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 چکیده  

خاطر ارتباط گساترده با کاربران و تللید نلتاتار فراوان ب  صر ار بروز مشا بتی برای خ  و  فضاای ماازی و اننترن  ب  

آوردن آمار و اطبصاتی دقیق از وضعی  تلانانی نگارش دس  اس . برای ب  ه ها، ازجمل  خ  و زبان فارسی تبدنل تد زبان مّل  

اسا . در ان  هرکدام از بساترهای فضاای ماازی بو ، ونندوز و ملبانلپ وهوهو و ویمانو دندانی اناام نشاده فارسای در  

هزار جمل  از ونااه وانگاه وربینندۀ کشاالر گیری غیراحتمالی مبتنی بر هدف، حدود هشاا  های نملن  وهوهو از طرنق روش 

از نلتااتار معیار فارساای، ارزنابی و بسااامد اتااتباهات   ها آن  و میزان انحراف  تااد مطالع  و بررساای   ، در ده ملضاالج جداگان  

در اادپ،  39ند از: دسااتلر خ  و هماهنگی در رصان  آن ب ا ترتیب صبارت های ونرانو فنّی مشاا   تااد ک  ب  تاااخ  

ل   دینی نا غ حروف  در ادپ و 2در ادپ، صددنلنسای ب 6ها ب گذاری در ادپ، فا ال  22در ادپ، اساتلبو وا ه ب 30ها ب گذاری نشاان  

  ارها و ویشنهادهانی ارائ  تد.  نلنسی در فضای ماازی راه لد درس  درنهان  برای کمک ب  بهب   ؛ در دپ 1تانپی ب 

 فضای ماازی، اننترن ، زبان فارسی، نگارش فارسی، ونرانو فنّی.های کلیدی:  واژه

 مقدمه  

صنلان نک  م. و با 1980در سااو  ی ملّی در بساتر فناوری اطبصات ک   هانادر گزارش نهانی نلنسا ل دربارۀ وضاعی  زب

ک  نظم نلن  اطبصاتی حاکم بر جهان،  جهان و  اداهای بسایار منتشار تاد، دنی  آمد: شدر تاران  جدند جهانی برای ان 

نلج تباطاتی ویچیده و متی ملّی باند تلسااع  نابند تا بتلانند نیازهای ارهاناماهیّتی صادالن  و منصاانان  داتاات  باتااد، زب

رنزی دارند تا بتلانند خلد را ی جهان سالمی نیاز ب  برنام هاناونهه زبدر دنی  تارانطی ب   ؛جهان امروز را برآورده ساازند

زمینی، کاووسی،  ب  ملام نک زبان صلمی برساانند؛ زبانی ک  دربرگیرندۀ ا اطبحات و مناهیم صلمی باتد) بمحمّدنهاد صالی

 .پ117:  1387

ر کرده و از ن ی  اسا . ابزار نلتات  تیییاننترن  و فضاای ماازی، بساتر ا الی و ورکاربرد شنلتات ) و شارتباطات) تاده

خاطر تااران  ونهۀ حاکم بر ان  دنیای  هانی ک  دارای زبان و خ  مسااتلل هسااتند، ب کنلن، همر مل دو دهر گذتاات  تا

در برابر   هاآنزبان و فرهنگ خلنو تادند و برای حن  و حراسا  از  جدندِ نلتاتاری، نگران تضاعیو و حتی نابلدی خ ،  

اناد. ان  وادنادۀ نلن ، ابعااد هاا و راه اارهاای صملی ارائا  کردههاای نلن  و ابزار جادناد نلتاااتااری، برنااما تهادنادات فنااوری

های تلاند در حلزهجدند می  تاالد. غنل  از ان  دنیایهای متنلج و مت ثر آن افزوده میروز بر جنب م تلنی دارد و روزب 

های اجتماصی در دو فضاای فیزن ی و ماازی باتلج  ب  زا باتاد: شآسایبم تلو صلمی، اجتماصی، فرهنگی و غیره آسایب

دنگر دارند ک  در  های اساااساای و ساااختاری با نک و تح  تأثیر فرامتییرهای دو فضااا، تناوت هاآنهای ذاتاً متمانز  ونهگی



های پ. وس باند بیو از هر زمانی برای ملابل  با آسایب35:  1393تالد) بصاملی،  ها آتا ار میان  تناوتاثرات و ویامدها  

وهوهی زبانی و ادبی داتاات  خ  و زبان فارساای و ملارنه فرهنگی در صر اار و نگ ان  دنیای جدند ال ترونی ی و زنده

نابی از وضاااعی  روال الگلهای غیرمعیار نلتاااتار  اهیتبش کرد. ان  وهوهو نیز برای واساااه ب  همی  نگرانی، نعنی آگ

. ب  باور وهوهندگان ان  حلزۀ نلن ، از میان انلاج متناوت  اسا ههای اننترنتی وربینندۀ کشالر اناام تادفارسای در وانگاه

نگاتا  و... دو گلنر زبانی و ی، گلنر  ا ناهای زبانی فارسای؛ تاامل گلنر نلتاتاری، گلنر گنتاری، گلنر ادبی، گلنر رسا گلن 

ترن   ترن  و ورانحرافصنلان ورات اوترتیب ب هر دو ب   پweblog languageبنلت پ  نگات  بو ی و و ا ناجدند؛ نعنی رس

 .پ31-25:  1393اند بنی لب  ،  گلنر زبان معیار تناخت  تده

ها، اتاتباهات  آوری دادهه در اننترن  و جمعجمل  از نلتاتار تللیدتاد  7810در ان  وهوهو، وس از انت ا  روتامند  

های آمار تل اینی بفراوانی، در اد، میانگی  و های ونرانو فنّی نا  الری مشا   و با تااخ از نظر تااخ  هاآنهمر  

 ارهانی برای بهبلد تحلیل تاادند و راه و طرف  و کای اساا لئرپ تازن انحراف معیارپ و تحلیلی بآزملن آنالیز وارنانس نک 

 گارش فارسی و دستلرخ  و رفع ب شی از مش بت ملجلد ارائ  تد. ن

های ان  وهوهو با اسااتناد ب  دسااتلر خ ّ فارساای فرهنگسااتان زبان و اد  فارساای، راهنمای ونراسااتاری و تاااخ 

گذاری در خ  فارساای، اثر نا اار نی لب   و راهنمای نگارش و ونرانوِ نلنساایِ حساا  ذوالنلاری، دانو نشااان درساا 

ها،  گذاریند از: دسااتلر خ  و هماهنگی در رصان  آن، نشااان اها صبارتحمّدجعنر ناحلی مشاا   تااد. ان  تاااخ م

تاده از جامعر هدف اطبصات خلاسات   ،هاها، صددنلنسای و غل  تانپی. براسااس ان  تااخ گذاریاساتلبو وا ه، فا ال 

 تد. ها و نتانج مربلط ب  آن ارائ  خلاهداست رال تد ک  تحلیل

 پیشینۀ پژوهش

تلان ب  دو ب و شاهمی  ملضالج) و شساناو  از نک نگاه، همر آثار منتشارتادۀ مربلط ب  فضاای ماازی و زبان را می

های زنادی دربارۀ اهمی  ملضااالج و ورداخت  ب  جلانب م تلو زبان و ها و ملال وضاااعی  ملجلد) تلسااایم کرد. کتا 

دلیل نلبلدن ان  رون رد  ؛ اما ب اساا ماازی بو ، ونندوز و ملبانلپ منتشاار تاادهنگارش در بسااترهای م تلو فضااای  

وهوهشای، آثاری ک  وضاعی  ملجلد نگارش فارسای را در فضاای ماازی ویمانو و ساناو کند، بسایار اند  اسا . با ان  

حلزۀ ساناو و ویمانو و حاو، دند نملن  از آثار فارسای و غیرفارسای، هم در حلزۀ اهمی  ورداخت  ب  ملضالج و هم در  

 تلد.نتانج آن بیان می

تاناس مشاهلر ک  تاهرام تبرنزی پ، زبان2004ب  پ اثر دنلند کرنساتاوThe Language Revolutionکتا  انلب  زبانی ب

و تأثیر صمیق ودندارتادن    ی دنگرهاانو زب  آن را ترجم  و منتشار کرد. در ان  کتا  آنندۀ زبان انگلیسای  1385در سااو  

زبان اسا  ک  اننترن ،  ها بررسای تاده و نتیا  گرفت آندر  ری اننترن ، بررسای تاد و نتیا  ان  تاد ک  اننترن  فناو

های جدندی را دربارۀ دگلنگی ادامر ت امل  گنتار و نلتاتار را تح  تأثیر نک وسایلر ارتباط زبانیِ بدنع قرار داده و ورساو

 رو نهاده اس .   زبان ویو

 :  پ2010ب  بر زبان روزمرۀ انگلیسی کتابی اس  از خانم سندرا گرننشترن  یاان رانرن  و ارتباطات  ، اننترانان تأثیر 



The Influence of Computers, the Internet and Computer-Mediated Communication on Everyday English . 

رات ابزارهای ارتباطی بر یثتأ. نلنسانده،   اسا هبرلی  ب  داپ رسااند  Logos Verlag Berlin GmbHان  کتا  را انتشاارات  

اننترن  و ابزار ارتباطی   هایریثتأهای م تلنی از  . همچنی  ب  جنب اساا کردهزبان، ازجمل  نلتااتار را مطالع  و بررساای  

ک  در صی  حاو ک  اننترن  اساا   ز کتا ، نتیا  گرفت . نلنساانده در ب شاای ااساا  بر روی زبان ورداخت ناران مبتنی بر 

مننی نیز بر اسااتناده از کلمات و کاربرد صبئم و   تبعاتتاادن کلمات جدند ب  زبان دارد،  تأثیرات مثبتی، ازجمل  اضاااف 

 اس .گذاری گذاتت   نشان 

مرتب   ترن  اثر فارسای  پ، مهم1385ب  )الگلهای غیرمعیار در زبان مطبلصاتشطرح تحلیلیِ حسا  ذوالنلاری با صنلان  

هزار جمل  از مطبلصات رانج و فعاو کشالر  و الگلی ا الی وهوهو حاضار اسا . در ان  وهوهو گساترده، بیو از دوازده

ساناو و ویمانو    هاآنهای ونرانو فنّی، زبانی و ببغی، میزان انحراف از نلتاتار معیار  انت ا  تاد و براسااس تااخ 

های ونرانو فنّی ب  ان  ترتیب بلدند:  تباهات در تاااخ . درنهان  مشاا   تااد ک  بیشااترن  تا کمترن  اتاا تااد

 گذاری، دستلر خ ، صددنلنسی و غل  تانپی.  نشان 

اسا  ک  وهوهشاگاه    پ1395اثر حیات صامری ب  )زبان، هلن  ملّی و فضاای ساانبرشتألیوِ  دومی  اثر فارسای، کتا  نل

های فارسای را با های رسامی و وبب هزار جمل  از ساان بیو از ده فرهنگ، هنر و ارتباطات آن را منتشار کرد. وهوهشاگر

تحلیلی بررسای کرد. ازجمل  نتان  آن وهوهو ان    -ای گردآوری و با روش تل اینیگیری خلتا اساتناده از روش نملن 

  های ماازی صبنم نگارتاای تاالد ک  هر دو در رصان  فا اال ها روتاا  میسااان ها و و بلد ک  در ملانساار زبان وبب 

های امبنی در  اما غل  ؛های امبنی اسا تالد، بیشاتر از نلج غل میها دندهباهاتی ک  در زبان وبب تلجهی ندارند و اتات

 ها کمتر و اتتباهات دستلری بیشتر اس .سان و 

 اس :زنر ملال     پ2016های مرتب  با وهوهو حاضر، بازجمل  ملال 

A Comparative Analysis of Social Media Usage and Academic Performance in Public and Private Senior High 

Schools. 

ب  بررسای تأثیر بعضای از   ک  منتشار تاد  Journal of Education and Practiceدر مالر برخ   2016ان  ملال  در سااو  

زتای نظیر نلتاتار م اطب ورداخ . مدارس بر رفتارهای م تلو آمل Facebookو   WhatsAppازجمل     ،های اجتماصیتاب  

از جامعر هدف وهوهو را تشا یل دادند. نلنساندگان ملال  بر ان  باورند ک    ٪56.8و مدارس خصال ای    ٪43.2صملمی  

های  گیرند ک  تب  دهند و نتیا  میتأثیر قرار میهای م تلنی تح های اجتماصی، دانشالنان و جامع  را ب  ت لرسان 

م رّبی بر روی نحلۀ نگارش و امبی  هایریثتأتلانند  های الزم، میآگاهی، مهارت و آملزشنداتاات    االرت    اجتماصی در

 د.  نجامعر هدف داتت  بات

 ملالر دنگر با ان  صنلان اس :  

The Impact of Texting/SMS Language on Academic Writing of Students- What do we need to panic about? 



پ ک  ورساو شما باند  Shazia Aziz, Maria Shamim, Muhammad Faisal Aziz and Priya Avaisنلنساندگان ان  ملال  ب

نگران د  باتایم«) را ب  تیتر ا الی ملالر خلد افزودند، خطرات احتمالی تأثیر ویامک بر سابم  نلتاتار را بررسای کردند. 

نگرانی فزاننده در اساتنادۀ گساترده از ویام کلتاه  منتشار تاد. Elixir Ling. & Trans. 55 در مالر  2013در سااو  ملال  فلق  

ک  ب  استاندارد زبان آسیب زده، صامل ضرورت ان  وهوهو تناخت  تد و محللان ب  ان  نتیا  رسیدند ک  صلاملی مانند  

 تلاند ب  استاندارد زبان آسیب بزند.های الزم نگارتی میدقتی و نداتت  مهارتبی

، وهوهو )میزان هم لانی زبان ویام کلتاه با زبان فارسااای معیارشپ با صنلان 1388لر بهم  زندی و فاطم  ربانی بملا

دنگری اسا  ک  در دورۀ دوم از تامارۀ فصالنامر تحلیلات فرهنگی منتشار تاد. نلنساندگان ملال  ب  روش تحلیل محتلا 

های فارسای و فارسای معیار را بررسای کردند و از ملانسار ویامک   های کلتاه با زبانمیزان هم لانی دساتلری و معنانی ویام

زبان، نتیا  گرفتند ک  ابزارهای جدند ارتباطی،  ونهه در کشالرهای انگلیسایتاده در جلامع دنگر و ب های اساتنادهویامک 

  ب  زبان معیار در  ای را نساابهای زبانی تیییرنافت کند ک  نساال جلان نشااان مانند تلن  همراه، بسااتری را فراهم می

 بلد.  1387ویام کلتاه در تو ماه اوو ساو    1795کار بگیرند. جامعر آماری آن وهوهو،  های خلد ب ویام

پ، صنلان ملالر دنگری اساا  ک  در تاامارۀ ساالم از دورۀ  1389ب  )های فارسااینلتاا ها و مسااائل زبانی و ونهگیش

نازدهم نامر فرهنگساتان منتشار تاد. نلنساندگان ملال ، احمد رضای، دانشایار دانشاگاه گیبن و حساام ضایائی، صضال 

اد  های ت صی فارسی ااا ک  در اواخر دهر هشتتهر، وهوهو خلد را بر روی وبب صلمی دانشگاه آزاد اسبمی قائمهیئ 

نلنسی،  ها را سادهنلت های و ترن  ونهگیخلرتیدی، ملل فراگیر نلتت  در اننترن  بلد اااا متمرکز کرده بلدند و مهم

های  های امبنی، فراوانی غل ها و گرانو ب  طنز برتامردند و آتانتگینلنسای، گلناگلنی سابک ه، کلتاهرغلبر زبان محاو

ترن  اتااا االت زبان تلجهی ب  قلاصد دساااتلر زبان فارسااای و ابهام را مهمبانی، کمهای بیگان  و خیاامبنی، فراوانی وا ه

 ها دانستند.  نلت و 

،  ) نلنسای ب  زبان فارسای تاناسای وبب سابک شای با صنلان  پ در ملال 1389مصاطنی صا ای و مرنم مساگر خلنی ب

ز زبان بررسای کردند. نلنساندگان ملال  وس از های فارسای را از لحا  اساتناده از سابک خا ای انلتا های زبانی و ونهگی

ها بااااا نلتاتار صادی  نلتا رسایدند ک  زبان و نلنسای فارسای ب  ان  نتیا   ها در وبب نلتا مشااهده و بررسای زبان و 

های زبان گنتار  های نلتاتار رسامی، بسایاری از ونهگیزبان فارسای تناوت اسااسای دارد و ضام  داتات  برخی ونهگی

ای در بی  اقشااار م تلو دارند و ها، از ان  جه  ک  کاربرد گسااتردهنلتاا اند. ان  و را در خلد جای داده  غیررساامی

سارص  در تیییر زبان فارسای نلتاتاری و گنتاری تأثیرگذار باتاند و آن تلانند ب تالد، میافزوده می هاآنروز بر تعداد  روزب 

 یان  و البت  کلتاه و ساده تبدنل کنند.  را از حال  رسمی و ف یم ب  سب ی ساده و صام

با حسا   روزنام  تارقوگلی  پ صنلان گن 1395، باردنبهشا   )انگاری غیرطبیعی در نلتاتار فضاای ماازیساهلش

کند.  هانی تابی  وهوهو حاضار را آتا ارتر میوگل ن ات قابل تأمّلی دارد ک  لزوم اناام وهوهو  گن ان. اسا ذوالنلاری  

دادن اسااا ، غیرطبیعی و اد دارد: معللم اسااا  ان  اتنااقاات کا  اکنلن در فضااااهاای مااازی درحااو ر ذوالنلااری اصتلا 

تالد و هلتایاری زبانی   های زبان فارسای باند ب  نسال جدند تاناسااندهغیرمنطلی اسا  و باند نظارت و کنترو تالد. ارزش



نو ن سا  قرار دارند و مردم هم باند ان  آگاهی  ما باند بیشاتر باتاد. نهادهای مسائلو برای مراقب  از زبان و خ  در رد

 صملمی را داتت  باتند.  

 ضرورت پژوهش

های فرهنگی و اجتماصی تأثیر رساان  بر رفتار و اندنشار مردم، حلزۀ دندوجهیِ خ ، زبان و نلتاتار اسا . ن ی از جلله

اازی ملرد تأنید و تأکید اساا ؛ برای  ی ملّی ازجمل  زبان فارساای در فضااای مهانابا وجلد انن   ا اال ام ان تهدند زب

برنامگی و اساا . اگر تیییرات طبیعی زبان، با بیهای کاربردی، وهوهو و ویمانو دندانی اناام نشاادهحلرساایدن ب  راه

تالد. ان  حسااسای  و ناوذنری ب  زبان، خ  و فرهنگ فارسای وارد میهای جبرانتاناساان ملاج  تالد، آسایبغنل  زبان

قب  از خ  و زبان در فضااای ماازی، ملضاالصی جهانی اساا  و هم  کشاالرهای دارای خ  و زبان مسااتلل،  تمرکز بر مرا

های فرهنگی  نساب  ب  آن تلج  ونهه دارند. شتلساعر کاربردی خ  و زبان در محی  دندزبانر فضاای ماازی ن ی از برنام 

تازی خ  و زبان انگلیسااای در اننترن  نگران  ها در اثر تر و فناوری در هر کشااالر اسااا . از اواخر قرن بیساااتم، دول 

نلل ب   بصاملی،)  ساازی فناوری اطبصات روی آوردندوذنری زبان ملّی خلد در فضاای ماازی تادند و ب  سام  بلمیآسایب

رنزان زبان فارسای و فضاای ماازی از مشا بت  بنابر اتاارات فلق، برای اطمینان بیشاترِ برنام   ؛پ64: 1394خان،  ج از بی

نلنسای و کاربرد آن در نلتاتار فضاای ماازی، الزم  لجلد و روتانگری و تشالنق همگان ب  لزوم فراگرفت  آنی  درسا م

 . همچنی  ضروری اس  ک :ارائ  گردداستنادی  و نتانج قابلسنایده تلد های جدند، وضعی  ملجلد اس  ک  وهوهو

 رسانی، در همر سطلح اجتماصی،  لرت گیرد؛سازی و اطبجآگاه  اقدامات جدّی در زمینر  -الوپ 

  پ دانشگاهیان و وهوهشگران، تحلیلات کاربردی، وسیع و م تلنی در ان  زمین  اناام دهند؛

 دروی اناام گیرد؛پپ در برابر میزان و دگلنگی انحراف نلتتار از زبان معیار، ارزنابی و وانو وی

 تمار بیاند؛رنزی آملزتی کشلر، در  ی در نظام برنام ا ناهای سلاد رسصنلان ن ی از مؤلن تپ آنی  نگارش فارسی، ب 

رنزی و اجرانی مرتب  فرهنگی و صلمی، راه ارهانی قابل اجرا برای ملابل  با ان  تهدندات ارائ  های برنام ثپ دسااتگاه

 .کنند

ونهه تمرکز  نلنسااای، با لاات مرتب  باا آنی  درسااا دهی با  تحلیدادن و تاااتاا دا  گنتا  تاااد، لزوم تلجا بناابر آن

های  ساان نافت  از بساامد روال الگلهای غیرمعیار در نلتاتار و محلر بر انبله نلتاتار در فضاای ماازی و آگاهیوهوهو

 های وهوهو اس . ترن  ضرورتاز مهم  ،وربیننده

 اهداف پژوهش

 در فضای ماازی و ارائر   منظلر بررسی وضعی  ا لو نگارتی فنّی ان  وهوهو ب 

کند ک   راه ارهانی برای حن  و حراسا  از خ  و زبان فارسای در فضاای ماازی اناام تاده و اهداف م تلنی را دنباو می

 تلان ب  ان  ملارد اتاره کرد:می  هاآنترن  از مهم

الوپ تعیی  بساامد الگلهای غیرمعیار در نلتاتار فضاای ماازی از منظر ا الو شونرانو فنّی) مبتنی بر نک وهوهو 

 میدانی؛  



 نابی از وضعی  و کینی  رصان  آنی  نگارش فارسی در فضای ماازی؛ پ تناخ  و آگاهی

 گانر هدف؛پپ تازن  و تحلیل آماری ات االت ملجلد در جامعر ده

  ارهانی برای بهبلد وضعی  نگارش فارسی در متلن تللیدی فضای ماازی کشلر.انج، ویشنهادها و راهتپ ارائر نت

 مبانی نظری

نند نا نتانج تحلیلات مرتب  با آتااده در برد. کمبلد نظرنات ارائ در ان  وهوهو، بیشااتر ب  بررساای مناهیم اکتنا تاا 

های زناد و کارتده و مشاب ، همر مراحل وهوهو را با دتلاری هایتلانانی نگارش فارسی در فضای ماازی و کمبلد نملن 

ی ا نارو کرد. با ان  وجلد، ان  وهوهو را باند جزءِ مراحل آغازن  نک جرنان در حلزۀ تحلیلات رس رف وق  فراوان روب 

تر و های مح من نلوا گاماا زبانی برتمارنم و امیدوار بلد ک  دانشالنان و وهوهشگران دنگر برای ت میل و تعالی ان  جرنا

 تری بردارند. دقیق

 پژوهی در گسترۀ خط و نگارش فارسی وب

اند. ان  زبان  زمی  ساالیان سااو زنسات   شزبان فارسای میراث مشاتر  همر اقلام انرانی اسا  ک  در فبت وهناور انران

ان  زبان  اس  و ب شی از تمدن بشری ب   بلدهزبان تارنه و زبان دن  و فلسن   ،زبان ادبیّات  ،های ساو زبان صلمساو  ،فاخر

ای جهانی و بشاری اس  و تنها وظینر ملّی، ک  وظین خلق تاده و محنل  اسا ؛ بنابران  حن  و تلاناساازی زبان فارسای ن 

  و اسا کید قرار گرفت أصنلان زبان صلم ملرد تکشالر ب  آن تلج  تاده و ب انداز و نلشار جامع صلمیحق در ساند دشامب 

  پ1بطبعاً ارتلای جانگاه زبان فارسی در فضای ارتباطیِ ماازی ب  حن  و تلسعر آن کمک بزرگی خلاهد کرد.)

گیرد؛ با  همی  دلیال  صنلان ورکااربردترن  رساااانا  ملرد اساااتناادۀ میلیااردهاا کااربر قرار میفضاااای مااازی امروزه با 

تاناسای وهوهی در حلزۀ آسایبکنند. و گلناگلن دربارۀ آن مطالع  میهای م تلو صلمی از زوانای  وهوهشاگران گرانو

رو اسا . در  خ  و نگارش در فضاای ماازی ن ی از همی  رون ردهای نلن  اسا ؛ اما با خاها و کمبلدهای فراوانی روب 

های وهوهشی مرتب   ها و مسیرنظری نیس ؛ ولی تیلهاختبفو وهوهشی در ان  حلزه  لزوم تحلیق و واکاوی دقیق صلمی  

صنلان نک جرنان های مرتب  با خ  و زبان فارسای در فضاای ماازی، ب دادن وهوهواسا . اناام  با آن متنلج و گساترده

 های زبانی و ادبی ب  تلج  بیشتر نیاز دارد.تازه در گسترۀ وهوهو

 های مختلف زبانی گونه

های انران، تاجی ساتان و ب شای از افیانساتان ب  آن رزمی زبان فارسای ک  گلنشالران بسایاری در دنیا دارد و مردم سا 

های متناوتی از بندیتاناساان و وهوهشاگران زبان در منابع م تلو، تلسایمهای فراوانی دارد. زبانگلنند، گلن می  سا  

ی بزباان صلمپ،  دهاار گلنار صلمبا   هاای مهم زباان معیاار را  اناد. ناا ااارقلی ساااارلی، گلنا هاای م تلو زباان ارائا  کردهگلنا 

اسا .  های دنگری هم اناام تادهبندیتلسایمباره  در ان پ.  143:  1387اسا  بساارلی،  ادبی تلسایم کردهای، اداری و  ن ارسا 

وردازنم ک  با تحلیلات مربلط ب  خ  و نگارش فارسی ارتباطی مستلیم دارند و تر زبان فارسی میاکنلن ب  ونج گلنر رانج

 نلنسند و در معرض ارتباطات مدوام با آن قرار دارند.گلنند، میمی لن  س  مردم انران با آن ونج گ



خلاندگان، معلمان و اساتادان دانشاگاه، سایاساتمداران و همان گلنر زبانی اسا  ک  روتانن ران، درس گونۀ گفتاری:

 برند. می  کارلد ب وگلهای معمللی خها و گن زمامداران کشلر و س نرانان صلمی و مذهبی در گنتارها، س نرانی

وورورش هاسا  ک  دساتگاه آملزشهای درسای مدارس و دانشاگاههای اداری و کتا زبان رسامی نام گونۀ نوشتتاری:  

تلد  می  ها ب  آن نلتت ها و مال برد، مطالب صلمی و سیاسی و اجتماصی روزنام می کارآملزان ب آن را برای آملزش دانو

 گلنند.می  های صلمی، فرهنگی و خبری  داوسیما با آن س  برنام و در گنتارهای رسمی و 

انگیز ک  دارای  ای زنباا و دوانگیز و لطیو ب  تااایلهزبانی اسااا  ک  برای نگاارش منااهیم صاطنی و خیااو  گونۀ ادبی:

  پ2برود.می  کارهای تاصران  اس ، ب تعبیرات هنری و جنب 

اس  و ان  نک  ی هنلز تعرننی جامع با حدومرزی روت  ارائ  نشدهان اآند ک  برای زبان رسا نظر میب   ی:انهاگونۀ رس

های آتا اری با انلاج دنگر دارد ک  الزم  های زبانی فارسای امروز اسا . زبان رساان  تناوتبندی گلن صیب بزر  در تلسایم

تر اسا  ک  شزبان  با ان  حاو نظر نی لب  ، وذنرفتنی  اسا  تا در نک وهوهو مساتلل بر روی ان  ملضالج تحلیق تالد.

رساانی در نشارنات، رادنل، تللنزنلن،  ی ورکاربردترن  گلنر زبانی رانج در اغلب کشالرهاسا . ان  زبان برای اطبجان ارسا 

ادها، بسایار ورتاتا   دلیل سارص  در انتلاو روندهای دوبل  و... نلشای صمده دارد. ب ی و حتی فیلماان های خبری رانوانگاه

وروا و کند؛ بنابران  زبانی بیگزننی را از ودندآورنده ساالب میقرار اساا ، فر اا  تأمل و اندنشاایدن در ساااختار و ب و بی

گراس ، تأثیر فراوانی بر رفتارهای زبانی جامع  دارد)  های زبانی م اطبنااندنشیده اس ، با وجلد انن   بیو از دنگر گلن 

 .پ26-25:  1395بنی لب  ،  

ها و حتی تشبیهات و استعارات  ها، ترکیبدر ان  زبان وا ه .ی بیگان  اسا هانای متأثر از باف  و سااختار زبا نازبان رسا 

درجر وروردگی و دّق  در آن بسایار کم اسا  و   ؛ب  زبان گنتار بسایار نزدنک اسا   ؛تالدو کنانات غرنب و ناروا دنده می

 .پ26ترن  گلنر زبان معیار اس  بهمان:  طلر کلّی، ورانحرافب 

ی  ا ناتلان جداگان  نا زنرماملصر همان زبان رساا نلتاا  را میزبان و  (:weblog languageنوشت   گونۀ زبانی وب

نلتاا ، تاالد. و طلر جداگان  تعرنو میی متمرکز اساا ، ب حسااا  آورد؛ اما دلن ان  ملال  بر روی همی  گلنر زبانب 

نلتاا ، سااابلر طلالنی تلاند در اختیار همگان قرار گیرد. و هانی اساا  ک  از طرنق اننترن  میای جدند از نلتاات گلن 

لتاه خلد در  رغم صمر کش. آغاز تاد. صلی  1380، در انران از تاهرنلر م1996ندارد. در جهان برای ن ساتی  بار از فلرن   

های تا صای و نلتا ی دنیا قرار دارد. باند بی  و هانانلنسای در ردنو برترن  زبانران، زبان فارسای از نظر تعداد و 

ها بار اسا  ک  درماملج، روزان  میلیلنهانی  ساان های صملمی، همان و نلتا صملمی تناوت قائل باتایم؛ منظلر از و 

تلان بیان کرد: از ا االو و آنی  ها را ب  تاارح زنر مینلتاا ها نا و های ان  سااان گیترن  ونهند. مهمتاالمطالع  می

کنند؛ میزان انحراف از زده صمل میدر رصان  قلاصد دسااتلری تااتا   ؛کنندمشاا صاای در فنلن ونرانو فنّی تبعی  نمی

در ملارد متعدد بی  زبان گنتار    ؛اسا گذاری بسایار باال نلنسای و نشاان در سا  تااخ  دساتلرخ ، ویلسات   هاآنمعیار همر  

 گاه حتی در نک سان  با داتت  اهداف واحد، نلتتار و ادبیات نگارتی متناوتی حاکم اس .  ؛و نلتتارتان تناوت نیس 



 آنویرایش و انواع 

و ترتیب و معنای نظم  ب    razisمعنای دور از هم و جدا و ب   Viشونرانو از مصاادر فارساای ونراساات  اساا . ویشاالند

: 1392و تحرنر اسا ) بذوالنلاری،   Edit دربرگیرندۀ معانی دو مصادر ویراسات  و آراسات  اسا . معادو انگلیسای و صربی آن

ارسای میان  ب  فارسای  اسا ، وا ۀ ونراسات  را از ف ش اادق کیا ک  رئیس فرهنگساتان زبان انران بفرهنگساتان دومپ بلده  .پ13

اسا  و بر وانر قلاصد ان  زبان، از ان  وا ه،  ان  منعللیِ ونراسات ،  ان  فاصلیِ ونراساتار، و اسام مصادرِ ونرانو را نل آورده

 پ. 35: ۱۳۷۳بابلاللاسمی،    اس ساخت 

نو نا ونراساتاری  گلن  ک  دربرگیرندۀ روش و هدف ان  وهوهو اسا ، باند گن : ونرادر تعرنو ت صاصای ونرانو، آن 

تادۀ نگارش معیار در آن رصان   تاده نا تل ای تالد ک  ا الو وذنرفت ساازی نلتاتاری اطبق میب  فرانند ا ابح و واکیزه

نلنسای؛ ازجمل  نظم، آراساتگی، رصان  صبئم نگارتای، ای باند از جهات گلناگلن ا الو درسا اسا . دنی  نلتات نشاده

نامند. ونرانو، نتانج و آثار نگارتاای بازبینی تاالد. ان  بازبینی نلتاات  را ونرانو میی و نرصان  ن ات دسااتلری و امب

تادۀ نگارش در  فراوانی دارد؛ ن ی از نتانج ونرانو ان  اسا  ک  نلتات  از انحراف احتمالی از زبان معیار و ا الو وذنرفت 

کند و ساارص  مطالع  در کشاالر کمک می نلنساای ب نلنساای و درساا ماند. تلج  ب  ا االو ونراسااتاری، واکیزهامان می

زنباسازی نلتتار، باصه تأثیر بیشتر بر خلاننده خلاهد تد. ا بح ات االت ملجلد و مرتب  با خ  و زبان معیار در نلتت ، 

کند. شکمک ب  سابم  زبانی ویام مت ، کشاو و صرضار زمینر خبقی  هنری و ادبی خلانندگان آن نلتات  را هم فراهم می

های مت ، کمک ب  انتلاو  ااحی  و روتاا  و سااادۀ مت ، کمک ب  انساااام و وحدت مت ، افزانو اصتبار صلمی   جذابی

 .پ14: ۱۳95نلتت  و افزانو تأن و منزل  صلمی نلنسنده از نتانج ونرانو اس ) بنی لب  ، 

دی مشااهلر فنّی ب االریپ،  بنبندی در حلزۀ انلاج ونرانو، همان تلساایمونرانو انلاصی دارد و ورکاربردترن  تلساایم

تازگی در ضاارروت ونرانو در صر اار مطبلصات و زبانی بساااختاریپ و محتلانی بت صااصاایپ اساا ؛ اما در منابعی ک  ب 

کاربردن همان  ی) اسا  ک  در حلیل  ب ان اای هم مطرح تاده و آن شونرانو رسا اسا ، ملضالج تازهها نلتات  تادهرساان 

ونرانو فنّی ک  آن را ناظر بر آراسااتگی ظاهری و نظم و ترتیب   پ3بها اساا .اثرگذار و متنلج رسااان انلاج ونرانو در حلزۀ 

دینی  ها، دستلر خ ّ فارسی و امب، صددنلنسی، حروفگذاریهای متعددی دارد ک  نشان دانند، تاخ ب شیدن ب  اثر می

 ها هستند.  کلم  از جملر ان  تاخ مات فا لر بروننلنسی و رصان  فا لر کلوا ه نا ویلست بغل  تانپیپ، استلبو  

 روش پژوهش  

ها  آوری دادهپ اسا  و از نظر روش جمعCross-Sectionalان  وهوهو نک مطالعر تل اینی اااا تحلیلی از نلج ملطعی ب

 ند.  آتمار میپ ب Surveyتده، در زمرۀ تحلیلات ویمانشی بنابی ب  اهداف تعیی ها و دس برای آزملن فرضی 

گیری، نک  های وربینندۀ کشاالر اساا . واحد نملن سااان رسااانی نا و های اطبججامعر آماری ان  وهوهو، وانگاه

تاده و اساتناده از های وربینندۀ هدف اسا . حام نملن  با تلج  ب  مطالعر وانللت اناامساان از ماملصر و   ساان و 

 سان  اس .فرملو کلکران، ونااه و 



هاای وربینناده و ساااانا گیری تصاااادفی برای ارزناابی محتلای و اساااتنااده از روش نملنا   محادودنا باا تلجا  با   

صنلان و بر مبنای هدف، ب  (Quota Sampling)ای  گیری ساهمی های نملن گیری، از روشنبلدن داردل  نملن دردساترس

 گیری غیراحتمالی استناده تد.های نملن روش

گیری ب  ان  تا ل اسا  ک  ابتدا با اساتناده از نظر مت صاصاان آمار و فنّاوری اطبصات ازطرنق جزئیات تایلۀ نملن 

 الرت هدفمند انت ا  تاد. ساپس برحساب  تر، ب های وربینندههزار وانگاهنک  Alexaو    Googleکنندۀ  های ارزنابیساامان 

 ها ب  ده ملضلج تلسیم تدند.  گیری هدفمند، وانگاهبتنی بر روش نملن و م  Alexaو  Googleها در  بسامد ملضلصات وانگاه

ها و مراکز بانک   -پ2اجتماصی و فرهنگی؛    -پ1  های اننترنتی:ها نا وانگاهسااان تااده صبارتند از و ملضاالصات تلساایم

ها و مراکز دانشااگاه  -پ6ها؛  خبرگزاری  -پ5وزتاا ی و ساابم ؛    -پ4تحلیلی؛    -های خبری نا خبریوانگاه  -پ3اقتصااادی؛  

 هنر و ادبیّات.   -پ10ها؛  ناخان  و سازموزارت  -پ9ورزتی؛   -پ8مهندسی، فناوری و تاارت ال ترونیک؛   -پ7و آملزتی؛  صلمی  

رساانی و تللید نلتاتار در اننترن  و فضاای ماازی هساتند ک   های اطبجترن  حلزهتادۀ فلق از مهمملضالصات تن یک 

گان  از هر ملضالج، ونج  دهند. براسااس ملضالصات دهطلرکلی خبرهای ملضالصیِ مرتب  با صنلان وهوهو را ولتاو میب 

 صنلان حام نملن  ملرد بررسی قرار گرف .سان  ب و تر انت ا  و درماملج ونااه  سان  وربینندهو 

  دلیل انت ا  تااد.    1395مهرماه    16تا   10نی  ها از جامعر هدف، بازۀ زماآوری دادهسااازی زمان جمعبرای ن سااان

انت ا  ان  بازۀ زمانی، برش زمانی از میانر سااو، ت اول و کلتاو خبری در فضااهای آملزتای و دانشاگاهی کشالر در آغاز  

تا بر کلیّ  مطالب و   هالمللی اتناق نینتادرونداد خاص ملّی نا بی   همچنی و اسا   ای بدون تعطیلی  هنت  و  سااو تحصایلی

 اخبار ثأثیر بگذارد.

بندی و تعداد مطالب نا  سااان  ملردنظر، برای ارزنابی محتلا، فهرساا و خبرهای تللیدی در ونااه و   هاهمر نلتااتار

تااده براساااس میزان تللید هر مطلب نا خبر انت ا  تااد. با در نظرگرفت  سااط  اتااباج اتااتباهات فنّی در  اخبار تعرنو

ساان  انت ا   های منتشارتاده در هر و های هر خبرپ، ده جملر ابتدانی مطالب نا خبرخبرها بت رار اتاتباهات در جمل 

 .تدندهای هدف، تعیی  و ارزنابی  سان صنلان محتلای و پ جمل  ب 7810 دوده بهزاروهش تد ک  درماملج هن 

  والنلااری و هم ااران ناامار معتبری بلد کا  ویو از ان  تلسااا  ذآوری اطبصاات برای ان  وهوهو، ورساااوابزار جمع

تادن آن با ابزار و نلتاتار فضاای ماازی، با تیییرات    ترنامر مذکلر و کاربردیروزرساانی ورساوبلد. برای ب اساتناده تاده

 ید استادان مرتب  قرار گرف . نتأ نام  ملردورسوپ مادداً ورسو  2تدن  اند  باضاف 

های آمار تل اینی بفراوانی، در اد،  ها با تااخ ، دادهSPSSفزار اها و سااخ  بانک داده در نرمآوری دادهوس از جمع

 وتحلیل تدند. طرف  و کای اس لئرپ تازن میانگی  و انحراف معیارپ و تحلیلی بآزملن آنالیز وارنانس نک 

 ها  نتایج تحلیل داده

 شدههای بررسی ها و منتخبی از نمونهالف( شاخص

 هاى خ ّ فارسى، امبی  پ دستلر خ  و هماهنگی در رصان  آن: تامل بعضی از نشان 1

 ناى ن ره و مصدرى و   ،ضمانر مل ى و منعللى وا گان، کاربرد ویشلندها و وسلندها،



 نسبى، کسرۀ اضاف ، نشانر همزه و....

 تده:های بررسینملن 

و تلام با آرامو و مهیا تادن نیازهای اجتماصی صملمی از پ جملر نادرسا : بدون تردند زندگی در محیطی ام  1اااا 1

 .پ10/07/95ها،  تلد باز ماملصر خبرگزاریهای جمعیتی محسل  میحللق بدنهی اقشار و گروه

تردند، زندگی در محیطی أم  و تلأم با آرامو و مهیاتااادن نیازهای اجتماصی صملمی از حللق  جملر درسااا : بدون

 .تلد بکاربرد همزهپجمعیتی تمرده میهای  بدنهی اقشار و گروه

گذاری ب  پ جملر نادرس : گستردگی ماملرن  ها و مسئللی  ها در ان  وزارت ان  وظین  سنگینی را برای خدم 1اا 2

 .پ11/07/95ها و مراکز اقتصادی:  مردم ویو روی ما قرار داده اس  باز ماملصر بانک 

خان  وظینر سانگینی را برای خدمتگزاری ب  مردم  ها در ان  وزارتمسائللی ها و  جملر درسا : گساتردگی مأملرن 

 .اس  بامبی وا هپ  ویو روی ما قرار داده

 .پ11/07/95:  هاناها و سازمخان تلد باز ماملصر وزارتپ جملر نادرس : ان  حرک  در آستان  محرم اناام می1ا 3

 .تلد بنای کلدکپجملر درس : ان  حرک  در آستانر محرّم اناام می

ارانی ک  برای دومی  بار ب  صربساتان سانر خلاهند کرد اجرانی زگرسا : همی  تاران  نیز برای صمرهپ جملر ناد1اااا  4

 .پ11/07/95ها و مراکز اقتصادی:  خلاهد تد باز ماملصر بانک 

کرد، اجرانی خلاهد تاد  بار ب  صربساتان سانر خلاهند  گزارانی ک  دومی   جملر درسا : همی  تاران  نیز برای صمره

 .بامبی نادرس پ

 ب  و  آسان  مطلب را  فهم  درنتیا  و خلاندن  ک  اس   هانینشان   و هاصبم   کاربردنگذاری، ب ها: نشاان گذاریپ نشاان 2

 کند.  می  کمک   هاابهام  برخی  رفع

 تده:  های بررسینملن 

های  خبرنگار خبرگزاری  ادا و سایما، گن : باز ماملصر وانگاهپ جملر نادرسا : صلی ا ایر فانی در مصااحب  با 2اااا  1

 .پ12/07/95خبری،  

 ا یر فانی در مصاحب  با خبرنگار خبرگزاری  داوسیما  جملر درس : جملر درس : صلی  

 .بونرگلوپ  :گن 

های  تعطیلی سال غبمرضا فرجی س نگلی تلرای  ننی نمانو درباره    پ جملر نادرس : ب  گزارش سینماخبر،2اا 2

 پ14/07/95سینما گن : باز ماملصر هنر و ادبیات،  

های ساینما  گزارش ساینماخبر، غبمرضاا فرجی، سا نگلی تالرای  اننی نمانو، دربارۀ تعطیلی ساال جملر درسا : ب 

 گن : بونرگلوپ

عی   ادور ح م ورونده پ جملر نادرسا : ب  گزارش تاب   اطبج رساانی راه دانا؛ دکتر انرل خسارونیا درباره وضا 2اااا  3

 .پ12/07/95صباس کیارستمی گن : باز ماملصر هنر و ادبیات،  



رسااانی راه دانا، دکتر انرل خساارونیا دربارۀ وضااعی   اادور ح م وروندۀ صباس  گزارش تااب ر اطبججملر درساا : ب 

 .ونرگلوپکیارستمی گن : بنلط 

را دنبااو کردناد، افشااای  کااظمی. باز ماملصار    پ جملار ناادرسااا : در حاالی کا  دو تیم دهاارننره کاار خلد2اااااا  4

 .پ10/07/95ها،  خبرگزاری

 .ک  دو تیم، دهارننره کار خلد را دنباو کردند، افشی  کاظمی. بونرگلوپجملر درس : درحالی

ار  تمتلان در ماملصر دساتلرخ ّ فارسای هم ب نلنسای را مینلنسای: اساتلبو وا ه نا ویلسات پ اساتلبو وا ه نا ویلسات 3

ساازی م اطبان از رصان  اساتلبو وا گان  کلیدها، لزوم آگاهآورد؛ اما بساامد باالی خطاها، ارتباط مساتلیم ملضالج با  انح 

 طلر جداگان  بررسی و اتتباهات مربلط ب  آن تمارش تد.  خلانی، صلاملی بلدند ک  ان  تاخ  ب و جللگیری از غل 

 تده:های بررسینملن 

 : دبیرخان  ساای و ونامی  جشاانلاره فیلم فار اصبم کرد: باز ماملصر فرهنگی و اجتماصی:  پ جملر نادرساا 3ااااا 1

 .پ12/07/95

 نلنسیپوونامی  جشنلارۀ فیلم فار اصبم کرد: بویلست جملر درس : دبیرخانر سی

 .پ12/07/95ها:  پ جملر نادرس : اتناقات بعد از جنگ را ویو بینی کردند باز ماملصر خبرگزاری3ا 2

 .نلنسیپبینی کردند بویلست جملر درس : اتناقات بعد از جنگ را ویو

های صلم و فناوری و تارک  های دانو بنیان اسا  باز ماملصر  درسا : ک  ان  رساال  بر صهده وار پ جملر نا3اااا 3

 .پ15/07/95:  هاانها و سازمخان وزارت

 .نلنسیپبنیان اس  بویلست های دانوو ترک های صلم و فناوری  جملر درس : ک  ان  رسال  بر صهدۀ وار 

غیر از نازنبانی ظاهری در  ها، ب های ملردنیاز نشاان ن ردن فا ال کلم پ: رصان پ رصان  فا الر کلمات بفا الر برون4

 تلد.مت ، ملجب بدخلانی و دنرنابی منهلم صبارت می

 تده:های بررسینملن 

های رزمندگان انلب   انلببی و انتلاو آرمان  رانتلاو فرهنگ انثار جهاد ،تهادت، تللن  روحیپ جملر نادرس :  4ااا 1

 .پ14/07/95:  هاناها و سازمخان ساو دفاج ملدس از جمل  اهداف ان  اردوهاس  باز ماملصر وزارت8اسبمی در  

ی رزمندگان انلب  اسابمی  هاناتللن  روحیر انلببی و انتلاو آرمجملر درسا : انتلاو فرهنگ انثار، جهاد، تاهادت،  

 .هاپدر هش  ساو دفاج ملدس، ازجمل  اهداف ان  اردوهاس  بفا لر نشان 

صلالتی ک  ب  امر نادگیری کمک  همراه هنرجل، نرم افزارها و ماملص  مح  پ جملر نادرس : کتا  راهنمای معلم،4اا 2

 .پ10/07/95:  هاناها و سازمخان کنند، باز ماملصر وزارتمی

افزارهاا و ماملصا  محصااالالتی کا  با  ناادگیری کماک  جملار درسااا : کتاا  راهنماای معلّم، کتاا  همراه هنرجل، نرم

 .هاپکنند، بفا لر نشان می

 نلنسی صددها ب  دو ت ل حروفی و رقمی.  پ صددنلنسی: درس 5



 تده:های بررسینملن 

لر برای ن ستی  بار در وارالمپیک حضلر نافتند: آروبا، کنگل، ماالوی، سلمالی، سائل تلم  کش ۶پ جملر نادرس :  5ااا 1

 .پ  14/07/95تحلیلی:    –های خبری و تلنگا باز ماملصر وانگاه

بار در وارالمپیک حضلر نافتند: آروبا، کنگل، ماالوی، سلمالی، سائلتلم  و تلنگا جملر درسا : تاو کشالر برای ن ستی 

 .یپبصددنلنس

اند باز ماملصر هنر و در د مراحل ویو تللید را طی کرده ۹۰تا   ۱۰فیلم از ان  میان   ۱٥پ جملر نادرس : ک   5ااا 2

 .پ14/07/95ادبیات:  

 .در د طی تد بصددنلنسیپ۹۰تا   ۱۰تللید وانزده فیلم،  جملر درس : ک  از ان  تعداد، مراحل ویو

 آنند.وجلد میگام تانپ نلتتار ب دینی بغل  تانپیپ: اتتباهاتی ک  هنپ حروف6

 تده:های بررسینملن 

ها،  پ جملر نادرساا : مدنر بهداتاا  محی  دانشااگاه صللم وزتاا بی مشااهد افزود: باز ماملصر خبرگزاری6ااااا  1

 .پ15/07/95

 وزت ی مشهد افزود: بغل  تانپیپ  جملر درس : مدنر بهدات  محی  دانشگاه صللم

تلد باز ماملصر  نمانشگاه خلدروی وارنس کمک کم ب  آخرن  روزهای فعالی  خلد نزدنک میپ جملر نادرس : 6ا 2

 .پ12/07/95مهندسی، فناوری و تاارت ال ترونیک:  

 .تلد بغل  تانپیپکم ب  آخرن  روزهای فعالی  خلد نزدنک میجملر درس : نمانشگاه خلدروی وارنس، کم

 ب( آمار توصیفی 

اصتنا ب  نک وهوهوِ اتاتباهات ونرانو فنّی در فضاای ماازی و ارائر تحلیل و گزارتای قابل  آوردن بساامددسا برای ب 

ها و تاماریِ جمل های وربیننده، تاناخ  و اتاتباهساان میدانی نیاز بلد. ب  همی  دلیل وس از بررسای مطالب و اخبار و 

 نلتت  جملر درس ، میانگی ، کمترن  و بیشترن  آن اتتباهات مش   تد:

 گانۀ مورد بررسیهای توصیفی تعداد اشتباهات در موضوعات دهت ب( شاخص1جدول  

 781 تعداد خبر یا مطلب

 96/17 میانگین

 42 دامنۀ تغییرات

 3 کمترین

 45 بیشترین

 13972 جمع اشتباهات



صدد در هر مطلب 96/17گانر جامعر هدف، میانگی  تمام اتاتباهات  تاده در ملضالصات دهجملر بررسای  7810از تعداد     

تاادۀ هر مطلب نا خبر های انت ا در بی  جمل   45تا    3نا خبر در بازۀ زمانی ملردبررساای بلد. دامنر تعداد اتااتباه از 

 مشاهده تد.  

مشاهده  اا  پ قابل1و بتده، وجلد دات . اتتباهات مذکلر در جدواتتباه در بی  مطالب بررسی  13972درماملج،  

 اس .

 گان :پپ بررسی رابطر بی  اتتباهات و ملضلصات ده

کای شگانه با استفاده از آزمون تتت :(: بررسی وضعی  رابطۀ بین تعداد اشتباهات و موضوعات ده1جدول  
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 4165 233 175 342 326 341 1485 301 508 270 184 هاگذارینشان 

و د خا   سااااتاالر 

هماهنگی در رصان   

 آن

468 481 568 394 1857 309 197 329 487 411 5501 

 188 15 49 5 1 26 1 8 34 37 12 صددنلنسی

بغالا   حاروف دایانای 

 تانپیپ
9 20 17 6 31 9 10 1 27 16 146 

 2999 225 222 227 233 168 1085 169 283 141 246 استلبو وا ه

 973 52 183 30 35 68 327 31 95 116 36 گذاریفا ل 

 13972 952 1143 934 802 921 4786 909 1505 1065 955 جمع

دهد  میاسا  ک  ان  خلد نشاان  01/0متر از  اااا پپ ملدار معناداری نتیار آزملن کای اسا لئر ک1بر اسااس جدوو ب       

 پ. P< 0.001دارد بگانر جامعر هدف وجلد ها و ملضلصات دهتناوت آماری معناداری بی  تاخ 

 گانۀ جامعۀ هدف:ت( مقایسۀ میانگین اشتباهات بین موضوعات ده

 های وربیننده ب  ده ملضلج م تلو  بندی ملضلصی، سان باتلج  ب  انن   در تلسیم



نملد تا اگر تناوتی بی  میانگی  اتااتباه در  ای براساااس میانگی  اتااتباهات، ضااروری میبلدند، ملانساا تلساایم تااده

تاد ک  نتیا  در جدوو طرف  اساتنادهن تحلیل وارنانس نک ملضالصات وجلد دارد، مشا   تالد. برای ان  منظلر از آزمل

 مشاهده اس .زنر قابل

 گانه ت ت(: مقایسۀ میانگین اشتباهات در بین موضوعات ده1جدول  

 موضوعات 
متطتلتب و ختبتر   تتعتداد 

 بررسی شده
 میانگین 

از   انتحتراف 

 معیار

متتقتتدار  

 معناداری

 5/ 46 17/ 05 56 فرهنگی اجتماعی

P< 0.01 

 8/ 66 19/ 72 54 اقتصادی مراکز و هابانک

 خبری هایپایگاه

 تحلیلی
93 18 /16 15 /6 

 4/ 60 14/ 90 61 سالم  و پزشکی

 6/ 43 18/ 13 264 هاخبرگزاری

 و علمی مراکز و هادانشتگاه

 آموزشی
50 42 /18 47 /6 

 تجارت  و فناوری مهندستی 

 الکترونیک
50 04 /16 40 /6 

 6/ 13 17/ 62 53 ورزشی

 6/ 81 22/ 86 50 هاسازمآن و هاخانهوزارت 

 6/ 73 20/ 25 50 ادبیات  و هنر
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 گیرینتیجه

های وربینندۀ کشالر،  ساان نلتاتار و های ونرانو فنّی در  نتانج ان  مطالع  نشاان داد ک  اتاتباهات رانج در تااخ 

در ااادپ، اساااتلبو وا ه 30گذاری بدر ااادپ، نشاااان 39ند از: دساااتلر خ  و هماهنگی در رصان  آن باترتیب، صبارتب 

ک  در اادپ. با تلج  ب  ان 1دینی نا غل  تانپی بدر اادپ و حروف2در اادپ، صددنلنساای ب6گذاری بدر اادپ، فا اال 22ب

ترن  نتانج و تاالد، مهمی  نلتااتار در اننترن  از نظر ونرانو فنّی ویمانو و سااناو مین سااتی  بار اساا  ک  وضااع

آمده، ان  اسا  ک  اتاتباهات رانج در نلتتار تللیدتده در جامعر هدف،   دسا ها ب تحلیل داده هانی ک  از گزارشبرداتا 

گیر  اساتلبو وا ه بسایار فراوان و دشامگذاری و خصالص در سا  تااخ  دساتلر خ  و هماهنگی در رصان  آن، نشاان ب 

های  گاهنگاران، نلنساندگان و رنزان زبان فارسای و فضاای ماازی، کاربران، ساان اسا . بر همی  اسااس، مدنران و برنام 

نهاادهاای مسااائلو در    ؛رساااانی و اجتمااصی، بااناد برای حال ان  مشااا ال اقادام جادی ب ننادهاای اطبجاننترنتی و تاااب ا 

رنزی کنند و اقشاار م تلو مردمی نیز در  های الزم برنام های مرتب  با فضاای ماازی برای ارائر آملزشاریزگسایاسا 

 فراگیری ا لو نگارش فارسی کلتاتر باتند.

 پیشنهادها

ک  نلتاتار ب  سام  رصان  مطلل   های بیشاتر ب  زبان و خ  فارسای در فضاای ماازی و ان برای جللگیری از آسایب

 تلد:نلنسی بگراند، ملارد زنر ویشنهاد میاکیزهنلنسی و ودرس 

حام و سااده تهی  و در گلتار هر افزار کمگذاری در نک نرما الو ساادۀ دساتلر خ  فارسای و ملارد ورکابرد نشاان . 1

 .نگاران و هم خلانندگان با بدنهیات ان  ا لو آتنا تلندسان  نا وانگاه اننترنتی نصب تلد تا هم و 

های م تل  و ماازی نک کارگروه ت صاصای در نهادی مثل وزارت فرهنگ و ارتااد اسابمی نا  برای نگارش رساان . 2

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تش یل تلد و از میان ان  هم  تنلج و ت ثر دندگاه در حلزۀ آنی  نگارش فارسی ببیو  

ها ب  همار  نگااری نا نلتاااتاار رساااان را برای آنی  و   دسااا  آورند و آنکار مشااا   ب صنلان تألیوپ نک نملن  60از  

 زبانان معرفی نمانند.  فارسی

مدت ت صاصای و کاربردی،  های کلتاهساازی، آملزشساازی، آگاهها زمینر فرهنگ وورورش و دانشاگاهوزارت آملزش. 3

نلنسای و ا الو دساتلر خ   تاناسای ان  ملضالج فراهم نمانند و آنی  درسا های کاربردی را برای آسایبتحلیق و وهوهو

 .تری در ملاطع م تلو تحصیلی آملزش داده تلدتر و منسامطلر جدیوورورش ب فارسی در فضای ماازی در آملزش

تااناساای و زبان و اد  فارساای فراهم تاالد؛ زنرا با وجلد هرگلن   ملختگان زبانکارگیری و اتااتیاو دانوزمینر ب . 4

 تلاند از فرانند ونراستاری حذف تلد؛  وج  صنصر انسانی نمیهیچب   ،ونرانو بیاندافزار ک  مم   اس  ب  کمک  نرم

نلنساای را هم ب  ملارد متعدد  های ساااالن  خلد ونرانو و درساا های اجرانی کشاالر، در ارزنابیادارات و دسااتگاه. 5

 امتیازدهی اضاف  کنند؛

 .تر تدون  تلدهای بیشتری با گسترۀ هدف جزئیها و رسال نام وانان. 6



صنلان ن ی از رنزی آملزتاای ب نلنساای، در نظام برنام ملضاالج آنی  نگارش فارساای و آتاانانی با ا االو درساا . 7

ها  وهوهی ب  فرانند آملزش زبان فارسای در مدارس و دانشاگاهی، ملردتلج  قرار بگیرد و درس و ان اهای سالاد رسا مؤلن 
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