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 چکیده

ــ   ــتهینبماهی ــه  ایرش ــات ترجم ــدها دمطالع ــیعی را  هایی ــا در وس ــر  یهاس در اخی

بــه تنها نــهتوجــه در ایــن راســتا، حقیــو و پــژوهن ایــن رشــته هشــود  اســ   ت حــوزة

آن معطــو   اصــلیآفرینــان نقــنو  پــرداز بــه  بلکــه ،رجمــهســم  محصــو  نهــایی ت

ــه    شــد  اســ ــن از جمل ــور بررســی ای ــدهای شــناختی و احساســی مترجمــان ام فرآین

، خودکارآمـدی بـر رفتـار و کـنن افـرادثیر در خـور توجـه موهـوم بـا نرـر بـه تـ اس   

ــا رابطــة ــر آن اســ  ت ــژوهن حا ــر ب ــان خودکارآ پ ــای می ــدی مترجمــان و راهارده م

ه نامپرسـن، دو رمنروبـدینرا مـورد ارزیـابی اـرار دهـد   هـاآن ةدر ترجمـ حل مشـکل

ــ ــهپاموــاهی   ةدر زمین ــار  شــد خودکارآمــدی و راهاردهــای ترجمــه  راحــی  ایی و اعتا

دانشــدوی ارشــد و دکتــری ترجمــه در ایــن  هوتــادو شــن    شــد  اســ آن را ســندید

بـین  را معنـاداری و محاسـاات آمـاری رابطـة تحقیو شـرک  کردنـد  نتـایح تحلیـل داد 

نشــان  هــاآنترجمــه  هاردهــای حــل مشــکل دراحســاخ خودکارآمــدی مترجمــان و را

کــه نقــن باورهــای کارآمــدی مترجمــان در هــ ینن و اعمــا  راهاردهــا در  دــاآنداد  از 

در  ایـن پــژوهن هاییافتــهاهمیــ  اسـ ،  حـاز ینـد ترجمــه مواجهـه بـا مشــکل در فرآ

 تحصیلی ترجمه موید خواهد بود  ةآموز  و برنام

ــا: هاواژهکلیددد ــدی، راهارده ــه،خودکارآم ــایی فعال ی ترجم ــمی  ه ــل هیری تص و ح

 شناخ ، فراشناخ  ،مشکل
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 . مقدمه1

زنــدهی بشــر، تحقیــو  یهاجناــه ةهمــ در تقریاــاً عوامــل احساســی بــا توجــه بــه نقــن

بـه  هاسـا د جایگـا  شـایان تـوجهی در ایـن اثربخشی خودکارآمـدی در رفتـار و کـنن افـرا

ـــان  ـــژ  در می ـــروانوی ـــان ان و شناس ـــوز  یکارشناس ـــه اســـ  آم ـــز از انتشـــار  افت پ

ــه ــاری ســازییکپارچــهســوی خودکارآمــدیب ب ــه دهرهــونی رفت ــدورا نرری ــن 6311 ،)بان ( ای

ــاباف ســاز  در  ــتهو  ه ــاهونی  یهارش ــدهون ــلام  و  مشــکلات مانن ــا ورز  و س ــرتاب ب م

(  6331 ،مــورد بررســی اــرار هرفــ  )پــا ار تحصــیلی  خصــوا انگیــ ةبه ،اکنــون آمــوز 

ــن  ــماری از ای ــاوهنپژش ــ در ه ــار رابط ــدی و  ةب ــامهارتخودکارآم ــورت  یه ــانی ص زب

ــ  بهرفــ  ــرت ــان انگلیســیموف ثیر خودکارآمــدی ب ، ویــح فیلــد) قیــ  در درخ ریا ــی و زب

راهاردهـــای کارهیری بـــه(، خودکارآمـــدی و 6331 ،پینـــری  و شـــان  ازنقـــل بـــه ،6331

ــان ــان معلم ــانی در می ــری زب ــارتاز  فراهی ــه ک ــاانگلیســی ب ــوان زب ــ ) ن دومعن ــو و وان  ،س

ــور همینو  (5002 ــین   ــوزاندانندر ب ــور آم ــاهو و الی ــه )م ــدی  (،5001 ،مدرس خودکارآم

ـــ ـــهار  انگلیســـی و بســـندهی نگ ـــارجی عنوانب ـــان خ ـــابان) زب ـــان و س (، 5066 ،ارخ

ـــدی ـــدن خودکارآم ـــرف  خوان ـــان و پیش ـــارجی در زب ـــی) خ ـــولی و اله (، 5060 ،انس

ـــدی ـــنیداری خودکارآم ـــارت ش ـــن  و مه ـــاران،و )چ ـــدینی5001 همک ـــی و عاب  ،؛ رحیم

-کورونـــادو) زبـــان دوم عنوانبـــهانگلیســـی  (، خودکارآمـــدی و خـــود ارزیـــابی در5003

عنوان بــهانگلیســی  زبــان رشــتة (، خودکارآمــدی و توکــر انتقــادی دانشــدویان5001 ،لیگــروا

ــان خــارجی  ــی)زب ــان و ین ــ5066 ،زاد معافی ــدی و موفقی ــان انگلیســی (، خودکارآم   در زب

ــومی  ــولی،عم ــرور )انس ــی و هلپ ــدی5065 ،اله ــود و (، خودکارآم ــی خ ــولی و  6تنریم )انس

ـــی ـــدی5069 ،زاد ین ـــناخ   (، خودکارآم ـــولیو فراش ـــوبی ،)انس ـــوی و محد  ،خواج

ــونی )(  5061 ــای ةرد کــنن (5060ترجمــه کــه از نرــر آندل  فرآینــدیســ ، اشــناختی  بال

ــکل از  ــمی متش ــیهیری تص ــکل تلق ــل مش ــای ح ــودیم و راهارده ــهش ــد  ب ــن  ةعقی دروی

ــدود (6333) ــه هایی مح ــ  یاچندهان ــل مختل ــطوو و مراح ــه  ،در س ــد ترجم را در فرآین

                                                           
1. Self-regulation 
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کـه در پـی  دهنـدیماردهـا تشـکیل هرفتـه اسـ   هرچـه اسـاخ پـرداز  ترجمـه را راه بر

ــار موجــود حــاکی از ، شــودیممقتضــی اتخــا   هایتصــمی  هــاآن ــوجهییبآث ــه  ت نســا  ب

ــ  هاســ آن ــنح وانن راهاــردی دراز  رفــی، ت ــان پ ــواننِخــرد  می ــواننِ ت  ترجمــهِ مــد  ت

ــه  ــوردارپکت ــی برخ ــ  فراوان ــه اهمی ــ   از درج ــراری ارو اس ــکل و برا ــل مش ــاط در ح تا

ن تـوانخرد ایـن   (5009 ،)پکتـه بسـ ایی داردنقـن نیـ   هـانتوانخرد درونی میـان سـایر 

ــ  ــود نی ــای خ ــا م  در ج ــة ب ــ  روانلو ــفی یولو ی ــاط اس ــازوکارهای در ارتا ــر س ــه ب   ک

ــ ــناختی و رفت ــیاری و روانش ــ  دارد 6حرکت ــه دلال ــدی  ( 5009، )پکت ــه، خودکارآم در نتید

 سـهی در برابـر یکـدیگر  تواننـدیمترجمـه مطـابو ایـن مـد   ل مشـکل دری حـو راهاردها

یـن ارتاـاط را در ایـن کـاو  مـا را بـر آن داشـ  تـا ا ،با این حـا ، فقـدان پـژوهنباشند  

ــندی ــبس ــی عاارتی میه ؛ ب ــواهی  باین ــد خ ــد پی ی ــر فرآین ــان ب ــدی مترجم ــا خودکارآم  ةآی

ــ  هیریی تصــم ــه وو حــل مشــکل حــین ترجمــه ت ــا چــه میــ ان   ثیر دارد، چگون ــابراین ت بن

 بشودیممطرو  زیر یهاس ا 

ــا   6 ــنآی ــه ةنامپرس ــدی ترجم ــاخته خودکارآم ــوردار ،نوس ــایی برخ ــی و پای  از روای

   اس ؟

ــا   5 ــای  ةنامپرســنآی ــهحــل مشــکل در نوســاخته راهارده ــایی  ،ترجم ــی و پای از روای

 اس ؟ برخوردار

ــرات 9 ــه و نم ــدویان ترجم ــدی دانش ــرات خودکارآم ــان نم ــاداری می ــاط معن ــا ارتا   آی

 در ترجمه وجود دارد؟ هاآنراهاردهای حل مشکل 

 پژوهش یشینةپ. 2

 خودکارآمدی . 1. 2

ــة ــوم اصــلی نرری ــدی، موه ــ خودکارآم ــناخ  اجتم ــدوراش ــه (، 6361) اعی بان ــن هون ای

کــه مســتل م  مراحــل کــاری اجــرایدهــی و بــه توانــایی در ســامان بــاور»ب شــودیمتعریــ  

ــی اســ  هــایی مواع ةادار ــر عمــد (  5  ا، 6331) «آت ــه، ســه متدی ــن نرری ــنن ،در ای  ک

                                                           
1. Psychomotor 
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ــین ــراد را تعی ــدیم اف ــاری، شخصــی،کن ــن متدیرهــا  و محیطــی  ب رفت ــ»ای ــولی ینرــام علّ معل

کــه بــر یکــدیگر اثــری دوســویه  آورنــدیم( را پدیــد 51  ا، 6331 ،)بانــدورا« ایچــهیکپار

ــدیم ــ  هذارن ــی رفت ــ یعن ســاختاری ی و عوامــل اجتماعیشــناختروانرهای ثر از ســازوکاار مت

  ـهآن بـرحـی، و کـنن اشـخاا بـین از همـه میـ ان انگیـ  ، حالـات رو»اس   در وااـ،، 

 ( 5  ا ،6331، )بانــدورا «داشــته باشــد یــ  عینــیبــاور دارنــد وابســته اســ  تــا آن ــه وااع

بتـوان بـا  آن ـهکـه تلقـی از خودکارآمـدی متوجـه خـود توانـایی نیسـ  بل ، باورِدر مدموع

  اابلی  موجود اندام داد 

، 6بــه خــا ر داشــته باشــی  کــه خودکارآمــدی بــا کارآمــدی، عــ ت نوــزشایســته اســ  

ثیر، عـ ت بـه اـدرت اعمـا  تـ  دیمتوـاوت اسـ   کارآمـ 9خودشناسـی و 5اعتماد بـه نوـز

ــه  ــز ب ــه حــز نو ــز ب ــه نو ــاد ب ــمندی، اعتم ــهکل یاوا  ارزش ــا  اییش ــاز ت ــری  یاس نر

ـــدورا ـــابی  (، و6331 ،)بان ـــه ارزی ـــی ب ـــامهارتخودشناس ـــمندی در  ه ـــاخ ارزش و احس

 ( 5003 ،راستای رفتار مورد نرر اشار  دارد )پا ار 

، 1بسـندهی ةتدربـ کـه شـامل کنـدیمی ارآمـدی معرفـباندورا چهـار مناـ، را بـرای خودک

مناــ، او  کــه از  اســ   1یشــناختروانحالــات  ، و1اجتمــاعی ترییــ  ،2مســتقی  ییــر تدربــة

ــه  ــرهم ــ   مهمت ــرد ازمصــدا  اس ــ  ف ــتنااط متا ــایی فعال اس ــود  ه ــین خ ــدیمپیش   باش

سـایرین یـا از دسـتاورد  ةبیـانگر مـواردی اسـ  کـه شـخم بـا مشـاهد ییر مسـتقی  تدربة

ــو  ــد  و ری ــ   ش ــاح  انگی ــازی ص ــرد همانندس ــان  رویک ــدیما مین ــه  یاب ــه ب دارای اینک

ــایی در کســ  موفقیــ  اســ   ــار همــان توان ــا اضــاوت  ةترییــ  اجتمــاعی درب ــابی ی ارزی

الاتـه در صـورتی  ؛شـودیمتصـورات درونـی فـرد  یباعـ  ارتقـا کـه اسـ  کلـامی دیگـران

یــ ، در نها ( 6331، بانــدوراو متخصــم صــورت بگیــرد ) ثــو، امــینواز ســوی افــراد مکــه 

                                                           
1. Self-esteem 

2. confidence 

3. self-concept 

4. Mastery experience 

5. Vicarious experience 

6. Social persuasions 

7. Psychological states 
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ــات  ــه ا ــطرار، شــناختروانحال ــی، ی ب ــ  6انگیختگــیو نگران ــر  ثرم شخصــی  یهــاهمانب

  شودیمهوته 

ــای خودکارآمــدی ــایی فعال ،باوره ــانی را از  ر ه ــارانس ــو چه ــناختی،  ی ــد ش فرآین

ــی ــی، احساس ــر   و انگی ش ــی کنت ــدیمه ینش ــدورا کنن ــ ( 6331 ،)بان ــناخ   ةدر نرری ش

 ،)بانــدورا «معــین یهــدف در جهــ تــدبیر »بــا کــه  ارادی و آهاهانــه اســ  رفتــار ،یاجتمــاع

ــودیم مند ــابطه (666  ا ،6339 ــه  ش ــطب ــاییانجر ةواس ــ   ه ــور انگی ــن مح ــ ثر از ای مت

 یهـاچالن  نیرویـی محـرب بـرای  ،ه انگیـ   تاـدیل شـد  و عمـل متعااـ ، تدبیر بـپندارها

ــور  ــردی محس ــودیمف ــد  ش ــهای احسافرآین ــی ی ــه نگران ــه مرتا ــی ک ــطرار را در س ا ا 

ـــا  ـــه ب ـــایی مواعمواجه ـــاب  ه ـــالقو  خطرن ـــازهو ب ـــدیمب ـــتنااط  ،کن ـــخاا اس از اش

عوامــل اســترخ زا را تنها نــهخودکارآمــدی   دهــدیمرا تحــ  الشــعاع اــرار  هایشــانییتوانا

ــار  ــردیمخــود در اختی ــا انگیختگــی ا ــطرابیبلکــه  هی ــیینپ ،در مقایســه ب درســتی از  بین

ـــدورا  کنـــدیم رفتـــار را ارازـــه ه ینشـــی، در فرآینـــدهای  در نهایـــ  اینکـــه(  6339)بان

ــرا ــیب اف ــه و مح ــار حرف ــدی انتخ ــین تصــورات خودکارآم ــدهی تعی ــو  دور  زن د را در  

  کندیم

هــد ، اندــام و،ــای ، و هــذر بــه نیــل بانــدورا و ســایرین، خودکارآمــدی در  ةعقیــدبــه

 و اسـتقام  شــخم نشــان علــاو ، تلـا ، پشــتکار،نقــن چشـمگیری دارد  بــه  هـاچالناز 

،هـــار ا( 5000) بـــراون(  6331خودکارآمـــدی اوســـ  )پــا ار   حـــز ادرتمنــددهنــد  

ــه دور از داردیمــ ــا احساســی ب ــه  اتکــای کــه هــر فعالیــ  شــناختی ی ــه نوــز و ایمــان ب ب

ــایییکارا ــا ه ــدهی امک ــور زن ــا ام ــارویی ب ــردی در روی ــذیرنف ــارد ) پ ــ   برن ( 6331نیس

باورهـــای عـــالی ب صـــاحاان کنـــدیمهونـــه بیـــان  خودکارآمـــدی را ایـــن یهاهمشخصـــ

ــام خودکارآ ــالیوی ناتم ــکلات را تک ــدی مش ــدیمم ــار ، پندارن ــذر ک ــود ج ــای وج از  رف

خـود  هـایی موفق، دهنـدیمبرابـر علـایو و کـردار خـود نشـان ، تعهد صـاداانه در شوندیم

دب زمــانی از شکســ  و در انــخــود را  و دهنــدیمرا بــه تــوانن و کوشــن نســا  

ــندی  ــابی ناخرس ــدیمبازی ــدی دکنن ــل، خودکارآم ــار از   در مقاب ــه اجتن ــاز  ب ــطوو ن ر س

                                                           
1. Arousal 
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ــایی فعال ــت  د ه ــوار خ ــودیمش ــش ــ  اف ــ  تک ــن دس ــایییتوانالی  را ورای ارادی از ای  ه

ــر کننــدیمالمــداد خــود  ــن، ب ــر ای ، کننــدیمدهای منوــی تمرکــ  و پیامــ هــایناکام  افــ ون ب

ــه عــد را هــاآنعلــ   ــرد  واعتمــادب ــایی اســتناد ک ــه م توان ــی ب ــ  از دســ  نوــز را ب درن

  دهندیم

 هایمهمتــرین مو ــوع خودکارآمــدی، ایــن موهــوم بــه یکــی از العــادةثیر فو در پــی تــ 

ــژوهن در  ــاحوز پ ــه  یاهســترد  یه ــوز  شناســرواناز جمل ــدیلی و آم شــد  اســ    تا

ــه ــ  عنوانب ــه، ت ــرخ )بانمون ــر ت ــدی ب ــدوراثیر خودکارآم ــویز و (، 6369 ،ن ــردهی )دی افس

ـــات  ـــ 6365 ،ی ـــ  و رای ـــیا 6369 ،(، تســـکین درد )مانین ـــات )هارس ـــتعما  دخانی (، اس

ــر ــمی  و دورفل ــ  و  ( و6330 ،اش ــکاران )بارلین ــرد ورزش ــلعملک ــی  و در (  6369 ،آب تعل

ــ  ــةتربی ــات  ، دامن ــاتی باور شــاملتحقیق ــارکرد حی ــه و ک ــ ینن حرف ــدی در ه ــای کارآم ه

ــتة ــی رش ــرف  لی، تحص ــوزانداننپیش ــی آم ــارر آموزش ــارانآموز و تد ــ  و  و ه موفقی

ــ ة ــی  انگی ــ علم ــا ار   اس ــولین (  5009)پ ــی را 6365) ک ــدی در درخ ریا  ( خودکارآم

  نتــایح   اســ در میــان کودکــان دارای تــوانن کــ ، متوســب، و بالــای ریا ــی بررســی کــرد

ــه اجــرای  ــدی مندــر ب ــاز کارآم ــه ســطوو ممت ــود ک ــر حــاکی از آن ب ــیو  شــودیمبهت  فرا

نیــ  بــر نقــن  (6335) رأخنی ماننــد محققــا  انــدبرد از چــه میــ ان توانــایی بهــر   کنــدینم

صــحه  آمــوزانداننو دســتاوردهای  تعلــی  اهــدا بنیــادی خودکارآمــدی معلمــان در 

ـــدهذارد  ـــه  ان ـــاداب ـــین نحـــو، هماســـتگی معن ـــ  هم ـــدی و موفقی ـــین خودکارآم ری ب

ی و انگلیســی در آیــاز و پایــان ســا  تحصــیلی وجــود داشــ  در درخ ریا ــ آمــوزاندانن

ــد ــه؛ 6331 ،)ویگویل ــان  نقل ازب ــری  و ش ــة ( 6331 ،پینت ــاز  در زمین ــن س ــای  ای راهارده

 آمــوزاندانن  ــور( و همــین5002، دم  )ســو و وانــ خــ بــدو آموزهــارانِزبــان یــادهیری

ــتان  ــدایی و دبیرس ــورابت ــاهو و الی ــد  اســ بررســی  (5001 ،)م ــه ش ــر دو  ک ــهه کارهیری ب

ــین  راهاردهــا را بیشــتر ــة آمــوزاندانندر ب ــا مرتا ــای  ب   کــردیمکارآمــدی خــا ر نشــان بال

ثیر فـراوان پنـدارهای خودکارآمـدی نطاو بـا ادعـای بانـدورا مانـی بـر تـ م هایافتهتمامی این 

زاد  در پــژوهن انســولی و ینــی  اســ فنــون یــادهیری  بــر انگیــ   و اعمــا  بــین از پــینِ

ــاداری 5069) ــان ( هماســتگی معن ــدی و می ــان  تنریمیخــودخودکارآم ــان معلم  انگلیســیزب
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 افـ ون بـر ایـن، رابطـة دسـ  آمـد هبـ ثیر عامـل تدربـه و سـنهمرا  تـ به عنوان زبان دومبه

ــه رو   ــدی تحصــیلی و فراشــناخ  ب ــین خودکارآم ــلتحلب ــرار  6مســیر ی ــورد بررســی ا م

ــه هــرهرفــ  ــایح نشــان داد ک ــین  علمــی معلمــان کــارآموز دو عملکــرد   نت ــین تعی را از پ

ــدیم ــران و )انســولی کن ــر  دیگــر(  5061 ،دیگ ــادو، از   ــرو )-کورون ــ 5006الیگ  ثیری( ت

ــل  ــان متقاب ــومی ــای عم ــابی باوره ــدی و خودارزی ــوزانداننمی خودکارآم ــری  آم در فراهی

ــان خــارجی ــ  زب ــه   یاف ــا توجــه ب ــن رو، ب ــهاز ای ــی هاییافت ــ تدرب ــا  وی ــر جایگ  ژةدا  ب

ــدی در خودکار ــربهر آم ــ  یب ــای م ــوز ،  در ثرتراز راهکاره ــی  و آم ــوانیمتعل ــ  ت ثیر ت

 ســازییهفر بــر یکــدیگر را خودکارآمــدی و راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه  احتمــالی

 شد  ری ییهپا حا ر همین اساخ پژوهنبر کرد که 

 راهبردهای حل مشکل در ترجمه. 2. 2

ــموهــوم راهاــرد در ترجمــه  تعریــ  روشــنی از رســدیمنرــر بــه ، چــرا کــه ه نشــد اراز

 ای نیــ   ترجمـهاابـل تعمـی  بـه هــر فعالیـ هونـاهونی از آن صـورت هرفتــه و یهااسـتواد 

بـه جـای هاهی نی  ممکن اسـ  اصـطلاحات دیگـری متـل رویکـرد، فـن و رهیافـ    نیس 

ــه ــه کــار رود آن ب ( 6361)ینگــ  ریــ  اختلــا  نررهــای فــراوان، پژوهشــگرانی هم ــون رب

مترجمـان در رفـ،  ب تـدابیر بـالقو  هوشـیارانةکننـدیمتوصـی   ونـهه یـناراهارد ترجمـه را 

ـــکلات  ـــاا در ترجمش ـــارچور خ ـــه در چ ـــهم ـــ یاترجم ـــترمن )مع ( 6331ین  چس

ــاییژهیو ــام  ه ــکلع ــدار، مش ــه را هدف ــای ترجم ــردی وراهارده ــین ف ــور، ب ــاربرد  مح ک

عنصـر آهـاهی اسـ   کنـدیمییـر راهاـرد متمـای  هاـرد را از  ـه راآن  کندیمآهاهانه ترسی  

ــوهن ــود،6336 ،)ک ــن وج ــا ای ــگونو (  ب ــرد (6331) س ــه را رویک ــای ترجم ــ  راهارده ی ه

ــر  ــ  یی ــدمیارادی ارادی و ه ــد اقه  دان ــی هاییبن ــای ترجمــه  مختلو ــرای راهارده ــهب  ارز

، 1آزمــایی، معــاد 9یــابیمعــاد ، 5درب مــتن ،انــواع راهاردهــا را (6361) رینگــ  شــد  اســ  

                                                           
1. Path analysis 

2. Comprehension 

3. Equivalent retrieval 

4. Equivalent monitoring 
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ــار  ــازکوتا و  6ینیه چ ــدیم 5یس ــ  )  دان ــای  رل ــه( در 6361راهارده ــاهراً یامدموع ، 

، 2، حوــو و بازیــابی1شناســیزبان، تحلیــل 9یــابیمشــکلشــامل هندانــد  شــد  کــه  تری یــد پ

  اسـ  3و کارآزمـایی 6سـازی، موهـوم1و ارجـاع متنـی ، اسـتدلا 1جستدوی کلـی و هـ ینن

ل اازــ 66و ارزیــابی 60فــرآوریتمــای ی بــین راهاردهــای  ، از  رفــی،(6331منــد  و جنســن )

ــوندیم ــه  ش ــی ب ــه اول ــ ک ــازکوتا و  65دریاف ــه  یس ــی ب ــذیرفتگی 69بســندهیو دوم  61و پ

تحــ  عنــاوینی چــون  کنــدیم( چهــار مقولــه را معرفــی 6331)   ســگونوشــوندیم یبنــدرد 

ــ ــابی افردیراهاردهــای بین ــی ( ر6339و  اکســلنین )، جســتدو، ارجــاع و ارزی اهاردهــا را کل

  هیردیمو ج زی در نرر 

مسـتل م  یاترجمـهدارنـد؛ هـر جایگـاهی محـوری راهاردهای ترجمـه در رونـد ترجمـه 

(  5002 ،ودیــ )  دارد راهاــردی خــاا و هــر متــرج  راهاــردی منحصــر بــه خــود

ــد ــرد عم ــی، عملک ــه ةوانگه ــای ترجم ــایة ،راهارده ــکل در س ــل مش ــیاندچار  ح و  یش

بــه   شــودیمترجمــه ترکیاــی از هــر دو محســور  اســ   بــا ایــن همــه، عمــل هیریی تصــم

ـــة ـــلنین ) هوت ـــه 6333 اکس ـــای ترجم ـــاهیتی ا»( راهارده ـــافی و از م ـــذانعطا کتش  یرپ

ــود  و انتخــار  ــاآنبرخــوردار ب ــةمتضــم ه ــر پای ــرج   ن تصــمیمی ب ــدا  مت   «باشــدمیاه

امکــان  در هــاآنپایــانی  تشــخیم مشــکل و مرحلــة آیــازین راهاردهــا در بنــابراین، مرحلــة

طالعـات شـناختی افـ ون بـر ایـن، م ( 6335 ،نهوتـه اسـ  )لـورچر رف، یا عدم رفـ، مشـکل

ــان  ــدیما ع ــه کنن ــه ترجم ــلنین ،ک ــ  ) اکس ــکل اس ــل مش ــ  ح ــاری در جه (  5005 ،رفت

                                                           
1. Decision-making 

2. Reduction 

3. Problem identification 

4. Linguistic analysis 

5. Storage and retrieval 

6. General search and selection 

7. Text inferencing and reasoning 

8. Contextualization 

9. Task monitoring 

10. Production 

11. Evaluation 

12. Achievement 

13. Adequacy 

14. Acceptability 
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ــارب ) ــام نیوم ــه در کل ــکلات ترجم ــه، مش ــر از هم ــة»( 6366مهمت ــ  نرری ــه را  ال ترجم

 یهــاپژوهنه مشــکلات ترجمــه معطــو  شــد ، وجــه کمــی بــ  هرچــه ت«دهنــدیمتشــکیل 

 ( 6331ل  یافل ناود  و نیس  )وی هاآنترجمه از 

ــادی حــل مشــکل در ترجمــه  و دانــن ا،هــاری  شــامل  ایــن دانــن  لاــدیمدانــن زی

و  روزمــر  هــایی فعال  هــن و تدربیــاتی دربــارة یهادانســتهکــاربردی اســ  کــه اولــی بــه 

هـا ایحرفـه یـریا و راهاـردی دلالـ  دارد  بـه همـرا  دانـن پویـ اییـهپادومی به ا لاعـات 

ــاری ــهو  از دانــن ا،ه ــر   هایاحرف ــاربردی به ــن ک ــدیماز دان ــن و  برن ــین دان ــل ب و تعام

ــ ــه تدرب ــه ب ــ  ک ــمه اس ــل  هیریی تص ــ و ح ــکل ثر م ــه مش ــی در ترجم ــودیممنته  ش

ــکا) ــکا-کاسیاکاس ــان(  5069 ،اکانس ــه هم ــور ک ــرینپ  ــوان ت ــد، ت ــه ش ــردی هوت ن راها

  کنـدیمرونـد حـل مشـکل نقشـی اساسـی ایوـا ( در 5009)تـوانن در مـد  پکتـه  ینترمه 

ــه ادعــای لطوــی ــ ار (6331)ســاعدی  پــورب ــین  ترجمــه اب ــانی و ب ــین زب براــراری ارتاــاط ب

ــاییانشانه ــه ابق ــورد اســتوادة مترجمــان ب ــای م ــوع راهارده ــان  ســ  و ن ــا ی می مســیر ارتا

 متن مقصد متکی اس   ةندمتن اصلی و خوان ةنویسند

در   اندشـد ترجمـه متمرکـ   پـرداز تحقیقـات تدربـی بـر  ة نود میلـادی بـه بعـداز ده

رجمــه  ــاب شــد  و پــز از آن بــا متــرج  حــین ت هــایی فعال، محوررویکردهــای فرآینــد

ایـن دسـ  از  ییهـاپژوهن  در وااـ،، شـودیمفکنـی اندیشـه تحلیـل مانند بـرون هایییو ش

هنگـام حـل مشـکل در ی مترجمـان شـناختروانفرآینـدهای تـا  انـدکرد را فـراه  این امکان 

، 6361بــه لــورچر ) تــوانیم هــاپژوهناــرار هیرنــد  از ایــن نمونــه  ترجمــه مــورد کنکــا 

ــان انگلیســی را فــرا آ 16او از ( اشــار  کــرد  6336 ــا در  هرفتنــدیملمــانی کــه زب خواســ  ت

راهاردهـا بـازهو کننـد  انـواعی از  رسـدیمهنشـان  ـه را کـه بـه  تنی هر آنشواهی م ترجمة

فـردی مشـاهد  نشـد   یهـاتواوتحـا ، راهاـرد واحـدی بـا وجـود شناسایی شدند  با ایـن 

کـار و مدـرر در خصـوا کیویـ  راهاردهـا دیگـر، تمـای ی میـان مترجمـان تـاز  به بیانی

ــه جــ  ــهیافــ  نشــد   هــاآنفراوانــی و توزیــ،  الاتــه ب ( دو 6336) همــین ترتیــ ، ســگونوب

ــی ــ  خاره ــطوو مختل ــه در س ــدویان ترجم ــه دانش ــاتی را ب ــی تالید ــان  6آهه ــا از زب داد ت

                                                           
1. Proficiency 
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ی کـه بـه زبـان فرانسه به انگلیسی ترجمـه کننـد  راهاردهـای سـخنوران بـومی زبـان انگلیسـ

ــه  ــادری خــود ترجم ــدیمم ــابی کردن ــازبینی 6بیشــتر ارزی ــل، اصــو   5و ب ــود  در مقاب ــرا ب ف

امیرپـور بـومی اـرار داشـ    نرـر سـخنوران ییـر  هـانی بیشـتر مـدوا یهـاپرداز هرفته و 

ــا اســتواد  از شــیوة5061لی )و انســو ــه میــان ا ةفکنــی اندیشــه، رابطــبــرون ( نیــ  ب شــتیا  ب

ــة ــای ترجم ــه و راهارده ــد   ترجم ــاین کردن ــه را آزم ــد ترجم ــدادی از دانشــدویان ارش تع

ر کـاربرد و تعـداد راهاردهـای د ثابـ  کـرد کـه میـ ان اشـتیا  دانشـدویان بـه ترجمـهنتایح 

 اس   م ثر هاآن

  روش پژوهش .3

 کنندگانشرکت. 1. 3 

ــین المللــی امــام ر ــا  هوتــاد و شــن دانشــدوی مقطــ، ارشــد و دکتــری در دانشــگا  ب

ــه ــهد علی ــی مش ــلام  و دانشــگا  فردوس ــه الس ــد  از داو لاان ــرک  کردن ــژوهن ش ــن پ در ای

در نیـــ  جنســـی  خـــود را  نوـــر 9 و ودنـــد( ب%16زن ) 21(، %52مـــرد ) 63 هـــاآنمیـــان 

ــان مــادری ایــن افــراد فارســی و ســابقبودنــده درج نکــرد  نامپرســن  هــاآنتحصــیلی  ة  زب

ــان انگلیســی و ادبیــات انگلیســی بــود  پــز از شــرو مختصــر ی از کارشناســی مترجمــی زب

 هــاآندر منــ   بــه  خواســته شــد تــاو از دانشــدویان  توزیــ، هاهنامپرســناهــدا  تحقیــو، 

 آیند  تحویل پژوهشگران دهند   پاسخ داد  و جلسة

  پژوهش ابزار. 2. 3

ــدی ترجمــه و راهاردهــای حــل ه نامپرســنای از دو مدموعــه ــوان خودکارآم تحــ  عن

ترتیــ  ژوهن را تشــکیل دادنــد  هــر کــدام بــهمشــکل در ترجمــه، اب ارهــای اصــلی ایــن پــ

 نــدرت، ایلــ ، هــاهی، بهشــههمی هایینــهه ی متشــکل از اســمتپــنح ســ ا  59و  90دارای 

ــ  ــود  و هره ــانمر  ب ــر از  یه ــورد نر ــوم م ــاخ موه ــر اس ــر بخــن ب ــداکتر(  2ه ــا )ح  6ت

ــد  از  ــاه ش ــداال( محاس ــرک )ح ــته کنندهانش ــود در  خواس ــام خ ــنشــد ن  هاهنامپرس

                                                           
1. Revising 

2. Monitoring 



 11                ترجمه و ارتااط آن ینامة خودکارآمدپرسن یو اعتاارسند ی راح          سا  پنداه  

 

محرمانــه خواهــد مانــد   کاملــاً هاپاســخنیــ  داد  شــد کــه  هــاآنینــان بــه بنویسـند و ایــن ا م

ــار ــات آم ــل جنســی ، ســن، تدا لاع ــه آموزشــی، و ســطل تحصــیلات از ی از اای ــاآنرب  ه

 آورد  شد  اس   نتایحبه توصیل در بخن  هایافتهخواسته نشد  

  . نتایج4

ــ پــژوهنا  او  و دوم ســ  خودکارآمــدی  یهاهنامپرســنه مو ــوع روایــی و پایــایی ب

 ،حا ــر پــژوهن هــد  نخســ   پــردازدیمای حــل مشــکل در ترجمــه ترجمــه و راهاردهــ

 بـــرای ســـندن اثـــر احتمـــالی احســـاخ خودکارآمـــدی یریهانـــداز  راحـــی مقیـــاخ 

موـاهی  بنیـادی  ، بـر پایـةمنروربـدینبـود   هـاآنراهاردهـای ترجمـه  بـر دانشدویان ترجمه

ــه در بخــن  ــه ک ــای ترجم ــدی و راهارده ــژوهن ةپیشــینخودکارآم ــد، پ ــه آم از  یامدموع

ــاد  شــ ــورد نرــر آم ــ  م ــمطال ــ  مرحل ــازدهی،  ةد  متعاا ــاداد امتی ــرم ه ــ ار در ن  6SPSSاف

درونـــی یـــا پایـــایی مـــوارد  همســـانیوارد و محاســـاه شـــد  بـــرای بـــرآورد  56 نســخة

نامة پرســن،  ــری  هماســتگی آلوــا بــه کــار هرفتــه شــد کــه بــرای هاهنامپرســن

دهــای حــل مشــکل در ترجمــه نامة راهارپرســنو بــرای  61/0 حــدوداً خودکارآمــدی

و ـعی  مطلـور و  ةدهندنشـان مقـدار ایـن لـازم بـه  کـر اسـ   آمـد  بدسـ 11/0 یااًتقر

ـــو   ـــل اا ـــهااب ـــ  ب ـــرای ترتی ـــنب ـــه یهاهنامپرس ـــدی ترجم و  2(TSEQ) خودکارآم

 ( 6)جدو   باشدیم 3(TPSSQ)راهاردهای حل مشکل در ترجمه 

 
جمه ( و راهبردهای حل مشکل در ترTSEQ) خودکارآمدی ترجمه یهاهنامپرسشپایایی  .1جدول 

(TPSSQ ) 

 هاسؤال تعداد کرونباخآلفای  ضریب  هاسازه

TSEQ 611/0 90 

TPSSQ 191/0 59 

                                                           
1. Statistical Package for Social Science 

2. Translation Self-Efficacy Questionnaire 

3. Translation Problem Solving Strategy Questionnaire 
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خودکارآمـــدی و راهاردهـــای ترجمـــه را نشـــان  آمـــار توصـــیوی دو متدیـــر 5جـــدو 

  دهدیم
 

( و راهبردهای حل مشکل در TSEQ) خودکارآمدی ترجمه یهاهنامپرسشآمار توصیفی . 2جدول 

 (TPSSQترجمه )

 هاؤالستعداد  انحراف معیار پراش میانگین 

TSEQ 15/661 519/616 133/65 90 

TPSSQ 60/65 233/12 033/6 59 

 

، عوامـل سـایر دسـ  آمـد  در برابـرهتدییرپـذیری میـان عوامـل بـمیـ ان پین از تخمین 

 در تحلیـل عـاملی و یریهنمونـهکوایـ   ةانـداز ةبـرای محاسـا 6الکـینآزمون کای رــ مایرــ 

ــ آ ــون بارتل ــداد  5زم ــدو  اع ــتگی در ج ــرای  هماس ــاداری   ــطل معن ــندن س ــرای س ب

 ( 9اعما  شد )جدو  
 

 TPSSQ و TSEQ ةنامپرسشالکین و بارتلت برای دو کایزرد مایرد آزمون . 3جدول 

 TSEQ TPSSQ 

 111/0 150/0 الکین-مایر-هیری کای رآزمون کوای  نمونه 

 آزمون بارتل   

 631/923 121/6031 مرب، خی تقریای

 529 192 آزادی درجة

  000/0 000/0 سطل معناداری

 

ــان ــدو  هم ــه در ج ــور ک ــ 9  ــ   ،بینی یم ــندهی کوای ــون بس ــرای  آزم ــنب  ةنامپرس

ــه  ــدی ترجم ــارخودکارآم ــداال معی ــتر از  از ح ــ  بیش ــازم اس ــه ل ــد 1/0ک ــوردار  ،باش برخ

  بــا اســ  2/0کمتــر از  «یپــ»کــه مقــدار ، چــرا اســ  و آزمــون بارتلــ  نیــ  معنــادار اســ 

نتیدــه هرفــ  کــه  تــوانیمو  شــودیمصــور رد  ةر ــی، فتوجــه بــه مقــدار ســطل معنــاداری

 ةنامپرســنهماســتگی براــرار اســ   هم نــین، مقــدار بســندهی کوایــ  بــرای  ،بــین اجــ ا

                                                           
1. Kiaser-Meyer-Olkin (KMO) 

2. Bartlett 
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ــر از کم راهاردهــای ترجمــه ــد هب 1/0ت ــه از  دســ  آم ــرای آزمــون کــه ییآندــاالات ــ ب  ةنمون

ــه ــتواد  اولی ــد  اس ــ  ش ــدار ،اس ــ  مق ــاد را مشــکلی آن ک ــدینم اید ــه  کن ــاو ب ــون  عل آزم

  شودینمصور پذیرفته  ة، بنابراین فر یدار اس ابارتل  نی  معن

ــافی ــاملی اکتش ــل ع ــا  تحلی ــی اعم ــ ای 6در پ ــان اج ــی می ــب درون ــین رواب ــرای تعی  ب

 بشودیم  آمد که در ادامه تو یل داد  دسهه، تعدادی عامل بنامپرسن

ــه (:TSEQخودکارآمدددی ترجمدده ) ةنامپرسددش. 1 ــان  نُ ــل از می از  ســ ا  90عام

ــو  ــل ت ری ــه و تحلی ــل اصــلید ی ــا  5عام ــاکزب ــتواد  از دوران واریم ــذ ،اس ــد باره اری ش

 6 ـور کـه در شـکل   همـانشـودیمییـد نیـ  ت   scree آزمـونایـن مسـهله در  ( 6)پیوسـ  

بیشــتر از یــ   9دارای مقــدار تــاب،دســ  آمــد  بــه یهــاعاملتعــداد مطلــور نمایــان اســ ، 

 نامگــذاری هنامپرســنموــاهی  کلیــدی بــرای تشــریل عامــل  3از عامــل  1تنهــا و  باشــندیم

 شدند 

 
 ةنامپرسش اصلی در عامل تحلیل و تجزیه از شدهبارگذاری یهاعامل Scree نمودار .1 شکل

 ترجمه خودکارآمدی

                                                           
1. Exploratory factor analysis 

2. Principal-components factor analysis 

3. Eigenvalue 



  دومشمارة        (            دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           60 

 

 ترجمه نامة خودکارآمدیپرسش تحلیل عامل اکتشافی از شدهگذاریآمده و نامدستهب یهاعامل. 4جدول 

 هاعامل

   اشتیا  به ترجمه6

 اعتماد به توانایی در ترجمه  5

 اف این انگی   برای ترجمه  9

 ثیرناپذیری نکات اصلاحی همکاران در کاهن انگی  ت   1

  کاهن انگی   در برابر مشکلات  2

 ترجمه و احساخ خور  1

 واهمه در برابر اشتااهات ترجمهنداشتن   1

 

ــل  (:TPSSQدهددای حددل مشددکل در ترجمدده )نامة راهبرپرسددش .2 ــه و تحلی تد ی

 (  5عامل منتهی شد )پیوس   3نی  به بارهذاری ه نامپرسنعامل اصلی این 

، کننــدینمبــر میــ ان تدییــرات وارد  یاملاحرــهتــ ثیر اابــل  ،کــه ســایر عوامــل ییآندــااز 

ــاآنافــ ار از نــرم  یهــاعاملکــه  دهــدیمنشــان  Screeکــرد  نمــودار  نرــر صــر  ه

 باشــندیمدارای مقــدار تــاب، بیشــتر از یــ   تحلیــل عامــل اصـلی تد یــه وآمــد  از دســ هبـ

ــر اســاخ موــاهی   2ایــ ، (   در نه5)شــکل  ــ یهــاعاملعامــل ب آمــد   نامگــذاری دســ هب

 ( 2شدند )جدو  

 
دهای نامة راهبرپرسش اصلی در عامل تحلیل و تجزیه از شدهریبارگذا یهاعامل Scree نمودار .2شکل 

 ترجمه حل مشکل در
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دهای حل نامة راهبرپرسشتحلیل عامل اکتشافی  شده ازآمده و نامگذاریدستهب یهاعامل. 5جدول 

 مشکل در ترجمه

 هاعامل

   راهارد فراشناختی )ارزیابی و  راحی راهارد(6

 سهیل ترجمه بعدیمرور متن ترجمه برای ت  5

 ترجمه سپز ارزیابی  9

 مرور متن اال از ترجمه  1

 استواد  از فرهن  لد   2

 

و  راجــ، بــه بررســی ارتاــاط میــان نمــرات خودکارآمــدی پــژوهنا  ســوم ســ 

ــ ــای ترجم ــ دانشــدویان  ةراهارده ــن اس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــ ا   ب ــتگی س ــو  هماس ، فرم

آمـد  از دسـ هعامـل بـ 3دا ارتاـاط احتمـالی بـین مورد استواد  ارار هرفـ  تـا ابتـ 6پیرسون

 ( 1سندید  شود )جدو  ه نامپرسنهر 
 

 ضرایب همبستگی میان خودکارآمدی ترجمه و راهبردهای حل مشکل در ترجمه. 6جدول 
 6 5 

6. TPSSQ 00/6  

5. TSEQ 036/0 0006 

 06/0معناداری هماستگی در سطل **  
 

شـتر از بی «پـی» زیـرا مقـدار ؛معنـادار اشـار  دارد ةبطـبـر ناـود را 36/0 ری  هماستگی 

ــیة 02/0 ــن رو فر  ــ ، از ای ــور رد  اس ــودینمص ــه  ش ــارتیب ــین  ،عا ــر دو  3ب ــل از ه عام

 هماستگی وجود ندارد ه نامپرسن

ــپز ــگران  س ــو پژوهش ــن تحقی ــه را ای ــن رابط ــری ای ــر دیگ ــد از منر ــمی  هرفتن تص

ــندند   ــدینبس ــین  منرورب ــون ب ــو  پیرس ــه و عا 1فرم ــدی ترجم ــل خودکارآم ــل  2م عام

(  در ایــن تحلیــل مشــخم شــد کــه 2و  1کــار هرفتــه شــد )جــدو  هراهاردهــای ترجمــه بــ

ــین  ــا عوامــل او  و دونامة راهارپرســن عامــل او  ازب و  نامة خودکارآمــدیپرســنم دهــا ب
                                                           
1. Pearson-product moment formula 
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 نامة خودکارآمــدیپرســندهــا بــا عامــل ســوم نامة راهارپرســناز  پــند عامــل  ــور همین

  ( 1ی وجود دارد )جدو  هماستگ
 

عامل  7( و TPSSQدهای حل مشکل ترجمه )نامة راهبرپرسشعامل  5ضرایب همبستگی . 7جدول 

 (TSEQترجمه ) نامة خودکارآمدیپرسش

 06/0**  سطل معناداری هماستگی در 

 . بحث6

ــاا ــه اثا شــناختی نقــن دارد  یهــاپرداز ت رســید  کــه خودکارآمــدی در یــن مســهله ب

ــدورا ــر6363 ،)وود و بان ــاو  ب ــ  عل ــه نی ــل ترجم ــ ،  (  عم ــناختی اس ــدی ش ــه فرآین اینک

راهیـری زبـان مخـتم انسـان اسـ  کـه ف وا ـل  شـودیمرفتاری اجتمـاعی نیـ  محسـور 

    TSEQ    

TPSSQ  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل 

 6عامل 

  **011/0 611/0 016/0. 056/0 063/0 *530/0  **916/0 هماستگی پیرسون

 260/0 629/0 169/0 660/0 115/0 066/0 006/0 سطل معناداری

 11 11 11 11 11 11 11 تعداد

 069/0 529/0 003/0 501/0 651/0 031/0 035/0 هماستگی پیرسون 

 361/0 056/0 310/0 011/0 561/0 150/0 196/0 سطل معناداری 5عامل 

 11 11 11 11 11 11 11 تعداد 

 9عامل 

 -011/0 031/0 -056/0 561/0 022/0 -010/0 -093/0 هماستگی پیرسون

 266/0 101/0 626/0 019/0 192/0 160/0 193/0 سطل معناداری

 11 11 11 11 11 11 11 تعداد

 -051/0 -066/0 056/0 509/0 -001/0 650/0 -059/0 هماستگی پیرسون 

 663/0 355/0 621/0 069/0 315/0 905/0 610/0 سطل معناداری 1عامل 

 11 11 11 11 11 11 11 تعداد 

 -006/0 031/0 -061/0 013/0  **921/0 013/0 001/0 هماستگی پیرسون 

 315/0 150/0 110/0 166/0 005/0 229/0 319/0 سطل معناداری 2عامل 

 11 11 11 11 11 11 11 تعداد 
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ــود  و  ــت»ب ــان و خویش ــدیگر زب ــه یک ــیار ب ــور ) «دانوابســتهن بس ــوهن و ن   ا ،6363 ،ک

ــد ( و فرآینــدهای12 ــرد صــورت شــناختروان ةپی ی ــان در درون ف ــادهیری زب ــا ی ی مــرتاب ب

ــذیردیم ــکا) پ ــیل-پیخورس ــه، 5069 ،کاس ــامهارت(  در ترجم ــتم  یه ــد مخ ــانی مانن زب

بـه   ـهآن  بنـابراین، دیلنـدخشـواهی( نیـ   ، شـنیداری و تکلـ  )در ترجمـةنگار ، خوانـدن

در ترجمــه هــ  نقشــی داشــته باشــد  هــر  توانــدیم، یابــدیمبــانی دیگــر ارتاــاط یــادهیری ز

متمــای   هــامهارتهــای حــل مشــکل بــا دیگــر چنــد، ترجمــه از جهــ  راهاردهــا و رویکرد

 ( 5060آندلونی ) اس 

ــانگین ــین می ــاداری ب ــژوهن حا ــر، هماســتگی معن ــد  ه نامپرســننمــرات دو  در پ دی

 هـای فعالتنهـایی تـ ثیر  رفـی بـر ه خودکارآمـدی بـههرفـ  کـ چنـین نتیدـه تـوانیمنشد  

ییــر مســتقی  یــا از  ریــو ســایر عوامــل باشــد  ایــن  توانــدیمبــه بیــانی، ایــن تــ ثیر نــدارد  

مانـی بـر اینکـه  باشـدیم (6330( و لـاب و لاتـام )6336ادعـای بانـدورا ) در راسـتای مطل 

ـــدی صـــرفاً ـــای خودکارآم ـــن باوره ـــطهیب نق ـــه متد واس ـــ  بلک ـــایی نیس ـــون یره چ

( 6331پــا ار  ) ةعقیــدبــه نرــارتی هــ  ســهمی دارنــد و خودوکارهای شــناختی انگیــ   ســاز

ــاخودکارآمــدی  در ســندن ارتاــاط ــدهــایی کــه ماهیــعملکرد ب ــه خــود ندارن    مخــتم ب

  شــاید مشــخم نیســ  کــار ترجمــه نیــ  شــودیم  هوتــه شــد  اســ ن هــ ار هماســتگی 

ــن باشــد کــه  ــهعلــ  ای آن هــ   ؛تعریــ  صــریحی از راهاردهــا در ترجمــه صــورت نگرفت

ه هـر فعالیـ  ترجمـه  هـر ترجمـ در هـاآنناپـذیری دهـای هونـاهون و تعمـی دلیـل کاربربه

منحصــر  ةو اســتوادهــ ینن  هــر متــرج  از راهاردهــا، اســ  و اییــژ ومســتل م راهاردهــای 

 ــامن موفقیــ  متــرج   وانــدتینمتنهــایی بــهکــه خودکارآمــدی دارد  مختصــر اینبــه فــردی 

 باشد 

ــل او  راهاردهــای  ــرد فراشــناختی )عام ــین راها ــل هماســتگی پیرســون، ب حــل در تحلی

ــه ترجمــه مشــکل در ــا اشــتیا  ب ــه توانــایی در ترجمــه ) ترجمــه( ب عامــل او  و و اعتمــاد ب

ارتاــاط  نیــ  هــاپژوهنتعــدادی از در   اســ  براــرار یدوم خودکارآمــدی( ارتاــاط معنــادار

ــناختی خودکار ــای فراش ــدی و راهارده ــ ار  شــد  اســ   آم ــهه ــری  و عنوانب ــه، پین  نمون

ــرو ) ــانتاخ )6330دوه ــ  س ــو را د5000( و کی ــرد موف ــ( عملک ــتگی  ةر نتید ــن هماس ای
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ــ   ــتهمتا ــه انددانس ــپاتارونقل از ب ــافمن و س ــور همین(  5006 ،ه ــژوهن  ــایح پ ــان  نت نش

ـــین علمـــی  یهـــاکنندرصـــد تدییرپـــذیری در 90کـــه  دهـــدیم حاصـــل هماســـتگی ب

 ،پـــون -بانـــدورا و مارتینـــه ،اســـ  )زیمرمـــانخودکارآمـــدی و راهاردهـــای فراشـــناختی 

6335 ) 

ــناخ  ــ 6فراش ــه اول ــارینک ــو  ) ب ــی آن را  (6316فلی ــردمعرف ــل  ک ــا تحلی ــاهی ی ــه آه ب

ــد ــراد )هفرآین ــا اندیشــگانی اف ــادهیری ی ــ  وبســترای ی ــارة5062، فرهن ــا اندیشــیدن درب  ( ی

ــیدن  ــاناندیش ــو ؛ 5000 ،)بوه ــا 6333 ،فلی ــه 5000 ،؛ متک ــودیم( هوت ــناخ  ش ــن ش   ای

ــا شــامل دو م  رد ــةبال ــناختی و  لو ــن فراش ــامدان ــناختی  نر ــراو شــودیمفراش (  6336 ،)اش

ــم  ــاربردی، و مشــروط  ةلو ــن ا،هــاری، ک ــه ســه دان ــدیماشــار   او  ب ــراون) کن ؛ 6361 ،ب

ـــا6332 ،اشـــراو و موشـــمن ـــاور درب  ، اهـــدا  شـــناختی و و،ـــای رة(  درب فـــردی، ب

 ،؛ اشـراو و موشـمن6336 ،اشـراو) یابنـدیمشخصـی بـه دانـن ا،هـاری ارتاـاط  هایی اابل

دانـن مشـروط بـه کـه دانـن کـاربردی بـه دانـن چگـونگی اندـام کـار و (، در حالی6332

( دلالــ  6332، راو و موشــمناشــعلــ  اندـام اعمــا  مختلــ  شـناختی ) آهـاهی از زمــان و

ــة ــناخ ، دوم ف دارد  م لو ــامهارتراش ــ یه ــارت راح ــین  ی، نر ــابی را تعی ــدیمو ارزی  کن

ـــ) ـــ ( 6361 ،وکل ـــدی دارای نقش ـــی، خودکارآم ـــاب، پژوهش ـــدایتگر از یدر من ـــو  ه  ری

ــدین ــدبیر و فرآینــدهای شــناختی اســ  ب ــا ت ــود  و ب ــار بشــر ارادی ب ــاطنحــو کــه رفت  احتی

ــر   ــدورا شــودیمکنت ــوانیم(  6339 ،) بان ــن ت ــتدلا  ای ــه اس ــه اشــخاا دارای هون ــرد ک ک

ــا  ــدی در مقایســه ب ــدی  ییهــاآنســطوو عــالی خودکارآم ــ ان حــداالی خودکارآم کــه از می

برخوردارنـد آهــاهی شــناختی و فراشــناختی از رفتــار خـود داشــته، اعتمــاد بــه نوــز دارنــد، 

ــر ــد ب ــدورا اادرن ــد )بان ــا شکســ  را مدســ  کنن ــ  ی ــه و موفقی ــردار خــود تســلب یافت  ،ک

تیدــه دســ  یافتنــد کــه خــود بــه ایــن ن پــژوهن( در 6363وود )بانــدورا و (  6339

ــ  ــدی ت ــا ثخودکارآم ــتقی  ی ــتقی یری مس ــر مس ــرد دارد یی ــرکنن ف ــو  ،ب ــ  از  ری آن ه

ــی برآمــد  از را ــو )فراشــناخ یهــاپرداز هکارهــای تحلیل ــن، کوتین ــر ای ــ ون ب ، 5001تی  اف

ـــه ـــولی و  نقل ازب ـــاران،انس ـــدی 5061 همک ـــناخ ، خودکارآم ـــین فراش ـــرد ( ب و عملک

                                                           
1. Metacognition 
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 کنـدیمکمـ  خودکارآمـدی  ی بـهفراشـناختدانـن عاـارتی، یافـ   بـهمعلولی یعلّ یارابطه

ــدی به ــةو خودکارآم ــنن نوب ــود ک ــرار  خ ــ ثیر ا ــردی را تحــ  ت ــرد ف ــدیمو عملک   در ده

ــ ان  ــ ، می ــذرحقیق ــارج ــدن در ک ــاری را باور ش ــد ک ــدی تو تعه ــای خودکارآم ــین عه ی

(  6331 ،بـرن هـارت) شـودیماشـتیا  در اندـام کـار نمایـان و این امـر در علااـه و  کنندیم

و ارزیـابی بهینـه نرـارت  ،ی یربرنامـهترجمـه بـا  دردر نتیده، اشتیا  و اعتمـاد بـه توانـایی 

  شودیمحاصل 

ــند   ــل پ ــ  لدــ  )عام ــان اســتواد  از فرهن ــاری حــاکی از هماســتگی می محاســاات آم

ی ترجمــه( بــود  در مــد  وم خودکارآمــدعامــل ســ) اردهــای ترجمــه( و افــ این انگیــ  راه

  ایــن دانــن کنــدیماشــار  ن ابــ اری بــه دانــن کــاربردی تــوانخرد پکتــه،  تــوانن ترجمــة

ــه ( 5062، )انســولی باشــدیمو فرهنــ  لدــ   المعــارفی دانــن دایــر هیرنــدةدربر علــاو ، ب

ــا ــ اری ب ــن اب ــوانخرد  دان ــردی ت ــویه داردن راها ــا ی دوس ــوانن  ارتا ــردی دو ت ر راها

  بنـابراین، کـاربرد فرهنـ  لدـ  از منرـر انـدیحرکتکارهای روانوسـاز ثر ازجای خـود متـ 

  دهدیمتشکیل  دانن کاربردی بخشی از دانن فراشناختی را

 کنـدیمکـردار را بـا فرآینـدهایی کنتـر  به اعتقـاد بانـدورا، بـاور خودکارآمـدی رفتـار و 

ــ  ــناخ  و انگی ــه ش ــورد از ةک ــد دو م ــار فرآین ــندیم آن چه ــناختی، باش ــدهای ش   در فرآین

(  6339 ،)بانـدورا دهـدیمالشـعاع اـرار دـه را تحـ نتی مـورد نرـر، هـد راستای در  تدبیر

ــ  در  ــدهای انگی ــ محــورفرآین ــدی ثیر، ت ــن هو خودکارآم ــه اای ــدبیرن ــه ت ــ  ســ  ک  در اال

ــ  ،محــرب ــاتلا  ةانگی ــدة یه ــرد  آین ــ  را ف ــدیمرا ــاخزن ــر اس ــی    ب ــارون تقس ــدی ب بن

کندکـــاوی،  بیـــانگر تنریمیکارآمـــدی خـــود (5060 ،انســـولی و الهـــی نقل ازبــه، 5001)

پــون  -و مارتینــه کــاری اســ   در پــژوهن زیمرمــان، بانــدورا، ملاحرــة موشــکافانه ومــل ت 

ــوان شــد هرچــه کارآمــدی خــود6335) ــوزانداننتنریمی ( عن ــاتر باشــد،  آم در چیرهــی بال

(  6339 ،در بانــدورا نقل ازبــه) کننــدیمپیــدا بیشــتری  مو ــوعات علمــی، اعتمــاد بــه نوــز

بــا یکــدیگر تعامــل دارنــد ) بوفاردـــ  خــودتنریمیاز  رفــی، خــود کارآمــدی و راهکارهــای 

گیــ   از  ریــو ثیر ان(  در مدمــوع، تــ 6331 ،پــا ار  نقل ازبــه ،6336، رنــ  لــاریوپ ،بوچــارد
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ــد  ییهــاحوز خودکارآمــدی در   اعتمــادتقویــ  ، تنریمیخــود(، 6326 ،)هایــدر 6اســتنادمانن

ــن ــ  شــد  اســ   از ای ــاهن ا ــطرار ثاب ــتواد  از  و ک ــا اس ــه ب ــاهی در ترجم رو، خودآه

    شودیمانگی    باع  اف این فرهن  لد 

  گیری. نتیجه7

ویان ترجمـــه و بـــین خودکارآمـــدی دانشـــد بـــه بررســـی رابطـــة حا ـــر پـــژوهن 

دیگــری  یهاســاز  بایـداطــ،  ـور آینــد  بــهپرداخــ   مطالعـات  هـاآن راهاردهـای ترجمــة

ی از اایـل هـای کمّـرویکرداسـتواد  از د  نـمانند انگی   و اشتیا  بـه ترجمـه را نیـ  لحـا  کن

ــوردی ــات م ــ  مصــاحاه، مطالع ــا از ت ــتقی ، درب م ــا مشــاهدات مس ــر ثیر عوی ــافتی ب ــل ب ام

  د داد نخواه خودکارآمدی را اف این
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 پیوست

 

 1پیوست 

 (TSEQ)a   Rotated Component Matrix   

Items Component   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 .832         

5 .783         

17 .757 .319 .340       

19 .747  .423       

2 .687         

14 .523    .479     

16  .692        

13  .676        

11  .674    .327    

26 .364 .669        

28  .641  .320    .421  

3 .474 .555     .329   

1 .479 .516        

18   .846       

20   .801       

21   .710       

27  .404 .595   .307    

8   -.525   .373    

23    .765      

24    .651  -.502    

29 .457   .484     .470 

22     .818     

30     .642 .439    

12  .467 -.391  .483     

10      .735    

15   .345    .711   

7 .386 .349     .629   

4        .806  

9 .384   .311    -.556  

25   .311      .843 

a. Rotation converged in 21 iterations.   
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 2پیوست 

 (TPSSQ)a   Rotated Component Matrix   

Items Component   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 .769         

5 .639         

11 .576    .385  .500   

13  .750        

15  .685   -.377     

18  .562 -.464  .337     

2   .764       

21   -.485  .447 .412  .326  

19    .747      

3   .436 .667      

10    .523     .327 

6 .343  -.411 .479      

12     .745     

14     -.666     

8      .755    

16      .628    

22  .373    .531    

17       -.764   

1   .472    .605   

7        .738  

23  .480      .565  

9 -.441  .361     .500  

20         .914 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 21 iterations.   
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 ترجمه نامة خودکارآمدیپرسش: 3پیوست 

Please indicate your opinions about each of the statements below 

by choosing the appropriate rate on the five-point scale below. 

The word “Translation “here is intended as a reciprocal 

translation, i.e. from source language to target language, and vice 

versa. 

A O S R N 

1 I believe I will learn to translate very well.      

2 It doesn`t bother me at all to translate.      

3 I have a special ability to translate.      

4 
When I make translation mistake, I will expand my 

efforts. 
     

5 My interest in translating is high.      

6 Translating is really great.      

7 I feel very much at ease when I translate.      

8 I wish I were competent in translation.      

9 I don`t worry about making mistakes in translation.      

10 I never feel quite sure of my translations.      

11 I always feel that other colleagues translate better than I.      

12 
I feel anxious even if I am well prepared for translation 

tests. 
     

13 I feel confident when reading my translation in the class.      

14 I think translation class is boring.      

15 
I believe when I am calm and relaxed I perform better in 

translation. 
     

16 I feel I translate better than before.      

17  I enjoy translating.      

18 Improvement in my translation enhances my motivation.      

19 I like my translation courses more than other courses.      

20 

When I show my translation to my teacher and receive a 

positive feedback, I feel more confident and become more 

desirous of translation. 

     

21 Achievement in translation makes me happy.      

22 
The subjective criterion for translation assessment 

decreases my motivation and confidence. 
     

23 Mistakes in translation do not make me disappointed.      

24 

When I give my translation to my friends and take their 

important points about some corrections in it, I do not feel 

anxious. 

     

25 Observing my friends achievements motivates me.      
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26 
I think I have the ability to participate in translating 

activity. 
     

27 
When I feel confident, I believe I am able to translate 

even the more intricate texts. 
     

28 
I have the ability to concentrate on the content of the text 

to translate. 
     

29 I enjoy practicing translation with my colleagues.      

30 
I get a sinking feeling when I think of translating a 

difficult passage. 
     

A=Always O=Often S=Sometimes R=Rarely N=Never 
  

 دهای حل مشکل در ترجمهنامة راهبرپرسش: 4پیوست 

Directions: this questionnaire is designed to help us gain a better 

understanding of the kinds of strategies that you as a deserved 

translator utilize during translation. Please indicate your 

opinions about each of the statements below by choosing the 

appropriate rate on the five-point scale below. The word 

“Translation “here is intended as a reciprocal translation, i.e. 

from source language to target language, and vice versa. 

A O S R N 

1 
The first vague or unknown word makes me stop to go 

back and read again the sentence. 
     

2 

During reading each segment, I guess the related 

equivalent of each part (producing TT while constructing 

ST). 

     

3 I continuously shift back and forth ST and TT.      

4 
Facing a problem, I try to monitor what solution works so 

well. 
     

5 If a solution is unsuccessful, I try the other one.      

6 When translating, first I read the text thoroughly.      

7 
For equivalents, I rely more on the dictionary than my 

previous knowledge. 
     

8 
To practice more, I try to translate every sentence I hear 

or read. 
     

9 
I make use more of the bilingual dictionary than the 

monolingual one when I translate. 
     

10 
To begin translating, I take a quick look at the text for 

some seconds. 
     

11 
I read sentence by sentence or phrase by phrase before 

translating. 
     

12 I repeat a previously translated sentence, phrase or word      
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to get an idea for translating the following sentence, 

phrase or word. 

13 
I repeat the synonyms in order to get to a proper 

translation for a suitable equivalent. 
     

14 
I underline the words which are new or need to be 

checked for other equivalent. 
     

15 I use a dictionary for the synonyms of a word.      

16 
To have a more suitable equivalent, I employ the opposite 

of that word. 
     

17 
I check a word in the dictionary even though its meaning 

is known to me. 
     

18 
First I write down an appropriate translation before 

achieving the final translation. 
     

19 
While facing a difficulty in the text, I announce that to 

myself. 
     

20 
When translating, I skip the part which seems difficult to 

me. 
     

21 
After finishing translating each paragraph, I read it from 

the beginning for the purpose of evaluation. 
     

22 For the parts unfamiliar to me, I consult my teacher.      

23 
During checking my translation, I edit, delete or add a 

part. 
     

A=Always O=Often S=Sometimes R=Rarely N=Never 

 


