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 پیشگفتار
 

ویژه به لحاظ مفهومی، پژوهشی، خدماتی  حوزه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهاي

شناسی و زبان طالحو اجتماعی در حال گسترش و تحول است. در این میان، وجود اص

 ناپذیر است. ري ارتباط کارآمد ضروري و اجتنابرامشترك براي برق

برابرنهادهاي  توان از ابعاد گوناگون نگاه کرد و الحی را میطآشکار است که هر واژه یا اص

تفاوتی را پیشنهاد کرد. این نکته نه فقط در مورد واژگان تخصصی انگلیسی بلکه در م

مورد برابرنهادهاي فارسی نیز مصداق دارد و به همین دلیل است که براي برخی 

هاي انگلیسی در فارسی بیش از بیست برابرنهاد پیشنهاد شده است. بر این  اصطالح

هادي انتخاب شود که با این معیارها مطابقت اساس، در این کتاب سعی شده تا برابرن

. 9آموزش، . مقبولیت جامعه علمی روانشناسی و 1. درست و صحیح بودن، 2داشته باشد: 

            و فرهنگی-هاي اجتماعیالحظه. م6. زیبایی و مختصر بودن، 8ساختار زبان شناختی، 

       واژگان پارسی تا حد امکان. . ترجیح6

اند، آشکار است که همه برابرنهادهاي پیشنهادي  تفکر و زبان درهم آمیختهاز آنجا که 

نظران قرار نگیرد که این امر مبارکی است، زیرا در این کتاب مورد پسند برخی صاحب

فان بر این باور هستند شود. مؤلساخت برابرنهادهاي نو و بهتر می گاهی موجب ظهور و

 کنند.  خود، راه را بر متخصصان روشن می کنندگان با انتخابکه سرانجام مصرف

کنیم و انتظار داریم  مطالعه کتاب حاضر را به متخصصان و دانشجویان پیشنهاد می

 ها یاري دهند. ها و پیشنهادهاي خود ما را در رفع کاستی گان با ارایه دیدگاه خوانند

هاي همکاريشان به خاطر و همکاران دیر محترم انتشارات آواي نوردر پایان از م

کنیم و آرزومندیم که در پناه صمیمانه و فراهم آوردن امکان چاپ این کتاب تشکر می

 خداوند متعال همواره در راه نشر آثار علمی و فرهنگی موفق و مؤید باشند.
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