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های كه معادل "اشاعه فناوری"و  "انتشار فناوری"واژگان 

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي برای دو واژه 

"Technology Diffusion"  و"Technology 

Dissemination" در متون علمي دیده  هر دو [1] هستند

در حوزه مطالعاتي سياستگذاری  ،این دوبين تميز شوند اما مي

، نه تنها در زبان فارسي كه (STP)به اختصار  علم و فناوری

در زبان انگليسي هم به ندرت تصریح شده است. بردلي و 

نظر فعال )عمدی( یا منفعل از این دو را [ 2] 1همکاران

تالشي  ؛اشاعه" :كنندگونه متمایز مي)غيرعمدی( بودن بدین

های هدف تشویق گروهدر جهت ریزی شده فعال و برنامه

گسترش منفعل یک  ؛انتشار"و  "برای پذیرش یک نوآوری

غيررسمي و تا حد زیادی كنترل  نوآوری است كه معموالً

قابل ارجاع(  6)تنها ارجاع به این تعریف  لبته. ا"نشده است

یافته انتشار اشاعه را حالت تکامل[ 3] 2ست. دیرینگيتوجه ن

پيشرفت علم اشاعه نسبت به نظریه " :نویسدمي داند ومي

های و شبکه[ 3سازی بخش اجتماعيانتشار نوآوری، مفهوم

.... بخش اجتماعي،  است 4به جای جامعه نزدیک ]اجتماعي

 است كه در یک دامنه موضوعيِ 5های كانونيموعه سازمانمج

هایي كه بر سایر سازمانبه عالوه كنند مشابه فعاليت مي
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1-Bradley 

2-Dearing 

3-Societal system 

4-Proximate community 

5-Focal organizations 

گذراند جدای از تشابه در ها اثر ميعملکرد این سازمان

خدمات و محصوالت آنها و بدون توجه به مجاورت 

 ."آنها ]فيزیکي[

 انتشار"واژه  ، بسيار كمتر از"فناوری اشاعه"واژه  كاربرد

جدول زیر نتایج مربوط  .بوده است "اشاعه دانش"و  "فناوری

، "اشاعه دانش"، "اشاعه فناوری"تركيب  4به جستجوی 

نتيجه اول  25 را بر اساس "انتشار فناوری"و  "انتشار دانش"

 دهد.نشان مي sciencedirect.comپایگاه 

 اده هاي مختلف مورد استفنتایج جستجوي تركيب( 1جدول 

 تركيب
 تعداد در
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 اشاعه

 فناوری

 مورد 11

 مرتبط نسبتاً
 خير نامشخص
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 دانش

 مورد 23

 منطبق دقيقاً

و رساندن اطالعات و  به مفهوم توزیع
از  به كسي كهه نيهاز دارد.   دقيقاً ،دانش

ادبيات مدیریت دانهش اسهتفاده شهده    
 است.
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دانش در بهين یهک    6گسترشبه معني 
 ]اجتمهاعي [هها . از ادبيات شبکهجامعه

 استفاده شده است.
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محصههوالت فنههاوری در یههک جامعههه 

اسهتفاده شهده    STPاز ادبيات  .مرتبط
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 است.

و  "فناوری انتشار"های تركيباستفاده از  ،طور خالصهه ب

در حوزه  "دانش اشاعه" و تركيب STPدر  "دانشانتشار "

تركيب اما  هستند شدهو تعریف شدهشناخته ،مدیریت دانش

شناخته است. از این رو بهتر است نا تقریباً "فناوریاشاعه "

نه  و (Technology Diffusion) "انتشار فناوری"بگوئيم 

 !(Technology Dissemination) "اشاعه فناوری"

 References           منابع

1-www.isti.ir/uploads/vajehaye_modiryate_fanavari.pdf 

2-Bradley, E., Curry, L., Pérez-Escamilla, R. & et. al. 2011. 
"Dissemination, diffusion and scale up of family health innovations 

in low-income countries". Yale Global Health Leadership Institute. 

3-Dearing, J. W. 2008. "Evolution of diffusion and dissemination 
theory". Journal of Public Health Management and Practice. 14(2). 

pp 99-108. 

 

 

 

http://www.isti.ir/uploads/vajehaye_modiryate_fanavari.pdf

