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  سرمقاله

 

  یعلم فیو تعار یتخصص يهاینیگزدر واژه یشیاندو ضرورت هم یعلم يهاانجمن

  1افروز یدکتر غالمعل

  

 یفیتوص فیتعار ۀگوناگون و ارائ یعلم يهادر حوزه یتخصص يهااز معنا و مفهوم اصطالحات و واژه حیدرك صح دیبدون ترد

فراهم معنا، نیا در قیتوف ۀالزم ،یقینا و ،  يالعاده مهم و ضرورفوق است يها، امرشمول از واژهجهان حالنیومانع و درعجامع

زبان، فرهنگ،  به و آشنا یمجرب، توانمند و مسلط به ادب فارس رت،یاز خبرگان و متخصصان پر بص یجمع یشیاندشدن بستر هم

 و یتالش ارزشمند علم نیپرواضح است که در ا ن،ی. عالوه بر امی باشدموردنظر یو اصطالحات و متون خارج میمفاه ،یمعان

 کی ۀترجم ایوضع  د،یتول ،ییآدیپد یتجرب ندیو فرا ينظر یمبان ،یعلم ۀنیشیاستادان مجرب به پ جامع و قیعم ییآشنا ،یفرهنگ

  .اشدمی ب تیشمول از آن پراهمو مقبول و جهان ستهیو شا ستهیبا فیتعر هئرااو  یمختلف علم يهادر حوزه یاصطالح تخصص

، به ویژه  انیدانشجو ۀهم يو برا نموده تریمحققان را غن یو نگرش پژوهش یعلم رتیو بص نشیب تواندیمهم م نیا ندیبرآ

می دشان خو يدکتر يهاارشد و رساله یکارشناس يهانامهانیپا ،یپژوهش يهاطرح یۀته ةکه آماد یلیتکم التیتحص دانشجویان

  .ید واقع گرددفباشند بسیار م

قبول از درست، روزآمد و قابل ةاستفاد ،یقاتیتحق يهاطرح نیدر تدو انیاز معضالت غالب دانشجو یکیدر حال حاضر  

مرو در قل یتخصص يهادواژهیو مقبول اصطالحات و کل یمنطق ،یعلم فیاز تعار يریگو بهره یتخصص يهااصطالحات و واژه

  .می باشدموضوع پژوهش 

 يهاترجمه لیدلبه یاصطالحات تخصص یمفهوم برخنا و نارسا فیشاهد وضع و تعر يفارغ از هرگونه مصداق و مثال، در موارد

 مل و نشر نامعقولأبه دور از ت ياشهیکه تکرار و نقل کل می باشیمآن  یدور از معنا و مفهوم اصل ناروا، به يهاو برداشت ناصحیح

 رتیاز دانش و بص یاصطالحات تخصص مترجم ای واضع اگر ،به سخن دیگر. می نمایدمواجه  يجد يهارا با تعارض انیآن، دانشجو

ینم ،دنظران خبره نباشاهل مشورت با صاحب ،نداشته باشد یکاف ةبهر یو علم یفرهنگ ،یادب تیاز جامع و دبرخوردار نباش یعلم

  مقبول و ماندگار داشته باشد. یاصطالحات تخصص فیترجمه و تعر ایدر وضع  یچندان قیتوف تواند

در  یعلم يهاو دلسوز انجمن ریمتخصصان بص یتالش جمع نیآغاز یۀرمایخم ۀمثابو ارزشمند، به يامر ضرور نیبر ا دیدر تأک

 ینسبتاً متداول که براساس مطالعات علم یاصطالحات تخصصاز ،  نینو فیچند تعرو مشاوره،  یشناسروان یتخصص يهاحوزه

قدیم گردیده است، ت هیو خردمند ته رتینظران پر بصاز صاحب یبا جمع یزنیو را ياتجارب حرفه قرنمیو افزون بر ن یفرهنگنیب

توانا و مشاوران مجرب، شناسان نظران، روانو صاحب ختگانیفره ۀهم يهايشنهادینظرات و پ افتی، از درشکیب .می گردد

که  است ذکر انیشا. بود خواهم سپاسگزار و خرسند ،یمیتقد فیتعار لیتکم و اصالح يبرا هوشمند انیاستادان معظم و دانشجو

  ارائه شده است. زین یسیزمان به زبان انگلهم یرانیاریها از منظر مخاطبان غبودن آن عیبد به لحاظ ،یمیتقد فیاز تعار یبعض
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 یشناسروان ةدر حوز ایساده و گو یعلم فیتعرچند 

  :یشناسروان فیتعر

 ).1399 ،است (افروز یو اجتماع يفرد يرفتارها ییدآیپد ندیو فرا یو روان یذهن يهاکنش یعلم ۀمطالع یشناسروان

Psychology: 

Psychology is the scientific study of mental and psychological functions and the process of emergence 
of individual and social behaviors (Afrooz, 2020). 

  

  :یبهداشت روان فیتعر

 یجتماعو ارتباطات ا يتعامالت فرد يبرا یو آمادگ ایپو شۀیاز اند يمندبهره ،یاتیح يرضامند آرامش، احساس یعنی یبهداشت روان

 ).1393(افروز،  است.

Mental Health: 

Mental health means feeling serenity, life satisfaction, having dynamic, having a dynamic thought, and 
being prepared for personal interactions and social communications (Afrooz, 2014). 

  

  :هوش فیتعر

است که به آن هوش  يزیاز چ یناش ،یواقع يهاطیدر مح ایحضور پو يهدفمند برا يسازگار ،توان انسان در درك و حل مسئله

تدالل، اس ،يریادگیقدرت ادراك،  ،یذهن ةدیچیپ يهاکنش یۀرمایاست که خم یذهنعمومی توان  کیهوش  ،در این نگاه. ندیگویم

  ).1398(افروز،  کندیرا فراهم م مسائلتفکر و حل 

Intelligence: 

The ability of the human to comprehend and solve problems and having targeted adaptability in real 
environments result from a fact that is called intelligence. In this regard, intelligence is a general 
intellectual ability that is the base for complex intellectual functions, perceptual power, learning, 
reasoning, thinking, and problem-solving (Afrooz, 2019). 

  

  :یزهوشیت فیتعر

 ییهایبا برجستگ هم زمان و کردهباالتر از متوسط عمل  يطور معنادارکه بههوش  یبه کنش عموم ی ، مربوط می شود زهوشیت

  ).1397(افروز،  می گردد. داریان رشد پدورو در د بودههمراه  ی/انطباقیسازش يدر رفتارها

Giftedness: 

Intellectual giftedness is related to the general function of the intelligence that significantly operates 
above the average and simultaneously has some prominences in adaptive behaviors and emerges during 
the development stages (Afrooz, 2018). 

  

 :یشناختیکاست ای یگامهآهست فیتعر

هم و کردهتر از متوسط عمل نییپا يطور معنادارهوش که به یبه کنش عموم ی ، مربوط می شود شناختیکاست ای یگامآهسته

  ).1385(افروز،  .می گردد داریان رشد پدورو در د بوده همراه یانطباق يدر رفتارها ییهایکاست زمان با

Slow Pace (Intellectual disability): 

Slow pace or intellectual disability is related to the general function of the intelligence that significantly 
operates below the average and simultaneously has some deficiencies in adaptive behaviors and emerges 
during the development stages (Afrooz, 2006). 
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  :تیخالق فیتعر

به  ،اشدداشته ب یمتفاوت يفکر دیتا تول می نمایدکه فرد را قادر  تیشخص يواال يهاصهیاز هوش و خص است يازهیآم تیخالق

یم داریپد خاص تیموقع و زمان کی در واگرا، و ایصاحبان تفکر پو توسطاست که  یذهن يبایز ندیفرا کی تیخالق ،سخن دیگر

  ).1380افروز، ( می گردد. دیتول ینیع ای یذهن ،یرکالمیغ ای ینو و متفاوت، کالم ةدیپد ای دهیاعم از ا عیاثر بد کی جهیدرنت و شود

Creativity: 

Creativity is a mixture of intelligence and prominent character traits that enable the individual to 
generate a different thought, in other words, creativity is an elegant intellectual process that emerges by 
the ones who have a divergent and dynamic thought in a special time and place and therefore, a novel 
work is generated; whether it is verbal or non-verbal, objective or subjective or a different and new 
phenomenon or idea (Afrooz, 2001). 

 
  خانواده: فیتعر

به آرامش ماندگار  نیلازدواج زن و مرد، با هدف  یقدس مانیانسان است که با پ ۀو جاودان لیبدیب ،یعیطب ،يخانواده، تنها نهاد فطر

 اشندمی ب نیارزشمند والد امانت و هیهد ۀمثابمعنا، فرزندان به نیدارد: زن و شوهر؛ در ا ی. خانواده دو رکن اساستاسیس می گردد

  ).1398(افروز،  نمایند.احراز  گرید داریپا ةخانواد لیتشک يالزم را برا یتا آمادگ

Family: 

The family is the only innate, natural, irreplaceable and eternal institution of human beings, which is 
established by the sacred covenant of marriage between a man and a woman to achieve lasting serenity. 
The family is based on two pillars, the husband and wife; in this sense, the children as a valuable gift 
and trust for the parents are to be preparing to establish another stable family in near future (Afrooz 
2018). 

  

  :تیزوج يرضامند

 در یروان تیامن و آرامش احساس نیشتریب از يبرخوردار و گریکدی یجنس–یروان يهامتقابل زن و شوهر از جاذبه يرضامند

  ).1398(افروز،  .مشترك یزندگ

Marital Satisfaction: 

Mutual satisfaction of the couple from each other's psycho-sexual attractions and having the greatest 

feeling of serenity and psychological security in their marital life (Afrooz, 2018). 

 
 :ییزناشو يناخشنود فیتعر

 استمشترك  یدر زندگ یروان تیبودن از احساس آرامش و امنو محروم گریکدی یجنس-یروان يهااز جاذبه نیزوج عدم رضامندي

 ).1398(افروز، 

Marital Dissatisfaction: 

Couples' dissatisfaction with each other's psycho-sexual attractions and being deprived of a sense of 
serenity and psychological security in their marital life (Afrooz, 2018). 

 
 :ایمیتایالکس فیتعر

 يریگدر ابراز احساسات و بهره یناتوان ای يو ضعف جد یجانیبودن از شور هیته ،یفقر زبان عاطف یعنی) alexithymia( ایمیتایالکس

  ).1396(افروز،  .یاز گفتمان و تعامالت عاطف

 

Alexithymia: 
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Alexithymia means lack of emotional language, lack of emotional passion and severe weakness or 
inability to express feelings and benefit from the conversation and emotional interactions (Afrooz, 
2015). 

  

  خانواده محور: یشناختمداخالت روان

 ،یو همدل یشیاندمؤثر خانواده را با هم ياعضا ۀهم می نمایدمشاور تالش  ای، روانشناس یشناختنوع از مداخالت روان نیدر ا

  با خود همراه  ینیتدو ۀاهداف برنام به دنیبخشتحقق يبرا م،یرمستقیغ و میمستق ،یغن ةزینگرش مثبت و انگ جادیا

  ).1393(افروز،  نماید.

Family-Based Psychological Intervention: 

In this type of psychological intervention, a psychologist or counselor tries to bring all effective family 
members together with sympathy and empathy, creating a positive attitude and rich, direct, and indirect 
motivation to achieve the aims of the development program (Afrooz, 2018) 

  :یستیز سن فیتعر

به شوند،یروز متولد م کیکه در  یمعنا که افراد همسن نیظاهر فرد است. بد ئتیو ه یسالمت عموم تیوضع انگریب ،یستیسن ز

ادر به سن م ،يو عوامل مادرزاد یاطلس کروموزوم ،یکیساختار ژنت ،یارث يهامؤلفه همچون یاز عوامل گوناگون يریرپذیتأث لیدل

 یروان و یتسیز تیوضع تولد، بی، زمان و ترتيباردار دوران نطفه، انعقاد زمان بر حاکم طیتخمک مادر، شرا تیفیک ،يهنگام باردار

 يهاولفهم گریبر د همین است که عالوه می باشند.ظاهر متفاوت  و هیات یکیولوژیازنظر ب ،در دوران رشد و تحول یو سبک زندگ

 يترک تازهتر و تخمعموماً فرزندان اول خانواده که از مادر جوان. می باشدتوجه قابل اریبس یستیتولد در سن ز بینقش ترت اثرگذار،

 شانودخ ترکوچک برادر /خواهر نسبت به  ،ظاهر هیات ازنظر وها است آن یمیکمتر از سن تقو شانیا یستیسن ز شوند،یمتولد م

ساله متولد شده  20که فرزند اول خانواده است و از مادر/تخمک  ياساله 30، دخترخانم به عنوان مثال رسند؛یتر به نظر مجوان

ساله متولد  40که فرزند سوم خانواده است و از مادر  ياساله 20از دخترخانم  ،یستیسن ز ۀنییسال) در آ 50 یستیاست، (با سن ز

 ).1390تر است! (افروز، سال کوچک 10 ،)سال 60 یستیشده است (با سن ز

Biological Age: 
Biological age indicates how old a person's body and physical appearance. Based on a number of factors, 
including how your chromosomes have changed over time, this means that people of the same age who 
are born at the same time due to the influence of various factors such as hereditary factors, genetic 
structure, chromosomal atlas and congenital components, the mother's age at pregnancy, the quality of 
the mother's egg, the conditions governing the timing of conception, the gestational age, the time and 
order of birth, the biological and psychological status, and the lifestyle during growth and development 
will have different biological age. This is why, in addition to other influential components, the role of 
birth order in biological age is very significant. Generally, the first son or daughter of family will look 
younger than their siblings. For example, a 30 years old girl born from 20 years old mother (with 
biological age of 50) seems younger than her 20 years old sister who has been born from 40 years old 
mother(with biological age of 60); because in the mirror of biological age she is 10 years 
younger!(Afrooz, 2011). 

  

  :بیکودکان در معرض آس فیتعر

 یگخانواد یشانیو پر یشکنندگ ایو  يو رفتار یعاطف ،یشناخت ،یستیز يهایکاست یبرخ لیدلکه به اطالق می شود یبه کودکان

 ).1392(افروز،  می باشند. یو اجتماع يفرد يهايریپذبیخود مستعد آس همساالن گرید از شیب یطیمح یو آلودگ

At Risk Children: 

Refers to children who are more prone to individual and social vulnerabilities than their peers due to 
some biological, cognitive, emotional, and behavioral deficiencies or, family fragility and environmental 
challenges (Afrooz, 2013). 
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  :ينشاط معنو فیتعر

، باور درون یاز طراوت و زالل يو برخوردار يشگریو بخشا یبا وارستگ یدبخشیو ام ياحساس آرامش، مهرورزیعنی  ينشاط معنو

 ).1390(افروز،  . یو عشق نامشروط به خالق هست یقلب

Spiritual Happiness 
Spiritual happiness means a feeling of serenity, compassion and hope, promising with piety and 
forgiveness and having inner freshness and clarity, heartfelt belief and unconditional love for the Creator 
of the universe (Afrooz, 2011). 

 
  Mindfulness/هادر لحظه ياریهش فیتعر

 ،هاتیها و موقعدر لحظه یذهن قیدق تمرکز و کامل ياریهش از يبرخوردار توان یعنیها در لحظه ياریهش ،یشناساز نگاه روان

  ).1398(افروز،  گردد.محقق  يو تجارب معنو یو حرکت یحس ،یشناخت ناتیتمر قیاز طر تواندیم تیقابل نیا

Mindfulness: 

From the psychological point of view, mindfulness means the ability to have full awareness and 
intellectual concentrations in moments and situations, this ability can be developed through cognitive, 
sensory-motor training, and spiritual experiences (Afrooz, 2019). 
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