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 چکیده

)وب،  یمجاز یفضا یدر هرکدام از بسترهاو میزان رواج الگوهای غیرمعیار زبانی  ینوشتار فارس تیوضعبرای آگاهی از 
 یبستر ی کهمجاز یو فضا نترنتیااین در حالی است که . است هانجام نشد یچندان شیمای( پژوهش و پلیو موبادسکتاپ 

تا کنون  شیپ ۀدو ده یکیاز  زمینۀ بروز مشکالتی برای زبان و خط شده و است،نوشتن و ارتباطات  یپرکاربرد و گسترده برا
این  یدهایخود در برابر تهداین دو سرمایۀ ملّی  ینابود یحت ایو  فیزبان و خط مستقل، نگران تضع یدارا یها ملت ۀهم

جمله از پنجاه  810هزار و 7 ،هدفیِ مبتنی بر راحتمالیغ  یها با استفاده از روشضر حا پژوهشاند. در  شده نینو یها یفناور
ی )فعل، زبان شیرایو اصولبراساس الگوهای غیرمعیار در زبان فضای مجازی شناخت با هدف در کشور  نندهیپرب سایت وب

فعل  یِنگارش یها مربوط به شاخص خطاهایمشخص شد: به این ترتیب،  جیرا خطاهایبسامد ارزیابی و  اسم و حرف(
جلوگیری از  برای قیتحق جیبر نتا یمبتنیی راهکارها و شنهادهایپدرنهایت،  درصد(.24درصد( و اسم )31درصد(، حرف )45)

 ارائه شد.  یمجاز یدر فضا یاز خط و زبان فارس یو کمک به پاسبان شتریمشکالت ببروز 

 فارسی، نگارش فارسی، ویرایش زبانی.فضای مجازی، اینترنت، زبان  کلیدواژه: 

 

 و بیان مسئلهمقدمه.  1
است. در گذشته از سنگ، خاک، با تغییر و پیشرفت زندگی بشر، ابزار نوشتن و ارتباطات هم متفاوت و پیشرفته شده

ترنت و فضای مجازی کردند؛ ولی امروزه بستر اینبرگ درختان، پوست حیوانات، کاغذ و... برای نوشتن استفاده می
هایی جدّی در زمینۀ حفظ و حراست از زبان، خط و فرهنگ  است و این جایگزینی، نگرانیجایگزین اصلی آنها شده

هایی که دارای خط و زبان مستقل هستند، برای مقابله با تهدیدهای این دنیای است و همۀ ملتوجود آوردهبه
توسعۀ کاربری خط و زبان در محیط چندزبانۀ فضای »اند: بردی ارائه کردهها و راهکارهای نوین و کارمجازی، برنامه

 و خط گسترش اثر در هادولت بیستم، قرن اواخر از. های فرهنگی و فناوری در هر کشور استیکی از برنامه مجازی
 فناوری سازیبومی سمت به و شدند مجازی فضای در خود ملّی زبان پذیرینگران آسیب اینترنت در انگلیسی زبان

زبان و خطّ مسلط بر این  دالیل مختلف،زبان و خطّ انگلیسی، به(. 64: 1394خان،  جن)بی« آوردند. روی اطالعات

-وجود آوردههای بومی در اینترنت بهلزوم سالمت زبان و حساسیت جهانی را برایفضای گسترده و پیچیده شده 

 است.
زبان های مختلف زبان فارسی، دو گونۀ زبانی جدید، یعنی به باور پژوهشگران این حوزۀ نوین، از میان گونه

و  نیترپرانحرافعنوان  ترتیب، بههر دو به (weblog language) نوشتوبیا نگاشت زبان وبی و ا رسانه
( بر این اساس، این پرسش 31ـ  25: 1395اند. )نیکوبخت، فارسی معیار شناخته شدهزبان  ۀگون نیارتریرمعیغ
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های بنیادین وجود دارد که به چه میزانی الگوهای غیرمعیار در سه حوزۀ کاربرد فعل، اسم و حرف در نوشتار پایگاه
 اینترنتیِ پربیننده رواج دارد؟ 

 

 . پیشینۀ پژوهش2

رو هستیم؛ یکی پرداختن به های مربوط به زبان و فضای مجازی با دو رویکرد اصلی روبهدر گسترۀ پژوهش
و  هاکتابدر فضای مجازی است.  "نوشتارموجود  تیوضعشناخت "و دیگری  "یمجاز یزبان و فضا تیاهم"

 یو پرداختن به جوانب مختلف زبان و نگارش در بسترها یمجاز یزبان و فضا تیاهم ۀدربار یادیز یهامقاله

که  یآثار ،یپژوهش کردیرو نینوبودن ا لیدل( منتشر شد؛ اما بهلیو موبا دسکتاپ)وب،  یمجاز یمختلف فضا
ی و حال، چند نمونه از آثار فارس نیک است. با ااند اریسکند، بارزیابی  یمجاز یموجود را در فضا تیوضع

 . شودیمبیان آن  جیو نتا شیمایسنجش و پ ۀم در حوزپرداختن به موضوع و ه تیاهم ۀهم در حوز غیرفارسی،

شناس مشهور که شهرام  ( اثر دیوید کریستال، زبان2004) (،The Language Revolution) کتاب انقالب زبانی

ها و نقش اینترنت های انگلیسی، دیگر زباندر این کتاب آیندۀ زبانآن را ترجمه و منتشر کرد.  1385ی در سال تبریز
تار و نوشتار را تحت در آنها و تأثیر عمیق پدیدارشدن فناوری اینترنت، بررسی و نتیجه این شد که اینترنت، زبان گف

رو   های جدیدی را دربارۀ چگونگی ادامۀ تکامل زبان، پیشتأثیر یک وسیلۀ ارتباط زبانیِ بدیع قرار داده و پرسش

  نهاده است.
( کتابی است از خانم سندرا 2010تأثیر کامپیوتر، اینترنت و ارتباطات کامپیوتری بر زبان روزمرۀ انگلیسی )

 گریفشترن: 
The Influence of Computers, the Internet and Computer-Mediated Communication on 

Everyday English. 
اثرات ابزارهای ارتباطی برلین به چاپ رساند. نویسنده،  Logos Verlag Berlin GmbH این کتاب را انتشارات

بر زبان، ازجمله نوشتار را مطالعه و بررسی کرد و در بخشی از کتاب، نتیجه گرفته که در عین حالی که اینترنت 

شدن کلمات جدید به زبان دارد، اثراتی منفی نیز بر استفاده از کلمات و کاربرد عالئم و  تأثیرات مثبتی، ازجمله اضافه
 ست.اگذاری گذاشته نشانه

و تمرکز ها نیز بود مقالۀ حاضر در روش کار و تعیین شاخص یکه الگو یاثر پژوهش نیترمرتبطدر آثار فارسی، 

 یدکتر حسن ذوالفقار یقاتیبود، طرح تحقمعیار  یاز زبان فارس هارسانه انحراف نوشتارِ زانیم نییآن بر تع یاصل
 اساسبرو فعال کشور انتخاب شد و  جیهزار جمله از مطبوعات رادهاز دواز شیپژوهش، ب نی( است. در ا1385)

 نتیجه. درارزیابی شد ،اریمعزبان فارسی آنها از  وشتارن انحرافِ زانیم ،یو بالغ یزبان ،یفنّ شیرایو یهاشاخص
درصد، 45رایج در نوشتار مطبوعات از منظر اصول ویرایش زبانی عبارتند از: اسم خطاهای میزان مشخص شد که 

 درصد. 22درصد و حرف 33فعل 

(  است که 1395) یعامر اتیدکتر ح ، اثربریسا یو فضا یملّ تیپژوهش، زبان، هو نیمرتبط با ا گرید کتاب
طور کلی به مجازیکه استفاده از فضای نیا انیارتباطات آن را منتشر کرد. پژوهشگر با ب پژوهشگاه فرهنگ، هنر و

های فارسی را های رسمی و وبالگسایت ازهزار جمله خطرات و تأثیرات نامطلوبی بر جامعه دارد، بیش از ده

که  خطاهاییین بیشتر ها،تسایوب و هازبان وبالگ ۀسیکه در مقا است نیآن پژوهش ا حیبررسی کرد. ازجمله نتا
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 یدستور خطاهای ،هاتیسااست، اما در وب ییو امال یژگانوا هایاز نوع غلط شود،یم دهدی هادر زبان وبالگ
 .بیشتر رواج دارد

 (:2016شده و مرتبط با پژوهش حاضر، این مقاله است )هایی دیدهازجمله مقاله

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

and Private Senior High Schools. 
های بررسی تأثیر بعضی از شبکهمنتشر شد، به  Journal of Education and Practiceکه در مجلۀ برخط 

بر رفتارهای مختلف آموزشی؛ نظیر نوشتار مخاطب پرداخت.  Facebookو  WhatsAppاجتماعی؛ ازجمله 
از جامعۀ هدف پژوهش را تشکیل دادند. نویسندگان مقاله بر  ٪56.8و مدارس خصوصی  ٪43.2عمومی  مدارس

دهند و نتیجه تأثیر قرار میهای مختلفی تحت های اجتماعی، دانشجویان و جامعه را به شکلاین باورند که رسانه

توانند اثرات مخرّبی بر روی  های الزم، میو آموزشهای اجتماعی در صورت عدم آگاهی، مهارت گیرند که شبکهمی
 نحوۀ نگارش و امالی جامعۀ هدف داشته باشد. 

 مقالۀ دیگر با این عنوان است:  

The Impact of Texting/SMS Language on Academic Writing of Students- What do we 

need to panic about? 
 Shazia Aziz, Maria Shamim, Muhammad Faisal Aziz and Priyaنویسندگان این مقاله )

Avais)  افزودند، خطرات احتمالی تأثیر پیامک بر  را به تیتر اصلی مقالۀ خود« ما باید نگران چه باشیم؟»که پرسش
نگرانی  منتشر شد. Elixir Ling. & Trans. (2013) 55 سالمت نوشتار را بررسی کردند. مقاله فوق در مجلۀ

فزاینده در استفادۀ گسترده از پیام کوتاه که به استاندارد زبان آسیب زده، عامل ضرورت این پژوهش شناخته شد و 
تواند به استاندارد زبان های الزم نگارشی میدقتی و نداشتن مهارتمحققان به این نتیجه رسیدند که عواملی مانند بی

 آسیب بزند.

و لزوم  یمجاز یدر فضا ینگارش فارس تیضرورت پرداختن به شناخت وضع ۀدربار زین یمرتبط یفارس یهامقاله
  .استشده وشتهفضا ن نیمراقبت از خط و زبان در ا

 امک،یمنتشر کرده به نام پ یفیشر الیل از را یا مقاله( 1389)خود  16 ۀدر شمار یفارس اتیپژوهش زبان و ادب ۀمجل
 یها یساز کوتاه و مخفف امیپ یبه بررس نویسنده . در آن مقاله کهییـ محتوا یساختار یبررس ن؛ینو ییاسپرانتو

است و قواعد آن  ینیبشیمنظم و قابل پ ،امکیته، نشان داده شد که حذف حروف در پکاربران تلفن همراه پرداخ

 . باشدیم نهیشکل و زم یشناختصل واجتحت کنترل دو ا
 ۀنام ازدهمی ۀسوم از دور ۀاست که در شمارۀ دیگری عنوان مقال یفارس یهانوشتوب یو مسائل زبان هایژگیو

عضو  ،یائیو حسام ض النیدانشگاه گ اریدانش ،یاحمد رض ،مقاله سندگانیمنتشر شد. نو 1389فرهنگستان در 

 ۀکه در اواخر ده یفارس یشخص یهاوبالگ یوخود را بر ر قیشهر، تحق قائم یدانشگاه آزاد اسالم یعلمئتیه
ها را نوشتوب یهایژگیو نیتراند و مهممتمرکز کرده ،بود نترنتینوشتن در ا ریموج فراگ ،یدیهشتاد خورش

 ،ییامال یها یبه طنز برشمردند و آشفتگ شیها و گرا سبک یگوناگون ،یسینوزبان محاروه، کوتاه ۀغلب ،یسینوساده

و ابهام را  یبه قواعد دستور زبان فارس یتوجهکم ،یابانیو خ گانهیواژگان ب یفراوان ،ییالام یهاغلط یفراوان
 ها دانستند. نوشت اشکاالت زبان وب نیترمهم
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مقاالت است که در مجموعه خانجنی( از محمود ب1391خط و زبان فارسی در فضای مجازی ) گر،ید ۀمقال
پرداختن به مسائل مربوط به خط و زبان  تیاهم اتیّمقاله به کلّ نیمنتشر شد. ا ،یمجاز یدر فضا یملّ یمحتوا
که زبان اینترنتی  ردیگیم جهیهای اینترنتی، نترسانه مشخصاتو با بحث دربارۀ  اختهپرد یمجاز یدر فضا یفارس

های زبانی فارسی است که متأثر از سرعت، تعامل کاربران، کارآمدی، غیررسمی و فارسی یکی از گونه
های بسیار باالی  از ظرفیت و شود بودن در فضای الکترونیکی مجازی برای ارتباط زبانی کاربران استفاده میالبداههیف

 برای توسعۀ خط و زبان فارسی استفاده کرد.  توان یاینترنتی م هایرسانه
وگوی تخصصی ( عنوانی است که روزنامۀ شرق برای گفت1395انگاری غیرطبیعی در نوشتار فضای مجازی، ) سهل

هایی شبیه پژوهش وگو نکات قابل تأمّلی دارد که لزوم انجام پژوهشخود با دکتر حسن ذوالفقاری برگزید. آن گفت

ین اتفاقات که اکنون در فضاهای مجازی درحال کند. ذوالفقاری اعتقاد دارد: معلوم است ا حاضر را آشکارتر می
های زبان فارسی باید به نسل جدید دادن است، غیرطبیعی و غیرمنطقی است و باید نظارت و کنترل شود. ارزشرخ

 شود و هوشیاری زبانی ما باید بیشتر باشد.  شناسانده

 

  پژوهش . ضرورت3
ری پذیری خط و زبان در فضای مجازی، پژوهش و پیمایش مداوم و متنوع در این حوزه را ضرو امکان آسیب

زبانان، هرگونه نوشتار غیرمعیار در رسانۀ که فارسیشود است. نگرانی اصلی از این موضوع، زمانی آشکارتر میکرده
پذیری عنوان فارسی معیار بپذیرند که در این صورت، عالوه بر آسیبهای مجازیِ اجتماعی را بهاینترنت و شبکه

شود و این با دانش و اهداف هنجار دشوار میدستور خط و زبان فارسی، تمایز بین زبان و خط هنجار و نابه
جای است که به مردم کمک کند تا به نیا یا رسانه دهدف سوا»های نوبنیادی مثل اینترنت، کامالً مغایر است: رسانه

 ینیحس.« )شوند لیدر جامعه تبد ختهیفره یها باشند، به شهروندانبرای رسانه ختهیفره یکنندگان آنکه مصرف
 ( 33: 1396، رییشبی و پاکده

یافتنِ توان اشاره کرد: الف( لزوم آگاهی تر میدادن پژوهش حاضر به این موارد مهم های انجامترین ضرورتاز مهم

دادن به لزوم مبتنی بر یک پیمایش و سنجش از میزان رواج الگوهای غیرمعیار در نوشتارِ فضای مجازی؛ ب( توجه
نویسی و دادن به اینکه باید توانایی درست؛ پ( توجهجریان پژوهشی مداوم و متنوع در این حوزه آغاز یک

پژوهی  گونه که اصل موضوع وبای شمرده شود. به عبارت دیگر، همانهای سواد رسانهنویسی در زمرۀ مؤلفهپاکیزه

کردن مسیر آموزش آید؛ باهدفِ فراهمشمار مینویسی از رویکردهای نوین بهنویسی و پاکیزهدر حوزۀ درست
ها، تکاپوها و جریان نوین ریزیهمگانی، بهتر است که توانایی نگارش فارسی در فضای مجازی در مجموعۀ برنامه

 ای مورد توجه جدّی قرار بگیرد. اهمیت سواد رسانه

ها و مسیرهای تحقیق و پژوهش مرتبط با این زمینه، پژوهی و تنوع و گستردگی شیوهدلیل تازگی این گرایشِ وببه
باشد؛ اما با های و معایبی وجود داشته ارزیابی وضعیت موجود باید آغاز شود. ممکن است در مسیر، دشواری

سازی مسیرهای پژوهشی مرتبط، مشکالت و روشن گذشت زمان و انجام کارهای تحقیقاتی مستمر و منسجم
های نوین و راهکارهای تازه و مؤثر وجود داشته باشد، برطرف خواهدشد و اگر مراقبت مداوم، تحقیق و پژوهش

عنوان زبان علم مورد تأکید قرار گرفته از آسیب کشور، بهانداز و نقشۀ جامع علمیزبان فارسی که در سند چشم

ای جهانی و بشری است تنها وظیفۀ ملّی که وظیفهحفظ و تواناسازی زبان فارسی نه»ازی دورخواهد ماند: فضای مج
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عنوان زبان علم مورد تأکید قرار کشور به آن توجه شده و بهانداز و نقشۀ جامع علمیحق در سند چشمو به
  (86: 1392فامیان، « )است.گرفته

 

 اهداف پژوهش. 4

-این پژوهش برای کمک به حفظ و حراست از خط و زبان فارسی در فضای مجازی، دو هدف اصلی را دنبال می

 کند: 

های اینترنتی پربینندۀ کشور، از منظر اصول ویرایش زبانی در در نوشتار پایگاهشناخت الگوهای غیرمعیار .1 
 های مربوط به فعل، اسم و حرف؛شاخص

 های نوین؛دادن به لزوم آغاز یک جریان تازه در تحقیقات مربوط به خط و زبان فارسی در رسانهتوجه.2 

 طلوب ِ الگوهای زبانی.نویسی و کمک به کاربرد مارائۀ راهکارهایی برای بهبود درست.3 

 

 . مبانی نظری 5

های کارشده و  های مجازی، نظریۀ خاصی یا نمونهدر زمینۀ بررسی و پیمایش وضعیت نگارش فارسی در رسانه
های مرتبط باشد، وجود ندارد؛ بنابراین به بررسی مفاهیم بسنده توجهی که برایند یا نتایجی از پژوهش مشابه قابل

ای ـ زبانی یک جریان نوپا در حوزۀ تحقیقات رسانه است. با وجود این، پژوهش حاضر را باید از مراحل آغازینشده
تر و های محکمدر شمار آورد و امیدوار بود که پژوهشگران دیگر برای تکمیل و تعالی این جریان پژوهشی گام

 تری بردارند. دقیق

 

 بان و پژوهش دربارۀ آن .  نمود نوشتاری ز1ـ5 
ترین مباحث علمی و موردتوجه اهل دانش و تحقیق  بحث در مورد زبان، نمودها و کارکردهای آن یکی از کهن

دانشمندان علوم گوناگون، فیلسوفان، است. های متفاوتی از این پدیده ارائه شدهاست. به همین دلیل، تعریفبوه
هایی را ارائه شناسان، هرکدام از منظر دانش و تخصص خویش، برای زبان و کارکرد آن تعریفمهندسان و زبان

شناسان و دیگر دانشمندانی باشد که با زبان و مطالعۀ آن نحوی که مورد قبول همۀ زبانتعریف زبان به»اند: کرده
ای است که شود. زبان پدیدۀ بسیار پیچیدهنیست. این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی می سروکار دارند، مقدور

(. 45: 1384)باطنی، « های فراوان استتوان به یک قلمروی علمی خاص محدود کرد و دارای جنبهمطالعۀ آن را نمی

عنوان نمود مکتوب زبان شناخته بههای زبانی، نوشتار ترین وظیفۀ زبان است و در حوزۀ پژوهشایجاد ارتباط، مهم
های ای در زمینههای کاربردی نمود نوشتاری زبان است که اصول و قواعد ویژهنویسی از شاخهشود. درستمی

 های الزم و مرتبط با آن وجود دارد. متنوع آیین نگارش و مهارت
 

 نوشت زبان فارسیگونۀ وب. 2ـ5
تاجیکستان، بخشی از افغانستان و... های ایران، ویژه مردم سرزمینزبان فارسی که گویشوران زیادی در دنیا دارد و به

اند؛ از جملۀ این تهبندی آنها پرداخهای متنوعی است که در آثار مختلف به طبقهگویند، دارای گونهمی به آن سخن

توان اشاره کرد: الف( زبان نوشتاری؛ ب( زبان گفتاری؛ ت( زبان ادبی؛ ث( زبان ها به این موارد میبندیتقسیم
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( در این بخش، گونۀ زبان 31ـ  25: 1395(. )نیکوبخت، Weblog Languageنوشت )ای؛ ج( زبان وبرسانه
 شود. طور جداگانه بررسی مینوشت که این مقاله بر روی همین گونۀ زبانی متمرکز است، بهوب

نوشت که قدمت چندانی ندارد و در جهان برای ای دانست. وب توان زیرمجموعۀ زبان رسانه نوشت را میزبان وب

هایی است که از ای جدید از نوشتهه.ش. شروع شد، گونه 1380م. و در ایران از شهریور 1996بار از فوریۀ نخستین
گیرد و با وجود تازگی و نوظهوری این پدیده در ایران، زبان فارسی در زمرۀ ار همگان قرار میطریق اینترنت در اختی

های شخصی و عمومی تفاوت وجود دارد. نوشتنویسی است. میان وبهای دنیا از نظر شمار وببرترین زبان
نویسی، یک پدیدۀ شخصی است؛ ولی نویسندۀ یک وبالگ شخصی هم باید اصول و فنون نگارش فارسی را وبالگ

های عمومی است. منظور از نوشتای از وبکار ببرد؛ اما آنچه هدف این پژوهش است، گونهبیاموزد و به

 گیرند. ها بار مورد مطالعه قرار میاست که درمجموع، روزانه میلیون هایی سایتای عمومی، همان وبهنوشتوب
 

 پژوهی در حوزۀ نگارش فارسی . اینترنت، فضای مجازی و وب3ـ5
ساز تحوالت شود و پردازش دیجیتالی آن، زمینههای فرهنگی هر ملتی شمرده میترین مؤلفهخط و زبان از اصلی

تواند باشد. بر این اساس، پردازش ، ارتباطات و سایر علوم برای آن ملت میهای مختلف فناوریبسیاری در حوزه
شود. های مختلف کشورهای دنیا جزءِ تحقیقات ضروری حوزۀ فناوری و اطالعات شمرده میخط و زبان برای زبان

از وجوه فرهنگی و از آنجا که یکی های اصلی و پرکاربردِ فناوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت است. یکی از شاخه
اجتماعی تأثیرگذار رسانه بر نگرش و عملکرد مردم، حوزۀ چندجانبۀ خط، زبان و نوشتار است، آشنایی با آیین 

عنوان یکی ای، باید مورد توجه قرار بگیرد و بههای سواد رسانهنگارش فارسی در گسترۀ اینترنت در کنار سایر مؤلفه

های مرتبط با پژوهشی فضای مجازی، به آن توجه شود. پژوهش بررسی در حیطۀ آسیبهای جدید و قابلاز حوزه
ویژه دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، بخشی از این حوزه بسیار اندک است و بهتر است که جامعۀ دانشگاهی، به

پژوهی در گسترۀ فضای مجازی رونق بگیرد، سمت هدایت کنند. اگر جریان دائمی وبهای خود را به این پژوهش
 روز و کاربردی ارائه خواهد شد.طور طبیعی از مسیر رصد و پایشِ وضعیت موجود، راهکارها و پیشنهادهایی بهبه
  

 . ویرایش و نقش کابردی آن4ـ5

است و بر پایۀ قواعد این زبان، از این واژه، صفت کیا، واژۀ ویراستن را از فارسی میانه به فارسی نو آوردهصادق»

  (.35: 1373)ابوالقاسمی، « استش را ساختهمفعولیِ ویراسته، صفت فاعلیِ ویراستار و اسم مصدرِ ویرای
ها و خطاهای علمی یا زبانی و تنظیم مباحث آن رساییاست از پیراستن نوشته از نا ویرایش یا ویراستاری عبارت»

برحسب مبانی منطقی و اصالح خطاهای واژگانی و دستوری براساس معیارهای زبان در تشخیص درست از 

 (. 14و13: 1394)ارژنگ، « نادرست.
گونه که دربرگیرندۀ روش و هدف این پژوهش باشد، باید گفت: ویرایش یا یش، آندر تعریف تخصصی ویرا

شدۀ نگارش معیار شده یا توصیهشود که اصول پذیرفته طالق میسازی نوشتاری اویراستاری به فرایند اصالح و پاکیزه

نویسی نگارش زبانی، آراستگی، ای باید از جهات گوناگون اصول درست است. چنین نوشتهدر آن رعایت نشده
رعایت عالیم نگارشی، رعایت نکات دستوری و امالیی و نگارشی بازبینی شود. این بازبینیِ نوشته را ویرایش 

کند و نویسی به سرعت مطالعه در کشور کمک مینویسی و درستتوجه به اصول ویراستاری، پاکیزهند. ناممی

های موجود و مرتبط با خط و زبان معیار در اصالح عیبزیباسازی نوشتار، باعث تأثیر بیشتر بر خواننده خواهد شد. 



 111/   های اینترنتیِ پربیننده از منظر اصول ویرایش زبانی )فعل، اسم و حرف( الگوهای غیرمعیار در نوشتار پایگاه                                   

کمک به سالمت زبانی پیام متن، »کند:  ته را نیز فراهم مینوشته، زمینۀ خالقیت هنری و ادبی خوانندگان آن نوش
های متن، کمک به انتقال صحیح و روشن و سادۀ متن، کمک به انسجام و وحدت متن، کشف و عرضۀ جذابیت

 (.14: 1395)نیکوبخت، « افزایش اعتبار علمی نوشته و افزایش شأن و منزلت علمی نویسنده از نتایج ویرایش است.

فنّی )صوری(، بندی مشهور بندی در حوزۀ انواع ویرایش، همان تقسیمویرایش انواعی دارد و پرکاربردترین تقسیم
تازگی در ضرروت ویرایش در عرصۀ مطبوعات و است. در منابعی که بهزبانی )ساختاری( و محتوایی )تخصصی( 

ای مشهور است. منظور از این نوع  دیگری هم مطرح شده که به ویرایش رسانه است، گونۀ تازۀها نوشته شدهرسانه
خاطر تفاوتی که با سایر  و به هاستکاربردن اصول متنوع و کاربردی ویرایش در حوزۀ متنوع رسانهجدید، همان به

ای پرکاربردترین گونۀ زبانی رایج در زبان رسانه»های خاص خود را دارد: بسترهای نوشتاری دارد، طبیعتاً ویژگی

ای و... نقشی های خبری رایانهرسانی در نشریات، رادیو، تلویزیون، پایگاهاغلب کشورهاست. این زبان برای اطالع
قرار است، فرصت تأمل و اندیشیدن در ساختار و سرعت در انتقال رویدادها بسیار پرشتاب و بی دلیلعمده دارد. به

پروا و نااندیشیده است؛ با وجود اینکه بیش از کند؛ بنابراین زبانی بیگزینی را از پدیدآورنده سلب میبه

 ( 25)همان: « های زبانی مخاطب گراست، تأثیر فراوانی بر رفتارهای زبانی جامعه دارد.دیگرگونه

کارگیری اصول ویرایش فنّی های توانایی نگارش درست یا چگونگی بهها با شاخص وقتی متون و نوشتار در رسانه
موردنظر این  ویرایش زبانی و ساختاریِاست. ای صورت گرفتهشوند، درواقع، ویرایش رسانهو زبانی ارزیابی می
های اصلی و زیرمجموعۀ آنها عبارتند های کاربردیِ دستوری و نگارشی توجه دارد که شاخص پژوهش نیز به جنبه

 از:

، دوری اجزای فعل ،مجهول نامناسب، فعل ۀقرینحذف بی ،ناهماهنگی نهاد و فعلهای شامل زیرمجموعه :فعل. 1

 .فعل نامناسب، کاربرد وجه وصفی

قید ، ضمایر نامناسب، صفت نامناسب غیرفارسی،قواعد  ،کاربرد اسامی بیگانههای شامل زیرمجموعه: اسم. 2

 .نامناسب

 ی اضافه یا مفعولی.«را»و  حرف ربط ،عطف ،هحرف اضافهای کاربرد نادرست شامل زیرمجموعه: حرف .3
 

 . روش پژوهش 6
آوری ( است و از نظر روش جمعCross-Sectionalاین پژوهش یک مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی از نوع مقطعی )

شمار ( بهSurveyحقیقات پیمایشی )شده، در زمرۀ ت یابی به اهداف تعیینها و دستها برای آزمون فرضیهداده
 آید. می

گیری، یک کشور است. واحد نمونه های پربینندۀسایترسانی یا وبهای اطالعپژوهش، پایگاهجامعۀ آماری این 

شده و استفاده های پربینندۀ هدف است. حجم نمونه با توجه به مطالعۀ پایلوت انجامسایت از مجموعۀ وب  سایتوب
 تر در کشور است.سایت پربینندهاز فرمول کوکران، پنجاه وب

های پربیننده و سایتمحتوای وبگیری تصادفی برای ارزیابی استفاده از روش نمونه با توجه به محدودیت
بر مبنای و  (Quota Sampling)ای  گیری سهمیه های نمونهگیری، از روشنبودن چارچوب نمونهدردسترس

 گیری غیراحتمالی استفاده شد. های نمونهعنوان روشبههدف، 

استفاده از نظر متخصصان آمار و فنّاوری اطالعات ازطریق گیری به این شکل است که ابتدا با جزئیات شیوۀ نمونه
صورت هدفمند انتخاب شد. سپس تر، به های پربینندههزار پایگاهیک Alexaو  Googleکنندۀ های ارزیابیسامانه
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ا به ده هگیری هدفمند، پایگاهو مبتنی بر روش نمونه Alexaو  Googleها در برحسب بسامد موضوعات پایگاه
 موضوع تقسیم شدند. 

ها و مراکز ( بانک2( اجتماعی و فرهنگی؛ 1های اینترنتی:ها یا پایگاهسایتشده عبارتند از وبموضوعات تقسیم

و رسانیِ علمی ( اطالع6ها؛ ( خبرگزاری5( پزشکی و سالمت؛ 4تحلیلی؛ ـ های خبری یا خبری ( پایگاه3اقتصادی؛ 
  ( هنر و ادبیّات.10ها؛ خانه و سازمان( وزارت9( ورزشی؛ 8( مهندسی، فناوری و تجارت الکترونیک؛ 7آموزشی؛ 

رسانی و تولید نوشتار در اینترنت و فضای مجازی هستند های اطالعشدۀ فوق از مهمترین حوزه موضوعات تفکیک
گانه از هر دهند. براساس موضوعات دهبا عنوان پژوهش را پوشش میطورکلی خبرهای موضوعیِ مرتبط که به

عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار سایت بهوبتر انتخاب و درمجموع پنجاه سایت پربینندهموضوع، پنج وب

 گرفت.
انتخاب شد. علّت  1395مهرماه  16تا  10ها از جامعۀ هدف، بازۀ زمانی آوری دادهسازی زمان جمعبرای یکسان

انتخاب این بازۀ زمانی، برش زمانی از میانۀ سال، تکاپو و کوشش خبری در فضاهای آموزشی و دانشگاهی کشور در 

المللی اتفاق نیفتاد تا بر کلیّت مطالب و ای بدون تعطیلی و اینکه رویداد خاص ملّی یا بینیلی، هفتهآغاز سال تحص
 اخبار ثأثیر بگذارد.

بندی و تعداد مطالب یا رستسایت موردنظر، برای ارزیابی محتوا، فه همۀ نوشتار و خبرهای تولیدی در پنجاه وب

شده براساس میزان تولید هر مطلب یا خبر انتخاب شد. با در نظرگرفتن سطح اشباع خطاهای زبانی در اخبار تعریف
سایت انتخاب های منتشرشده در هر وبهای هر خبر(، ده جملۀ ابتدایی مطالب یا خبرخبرها )تکرار خطاها در جمله

 های هدف، تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت. سایت جمله از محتوای وب 810هزار و 7شد که درمجموع 
د که پیش از این استفاده شده بود؛ ولی با توجه نامۀ معتبری بوآوری اطالعات برای این پژوهش، پرسشابزار جمع

روزرسانی نامۀ دکتراست، با کمک و تأیید نهایی استاد راهنما و استاد مشاور، بهبه اینکه این مقاله مستخرج از پایان

 شد. 
های آمار توصیفی )فراوانی، ها با شاخص، دادهSPSSافزار  ها و ساخت بانک داده در نرمآوری دادهپس از جمع

  وتحلیل شدند.طرفه و کای اسکوئر( تجزیه معیار( و تحلیلی )آزمون آنالیز واریانس یک درصد، میانگین و انحراف

آوردن صورت درستِ نوشتار، بهره برده شد که دستاز منابع پراستنادتر در زمینۀ آیین نگارش فارسی برای به
ترین آنها عبارتند از: دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی، راهنمای نگارش و ویرایش اثر دکتر مهم

نویسی اثر دکتر حسن ذوالفقاری، هنمای ویراستاری و درستمحمدجعفر یاحقی و دکتر محمدمهدی ناصح، را

 رضا  ارژنگ.غالم ویرایش زبانی برای زبان نوشتاری امروز،  اثرنگارش، ویرایش اثر احمد سمیعی گیالنی و 

 

 های پژوهشیافته. 7

گانه، میانگین جمله در موضوعات ده 810هزار و 7شده در مطلب و خبر بررسی 781از تعداد . آمار توصیفی: 1ـ7

عدد در هر متن تولیدی )همۀ انواع  18/3های فعل، اسم وحرف وط به کاربرد نادرست زیرشاخصتمام خطاهای مرب
در بین هر مطلب یا خبر مشاهده شد  18تا  0نوشتار تولیدی در بازۀ زمانی مورد بررسی( بود. دامنۀ تعداد خطاها از 

ود داشت که تشریح خطاهای شده وج های زبانی در بین مطالب بررسیخطا شاخص 490هزار و 2و درمجموع، 
 مشاهده است.( قابل1ـ1ـ7شده در جدول )یافته
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 گانهدر موضوعات دهخطاها های توصیفی تعداد ( شاخص1ـ1ـ7جدول )

 781 خبرمطلب یا تعداد 

 18/3 میانگین

 18 دامنۀ تغییرات

 0 کمترین

 18 بیشترین

 2490 مجموع

 

 گانه )جامعۀ هدف(:. مقایسۀ میانگین خطاها در موضوعات ده2ـ7
 گانهموضوعات دههای توصیفی خطاها در شاخص( 1ـ2ـ7جدول )

 موضوعات

و 
ب 

طال
 م

داد
تع

ی 
ها

خبر

سی
رر

ب
ده

ش
 

ین
نگ

میا
 

ز 
 ا

ف
حرا

ان

یار
مع

ین 
متر

ک
ین 

شتر
بی

 

/37 56 اجتماعی و فرهنگی
2 

29/
2 

0 12 

/22 54 اقتصادی مراکز و هابانک
2 

49/
2 

0 12 

/33 93 تحلیلی خبری هایپایگاه
3 

51/
2 

0 14 

/59 61 سالمت و پزشکی
4 

89/
2 

0 16 

/63 264 هایخبرگزار
2 

79/
1 

0 12 

/32 50 رسانیِ علمی و آموزشیاطالع

7 

71/

3 
1 18 

 تجارت و فناوری مهندسی،

 الکترونیک

50 94/

6 

98/

2 
1 18 

/13 53 ورزشی

4 

36/

2 
0 11 

/72 50 هاسازمان و هاخانهوزارت
2 

27/
2 

0 12 

/36 50 ادبیّات و هنر
2 

73/
1 

0 7 
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/48 781 جمع
3 

82/
2 

0 18 

 

 

 

 . آمار استنباطی بررسی3ـ7
 گانه در بین در موضوعات ده خطاها( جدول نتیجۀ تحلیل واریانس مقایسۀ میانگین 1ـ3ـ7جدول )

درجۀ  مجموع مربعات مقایسه
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 سطح معناداری fمقدار 

 *P< 0.001 733/36 646/207 9 812/1868 بین گروهی

 653/5 771 345/4358 گروهیدرون
  

 780 157/6227 جمع
   

 01/0مقدار معناداری کمتر از *

در موضوعات مختلف با همدیگر مقایسه شوند، از آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ  خطاهابرای اینکه مقدار 
بود که نشان  01/0کمتر از طرفه  استفاده شد. مقدار معناداری نتیجۀ آزمون تحلیل واریانس یک خطاهاهای میانگین

 (. P< 0.001امعه هدف، تفاوت آماری معناداری وجود دارد )گانۀ جدر موضوعات دهخطاها دهد در میانگین می
ترتیب زیر دارای بیشترین و کمترین خطا هستند. های جامعۀ هدف، بهسایتشود، وبگونه که مشاهده میهمان

الکترونیک با  تجارت و فناوری خطا، مهندسی، 32/7رسانی علمی و آموزشی با میانگین های اطالعسایتوب
خطا،  13/4ها با میانگین خطا، ورزشی 59/4میانگین خطا در هر مطلب، پزشکی و سالمت با  94/6میانگین 

ها با میانگین  خبرگزاری خطا، 72/2ها با میانگین ها و سازمانخانهخطا،وزارت 33/3های خبری ـ تحلیلی با پایگاه

ها و مراکز اقتصادی خطا و بانک 36/2خطا هنر و ادبیات با میانگین  37/2خطا، اجتماعی فرهنگی با میانگین  63/2
 خطا. 22/2با 

 گانه:های زبانی )فعل، اسم و حرف( و موضوعات ده. بررسی رابطۀ بین خطاها در شاخص4ـ7
 ربا استفاده از آزمون کای اسکوئگانه و موضوعات دهخطاها ـ پ( بررسی وضعیت رابطۀ بین تعداد 1جدول )

ت
وعا

ض
مو

 

   
   

   
   

   
   

   
   

  

ص
اخ

ش
 ها

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

ا
 

ک
بان

ی
صاد

 اقت
کز

مرا
و 

ها 
ی 

خبر
 

 یا
ی

خبر
 

گاه
پای

- 

لی
حلی

ت
 

ت
الم

 س
 و

کی
زش

پ
 

ی
زار

رگ
خب

 
ها

 

الع
اط

شی
وز

 آم
نیِ

سا
ر

 

ت
بیا

 اد
 و

هنر
 

ی
ور

فنا
و 

ی 
دس

مهن
ی، 

فن
 

شی
رز

و
 

ت
زار

و
انه

خ
ان

زم
سا

و 
ها 

ها
 

مع
ج

 

 1110 34 74 87 113 146 374 49 127 44 62 فعل

 597 36 14 23 88 99 50 132 81 39 35 اسم

 783 12 43 91 87 98 227 82 97 30 16 حرف

 2490 82 131 201 288 343 651 263 305 113 113 جمع
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دهد تفاوت آماری معناداری بین است که این خود نشان می 01/0از  کمترمقدار معناداری نتیجۀ آزمون کای اسکوئر 
 (. P< 0.001گانه وجود دارد )های زبانی )اسم، فعل و حرف ( و موضوعات دهشاخص

 

 گانه:تفکیک موضوعات ده. انحراف معیار خطاها در هر مطلب یا خبر، به5ـ7
گانۀ جامعۀ هدف به این شود، میزان انحراف معیار هرکدام از موضوعاتده( مشاهده می1ـ5ـ7گونه که در نمودار )آن

 ترتیب است:
سالمت  و ، پزشکی98/2الکترونیک  تجارت و فناوری درصد، مهندسی،71/3رسانی علمی و آموزشی مراکز اطالع

، 29/2، اجتماعی و فرهنگی 36/2، ورزشی 49/2اقتصادی  مراکز و ها، بانک51/2تحلیلی  خبری ـ های، پایگاه89/2
 .73/1ادبیّات  و و هنر 79/1ها ی ، خبرگزار27/2ها سازمان و هاخانهوزارت

 (1ـ5ـ7نمودار )

 
 

 تفکیک سه شاخص اصلی از ویرایش زبانی:خطاها به. بسامد 6ـ7
 (: بسامد خطاها1ـ6ـ7نمودار )

 

 

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

2.29 2.49 2.51 
2.89 

1.79 

3.71 

2.98 

2.36 2.27 

1.73 

 میانگین اشتباه زبانی

 فعل
45% 

 اسم
24% 

 حرف
31% 
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درصد خطاهای 45، های فعل، اسم وحرف مربوط به کاربرد نادرست زیرشاخصآمدۀ دستاز مجموع خطاهای به
درصد خطاهای مربوط به 24های حرف و درصد خطاهای مربوط به شاخص31های فعل، مربوط به شاخص

 های اسم است. شاخص

 

 های زبانی )فعل، اسم وحرف(: . بسامد خطاها برحسب زیرمجموعۀ شاخص6ـ7
ای در سه نمودار زیر نمایش صورت اختصاصی و زیرمجموعه های ویرایش زبانی )فعل، اسم و حرف( بهشاخص
 شود.داده می

 های فعل(: بسامد خطاها در شاخص1ـ6ـ7نمودار )
 

 
هایی که در بخش فعل ارزیابی شد، توزیع خطاها هر زیرمجموعه به ( در بین تمام شاخص1ـ6ـ7براساس نمودار )
 این شرح است: 

درصد و 10قرینۀ فعل، هرکدام درصد، دوری اجزای فعل و حذف بی22درصد، کاربرد وجه وصفی 52فعل نامناسب 
 درصد.3ناهماهنگی نهاد و فعل و مجهول نامناسب، هرکدام 

 های اسم( بسامد خطاهای مربوط به شاخص2ـ6ـ7نمودار )

 

ناهماهنگي نهاد و 
 فعل
3% 

 حذف بي قرینۀ فعل  
10% 

 مجهول نامناسب  
3% 

دوري اجزاي 
 فعل 
10% 

كاربرد وجه 
 وصفي
22% 

 فعل نامناسب
52% 

كاربرد اسامي 
 بیگانه
32% 

كاربرد قواعد 
 غیرفارسی  

57% 

استفاده از صفت 
 نامناسب

7% 

 ضمایر نامناسب
1% 

 قید نامناسب  
3% 
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های ارزیابی اسم، کاربرد قواعد غیرفارسی بین تمام شاخص شود، در ( دیده می2ـ6ـ7نمودار ) گونه که درهمان 
درصد و ضمایر نامناسب 3درصد، قید نامناسب 7درصد، استفاده از صفت نامناسب 32درصد، کاربرد اسامی بیگانه57
 شوند.درصد خطاها را شامل می1

 های حرف( بسامد خطاهای مربوط به شاخص3ـ6ـ7)نمودار 

 
درصد کل خطاها را تشکیل 51های ارزیابی حرف، کاربرد حرف ربط ( در بین تمام شاخص3ـ6ـ7براساس نمودار )

 شوند.درصد کل خطاها را شامل می1درصد و عطف 16 "را"کاربرد  درصد،32اند. کاربرد حرف اضافه داده
 

 های موجود و آموزش صورت درست آنها  شده با رویکرد آشنایی با جملههای بررسی. نمونه7ـ7

 . فعل1ـ7ـ7

 . ناهماهنگی نهاد و فعل1ـ1ـ7ـ7
  .جملۀ نادرست: حوزه نظر با عمل بسیار متفاوت هستند 

 (15/7/95ها، جملۀ درست: حوزۀ نظر با عمل بسیار متفاوت است. )از مجموعۀ خبرگزاری 

  جملۀ نادرست: دیوان محاسبات وظیفه نظارت مالی به بخش بودجه ای بر دستگاههایی که دریف بودجه ای

 دارد را... 

 هایی را بر عهده دارد که ردیف ایِ دستگاهجملۀ درست: دیوان محاسبات وظیفۀ نظارت مالی بر بخش بودجه

 (15/7/95های خبری، ای دارند. )از مجموعۀ پایگاهبودجه
 آید.جملۀ نادرست: افغانستان، ترکیه، چین و هند عمده بازارهای صادرات روغن موتور ایران به شمار می 

 آیند. )از بازارهای صادرات روغن موتور ایران به شمار میجملۀ درست: افغانستان، ترکیه، چین و هند عمده

 (10/7/95ها، ها و سازمانخانهمجموعۀ وزارت
 

 قرینۀ فعل . حذف بی2ـ1ـ7ـ7
 اند، نام و در جلسه امتحانی حاضر بودهجملۀ نادرست: لذا داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت 

 کردند و در جلسۀ امتحانی حضور داشتند، )از نام جملۀ درست: بنابراین، داوطلبانی که در آزمون یادشده ثبت

 (14/7/95رسانیِ علمی و آموزشی، مجموعۀ مراکز اطالع

کاربرد حرف 
 اضافه 
32% 

 عطف 
1% 

 کاربرد حرف ربط 
51% 

 «را»کاربرد 
16% 
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 زنجان به  –زنى در عوارضی آزاد راه قزوین جملۀ نادرست: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان در حین گشت

 یک دستگاه خودروی پراید مشکوک وخودرو را متوقف کردند.

 زنى در عوارضیِ آزادراه قزوین ـ زنجان به یک جملۀ درست: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان در حین گشت

 (12/7/95ها، دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند. )از مجموعۀ خبرگزاری
 

 . مجهول نامناسب 3ـ1ـ7ـ7
  :درصد این مؤسسات توسط سازمان تبلیغات اسالمی و مابقی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  50جملۀ نادرست

 شوند.اسالمی حمایت و نظارت می

 ها را سازمان تبلیغات اسالمی و بقیه را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ه درصد این مؤسسهجملۀ درست: پنجا

 (12/7/95ها، ها و سازمانخانهکند. )از مجموعۀ وزارت حمایت و بر آنها نظارت می
  جملۀ نادرست: بیرق توزیع آثار دفاع مقدس باید توسط خودِ افرادی که به این مجموعه تعلق دارند، به دست

 گرفته شود.
  .جملۀ درست: پرچم توزیعِ آثار دفاع مقدس را باید خودِ افرادی که به این مجموعه تعلق دارند، به دست بگیرند

 (12/7/95)از مجموعۀ هنر و ادبیات، 

 

 . دوری اجزای فعل 4ـ1ـ7ـ7
 :ها در این حوزه کند.حاال باید خود را آماده حضور قدرتمند آلمانی جملۀ نادرست 

 این حوزه آماده کند. )از مجموعۀ  ها درجملۀ درست: حاال باید خود را برای حضور قدرتمند آلمانی
 (14/7/95ها،  خبرگزاری

 هاجر تذری و زهرا بختیاری: وارد شهر نور که  _جملۀ نادرست: گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس

 شوی همان ابتدای ورودیه شهر چشمت می افتد به... می

 کنند: به شهر نور جملۀ درست: هاجر تذری و زهرا بختیاری از گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس نقل می

 (12/7/95ها،  افتد به... )از مجموعۀ خبرگزاریشوی، از همان ابتدای ورودی شهر، چشمت می که وارد می
 

 . کاربرد وجه وصفی 5ـ1ـ7ـ7
 شوند.  میفای وارد جملۀ نادرست: مجرمان از فرصت استفاده کرده و به صورت کامال ناملموس از طریق وای 

 شوند. )از  میفای وارد صورت ناملموس از طریق وایکنند و بهجملۀ درست: مجرمان از فرصت استفاده می

 (10/7/95مجموعۀ مهندسی، فناوری و تجارت الکترونیک، 

  .جملۀ نادرست: جملۀ نادرست: رنگ بدنه سفید مات بوده و با رنگ سفید داخلی کامالً هماهنگ است 

 ت و با رنگ سفید داخلی کامالً هماهنگ است. )از مجموعه مهندسی، جملۀ درست: رنگ بدنه، سفید مات اس

 (10/7/95فناوری و تجارت الکترونیک، 

 . فعل نامناسب6ـ1ـ7ـ7

 گذارد.جملۀ نادرست: آثار و برکات زیادی بر زندگی آنها می 
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 ها، ها و سازمانخانهلۀ درست: آثار و برکات زیادی در زندگی آنها خواهد داشت. )از مجموعۀ وزارتجم

10/7/95) 
  .جملۀ نادرست: طراحی سخت افزار ساده، کاربردی و بدون افزودنی است تا جریان هوا را ممکن می کند 

 پذیر کند. )از اده، کاربردی و بدون افزودنی است تا جریان هوا را امکانافزار، سجملۀ درست: طراحی سخت

 (10/7/95ها و مراکز اقتصادی، مجموعۀ بانک
  :بازیکن از این تیم به اردوی تیم ملی  6با این حال بعد از اعالم لیست تیم ملی و دعوت جملۀ نادرست– 

آنها تمرینات  -صاری، رامین رضاییان، مهدی طارمی و وحید امیریعلیرضا بیرانوند، سیدجالل حسینی، محمد ان

 خود را از روز دوشنبه استارت زدند. 
  جملۀ درست: با این حال، بعد از اعالم فهرست تیم ملی و دعوت از شش بازیکنِ تیم پرسپولیس به اردوی تیم

رضا بیرانوند، سیدجالل حسینی، محمد انصاری، رامین رضاییان، مهدی طارمی و وحید امیری( آنها ملی )علی
 (10/7/95تمرینات خود را از روز دوشنبه آغاز کردند. )از مجموعۀ ورزشی، 

 

 . اسم 2ـ7ـ7

 .کاربرد اسامی بیگانه 1ـ2ـ7ـ7
 دهندگان است. افزار و دریافت فیدبک از سوی توسعهجملۀ نادرست: همچنان دنبال تیون کردن نرم 

 دهندگان است. )از مجموعۀ افزار و دریافت بازخورد از سوی توسعهکردن نرمجملۀ درست: همچنان در پی تیون

 (10/7/95مهندسی، فناوری و تجارت الکترونیک، 

 جملۀ نادرست: همچنین دیدار ما در جام حذفی نیز کنسل شد. 
 (14/7/95)از مجموعۀ ورزشی،  .جملۀ درست: همچنین، دیدار ما در جام حذفی لغو شد 

 ...جملۀ نادرست: برای رسیدن به آخرین متدهای روز در بخش صنعت و تکنولوژی از یکدیگر پیشه بگیرند و  

 های نوین در بخش صنعت و فناوری از یکدیگر پیشی : برای رسیدن به آخرین روشجملۀ درست: جملۀ درست

 ( 12/7/95ها، بگیرند و... )از مجموعۀ خبرگزاری

 

 . استفاده از صفت نامناسب2ـ2ـ7ـ7

 کنند، لۀ نادرست: حرکت کمالی را آغاز میجم 

 (10/7/95، هاها و سازمانخانهکنند. )از مجموعۀ وزارت جملۀ درست: و حرکت رو به کمال را آغاز می 

  جملۀ نادرست: بدون تردین بزرگداشت آن عالم گرانقدر، با تکریم و تجلیل یاد و راه ایشان موجب شناساندن
 .هرجه افزونتر شخصیت واالی آن مقام به نسل جدید

 شود که  قدر و تکریم و تجلیل یاد و راه ایشان موجب میجملۀ درست: بدون تردید، بزرگداشت آن عالم گران

 (15/7/95ها، ها و سازمانخانه. )از مجموعۀ وزارتبیشتر شخصیت واالی ایشان را بشناسدنسل جدید هرچه 
 

 . کاربرد قواعد غیرفارسی3ـ2ـ7ـ7
  داخله درجه یک در این گروه ثابت بود.جملۀ نادرست: قیمت برنج 
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 ها و مراکز اقتصادی، رنج داخلی درجه یک در این گروه ثابت بود. )از مجموعۀ بانکجملۀ درست: قیمت ب

14/7/95) 
  جملۀ نادرست: و بنا بر گزارشاتی که به ما رسیده 

 (13/7/95ها، ها و سازمانخانههایی که به ما رسیده، )از مجموعۀ وزارتجملۀ درست: و بنا بر گزارش 

  ،جملۀ نادرست: منتظر جواب آزمایشات هستیم 

 (11/7/95ها و مراکز اقتصادی، ها هستیم؛ )از مجموعۀ بانک جملۀ درست: منتظر جواب آزمایش 

 جملۀ نادرست: بسیاری از اساتید قدیمی ما در مکتب فرانسه تحصیل کرده اند و 

 ها و خانهاند و )از مجموعۀ وزارتاز استادان قدیمی ما در مکتب فرانسه تحصیل کرده جملۀ درست: بسیاری

 (11/7/95ها، سازمان
 

 . ضمایر نامناسب4ـ2ـ7ـ7

   :بعد دلیل طالق نقش بسیار پر رنگی در جامعه دارد که یکی از مهم ترین آن به  6بعد از تمام  3جملۀ نادرست

 شود. مباحث اقتصادی زوجین مربوط می

 آنها، مباحث ترین سه عامل از شش عامل طالق، نقش بسیار پُررنگی در جامعه دارد و یکی از مهم :جملۀ درست

 (13/7/95ها، اقتصادی زوجین است. )از مجموعۀ خبرگزاری
 

 . قید نامناسب5ـ2ـ7ـ7
 بندی مطلوب و کامالً شناخته شده است جملۀ نادرست: و در سطح جهانی نیز دارای رده 

رسانیِ است. )از مجموعۀ مراکز اطالع شدهبندی مطلوب و شناختهجملۀ درست: و در سطح جهانی نیز، دارای رده

 (14/7/95علمی و آموزشی، 
 این اطالعیه و با « ب»بایست با در دست داشتن مدارک مندرج در بند شدگان میجملۀ نادرست: کلیه پذیرفته

 توجه به کدرشته محل قبولی، مراجعه نمایند. 

محلِ قبولی این اطالعیه و با توجه به کدرشته« ب»شدگان باید با مدارک مندرج در بند جملۀ درست: همۀ پذیرفته
 (11/7/95رسانیِ علمی و آموزشی، خود مراجعه کنند. )از مجموعۀ مراکز اطالع

 

 . حرف3ـ7ـ7

 . کاربرد حرف اضافه1ـ3ـ7ـ7
 شده تئاتر کودک و نوجوان جملۀ نادرست: داوود کیانیان نویسنده و کارگردان و مدرس پیشکسوت و شناخته

کس  غیر از خدا هیچ« »نمایش خالق»شده چون یک هنری با چاپ بیش از سی عنوان اثر چاپدارای نشان درجه

« پرنده و فیل»و « راز درخت مقدس»های متعدد چون  کارگردانی نمایش  «صدای پای موعود»و « تمنای باران« نبود
 عنوان کارگردان در کارنامه هنری خود دارد. )حرف اضافۀ نامناسب(را به« خروسک پریشان»و 
شدۀ تئاتر کودک و نوجوان و  جملۀ درست: داوود کیانیان، نویسنده، کارگردان و مدرس پیشکسوت و شناخته

، «کس نبود غیر از خدا هیچ»، «ش خالقنمای»شده، نظیرِ  یک هنری، با بیش از سی عنوان اثر چاپدارندۀ نشان درجه
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« پرنده و فیل»، «راز درخت مقدس»های متعددی چون  نامهو کارگردانی نمایش« صدای پای موعود»و « تمنای باران»
 (10/7/95ها، کارنامۀ هنری درخشانی دارد. )از مجموعۀ خبرگزاری« خروسک پریشان»و 
 های صمیمی مانع از باز شدن دروزاه ایران شد اما )حرف اضافۀ نامناسب(جملۀ نادرست: واکنش 

(10/7/95های صمیمی، مانع باز شدن دروازۀ ایران شد؛ اما )از مجموعۀ ورزشی، جملۀ درست: واکنش 

 حرف اضافۀ نامناسب( .جملۀ نادرست: این دانشگاه چهارمین و بزرگترین دانشگاه در ترکیه است( 

(11/7/95های خبری،  )از مجموعۀ پایگاه .ترین دانشگاه ترکیه استجملۀ درست: این دانشگاه چهارمین و بزرگ 

 پزشک، پرستار، امدادگر و نجاتگر نسبت  170گیری از ها از شب اول ماه محرم با بهرهجملۀ نادرست: این تیم

 (حرف اضافه نامناسب) به ارائه خدمات امدادی و درمانی اقدام خواهند کرد.

 پزشک، پرستار، امدادگر و نجاتگر برای ارائۀ  170گیری از ها از شب اول ماه محرّم با بهرهجملۀ درست: این تیم

 (13/7/95)از مجموعۀ فرهنگی و اجتماعی،  درمانی اقدام خواهند کرد.خدمات امدادی و 
 های غیرواگیر و عوامل خطر آنها بسیار حائز بخشی نوجوانان و جوانان از عواقب بیماریجملۀ نادرست: آگاهی

 اهمیت است. )حذف حرف اضافه(
های غیرواگیر و عوامل خطر آنها بسیار عواقب بیماریبخشی به نوجوانان و جوانان دربارۀ جملۀ درست: آگاهی

 (15/7/95اهمیت دارد. )از مجموعۀ پزشکی و سالمت، 
 

 .  عطف نامناسب2ـ3ـ7ـ7
  هایی با تخفیف ویژه به این یا اختصاص مکانجملۀ نادرست: اما دولت هم تسهیالتی همانند واگذاری زمین و

 تواند انجام دهد.  مؤسسات را می

هایی با تخفیف ویژه به  واگذاری زمین یا اختصاص مکانتواند تسهیالتی را همانند جملۀ درست: اما دولت هم می

 (12/7/95ها، ها بپردازد. )از مجموعۀ خبرگزاریاین مؤسسه
 ها و افراد حاضر در جلسه بودند. س آنها پاسخگوی سواالت اهالی رسانهجملۀ نادرست: و سپ 

و افراد حاضر در جلسه پاسخ دادند. )از مجموعۀ هنر و ادبیات،  های اهالی رسانهجملۀ درست: سپس به پرسش

14/7/95) 
 

 . کاربرد حرف ربط 3ـ3ـ7ـ7

 )جملۀ نادرست: برنامه داریم واحد بین الملل کیش این دانشگاه را راه اندازی کنیم. )حذف ربط 

 :اندازی کنیم. )از مجموعۀ مراکز الملل کیش این دانشگاه را راهایم که واحد بینتصمیم گرفته جملۀ درست

 (14/7/95رسانیِ علمی و آموزشی، اطالع

  جملۀ نادرست: دکتر نصیری خاطرنشان کرد: دولت ها موظف هستند دولت ها موظف هستند قوانین و

 زیرساخت های الزم را برای دسترسی آزاد به اطالعات فراهم کنند.)حذف ربط(

 :های الزم را برای دسترسی ها موظف هستند که قوانین و زیرساختدکتر نصیری تأکید کرد: دولت جملۀ درست

 (12/7/95ها: ها و سازمانخانهآزاد به اطالعات فراهم کنند. )از مجموعۀ وزارت
  علمیه  ی عالِم، حوزهمرکز فرهنگی و مذهبی شامل مسجد، حسینیه، خانه 700جملۀ نادرست: و تاکنون ساخت 
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 )حرف ربط نامناسب( .افتتاح کرده است برداری رسانده و یا آمادهمحروم کشور به بهرهو دارالقرآن را در مناطق 
 علمیه و  مذهبی، شامل مسجد، حسینیه، خانۀ عالِم، حوزۀجملۀ درست: و تاکنون هفتصد مرکز فرهنگی و

است. )از مجموعۀ فرهنگی و افتتاح کرده برداری رسانده یا آمادهدارالقرآن را در مناطق محروم کشور به بهره
 (10/7/95اجتماعی: 

 کوچکی است که اقدامات بزرگ و مؤثری  جملۀ نادرست: دانشکده مهندسی علوم آب به لحاظ وسعت دانشکده

 را از ابتدای تأسیس تاکنون انجام داده است. )حرف ربط نامناسب(
کوچکی است؛ کارهای بزرگ و  جملۀ درست: در دانشکدۀ مهندسی علوم آب که به لحاظ وسعت، دانشکدۀ

 (14/7/95ها: ها و سازمانخانهاست. )از مجموعۀ وزارت مؤثری از ابتدای تأسیس تاکنون انجام گرفته
  ها شی و آموزش مربیان و معلمان، در ایده دادن به بچههای آموز جملۀ نادرست: با اینکه رفتن به مدرسه، کالس

کنند. شان نقش دارد، اما خانواده در آموزش این موضوع مهم به کودک نقش اساسی را ایفا می هایدرباره برنامه

 )حرف ربط زاید( 
ها دربارۀ دادن به بچههای آموزشی و آموزش مربیان و معلمان در ایدهمدرسه، کالس جملۀ درست: با اینکه

هایشان نقش دارد، خانواده در آموزش این موضوع مهم به کودک نقش اساسی دارد. )از مجموعۀ پزشکی و  برنامه
 (13/7/95سالمت، 

 

 «را»کاربرد . 4ـ3ـ7ـ7

  ...جا(ی نابه«را)»جملۀ نادرست: کتاب های چاپی را آمار دقیق ندارم اما 

 (11/7/95ادبیات،  و های چاپی را ندارم؛ اما... )از مجموعۀ هنرجملۀ درست: آمار دقیق کتاب 

 جا(ی نابه«را)»ان نسبت به اهل بیت)ع( را ابراز کردند. جملۀ نادرست: ارادت خودش 

 (10/7/95ها، جملۀ درست: ارادت خودشان را نسبت به اهل بیت)ع( ابراز کردند. )از مجموعۀ خبرگزاری 
 دن منصور پورحیدری کانال های تلگرامی، صفحات اینستاگرام و خروجی جملۀ نادرست: وقتی خبر بستری ش

 خبرگزاری ها یک به یک در می نوردید... )حذف را(

های تلگرامی، صفحات اینستاگرام و خروجی شدن منصور پورحیدری، کانالخبر بستری جملۀ درست: وقتی

 (14/7/95ها،  نوردید... )از مجموعۀ خبرگزاریها را درمیخبرگزاری
 قصد حفر چاه فاظالب دارند... )حذف را( جملۀ نادرست: سخنگوی سازمان آتش نشانی به افرادی که 

مجموعۀ نشانی به افرادی که قصد حفر چاه فاضالب را دارند... )از جملۀ درست: سخنگوی سازمان آتش

 (14/7/95های خبری پایگاه
  ...ی زاید(«را)»جملۀ نادرست: روابط خود را با کشورهای شرق آسیا را توسعه دهد و 

ها، ها و سازمانخانهجملۀ درست: روابط خود را با کشورهای شرق آسیا توسعه دهد و... )از مجموعۀ وزارت

10/7/95) 

 های مرزی بلکه در همه جا حتی پشت مرزها را جملۀ نادرست: امروز امنیت را نه تنها در کشور و استان

 ی زاید(«را)»کنیم.  مدیریت می
های مرزی، بلکه در همه جا و حتی در پشت مرزها جملۀ درست: امروز امنیت را نه تنها در کشور و استان 
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 (10/7/95ها،  کنیم. )از مجموعۀ خبرگزاریمدیریت می

 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه8
های های پربیننده کشور بر اساس شاخصسایترایج در نوشتار وب طاهایخنتایج این پژوهش نشان داد که 

 درصد(. 24درصد( و اسم )31درصد(، حرف )45های نگارشیِ فعل )ترتیب هستند: شاخص ویرایش زبانی به این 

و  خطابیشترین  92/2با میانگین رسانی علمی و آموزشی های اطالع سایت شده، وبگانه بررسیدر بین موضوعات ده
الکترونیک با میانگین  تجارت و فناوری را از نظر کاربرد فعل داشتند؛ مهندسی،خطا / کمترین 76هنر و ادبیات با 

را در اصول  خطا/ کمترین 34ها با  ها و خبرگزاریخانه ها و سازمانهای وزارتسایتو وب خطابیشترین  92/2
 رسانی علمی و آموزشی با میانگینهای اطالعسایتهای مربوط به وبسایتنگارشی اسم داشتند و وب

 را در کابرد درست انواع حرف داشتند.  خطا/ کمترین 24بیشترین و هنر و ادبیات با 98/1
های ویرایش زبانی رایج در نوشتار جامعۀ هدف شاخصخطاهای مربوط به بیشترین درنهایت، مشخص شد که 

 به نگارش فعل، حرف و اسم. های مربوط مربوط به شاخصخطاهای ترتیب عبارتند از:  پژوهش به

با توجه به اینکه نخستین بار است که یک پیمایش علمی در زمینۀ وضعیت ویرایش زبانی در نوشتار فارسی در 
 آید این است که: می دستها بهحلیل دادهت گیری و برداشتی که از گزارشترین نتیجه شود، اصلیاینترنت انجام می

نگاران، نویسندگان  ریزان فضای مجازی، کاربران، سایتریزان زبان فارسی، برنامهمدیران و برنامه.1 

رسانی و ارتباطاتی اجتماعی، باید با تالش، اعتماد و باورمندی های اطالعهای اینترنتی و شبکهگاهوب
 ریزی کنند؛ بیشتری نسبت به مقابله با تهدیدهای فضای مجازی، برنامه

طور وسیع و اثرگذاری  ندۀ اینترنتی که بههای پربییسایت فراوان در نوشتار در وب خطاهایبا توجه به اثبات .2 

یابی از سیر افزایش یا کنترل میزان در معرض دید و مطالعۀ فارسی زبانان قرار دارد و برای رصد و آگاهی
هایی با موضوع نامهشناسی در دورۀ دکترا پایان ، دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و زبانخطاهارواج این 

 های کمتری انتخاب کنند؛ تر و انتخاب شاخصمشابه و با جامعۀ هدف جزئی

 تر گرفته شود؛ نگاران باید جدی ان و سایتآموزش خبرنگر.3 

 اقشار مختلف مردمی نیز باید در فراگیری اصول اولیۀ نگارش فارسی کوشاتر باشند. .4 

های بیشتر به زبان و خط و درنهایت فرهنگ فارسی در فضای مجازی و اینکه نوشتار، به وگیری از آسیببرای جل
نویسی و رعایت اسلوب نگارش فارسی بگراید، باید چند کار مهم انجام شود که پیشنهادهای سمت رعایت درست

 :شودزیر ارائه می

افزار، تهیه و در گوشۀ هر سایت یا پایگاه اینترنتی نصب شود  ر یک نرماصول سادۀ آیین نگارش زبانی فارسی د.1 
 نگاران و خوانندگان، در کمترین زمان ممکن با این اصول آشنا شوند؛ تا وب

 یابی و ویرایش کند؛ ها را غلطر دستوری جملهافزارهایی تولید شود که در حدّ امکان بتواند ساختا نرم.2 

نویسی را هم به های ساالنه یا چندگاهانۀ خود ویرایش و درستهای اجرایی کشور، در ارزیابیها و دستگاهاداراه.3 
 موارد متعدد امتیازدهی اضافه کنند؛
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نویسی نویسی و پاکیزههای نوشتاری، با هدف کمک به رونق درستهای دولتی و غیردولتی و پایگاهدستگاه.4 
افزاری که ممکن است به کمک  با وجود هرگونه نرمشناسان و ویراستاران کمک بگیرند؛ زیرا  فارسی، از زبان

 تواند از فرایند ویراستاری حذف شود؛ویرایش بیاید؛ عنصر انسانی نمی

شناسی مداوم های مرتبط برای آسیبمدت کاربردی، تحقیق و پژوهشهای کوتاهسازی، آموزش زمینۀ فرهنگ.5 
های آموزش زبان فارسی در پژوهی به سرفصلدرس وبخط و زبان فارسی در فضای مجازی فراهم شود، 

تر تدوین شود؛ زیرا چنین  های بیشتری با گسترۀ هدف جزئینامهها اضافه شود و پایاننشگاهمدارس و دا
بار تکرار شود تا سیر رشد یا افت زبانی و نگارشی رصد، دریافت و رفع مشکل تحقیقاتی باید هر چند وقت یک

 شود؛

های اجرایی و نهادها به آموزش و فراگیری فنون این کار همت گمارند هها و دستگاهای ادارهعمومیروابط.6 
های آموزشی و دانشگاهی عنوان یک مأموریت به دستگاهنگاران، بهش به سایتآیین نگار«ِ الزامی»وآموزش 

 محول شود؛

شده در گسترش سواد عنوان یک شاخص گمپژوهش و تحقیق دربارۀ آیین نگارش فارسی در فضای مجازی، به.7 
 تر گرفته شود. جدی ای، رسانه
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