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هاي عمومي مصوب شماري از پركاربردترين واژهمقبوليت و شفافيت اين مقاله به بررسي ميزان : چكيده

مورد ارزيابي  دانشجويان جنسيتمتغير ميزان مقبوليت و شفافيت با توجه به  .ستان پرداخته استفرهنگ

با اين فرض كه ميزان مقبوليت و شفافيت اين واژگان در يك گروه بيشتر از گروه ديگر ( قرار گرفت

 .ايان استها بيشتر از آقمقبوليت و شفافيت واژگان در خانمگونه فرض شد كه ميزان پس اين). است

فر دانشجوي ن 29 شامل(تن از دانشجويان دانشگاه اصفهان  60 متشكل از آماري اين تحقيق يجامعه

، از ابزار آوري دادهبراي جمع .كه به صورت تصادفي انتخاب شدند هبود) پسردانشجوي  31و دختر 

ت و شفافيت واژگان نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ميزان مقبولي. نامه استفاده شدپرسش

  .باشدگير نميها بيشتر از آقايان است اما اين مقدار چشمنگستان زبان و ادب فارسي در خانممصوب فره

  .، شفافيت، جنسيت، نو واژگان، فرهنگستان زبان و ادب فارسيمقبوليت :واژه هاي كليدي
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س شده كه سيأگزيني فراواني تهاي واژهو ادب فارسي افزايش يافته و گروهگزيني در فرهنگستان زبان 

ها از جمله اين سودمندي. اواني داردهاي فرها سودمنديبررسي اين واژه. ورزندبه اين امر خطير همت مي
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 كه مقبوليتباشد و با توجه به اينهاي مصوب ميگزيني، رواج واژهجايي كه هدف هر دستگاه واژهاز آن

 و شفافيت ها دارد، اين مقاله به بررسي ميزان مقبوليتآنسزايي در رواج هثير بأاين واژگان ت و شفافيت

 جنسيتدر اين مقاله متغير . هاي عمومي مصوب فرهنگستان پرداخته استشماري از پركاربردترين واژه

گزيني اشتغال تحليل براي آنان كه به امر واژه رود حاصل اين بررسي واميد مي .باشدمينظر مد ،دانشجويان

  .شددارند مفيد با

سازي در واژهو  گزينيمعادلضرورت و اهميت  پس از بيان ،بخش اول در :اين مقاله سه بخش دارد

بخش دوم به توضيح روش كار پرداخته است و . تحقيق شده است يمروري بر پيشينه فارسيزبان

  .اين تحقيق عرضه شده استايج سرانجام در بخش سوم نت

 سازيواژه گزيني ومعادل ضرورت و اهميت

 زيزبان فارسي ن. دهدروي مي اهزبان يناپذير است كه در همهامري احتراز ها ظاهراًيري واژهگقرض

سميعي  ).88: 1386افراشي، (پردازد گيري ميهاي معنايي به قرضمستثني نبوده و براي پر كردن خأل

به اعتباري از دو اند رسي شدهها وارد زبان فااي كه در اين سالهاي بيگانهواژه«: ، عنوان كرد)1375(

اند و ديگر و با كاالهاي وارداتي رخنه كرده هايي كه بيشتر از راه بازرگانييك دسته آن: انددسته

لفان ؤورد مترجمان و مآخواندگان در خارجه يا دستآورد درسالحات علمي و فني و فرهنگي كه رهاصط

ي بود شايد چندان جريان ورود لغات خارجي كند و تدريجاگر . انداين روزها بيشتر از زبان انگليسيو 

ولي حاال كه شمار اين لغات . ها را هضم كنيمدست كم فرصت داشتيم آن. كرديمخطري احساس نمي

در باب برگرداندن «: گونه اظهار دارد كه، اين)1380(عادل . »رو به فزوني است بايد ورودشان را مهار كرد

چنين كاري را  فني خارجي به فارسي اتفاق نظر وجود ندارد گروهي اصوالً لغات و اصطالحات علمي و

گزيني را به بر خالف آنان معتقدند بايد واژه دانند و گروهي ديگر،الزم، كم فايده و حتي ناممكن ميغير

 علم و يپسند فارسي براي الفاظ بيگانه در حوزههاي مناسب و دلد گرفت و با يافتن و ساختن معادلج

 .»تقويت كرد فن، زبان فارسي علمي را تجهيز و

ي قرضي را هاكيد دارد، اما وجود واژهأسازي و ضرورت آن تكه بر معادلبا اين )1361( بوالحسن نجفيا

هاي قرضي خطر بود، زبان فارسي در كند كه اگر وجود واژهوي عنوان مي. داندخطر جدي براي زبان نمي

 .بايست به كلي نابود شده باشدها هزار واژه از آن مياش با زبان عربي و اخذ دهههزار و چند صد سال يرابطه
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كه زبان فارسي با خطر  گونه عنوان كردنداي ايندر مقاله )1371( حسن احمدي گيوي و همكارانش

توان با چنان نيست كه نتوان آن را از ميان برد بلكه مياما اين خطر آن. هاي بيگانه روبرو استورود واژه

  .هاي بيگانه اين مشكل را حل كرداي واژهگزيني برمعادل

واژگاني  شفافيتهاي بيگانه كند كه استفاده از واژهچنين استدالل مي )1370( شناسمحمد حقعلي

ها در زبان حضور اين گونه واژه ،شود و عالوه بر ايننده را كاسته و موجب تيرگي آن ميگيرزبان قرض

از  بايد به اعتقاد وي براي بيان مفاهيم جديد .ختمان اين زبان اثري ويرانگر گذاشته استفارسي بر سا

  .كار بردههاي بيگانه را بكه خود واژهسازي خود زبان فارسي بهره برد و نه اينامكانات واژه

  هاي گذشتهمروري بر پژوهش

ومي مصوب فرهنگستان زبان و عم هايشماري از واژهو شفافيت  اين مقاله به بررسي ميزان مقبوليت

واژگان به تحقيق مشابهي بر  و شفافيت مقبوليت يجايي كه در زمينهاز آن. فارسي پرداخته استادب

  .كنيمواژگان مصوب فرهنگستان بسنده مي ينخورديم، به چند مورد از تحقيقات انجام شده در زمينه

سازي در هبررسي الگوهاي واژ«اي تحت عنوان ، در مقاله)1386(اد و مريم شمسي حسن هاشمي ميناب

سازي در اين به بررسي فرايندهاي واژه »هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسيدفتر اول فرهنگ واژه

سازي به تفكيك تحليل شده تا پركاربردترين عناصر و فرايندهاي واژه اين فرايندها. انددفتر پرداخته

 ،ترتيبهترين فرايندهاي زبان فارسي باين تحقيق نشان داد كه پركاربرد نتايج حاصل از. شناسايي شود

  .باشدرگه مي سازي دوها اشتقاق معكوس و واژهتركيب و اشتقاق بوده و كم كاربردترين آن

هاي به بررسي واژه »هاي رياضي فرهنگستان اولبررسي واژه«اي با عنوان ، در مقاله)1368(علي كافي 

اساس سپس برهاي رياضي استخراج شده و دا واژهبدين منظور ابت. پردازدلم رياضي ميدر ع فرهنگستان

ي افتادگي شده و از لحاظ ميزان رواج و جابندها طبقهپس از اين مرحله واژه. اندحروف الفبا مرتب شده

اب براي خنتايج اين تحقيق نشان داد كه فرهنگستان در امر انت. اندمورد تحليل و بررسي قرار گرفته

هاي فارسي امر توجه فرهنگستان به حذف واژه اين يدليل عمده. رياضي چندان موفق نبوده است يواژه

هايي از علم رياضي ن كار به انتخاب معادل براي واژهاگر فرهنگستان به جاي اي. تبار بوده استعربي

، به )1371(وي در تحقيقي ديگر  .بودر ميتموفق اًعقط ها وجود نداشتپرداخت كه معادلي براي آنمي

هاي هاي فرهنگستان اول در رشتهرهنگستان اول پرداخته و ميزان جاافتادگي واژههاي فاژهبررسي و

شناسي، جانورشناسي، اداري و كشوري، بانكي و تجاري، سياسي، پزشكي، قضايي و حقوقي، نظامي، گياه
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را مورد  پيشاهنگي و و مهندسي، رياضي، ورزششناسي، شهرداري، هواشناسي، فيزيك جغرافيا، زمين

  .استنيز پرداخته هاي متفرقه هاي رشتهواژه افتادگيبه ارزيابي ميزان جا و بررسي قرار داده

ارشد خود به بررسي جايگاه شماري از واژگان مصوب كارشناسي ينامهدر پايان) 1379(شريفي 

نامه به بررسي ميزان آشنايي مردم با اين لغات و نوي در اين پايا. ين مردم پرداختفرهنگستان در ب

عدم موفقيت فرهنگستان زبان و هدف وي از اين تحقيق ارزيابي ميزان موفقيت يا . ها پرداختكاربرد آن

نتايج نشان از آن دارد كه مردم با اكثر . هاي قرضي اروپايي بودبراي واژه گزينيفارسي در امر معادلادب

  .برندها را به كار نميشنا هستند اما آنات فرهنگستان آغل

زباني در پذيرش ترين عوامل بروندكتري خود به بررسي مهم ينامهدر پايان) 1385(پور احمدي

او با استفاده از مدل كوپر، چهار متغير . زبانان پرداخته استگان مصوب فرهنگستان در بين فارسينوواژ

ي رابطه بررسچنين به وي هم. زيابي و كاربرد را در نظر گرفته استپذيرش نوواژه يعني، دانش، آگاهي، ار

 تواندپور اعالم كرد فرهنگستان مياحمدي. سيت، سن و تحصيالت پرداختهاي جنبين اين متغيرها و متغير

تواند با دخالت در اين نهاد مي. زباني را باال ببردهاي متغير آگاهي، دانش پذيرش نوآوري با دخالت در

  .افزايش دهدا نيز ير ارزيابي ميزان كاربرد اين لغات رمتغ

هاي فرهنگستان خود به بررسي ميزان كاربرد واژه ارشدكارشناسي ينامهدر پايان) 1388(محمودي 

چنين به يافتن رابطه وي هم. هاي قرضي پرداخته استمتون تخصصي در قياس با واژه يدر ترجمه

ها در متون ترجمه شده پرداخت و در اين كار لغات و استفاده از آن محتمل بين ميزان آشنايي با اين

نتايج حاصله نشان از آن دارد كه در زمينه استفاده از . متون تخصصي نه رشته را مورد ارزيابي قرار داد

كه آشنايي بيشتر اين لغات و لغات قرضي وجود دارد و ديگر اين استفاده از اين لغات، اختالف فاحشي بين

  .شودميت اا لغات فرهنگستان منتج به استفاده بيشتر از آن لغب

  

  تحقيقروش 

فارسي ي پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادبهاي فارسيابي به معادلبراي شروع كار ابتدا نياز به دست

واژه 262اي مشتمل بر هاي قرضي اروپايي مجموعهسازي براي واژهاين فرهنگستان با هدف معادل. بود

فارسي برگزيده است كه اين  ها معادلاعم از انگليسي، فرانسه و آلماني را انتخاب كرده و براي آن قرضي

و 1376در مرداد  »فارسيهاي مصوب فرهنگستان زبان و ادبواژه«ها را در دو مجلد تحت عنوان معادل
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هاي ، فرهنگستان واژههادر انتخاب معادل. قرار داده است به چاپ رسانده و در اختيار عموم1377بهمن 

هاي گزيني به واژهيم كرده است و اولويت را در واژهتقس »عمومي و تخصصي«قرضي را به دو دسته 

قلم نويسندگان  مردم راه يافته و بر يهايي داده است كه به زبان عامهعمومي، يعني آن دسته از واژه

هاي گوناگون صصي را به متخصصان رشتههاي تخو پيشنهاد معادل براي واژه اندمطبوعات جاري شده

  ).7 :1376هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، واژه( واگذاشته است

  آوري دادهابزار جمع

معادل  262نامه، از بين براي تهيه اين پرسش. نامه بودآوري داده در اين تحقيق پرسشابزار جمع

واژه كه از بسامد  50شگر انتخاب شده و از اين بين، معادل به تشخيص پژوه 90فارسي معرفي شده، تعداد 

واژه  50از اين . آماري اين تحقيق انتخاب شدند يباالتري برخوردار بودند از طريق مصاحبه با جامعه

آوري شد و اين لغات ز مطبوعات، راديو و تلويزيون جمعاي تهيه شد، بدين صورت كه جمالتي انامهپرسش

  .آماري اين تحقيق قرار گرفت ينامه گنجانده شد و در اختيار جامعهجمله در اين پرسش 50در قالب 

 آماري يجامعه

دختر فر دانشجوي ن 29تن از دانشجويان دانشگاه اصفهان بودند كه  60آماري اين تحقيق  يجامعه

  .ها به صورت تصادفي انتخاب شدندآن يبودندكه همه پسرنفر دانشجوي  31و 

  واژگان و شفافيت مقبوليت ميزان

 آوري،بعد از جمع. نامه استفاده شدآوري داده از ابزار پرسشد براي جمعنيز اشاره ش گونه كه قبالًهمان

ثير أها بررسي تبنديهدف از اين دسته .شدند تقسيمدسته  متغير جنسيت به دوها بر اساس نامهپرسش

بندي تقسيماين در  .باشدگان مصوب فرهنگستان ميت واژميزان مقبوليت و شفافي برجنسيت دانشجويان 

  .است پسرباالتر از دانشجويان  دانشجويان دختراين واژگان در و شفافيت  گونه فرض شد كه مقبوليتاين

  به منظور ارزيابي ميزان مقبوليت هاگذاري دادهبندي و ارزشدسته

  :ر دسته تقسيم شدند، اين واژگان به چهابه منظور ارزيابي ميزان مقبوليت

  ...زن، راهروهم :مانند. بودنددانشجويان  مورد قبول كامالً هايي كهواژه :بسيار باال با مقبوليت هاييواژه. 1

  ...پايانه، توقفگاه :مانند. بودند تا حدودي مورد قبولهايي كه واژه: هايي با مقبوليت باالواژه. 2

  ...بازارنما، بهابها :مانند. هايي كه به ندرت مورد قبول دانشجويان بودندواژه: هايي با مقبوليت پايينواژه. 3

  ...دمابان، آوابر: مانند. نبودند دانشجويانمورد قبول  اصالً هايي كهواژه: بسيار پايين ي با مقبوليتهايواژه 4
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ه از ر گروها در هسب به منظور تعيين ميزان مقبوليت واژهدست آوردن يك معيار كمي مناهبراي ب

  .ها ضريبي داده شددانشجويان، به هر يك از رده

  ؛4ضريب : هايي با مقبوليت بسيار باالواژه

  ؛3ضريب : هايي با مقبوليت باالواژه

  ؛2ضريب : هايي با مقبوليت پايينواژه

  .1ضريب : بسيار پايين هايي با مقبوليتواژه

  .ين لغات در هر يك از گروه ها تعيين شدپس از انجام عمليات آماري درصد ميزان مقبوليت  ا 

ها عرضه شده و مورد بررسي و مقبوليت واژگان در هر يك از گروهدر اين بخش اطالعات مربوط به 

 .مقايسه قرار گرفته است

  جنسيتبر اساس متغير واژگان مصوب فرهنگستان  بررسي مقبوليت

بندي هدف از اين دسته. تقسيم شدند) پسردختر و (به دو گروه جنسيت دانشجويان با توجه به متغير 

كه ميزان با اين فرض  باشد،مي واژگان مصوب فرهنگستان ثير اين متغير بر ميزان مقبوليتأسنجش ت

  .در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است اين واژگان مقبوليت

 دانشجويان دختر،در  .دهدمينمايش  دختر راميزان مقبوليت واژگان در دانشجويان  1نمودار 

درصد  42از مقبوليت پايين و  درصد18باال  از مقبوليت درصد12، بسيار باال واژگان از مقبوليت درصد28

  . بسيار پايين برخوردار هستندهم از مقبوليت 

  دختر انيدانشجو در واژگانيت مقبول زانيم. 1نمودار
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درصد 25 دانشجويان پسردر . دهدا نمايش مير دانشجويان پسردر ميزان مقبوليت واژگان  2نمودار 

هم از  درصد46پايين و از مقبوليت  درصد16باال  از مقبوليت درصد13وليت بسيار باال، واژگان از مقب

  .بسيار پايين برخوردار هستندمقبوليت 

 پسرميزان مقبوليت واژگان در دانشجويان . 2نمودار 

  
ترتيب در دانشجويان هواژگان بشود، ميزان مقبوليت ميمشاهده  2و 1گونه كه در نمودارهاي همان

مقبوليت  ايي كه هجايي كه هدف سنجش مقبوليت است، واژهاز آن. نمايش داده شده است دختر و پسر

. باشدمي درصد 20 دخترميانگين مقبوليت واژگان در دانشجويان . نظر هستندباشد مدها باال و بسيار باال ميآن

اين  ليت، ميزان مقبوهدست آمدهطبق نتايج ب. استدرصد 19پسر ن مقدار براي دانشجويان كه ايدر حالي

 . باشد هر چند كه اين مقدار ناچيز استجويان دختر بيشتر ميدر دانشلغات 

  به منظور ارزيابي ميزان شفافيت هاگذاري دادهبندي و ارزشدسته

  :هار دسته تقسيم شدندبه منظور ارزيابي ميزان شفافيت، اين واژگان به چ

زن، هم: مانند. دانستندها را ميهايي كه دانشجويان معني آنواژه: ا شفافيت بسيار باالهايي بواژه. 1

  ...راهرو

  ...پايانه، توقفگاه: مانند. ها قابل حدس زدن بودندهايي كه معني آنواژه: هايي با شفافيت باالواژه. 2

  ...بازاربهانما، بها :مانند. آميزهاي ابهامواژه :هايي با شفافيت پايينواژه. 3

. ها را مشاهده نكرده بودندهايي كه دانشجويان تا به حال آنواژه: فافيت بسيار پايينهايي با شواژه. 4

  ...دمابان، آوابر :مانند
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ز ها در هر گروه اه منظور تعيين ميزان شفافيت واژهدست آوردن يك معيار كمي مناسب بهبراي ب

  .ها ضريبي داده شدجويان، به هر يك از ردهدانش

  ؛4ضريب : يار باالهايي با شفافيت بسواژه

  ؛3ضريب : هايي با شفافيت باالواژه

  ؛2ضريب : هايي با شفافيت پايينواژه

 .1ضريب : هايي با شفافيت بسيار پايينواژه

  جنسيتبر اساس متغيرشفافيت واژگان مصوب فرهنگستان بررسي 

 درصد46دانشجويان دختر در . دهدمينمايش دختر را در دانشجويان  واژگان شفافيتميزان  3ر نمودا

هم از  درصد17پايين و  شفافيتاز  درصد17باال  شفافيتاز  درصد20، بسيار باال شفافيتواژگان از 

   .بسيار پايين برخوردار هستند شفافيت

 دخترواژگان در دانشجويان  شفافيتميزان . 3نمودار 

  
 درصد43 پسر در دانشجويان. دهدرا نمايش مي دانشجويان پسردر واژگان  ميزان شفافيت 4نمودار 

 شفافيتهم از  درصد22پايين و  شفافيتاز  درصد14باال  شفافيتاز  درصد21، بسيار باال شفافيتواژگان از 

 شفافيتود، ميزان شمشاهده مي 4و 3گونه كه در نمودارهاي همان .بسيار پايين برخوردار هستند

جايي كه هدف سنجش از آن. نمايش داده شده است دختر و پسرجويان در دانش ترتيبهواژگان ب

ميانگين . نظر هستندمد ،باشندميبرخوردار باال و بسيار باال  شفافيت از است، واژهايي كه شفافيت

 32پسر قدار براي دانشجويان كه اين مدر حالي. باشدمي درصد33 دخترواژگان در دانشجويان  شفافيت
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در دانشجويان دختر بيشتر اين لغات  شفافيتميزان  ه نشان از آن دارد كهدست آمدهنتايج ب. استدرصد 

  .باشد هر چند كه اين مقدار ناچيز استمي

 پسرواژگان در دانشجويان  شفافيتميزان . 4نمودار 

  

  

  گيرينتيجه

شماري از واژگان عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب  فافيتو ش اين مقاله به بررسي ميزان مقبوليت

از  نتايج حاصل. شده بود در نظر گرفته ندانشجويا جنسيتمتغير  ،در اين تحقيق. فارسي پرداخته است

ميزان مقبوليت و شفافيت واژگان مصوب فرهنگستان در دانشجويان دختر اين تحقيق نشان داد كه 

حاضر،  يدر خصوص تعميم نتايج مطالعه. باشدكه مقدار اين تفاوت ناچيز ميچند بيشتر از پسر بوده، هر 

تواند عالوه بر تحقيقات آينده مي. باشدي واژگان بررسي شده ميبايد متذكر شد كه نتايج در حيطه

ها، هم در افتادگي آنبررسي ميزان كاربرد، آشنايي و جابررسي ميزان شفافيت و مقبوليت اين واژگان به 

توان چنين، ميهم. لغات تخصصي مصوب فرهنگستان بپردازد يلغات عمومي و هم در حيطه ييطهح

  .جويان را در تحقيقات بعدي لحاظ نمودتحصيلي دانش يمقطع و رشته ،هايمتغير

  

  منابع

ر مبناي مدل انتشار زبانان بها از سوي فارسيثر بر پذيرش نوواژهؤزباني مبررسي عوامل برون«) 1385( پور، طاهرهاحمدي

 .شناسي همگاني، دانشگاه اصفهاندكتري زبان ي، رساله»كوپر هايآورينو
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زبان و نگارش  ،فارسيهاي زبانمشكل) 1371( محمداردكاني، سيدطباطبايي ؛شكري، يدالهحاكمي ؛گيوي، حسناحمدي

  .عالمه طباطبايي: تهران ،فارسي

 .فارسيستان زبان و ادبفرهنگ )1376( گزينياصول و ضوابط واژه

 .سمت: تهران ،ساخت زبان فارسي )1386( افراشي، آزيتا

  .2ص ص ،2ش  ،5س  ،نامه فرهنگستان ، »نزديك تا آينده دور يگزيني از گذشتهواژه« )1380( عادل، غالمعليحداد

 .25-32ص ص ،انتشارات نيلوفر: تهران ،شناختيمجموعه مقاالت ادبي، زبان سازيبلواي واژه) 1370( محمدشناس، عليحق

  .2 صص ،1ش  ،2س  ،نامه فرهنگستان   ،»بيگانههاي مقابله با هجوم واژه« )1375( سميعي، احمد

 ،»فارسي در بين مردمان زبان و ادبهاي فارسي پيشنهادي فرهنگستبررسي جايگاه برخي از معادل« )1379( شرفي، اعظم

 .دانشگاه عالمه طباطبايي ،انيشناسي همگارشد زبانكارشناسي يرساله

  .152- 154ص ص ،2ش  ،2س  ،نامه فرهنگستان ،»هاي قرضي در زبان فارسيواژه ينكاتي درباره« )1375( اشرفصادقي، علي

  .308- 318ص  »فارسيزبان يدرباره«در  ،1ش ،10س ،نشر دانش ،هاي رياضي فرهنگستان اولبررسي واژه )1368( كافي، علي

  .31-39ص ص ،1ش ،12س  ،نشر دانش ،هاي فرهنگستان اولبررسي واژه )1371( ------- 

فارسي در مقايسه با واژگان قرضي در اژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادببررسي ميزان كاربرد و« )1388( محمودي، رعنا

 .      نارشد مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه اصفهاكارشناسي ي، رساله»متون تخصصي دانشگاهي يترجمه

  .34- 97ص ص ،2ش  ،2س  ،نشر دانش ،آيا زبان فارسي در خطر است؟ )1361( نجفي، ابوالحسن

  .چاپ رهگشا: تهران). 1376( 1فارسي، واژه هاي عموميه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادبواژ

  .چاپ تنديس: تهران). 1377( 2فارسي، واژه هاي عموميه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادبواژ

هاي مصوب سازي در دفتر اول فرهنگ واژهبررسي الگوهاي واژه« )1386( مريم ،شمسي  ؛ميناباد، حسنهاشمي

  .109- 117صص ،1ش  ،22س  ،شناسيزبان يمجله ،»فارسيفرهنگستان زبان و ادب

 

 

 

 

 

 


