7 15.3 69 50-41 
100 6.4 6.2 28 +51 
 جمع 440 97.8 100 
 هاي گمشده داده 10 2.2  
 جمع 450 100  

  نپاسخگويا سطوح تحصيليمربوط به عمومي  هاي ويژگي .3جدول
 تحصيالت فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 ديپلم 74 16.4 16.6 16.6
 فوق ديپلم 43 9.6 9.6 26.2
 كارشناسي 205 45.6 45.9 72

 كارشناسي ارشد 75 16.7 16.8 88.8
 دكترا و باالتر 50 11.1 11.2 100
 جمع 447 99.3 100 
 هاي گمشده داده 3 0.7  
 جمع 450 100  
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  رايب همبستگي متغيرهاي معياريض .4جدول
 ندلكهمبستگي  آگاهي ارزيابي دانش  كاربرد
-0.11 

0.386 
376 

**0.349 
0 

344 

-0.033 

0.319 

85

1 

0 

383

sign آگاهي  

**0.200 

0.003 

96 

0.053 

0.0254 

84

1 

0 

97

0.038 - 

0.319 

85

sign ارزيابي  

0.011 

0.385 

96 
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   .دار است معني% 5دهد كه همبستگي در سطح  عالمت نشان مياين * 
دار اسـت، يعنـي شـدت همبسـتگي      معنـي % 1دهد كه همبستگي در سطح  اين عالمت نشان مي** 
  .است بيشتر
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  جنس و تحصيالت بر مبناي كندل و اسپيرمن سن، آگاهي با متغير ضرايب همبستگي بين .5جدول 
   جنس سن تحصيالت

 آگاهي همبستگي كندل -0.076* 0.144** 0.055
  دار سطح معني 0.048 0 0.091
  تعداد 370 753 381

 آگاهي همبستگي اسپيرمن -0.087 0.181** 0.069
  دار سطح معني 0.048 0 0.090
  تعداد 370 375 381

  همبستگي بين آگاهي و سن بر مبناي پيرسون .6جدول
   سن

 آگاهي همبستگي پيرسون 0.166**
  دارسطح معني 0.001
  تعداد 375

 سن باآگاهي متغير بين  آماري آزمون .لفا 7جدول

 ميانگين رتبه تعداد سن

38 سال 20كمتر از  180.20

30-20 134 161.93

40-31 116 197.04

50-41 61 299.13

+51 26 196.94

375 جمع

  آزمون آماري. ب 7جدول
 آگاهي 

 18.225 آزمون كاي اسكور
 4 درجه آزادي

 0.001 )آزمون دو طرفه(دار سطح معني

  آزمون كروسكال واليس) الف
  سن: متغير مورد نظر) ب
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  ،ن و جنس و تحصيالتدانش با سمتغير همبستگي بين ضرايب . 8جدول 
 بر مبناي كندل و اسپيرمن

   جنس سن تحصيالت
 دانش همبستگي كندل -0.071 0.103** 0.124**

  دار سطح معني 0.050 0.006 0.001
  تعداد 387 390 396

 دانش همبستگي اسپيرمن -0.082 0.125 0.157**

  دار سطح معني 0.050 0.007 0.001
  تعداد 434 390 396

 ارتباط بين دانش و سن بر مبناي پيرسون .9 جدول

   سن
 دانش همبستگي پيرسون 0.097*

  دار سطح معني 0.027

  تعداد 390

 دانش و سن متغير معياري بين آماري آزمون. الف  10جدول

 ميانگين رتبه تعداد سن

 158.13  40  سال 20كمتر از 

30-20 150 183.63 
40-31 124 221.25 
50-41 57 204.68 
+51 19 172.32 

  390 جمع

  



 1389، سال اول، شماره اول، بهار و تابستانشناخت زبان

   ها زباني مؤثر بر پذيرش نوواژه بررسي عوامل برون     94

 

 

  a,b آزمون آماري. ب10جدول
 دانش 

 979 .13 آزمون كاي اسكور

 4  درجه آزادي

 007. دار  سطح معني

  
  آزمون كروسكال واليس ) الف
  سن: متغير مورد نظر) ب
 

  تحصيالت بادانش متغير  بين  آماري آزمون. الف 11جدول
 ميانگين رتبه تعداد تحصيالت

 172.75  65 يپلمد

 204.10 34 فوق ديپلم

 188.00 183 كارشناسي

 225.69 67 ارشد          كارشناسي

 232.17 47 دكترا و باالتر

  396 جمع

 a,b زمون آماريآ.  ب11جدول 

 دانش 

  5.434 آزمون كاي اسكور 
  4 درجه آزادي

 0.246 )آزمون دوطرفه(دار سطح معني

  
  ليسآزمون كروسكال وا) الف
  تحصيالت: متغيرمورد نظر) ب
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  با جنس و سن و تحصيالت كاربرد  متغير همبستگي بين ضرايب. 12جدول 
  برمبناي كندل و اسپيرمن

   جنس سن تحصيالت
 كاربرد همبستگي كندل 0.001 -0.033 - 0.055
  دار سطح معني 0.489 0.195 0.071
  تعداد 423 428 435
 كاربرد سپيرمنهمبستگي ا 0.001 0.043 -0.070
  دار سطح معني 0.489 0.188 0.072
  تعداد 434 428 435

  همبستگي بين كاربرد و سن بر اساس پيرسون .13جدول 
   سن

 كاربرد همبستگي پيرسون -0.001
  دارسطح معني 0.494

  تعداد 428

  مقايسه سه استان از لحاظ كاربرد. الف 14جدول
VAR00013 هاميانگين رتبه تعداد 

 VAR00017  221.16 149  تهران  كاربرد 
 231.27 146 كرمان
 208.98 145  اصفهان
  440 جمع

 a,bآزمون آماري . ب 14جدول

 VAR00017 

  2.226 آزمون كاي اسكور

 2  درجه آزادي

 0.322  )آزمون دوطرفه(دار  سطح معني
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   پرسشنامه. 2پيوست 

  
  »به نام آن كه جان را فكرت آموخت«

 
  ـرسشنامة پژوهشي پيرامون پ

  زباني مؤثر بر پذيرش بررسي عوامل برون 
  زبانان  نزد فارسي هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسينوواژه

  
  پاسخگوي محترم
دراين بررسي، عوامل . نامة دكترا است اي كه در دست داريد در راستاي انجام يك پايان با سالم، پرسشنامه
زبان مورد كنكاش قـرار   هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در جامعة فارسي همؤثر بر پذيرش نوواژ

  . گيرد مي
در بخش اول اين پرسشنامه، مشخصات عمومي پاسـخگويان و در بخـش دوم متغيرهـاي مهـم در پـذيرش      

ر آن اين پرسشنامه فاقد نام است و از اطالعـات منـدرج د  . هاي مذكور مورد سنجش قرار گرفته است نوواژه
  . صرفاً استفادة آماري خواهد شد

. يادآوري اين نكته الزم است كه نتايج تحليلي اين پرسشنامه بخش اساسي تحقيق مزبور را شكل خواهد داد
رو، دقـت و حوصـلة    ازايـن . ياري و همكاري شما در به نتيجه رسيدن اين تحقيق نقشي مهـم خواهـد داشـت   

ها كه ناشي از تعهد و احساس مسئوليت شـما نسـبت بـه انجـام      شعالي در پاسخگويي صادقانه به پرس جناب
  .يك پژوهش علمي است، بسيار راهگشا و مورد امتنان خواهد بود

فرمائيـد، صـميمانه    هـا مـي   از اينكه از روي لطف وقت گرانبهاي خود را  صرف پاسخگويي به اين پرسش
اين تحقيق داريـد، در انتهـاي ايـن پرسشـنامه     نمايد و انتظار دارد هرگونه پيشنهادي كه در خصوص  تشكر مي

  .درج فرماييد
معـادل  «واژة مصـوب فرهنگسـتان و منظـور از    » معـادل فارسـي  «در اين پرسشـنامه، منظـور از   : يادآوري

  .زبانان است واژة قرضي رايج در بين فارسي» خارجي
  

  با آرزوي توفيق
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  مشخصات عمومي.  بخش اول
  مرد   زن  :جنسيت. 1
  به باال  51سال 50تا  41سال 40تا  31  سال 30تا  20  سال  20كمتر از : سن. 2
  دكترا و باالتر   كارشناسي ارشد  كارشناسي  فوق ديپلم  ديپلم  :تحصيالت. 3
ــد  :شــغل. 4 ــارگر    كارمن ــه ك ــا دانشــجو   بيكــار   دار  خان            آزاد   محصــل ي

  ساير مشاغل 
  خير      ايد؟ بلي  آيا در كشورهاي خارجي زندگي كرده. 5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اگر بلي چه مدت
  خير       آيا به زبان ديگري غير از زبان  فارسي آشنايي داريد؟ بلي . 6

  اگر بلي، چه زباني ــــــــــــ به چه ميزان   ــــــــــــــــــــــــــــــ
  خير        كنيد؟ بلي  هاي گروهي استفاده مي آيا از رسانه. 7
  كنيد؟ هاي بيشتر استفاده مي از كدام يك از رسانه.  8

  اينترنت      روزنامه      راديو           تلويزيون 
ــدريس      هاي روزمرة شماست؟ ترجمه  كدام يك از مورد يا موارد زير در زمرة فعاليت. 9  تــ

  هيچيك           تأليف    
  :بخش دوم

  .رسد عالمت بزنيد موردي را كه به نظرتان درست مي.  1. الف
  آيا معادل فارسيِ بلوار، واژة چارباغ است؟. 1

  دانم  نمي       خير        بلي 
  آيا معادل خارجيِ خودكار واژة اتوماتيك است؟. 2

  دانم  نمي       خير        بلي 
  معادل فارسيِ اتوبان كدام است؟. 3

  دانم  نمي       ديوارك     راسته        بزرگراه 
  معادل فارسيِ دكور كدام است؟. 4

  دانم  نمي    مهتابي     آرايه      درخش 
  معادل خارجيِ گنجينه كدام است؟. 5

  دانم  نمي       موزه       سيلورپليت      كريستال 
  فرشينه كدام است؟ معادل خارجيِ. 6

  دانم  نمي  پاركت      ايزوالسيون      موكت 
دانيـد   هاي فارسي پيشنهاد شده است؟ اگر مي هاي خارجي زير چه معادل دانيد براي واژه آيا مي. 2. الف

  :بنويسيد
  ـــــــــــــــــــــــــــ    دانم  مي    دانم نمي:         كابل. 7
  ــــــــــــــــــــــــــــ        دانم  مي     دانم  نمي:         بوفه.  8
  ـــــــــــــــــــــــــــ    دانم  مي   دانم  نمي:    كاتالوگ. 9

  ـــــــــــــــــــــــــــ    دانم  مي   دانم  نمي:  اكواريوم. 10
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به كاربرد آن عادت 

  ندارم

كاربرد آن باعث 
حفظ زبان فارسي 

  شود مي

كنم اگر  احساس مي
آن را به كار ببرم 

ام  ديگران مسخره
  كنند مي

ارجي آن را معادل خ
دهم چون  ترجيح مي

به ارتباط جهاني 
  كند كمك مي

موارد 
  ديگر

نظري 
  ندارم

      مخالفم  موافقم  مخالفم  موافقم  مخالفم  موافقم  مخالفم  موافقم
معادل   -1

فارسيِ 
، » ايميل«
» پيام نگار«

  :است

                    

معادل  -2
فارسيِ 

» دوپينگ«
 ،

» زورافزايي«
  :است

                    

 معادل -3
فارسيِ 

، » فريزر«
» زن يخ«

  :است

                    

معادل  -4
فارسيِ 

، » فاكس«
» دورنگار«

  :است

                    

معادل  - 5
ن«فارسيِ  بـ «

» بها برگ«، 
  :است

                    

معادل  -6
فارسيِ 

، » فالسك«
» دمابان«

  :است
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به كاربرد آن عادت 

  ندارم

كاربرد آن باعث 
حفظ زبان فارسي 

  شود مي

كنم اگر  احساس مي
آن را به كار ببرم 

ام  ديگران مسخره
  كنند مي

ارجي آن را معادل خ
دهم چون  ترجيح مي

به ارتباط جهاني 
  كند كمك مي

موارد 
  ديگر

نظري 
  ندارم

      مخالفم  موافقم  مخالفم  موافقم  مخالفم  موافقم  مخالفم  موافقم
معادل  -7

فارسيِ 
» آپارتمان«
» كاشانه«، 

  :است

                    

ل معاد -8
فارسيِ 

، » هدفون«
» دوگوشي«

  :است

                    

معادل  -9
فارسيِ 

، » كمپوت«
» خوشاب«

  :است

                    

معادل  - 10
فارسيِ 

، » آيفون«
» آوابـر«

  :است

                    

 
هاي قرضـي خـارجي    براي هريك از واژه كاربرد معادل فارسي پيشنهاديب ـ نظر شما درمورد  

  )رو را انتخاب كرد بيش از يك خانه از روبه توان در هر مورد مي(زير چيست؟ 
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  دانيد؟ در هر جمله، كدام واژة فارسي را براي جاي خالي مناسب مي) ج
 .اين ــــــــــــ  فقط براي نگهداري ظروف كوچك و ظريف بلور مناسب است. 1

  دانم  نمي    رمزينه     جا  چيني  پرداويز 
  .اند هاي خليج فارسي در اين ـــــــــــــــــــ به نمايش گذاشته شده انواع ماهي. 2

  دانم  نمي    دان  آبزي    آبزن     نورتاب 
  .منطقه قطع شده است ـــــــــــــــــــــــــ اصلي تلفن اين. 3

  دانم  نمي     چراغك    نمادگان     بافه 
  .تان ارسال كنيد يك ـــــــــــــــــــــــــ از متن مقاله. 4

  دانم  نمي    گام     رونوشت     سرچسب 
  .رسد دو عدد ـــــــــــــــــــــــــ برنزي شش شاخه به فروش مي. 5

  دانم  نمي  گُلشنه  سراچه    نورافشان 
  .ـــــــــــــــــــــــــ ماشين لباسشويي را مطالعه كنيد. 6

  دانم  نمي    نمونك  كارنما    شمارك
  .ـــــــــــــــــــــــــ يازده كيلويي گاز كمياب شده است. 7

  دانم  نمي    استوانك  چرخك    دستينه
  .هنگام نوشتن نشاني، ـــــــــــــــــــــــــ پستي را فراموش نكنيد.  8

  دانم  نمي    پرونجا    نشانه    شناسه
  .شود ـــــــــــــــــــــــــ تلويزيوني جديدي از امشب پخش مي. 9

  دانم  نمي    چكيده  زنجيره    ترجمان
  .سه ـــــــــــــــــــــــــ را اشتباه جواب دادم. 10

  دانم  نمي    آزمونه    نمونه    آزمون
  :هاي زير را عالمت بزنيد هر يك از واژهميزان كاربرد ) د
  .برم كار مي به نشانهجاي معادل فارسي آن  را به آرم من واژة خارجي. 1

  برم كار نمي وقت به هيچ  بعضي اوقات    هميشه
  .برم كار مي به جوهرگينجاي معادل فارسي آن  را به استامپمن واژة خارجي . 2

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
  .برم كار مي به كاركنانجاي معادل فارسي آن  را به پرسنلمن واژة خارجي . 3

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
 .برم كار مي به بهارخوابجاي معادل فارسي آن  را به تراس من واژة خارجي. 4

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
 .برم كار مي به بالگردجاي معادل فارسي آن  را به هليكوپترمن واژة خارجي . 5

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
 .برم كار مي به كوپنجاي معادل خارجي آن  را به كاالبرگمن واژة فارسي . 6

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
 .برم كار مي به ترمينالجاي معادل خارجي آن  را به پايانهواژة فارسي  من. 7

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
 .برم كار مي به ميكروفونجاي معادل خارجي آن  را به صدابرمن واژة فارسي .  8

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
 .برم كار مي به فلشجاي معادل خارجي آن  را به پيكانهمن واژة فارسي . 9

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
 .برم كار مي به سوژهجاي معادل خارجي آن  را به موضوعمن واژة فارسي . 10

  برم كار نمي وقت به هيچ    بعضي اوقات    هميشه
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  نظرات و پيشنهادها

  
    ارزيابي. 3پيوست

  ها دربارة متغير آگاهي ارزيابي پاسخ. الف
  

  آگاهي
واني

فرا
نفي  

خ م
پاس

بت  
خ مث

پاس
  

 جمع
تياز

ام
  

اسخ
صدپ

در
 

اي 
ه يح 

صح
  

آيا معادل فارسي كلمه بلوار چارباغ 
 22.52 100 1.00 00. 444  است؟ 

ژة  آيا معادل خارجي خودكار وا
 اتوماتيك است؟

449 .00 1.00 391 87.08 

 95.32 428 1.00 00. 449 معادل فارسي اتوبان كدام است؟

 60.76 271 1.00 00. 446 معادل فارسي دكور كدام است؟

 59.19 264 1.00 00. 446 معادل خارجي گنجينه كدام است؟

 42.82 188 1.00 00. 439 معادل خارجي فرشينه كدام است؟

  آيا معادل فارسي كابل را 
 دانيد؟ مي

418 .00 1.00 68 16.27 

 15.79 66 1.00 00. 418 دانيد؟ آيا معادل فارسي بوفه را مي

  آيامعادل فارسي كاتالوگ را 
 دانيد؟ يم

415 .00 1.00 104 25.06 

  آيا معادل فارسي آكواريوم را 
 دانيد؟ مي

423 .00 1.00 74 17.49 

VALID  N  (LISTWISE) 384 
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  ها دربارة متغير دانش ارزيابي پاسخ. ب

  
  دانش

واني
فرا

نفي 
خ م

پاس
بت 

خ مث
پاس

 

تياز
ع ام

جم
 

اسخ
صد پ

در
 

اي 
ه حيح

ص
 

وف ظريف فقط براي نگهداري ظر.... اين
 38.02 165 1.00 00. 434  . بلور مناسب است

به نمايش ..... ها در اين  انواع ماهي
 64.11 284 1.00 00. 443  .اند گذاشته شده

 19.95 87 1.00 00. 436  .اصلي تلفن اين منطقه قطع شده است....

 94.87 425 1.00 00. 448 تان ارسال كنيد از متن مقاله.....يك 

برنزي شش شاخه به فروش ......دو عدد
 .رسد مي

442 .00 1.00 281 63.57 

 64.09 282 1.00 00. 440 .ماشين لباسشويي رامطالعه كنيد.....

.يازده كيلويي گاز كمياب شده است...... 439 .00 1.00 227 51.71 

پستي را فراموش ......هنگام نوشتن نشاني 
 .نكنيد

442 .00 1.00 175 39.59 

  زيوني جديدي از امشب پخش تلوي..... 
 .شود مي

442 .00 1.00 200 45.25 

 35.96 160 1.00 00. 445 .را اشتباه جواب دادم.......سه 

VALID  N  (LISTWISE) 410 
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  ها دربارة متغير كاربرد ارزيابي پاسخ. ج
 

  كاربرد

واني
فرا

برد 
كار

دم 
ع

كرر  
رد م

كارب
ات  

 اوق
اهي

و گ
  

تياز
ع ام

جم
 

اسخ
صد پ

در
 

اي 
ه حيح

ص
  

  جاي معادل فارسي نشانه  من واژة خارجي آرم را به 
 برم كار مي به

446  .00 2.00 310 51/69 

جاي معادل فارسي  من واژة خارجي استامپ را به
 برم كار مي جوهرگين به

448 .00 2.00 213 54/47 

جاي معادل فارسي  من واژة خارجي پرسنل را به
 برم   كار مي كاركنان به

447 .00 2.00 436 54/97 

جاي معادل فارسي  من واژة خارجي تراس را به
 برم   كار مي بهارخواب به

445 .00 2.00 308 21/69 

جاي معادل فارسي  من واژة خارجي هليكوپتر را به
 برم كار مي بالگرد به

448 .00 2.00 202 09/45 

 جاي معادل خارجي كوپن  من واژة فارسي برگ را به
 برم كار مي به

448 .00 2.00 278 05/62 

 جاي معادل خارجي ترمينال  من واژة فارسي پايانه را به
 برم كار مي به

448 .00 2.00 244 46/54 

جاي معادل خارجي  من واژة فارسي صدابر را به
 برم كار مي ميكروفن به

446 .00 2.00 43 64/09 

  جاي معادل خارجي فلش من واژة فارسي پيكانه را به
 برم كار مي به 

444 .00 2.00 101 75/22 

جاي معادل خارجي  من واژة فارسي موضوع را به
 برم كار مي سوژه به

447 .00 2.00 605 35/135

VALID  N  (LISTWISE) 440 
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  ها دربارة متغير ارزيابي ارزيابي پاسخ. د
  

ش 
گر

صد ن
در

ويان
خگ

 پاس
بت

مث

تياز
ع ام

جم
بت 

ش مث
گر

ن
نفي  

ش م
گر

ن
  

واني
فرا

 

  ارزيابي

 )به كاربرد آن عادت ندارم. ( معادل فارسي ايميل، پيام نگار است316 1.000.0 44  92/13
كاربرد آن باعث . (معادل فارسي ايميل ، پيام نگار است 262 1.000.0 168  12/64

  )شود حفظ زبان فارسي مي
كنم  س مياحسا. ( معادل فارسي ايميل ، پيام نگار است 212 1.000.0 120  60/56

  )كنند ام مي مسخره
معادل خارجي آن را . ( معادل فارسي ايميل ، پيام نگار است 338 1.000.0 54  98/15

  )دهم ترجيح مي
به كاربرد آن . ( است "زورافزايي "دوپينگ"معادل فارسي  332 1.000.0 57  17/17

  )عادت ندارم
كاربرد آن باعث . (ايي استمعادل فارسي دوپينگ، زورافز 237 1.000.0 136  38/57

  )شود حفظ زبان فارسي مي
كنم  احساس مي. ( معادل فارسي دوپينگ، زورافزايي است 211 1.000.0 94  55/44

  )كنند ام مي مسخره
معادل خارجي .  ( معادل فارسي دوپينگ ، زورافزايي است 266 1.000.0 74  82/27

  )دهم آن را ترجيح مي
  )به كاربرد آن عادت ندارم. ( معادل فارسي فريزر، يخ زن است 342 1.000.0 68  88/19
كاربرد آن باعث حفظ . (معادل فارسي فريزر، يخ زن است 253 1.000.0 156  66/61

  )شود زبان فارسي مي
كنم  احساس مي. ( معادل فارسي فريزر، يخ زن است 220 1.000.0 105  73/47

  )كنند ام مي مسخره
معادل خارجي آن را . ( معادل فارسي فريزر، يخ زن است 242 1.000.0 79  64/32

  )دهم ترجيح مي
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  ارزيابي

 )به كاربرد آن عادت ندارم. ( معادل فارسي فاكس، دورنگار است 305 1.000.0 118  69/38
كاربرد آن باعث . (معادل فارسي فاكس، دورنگار است 315 1.000.0 261  86/82

  )شود حفظ زبان فارسي مي
كنم  احساس مي. ( معادل فارسي فاكس، دورنگار است 191 1.000.0 157  20/82

  )كنند ام مي مسخره
معادل خارجي آن را . ( معادل فارسي فاكس، دورنگار است 250 1.000.0 94  60/37

  )دهم ترجيح مي
  )به كاربرد آن عادت ندارم.  ( معادل فارسي بن، بهابرگ است 345 1.000.0 76  03/22
كاربرد آن باعث حفظ . (معادل فارسي بن، بهابرگ است 261 1.000.0 185  88/70

  )شود زبان فارسي مي
  )كنند ام مي كنم مسخره احساس مي. ( معادل فارسي بن، بهابرگ است 190 1.000.0 112  95/58
 )دهم معادل خارجي آن را ترجيح مي. ( معادل فارسي بن، بها برگ است 212 1.000.0 85  09/40
  )به كاربرد آن عادت ندارم. ( معادل فارسي فالسك، دمابان است 334 1.000.0 87  05/26
كاربرد آن باعث . (معادل فارسي فالسك، دمابان است 208 1.000.0 80  46/38

  )شود حفظ زبان فارسي مي
كنم  احساس مي. ( معادل فارسي فالسك، دمابان است 259 1.000.0 68  25/26

  )كنند ام مي مسخره
معادل خارجي آن را . ( معادل فارسي فالسك، دمابان است 220 1.000.0 69  66/31

  )دهم ترجيح مي
  )به كاربرد آن عادت ندارم. ( معادل فارسي آپارتمان، كاشانه است 330 1.000.0 70  21/21
كاربرد آن باعث . (معادل فارسي آپارتمان، كاشانه است 246 1.000.0 147  76/59

  )شود سي ميحفظ زبان فار
كنم  احساس مي. ( معادل فارسي آپارتمان، كاشانه است 220 1.000.0 88  00/40

  )كنند ام مي مسخره
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  ارزيابي

معادل خارجي آن را . ( معادل فارسي آپارتمان، كاشانه است  232 1.000.0  75  33/32
  )دهم ترجيح مي

  )د آن عادت ندارمبه كاربر. ( معادل فارسي هدفون، دوگوشي است 331 1.000.0 81  47/24
كاربرد آن باعث . (معادل فارسي هدفون، دوگوشي است  212 1.000.0  103  58/48

 )شود حفظ زبان فارسي مي
كنم  احساس مي. ( معادل فارسي هدفون، دوگوشي است  226 1.000.0  73  30/32

  )كنند ام مي مسخره
ادل خارجي آن را مع. ( معادل فارسي هدفون، دوگوشي است  233 1.000.0  60  75/25

  )دهم ترجيح مي
  )به كاربرد آن عادت ندارم. ( معادل فارسي كمپوت، خوشاب است 333 1.000.0 73  92/21
كاربرد آن باعث . (معادل فارسي كمپوت، خوشاب است  243 1.000.0  152  55/62

 )شود حفظ زبان فارسي مي
كنم  احساس مي( . معادل فارسي كمپوت، خوشاب است  187 1.000.0  85  45/45

  )كنند ام مي مسخره
معادل خارجي آن . ( معادل فارسي كمپوت، خوشاب است  198 1.000.0  71  86/35

  )دهم را ترجيح مي
  )به كاربرد آن عادت ندارم. ( معادل فارسي آيفون، آوابر است 342 1.000.0 73  35/21
كاربرد آن باعث حفظ .  (معادل فارسي آيفون، آوابر است  220 1.000.0  129  64/58

  )شود زبان فارسي مي
كنم  احساس مي.  ( معادل فارسي آيفون، آوابر است  222 1.000.0  97  69/43

  )كنند ام مي مسخره
معادل خارجي آن را .  ( معادل فارسي آيفون، آوابر است  217 1.000.0  69  80/31

  )دهم ترجيح مي
     104 VALID  N  (LISTWISE)  
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