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 چکیده 

چنژووجه  بژژر مهژارت شژن وارن زبژژان  گرای کمژا  تژثی ررو بژه برریژژ  پژووش  پژ  

خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت  شژژن وارن بژژا  دوم از طریژژم متر رشژژان م ژژا ج 

 001منظژژور،  وینبژژپژژردازد  پویژژا مژژ  ۀشژژان پ د ژژومجموعژژه  ظریّژژ ایژژتداده از مدژژا   

  سژژ ا گل ادب ّژژاتو   سژا گل ترجمژ  زبژژان شژژان دا شژجون یژژا  یژوم و چهژژارم رشژته

چنژژووجه ، خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت   گرای کمژژا شژژان پریشژژنامه

پژژ  از شژژرکک کرد ژژو   «آیلژژت »را تکم ژژک کرد ژژو و در آزمژژون شژژن وارن  شژژن وارن

کننژژوگان پژژووش  بژژه یژژه ان، شژژرکک، بژژا ایژژتداده از ت ل ژژک خوشژژهشژژاداده نآورجمژژ 

گژژرا( تیسژژ ن شژژو و  یژژازگار،  ایژژازگار و م رکمژژا  گرای کمژژا ) ی گراکمژژا گژژروه 

 شژژان مسژژتی ن، م ژژرتثی رت ل ژژک چنوبیشژژ  م ژژا ج  چنوگا ژژه، یژژ   بژژا ایژژتداده از 

شژان پژووش  مژورد هنرضژ ّبژر مهژارت شژن وارن در بالژ   گرای کمژا   مستی ن و کلّژ

مسژتی ن معنژادارن بژر  تژثی ریژازگار  گرای ِکمژا  ، تژای   شژان دادبرری  بژرار گرنژک  

ذشنژژ  و   ، ترجمژژشژژناخک نژژردنخودکارآمژژون و یژژه راشدژژرد نراشژژناخت  شژژن وارن 

دو مهژژارت شژژن وارن و مسژژتی ن معنژژادارن بژژر  تژژثی ر گرای کمژژا دارد   مسژژثلهحژژک 

شمدنژژ ن شژژوه  واشژژک  توجّژژه شژژوایکریژژ ن و ارزیژژاب  و راشدژژرد نراشژژناخت  بر امژژه

و مهژژارت  شژژناخک نژژردنمسژژتی ن معنژژادارن بژژر  تژژثی رون خودکارآمژژ ، تژژای   شژژان داد

بژژا در  ظژژر  گرای کمژژا    سژژد  م ژژر مسژژتی ن و کلّژژ تژژثی ردر ارتدژژاب بژژا شژژن وارن دارد  

گژژرنتن متر رشژژان م ژژا ج  خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت ،  تژژای  معنژژادارن 
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ایژک  حژال  درت ل ژک چنوبیشژ  م ژا ج  چنوگا ژه معنژادار بژود  ایژن به دیک آمو و 

م ژژا ج ، ارتدژژاب مسژژتی ن معنژژادارن بژژ ن  متر رشژژانکژژه بژژوون در  ظژژر گژژرنتن 

بنژژابراین ایژژتداده از متر رشژژان  ؛شژژوو مهژژارت شژژن وارن یانژژک  مژژ  گرای کمژژا 

و مهژژارت شژژن وارن ایدژژا  گرای کمژژا ان در ارتدژژاب بژژ ن کننژژوه ژژ نعم ژژا ج   یژژ  ت

 گردد ه م ئش  اراشان آموزش  این پووه مود  در ا تها توص ّ

شژژژان نراشژژژناخت  دخودکارآمژژژون، راشدرچنژژژووجه ،  گرای کمژژژا هدددا  کلیددددوا ه

  ظریّژژژ ، چنوگا ژژژه  ا ج ژژژم  چنوبیشژژژ ک ژژژت لان، ت ل ژژژک خوشژژژهشژژژن وارن، 

 شان پ د وهمجموعه

 مهمقد . 1

در  توجّژژهک مژژورد ئپژژووش  در بژژاا مهژژارت شژژن وارن زبژژان دوم شمژژواره از مسژژا

 ۀت ی یژژات ا جژژام شژژو ( 2102، 0ت ی یژژات یژژادگ رن زبژژان دوم بژژوده ایژژک )مژژات و 

 در یژژادگ رن و 2بژژویک ایژژتداده از راشدردشژژان نراشژژناخت بسژژ ارن حژژاک  از  یژژ  بژژ 

، مشژژکک اصژژل  حژژا بااین(  2102، 1گژژوتیویژژک مهژژارت شژژن وارن زبژژان دوم ایژژک )

در عوامژژک  آموزانزبژژاننژژردن  نبژژشژژان راشدردشژژا ریشژژه در تدژژاوتکژژارگ رن صژژ    هبژژ

 دریانژژک رمنعلژژ آمژژوزان کژژه زبژژان انگو ژژهبه ؛(2105، 5و رایژژان 0دارد )دور  ژژهشیصژژ ت  

،   ژاز در ت جژه دشنژو یژطو  عملکژرد متدژاوت  از خژود  شژان مژ  ،یکسانآموزش  مطال  

 تژژثی رمدژژرم بژژه شژژناخک عوامژژک شیصژژ ت  کژژه ایژژتداده از راشدردشژژان نراشژژناخت  را ت ژژک 

 شود  دشنو احسا  مبرار م 

 ژژام  «گرای کمژژا »از  تژژوانم  6ترب تژژ از م ژژان عوامژژک شیصژژ ت  مهژژن در روا شنایژژ  

یژژو ویوگژژ  نژژردن  عنوانبژژه، 2چنژژووجه  گرای کمژژا (  2101، 2و بر ژژ  1)دول نژژ  بژژرد

                                                           
1. Matthews 

2. metacognitive strategies 

3. Goh 

4. Dörnyei 

5. Ryan 

6. educational psychology 

7. Deuling 

8. Burns 
9. multidimensional perfectionism 
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بژژه  گ را هیژژیک توجّژژهو شژژا نعّال ّژژک  یصبژژ تلژژاا ان و ژژه جهژژک ا جژژام »پ د ژژوه، بژژه 

 صژژورتبهآ دژژه شنژژوز شژژود  لژژام مژژ طا (056، ص  0220، 2و نلژژک 0)شویژژک «اخطاشژژ

شژژان چنژژووجه  بژژر ایژژتداده از مهژژارت گرای کمژژا  تژژثی ر ،دب ژژم مشژژیص   سژژک

بژژران حژژک ایژژن شژژن وارن زبژژان دوم ایژژک   شژژانمهارت اًنراشژژناخت  شژژن وارن و متعابدژژ

نراشژژناخت  و  راشدردشژژان ،گرای کمژژا ارتدژژاب بژژ ن   ظژژرنمشژژکک، ابتژژوا   ژژاز بژژه تد ژژ ن 

 شان شن وارن ایک مهارت در هایک

، و مهژژارت شژژن وارن گرای کمژژا   شژژوه در زم نژژکمدژژود ت ی ژژم ا جژژام رمنعلژژ 

و مهژژژارت شژژژن وارن در ارتدژژژاب بژژژا  گرای کمژژژا  در بژژژاادن شژژژان متعژژژوّپژژژووش 

خودکارآمژژون  ،پژژ   رو ، در میالژژ روازایژژن ا وجژژود دارد مجژژ ّ صژژورتبه 1خودکارآمژژون

مسژژتول  بژژران ا جژژام   ظژژرنمدژژا     ظژژر گرنتژژه شژژوه ایژژک تژژا درمتر ژژر م ژژا ج   عنوانبژژه

 ی بژژاور و بوژژاوت شژژیص از توا ژژا» عنوانبژژه، ت ی ژژم وجژژود داشژژته باشژژو  خودکارآمژژون

در ایژژن پژژووش  ( 1، ص  0221، 0را)بنژژوو «خژژاص ف ژژتکل ویژژا جژژام  نخژژود بژژرا

چنژژووجه  را از طریژژم راشدردشژژان نراشژژناخت  بژژه  گرای کمژژا ات تژژثی رپلژژ  کژژه  عنوانبژژه

شمدنژ ن، پژووش   در  ظژر گرنتژه شژوه ایژک  ،کنژومهارت شن وارن زبژان دوم وصژک مژ 

ایژژک کژژه در  5پویژژا ۀشژژان پ د ژژومجموعژژه  ظریّژژ حاضژژر تلاشژژ  بژژر ایژژتداده از مدژژاش ن 

 شژژود یژژاد مژژ برجسژژته   یّژژیژژو  ظر عنوانبژژهشژژان روا شنایژژ  شیصژژ ت  از آن پژژووش 

؛ ایژژک 6چنوگا ژژه  ژژوآورن دیگژژر پژژووش  حاضژژر، ایژژتداده از ت ل ژژک چنوبیشژژ  م ژژا ج 

بژا  بژا متر ژر وابسژته را بژ نپ   وجه ان کژه ارتدژاب متر رشژان چنژوت ل ک آمارن پ د ژوه

 دشو شان متر رشان م ا ج  مورد برری  برار م مؤلده در  ظر گرنتن

 پردازد:ات ذیک م به برری  نرض ّ شوها جامشان این  وشتار با ایتناد به پووش 

                                                           
1. Hewitt 

2. Flett 

3. self-efficacy 

4. Bandura 

5. complex dynamic systems (CDS) approach 

6. multicategorical multiple mediation analysis 
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ا ( بژژگراکمژژا  ایژژازگار و م ژژر  گرای کمژژا یژژازگار )در میابژژک  گرای کمژژا  ل ۀ او فرضددی 

مطلژژوا از راشدردشژژان نراشژژناخت  و  هایتژژاً عملکژژرد  یژژطو  بالژژان خودکارآمژژون، ایژژتدادۀ

 ، مرتدط ایک؛بهتر در مهارت شن وارن زبان دوم

ت  شژژن وارن و خودکارآمژژون تژژثی ر مسژژتی ن م دژژک بژژر راشدردشژژان نراشژژناخ  ۀ دومفرضددی 

 مهارت شن وارن دارد؛

مهژارت شژن وارن بژا بژر   کلّژ  و تژثی ر  سژد ن مسژتی ر ژتثی ر م گرای کما  ۀ سوم فرضی 

زبژژان  نوار شژژن  نراشژژناخت نراشدردشژژادر  ظژژر گژژرنتن  یژژ  م ژژا ج  خودکارآمژژون و 

 دارد؛ آموزان

 عنوانبژژهتوا نژژو خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت  شژژن وارن مژژ  چهددارم ۀ فرضددی 

آمژژوزان و عملکژژرد آ هژژا در مهژژارت زبژژان گرای کمژژا عوامژژک م ژژا ج  در ارتدژژاب بژژ ن 

 شن وارن عمک کننو 

 پژوهشی چارچوب نظر ه وپیشین. 2

، وجه چنژژو گرای کمژژا مدژژا    ظژژرن اجمژژال  بژژه  صژژورتبهدر ایژژن بیژژ  ابتژژوا 

شژژان خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت  خژژواش ن پرداخژژک و یژژ   بژژه پژژووش 

 اشاره خواش ن کرد  شوها جاممرتدط 

 چارچوب نظری. 1. 2

بژژه ا جژژام تمژژام و  تمایژژکبژژه  ،وجه یژژو ویوگژژ  شیصژژ ت  چنژژو عنوانبژژه گرای کمژژا 

نژژراد یژژ ای  در یژژادگ رن اهبژژ تژژثی رشژژود  ایژژن ویوگژژ  شیصژژ ت  کمژژا  امژژور اطلژژام مژژ 

مربژژوب   ل ّژژاوّت ی یژژات   خژژاص دارد صژژورتبهعژژام و یژژادگ رن زبژژان ا گل سژژ   صژژورتبه

ان کرد ژو؛ ویوگژ  نژردنیژو ویوگژ  نژردن مندژ  یژاد مژ  عنوانبژهاز آن  ،گرای کمژا به 

و  1، یژو2، شویژک0)نلژک گژااردات میژرا بژه جژا مژ تژثی رکه تنها ابعژاد مندژ  داشژته و 

                                                           
1. Flett 

2. Hewitt 

3. Su 
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 ۀدیگژر یژو یژاز گرای کمژا ، ترب تژ ا امژروزه در ت ی یژات روا شنایژ  امّژ ؛(2106، 0نلک

بژه یژه  ژوی ت ژ   گرای کمژا در مدهژوم جویژو،   (2100، 2)ایژتوبر   سژکمند   عونبُتو

و  0« ایژژازگار گرای کمژژا »، 1«یژژازگار گرای کمژژا »شژژود: ا تیسژژ ن مژژ شیصژژ ت  مجژژ ّ

از خودکارآمژژون بالژژای  برخژژوردار  معمولژژاً ،یژژازگار گرانکمژژا انژژراد   5«گژژرام رکمژژا »

، 1و بلنکسژژتاین 6م لژژ کننژژو )بهتژژر عمژژک مژژ  ،شسژژتنو و در ایژژتداده از راشدردشژژان شژژناخت 

؛ مدژژرن باشژژنودر امژژور خطاشژژا ا جژژام از  ا ژژوتلااشمژژواره در ایژژن انژژراد شمدنژژ ن (  2111

ن تژژا کارشژژا ا ژژوتلاابالژژای  از خژژود دار ژژو و شمژژواره در  ا تظژژاراتایژژتا واردشا و یژژط  

 ایژازگار  گرانکمژا در یژون دیگژر انژراد ا جژام دشنژو   ممکژنرا به بهتژرین   ژو  م وله

یازگار توب  ا جژام امژور بژه بهتژرین شژکک را دار ژو بژا ایژن تدژاوت کژه  گرانکما شما نو 

ان از شژژو و؛ ارزیژژاب  مندژژ ا مژژ مشژژوّ تشژژوّبهاز خطاشژژان خژژود ب مارگو ژژه   بژژه صژژورت

ایژن انژراد شمژواره   اگژر کارشژا را بهتژر از دیگژران ا جژام دشنژو  حتّژ ،خود دار ژو عملکرد

چنژ ن تردیژون از مواجهژه بژا کارشژا  خژاطر بژهام امور دچار تردیژو شسژتنو و گژاش  جدر ا 

م ژژر (  2121ن و خواجژژون، برآبژژاد) ا واز ژژورا بژژه تعویژژم مژژ  آ هژژاشژژرا  دار ژژو و 

دیگژژر را  گرای کمژژا بژژران دو  ژژوی  ذکرشژژوهشژژان انژژرادن شسژژتنو کژژه ویوگژژ  گراشژژاکما 

زیژادن بژه  اشمّ ّژک ؛ ایایژاًصژرارن بژه ا جژام دب ژم و کامژک امژور  وار ژو وار و  این انراد ا

یژط   دشنژو؛  ظژن نژردن زیژادن  وار ژو و معمولژاًاینکه در کارشژا دچژار خطژا شژو و  مژ 

 ( 2100)ایتوبر،  کننوبه خود ت م ک  م را بالای  از ا جام کارشا 

ان نژژردن، عدژژارت از بژژاور بژژه خژژود و ا ووختژژه عنوانبژژهخودکارآمژژون ، از یژژون دیگژژر

بژه تعویژم ا ژواختن  جانبژهک ام امژور دشژوار بژا پژرداختن بژه مسژائاعتماد به توا ای  در ا ج

شژژروی کارشژژا، صژرش تلژژاا بژژران ا جژژام در  ژژای  ا  خودکارآمژژون بژژه معنژان توایژژک آ هژا

(  0221)بنژژوورا، شژژان ا جژژام امژژور ایژژک مواجهژژه بژژا یژژیت آ هژژا و بردبژژارن و پشژژتکار در 

                                                           
1. Flett 

2. Stoeber 

3. adaptive perfectionist 

4. maladaptive perfectionist 

5. non-perfectionist 

6. Mills 

7. Blankstein 



 ، شمارۀ دومچهارممطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و                                                    022 

 

آموزشژژ ، ارتدژژاب تنگژژاتنگ  بژژا  شژژاننعّال ّکا جژژام   خودکارآمژژون در زم نژژ ،روازایژژن

د دار گرای کمژا  ازجملژهشژان آموزشژ  شژان شیصژ ت  انژراد در م ژ طعواطف و ویوگژ 

دول نژژ  و بر ژژ ،  م ا عنوانبژژه) در ایژژن زم نژژه وجژژود دارد شژژمارنب شژژان و پژژووش 

از طرنژژژ  مدژژژاش ن  ظژژژرن خودکارآمژژژون ارتدژژژاب (  2101، 2و  واکژژژوی  0کژژژال ن؛ گ2101

  دیکژژ  بژژا راشدردشژژان نراشژژناخت  مژژورد ایژژتداده در یژژادگ رن زبژژان دوم دار ژژو  در ایژژن 

گژودرزن،   مو ژه عنوانبژه) ایژک گرنتژهتژا کنژون صژورت  سژ ارنب شژانپووش باا   ژ  

  (0121؛ نت   و درخشان، 2021، 1یابوکاش ؛ 2100بوم، بنسول  و پ  

نراشژژناخک ( مطژژر  شژژو  2021) 5لژژ ن بژژار تویژژط نلژژاو بژژران اوّ 0«نراشژژناخک»مدهژژوم 

 ینژژوشان ذشنژژ  خژژود و توا منژژون در ارزیژژاب  مژژواوم و ت ژژکآعدژژارت از آگژژاش  نژژرد از نر

جویژژو و یژژادگ رن  اطّلاعژژاتینژژوشان ذشنژژ  شنگژژام رویژژاروی  بژژا آکنتژژر  بژژرار دادن نر

بژژا  شژژونمواجهایژژک  نراشژژناخک شمدنژژ ن مژژرتدط بژژا احسایژژات شنگژژام  جویژژومدژژاش ن 

بنژابراین نراشژناخک بژه دو بیژ  ایایژ   ؛(2100، 6شژان یژیک ایژک )گژو و شژونعّال ّک

 ینژژوشاآآن نر دادن بژژرارت ژژک کنتژژر  آگژژاش  از نرآینژژوشان ذشنژژ  و شژژود: تیسژژ ن مژژ 

    (0121ا د ،  )ام رن، بنسول  و ب

، گژژژو، 1، و ژژژورگریدکتدژژژاب بژژژا نرآینژژژوشان نراشژژژناخت  شژژژن وارن زبژژژان دوم،ردر ا

 ،گ ژژرن از مدهژژوم نراشژژناخک در روا شنایژژژ بژژا بهژژره (2116) 2و تدیژژوترن 2مارشژژا 

 راشدردشژژان نراشژژناخت  شژژن وارن عامژژک در ارتدژژاب بژژا پژژن  ه داده وئژژچژژارچوب   ظژژرن ارا

، 02«ریژژ ن و ارزیژژاب بر امژژه»، 00«ذشنژژ   ترجمژژ»، 01«شژژوهشژژوایک توجّژژه»مشژژیص کرد ژژو: 

                                                           
1. Gnilka 

2. Novakovic 

3. Yabukoshi 

4. metacognition 

5. Flavell 

6. Hu 

7. Vandergrift  

8. Mareschal 

9. Tafaghodtari 

10. directed attention 

11. mental translation 

12. planning and evaluation 



 022                                                          گرای  بر مهارت شن وارن زبان دومجستارن در تثی ر کما  

 

، شژوهشژوایک توجّژه آمژوزان بژا ایژتداده از راشدژردزبژان  2«نژردن شژناخک»و  0«مسثلهحک »

کننژژو  راشدژژرد شژژان شژژن وارن را کسژژ  مژژ نعّال ّژژکبژژه ا جژژام  توجّژژهمهژژارت لژژازم جهژژک 

ذشنژ  بژژه  صژژورتبهرا  شژوهشن وهکنژژو مطالژ  ذشنژ  بژژه زبژان آمژوزان کمژژو مژ   ترجمژ

ریژژ ن و ارزیژژاب  در آمژژاده شژژون جهژژک ا جژژام مهژژارت راشدژژرد بر امژژه   برگردا نژژو زبژژان اوّ

راشدژژرد حژژک یژژک  ا راشگشژژاشژژان شژژن وارن نعّال ّژژکریژژ ن بژژران ا جژژام شژژن وارن و بر امژژه

 ،دا نژوا ژو را  مژ ان کژه شژن وهمعنژ  واهه کژهشنگام نژو کبه زبان آموزان کمژو مژ  مسثله

 شژا گر ایژن ایژک کژه  شژناخک نژردنراشدژرد  ،در هایژک بر ایا  شژواشو حژو  ب  نژو 

 دشژو شژناخک وگژوا مژ  بژه زبژان دوم کسژ  کژه عنوانبژهنرد تا چه حو در مژورد خژود 

 آگاش  دارد 

بژر آن ایژک ر ضژدر ایژن بیژ ، پژووش  حا شژوهعنوانبا عنایک به چژارچوا  ظژرن 

از طریژژم  را آمژژوزان ایرا ژژ بژژا مهژژارت شژژن وارن زبژژان وجه چنژژو گرای کمژژا ارتدژژاب  تژژا

در  علاوهبژژه خودکارآمژژون و راشدردشژژان شژژن وارن نراشژژناخت  مژژورد برریژژ  بژژرار دشژژو 

سژژته در ت ی یژژات ان برجه ظریّژژ- پویژژا ۀشژژان پ د ژژومجموعژژه  ظریّژژ از  ایژژن پژژووش 

، ارتدژژاب متر رشژژان ه  بژژر ایژژا  ایژژن  ظریّژژشژژوه ایژژکایژژتداده  -روا شنایژژ  شیصژژ ت 

شژژان آن مؤلدژژهشژژا و مجموعژژه ، زیژژرئژژگژژاار در یژژو پویژژوه بایژژو در یژژط  ابعژژاد ج تثی ر

تژرن از ارتدژاب بژ ن متر رشژان مژورد  ظژر متر رشا مورد برری  برار گ ر و تژا تصژویر دب ژم

عوامژژک  ارتدژژاببژژران تد ژژ ن دب ژژم  ،دیگرب انبژژه  (2105)دور  ژژه و رایژژان،  پویژژوار شژژود

  گ ر ژژو بژژرارشژژان متر رشژژا در ارتدژژاب بژژا یکژژویگر مژژورد برریژژ  مؤلدژژهگژژاار، بایژژو تثی ر

  ، انژژراد بژژه یژژه دیژژت1انپژژووش  حاضژژر بژژا ایژژتداده از ت ل ژژک خوشژژهدر  ،روازایژژن

  شو وتیس ن م گرا یازگار،  ایازگار و م رکما  گرانکما 

شژو و  ان کژه در بالژا عنژوان شژو تیسژ ن مژ مؤلدژهراشدردشان نراشناخت    ژ  بژه پژن   

شژژا و ابعژژاد بلکژژه زیرمجموعژژه ،  سژژک ر  مژژو  ظژژر ت ی ژژم حاضژژمتر رشژژان کلّژژ ،در ت جژژه

شژان آمژارن ایژتداده از رواچنژ ن ت ل لژ  مسژتل م گ ژرد  متر رشا مورد برریژ  بژرار مژ 

                                                           
1. problem solving 

2. person knowledge 
3. cluster analysis 
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روا آمژژارن  عنوانبژژه (2102، 0  چنوگا ژژه )ح ژژ منایژژ  ایژژک  ت ل ژژک چنوبیشژژ  م ژژا ج

از ایژن  در ت جژهیژازد  شژان چنوبیشژ  و م ژا ج  را نژراشن مژ ت ل ژک داده ،دب مجویو و 

  ایک شوهت ل ک بران ا جام ت ی م پ   رو ایتداده 

 پژوهش ۀپیشین .2. 2

و  ، خودکارآمژژون، راشدردشژژان نراشژژناخت گرای کمژژا مدژژاش ن  اشمّ ّژژکبژژه  توجّژژهبژژا 

در کژه  ایژک شژوهدن ا جژام شژان متعژوّمهارت شژن وارن در یژادگ رن زبژان دوم، پژووش 

 شود:به تعوادن از آ ها اشاره م ادامه 

و آمژژوزا زبژژان دوم،  گرای کمژژا شژژوه در ارتدژژاب بژژا شژژان ا جژژامپژژووش   در زم نژژ

م مژژودن  ؛2106، 2جژژو  یژژان )مورّ بژژ ن گرای کمژژا  در مژژورد  تژژوجّهشژژان بابژژک  مو ژژه

؛ 2101 سژژ ، نرجژژاد  ژژواد وبربژژان دردنآمژژوزان )زبژژان ( و شمدنژژ ن2101شژژهربابک ، 

ت ی یژژات ا جژژام شژژوه بژژر رون  ۀعمژژو( موجژژود ایژژک  2112، 0و شژژورویت  1گرگریژژون

 تژژای  ایژژن ت ی یژژات  شژژان داده ا ژژو  بژژه مهژژارت گدتژژارن زبژژان دوم پرداختژژه آمژژوزانزبژژان

بژژه خطاشژژا و تلژژاا بژژران کژژاربرد صژژ     ازحژژوب   توجّژژهو  گرای کمژژا ایژژک کژژه 

گدتژار زبژان دوم دچژار مشژکک  6شژ وای آمژوزان را در ، زبژان5گو ژهم یاختارشا و تلدظ بژو

مشژژکلات بژژه دل ژژک  مندژژ  گرانکمژژا  آمژژوزانِرنتژژه زبژژانو رنتژژه (2101، 1)یوشژژ وا کنژژومژژ 

شژژو و و بژژه انژژرادن یژژاکک و مندعژژک تدژژویک مژژ  ،ک گدتژژارناحتمژژال  در مواجهژژه بژژا مسژژائ

(  2112، 2و جکسژژون 2)ل ژژو تمژژایل  بژژه شژژروی مکالمژژه و صژژ دک کژژردن در کلژژا   وار ژژو

ورت صژژشژژان ا ژژوک  پژژووش  اینکژژه رمنعلژژ و مهژژارت شژژن ون،  گرای کمژژا   در زم نژژ

بژوم و آخو ژوپور پژ   ،م ا عنوانبژهشژود  بسژ ار خژوب  یانژک مژ  شان مو ه گرنته ایک،

                                                           
1. Hayes 

2. Jones 
3. Gregersen 

4. Horwitz 

5. nativelike 

6. fluency 

7. Yoshida 

8. Liu 

9. Jackson 
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عملکژرد  بژرآمژوزان زبژانو اضژطراا  گرای کمژا  تژثی ربژه برریژ  ( در یو مطالعه 2100)

ن تژژثی ر گرای کمژژا  تژژای  ایژژن ت ی ژژم  شژژان داد پرداختنژژو   چهژژار مهژژارت زبژژا  آ هژژا در 

در پووششژژ  دیگژر، مژرادان، کانم ژژان و بژژر چهژار مهژارت اصژل  دارد   ج ئژ  ،امعنژادار امّژ

آمژوز زبژان 21و مهژارت شژن وارن را بژ ن عژون بُتژو گرای کمژا ( ارتداب بژ ن 2101  رو )

بژژر  تژژای  آزمژژون شژژن وارن  گرای کمژژا  تژژثی رایرا ژژ  برریژژ  کرد ژژو  در ایژژن پژژووش  

 معنادار بود  مند  و کاملاً 0«تانک»

در آمژژوزا زبژژان  راشدردشژژان یژژادگ رنو  گرای کمژژا ت ی ژژم در ارتدژژاب بژژا   در زم نژژ

آمژوزا راشدردشژان  تژثی ر ،2تجربژ شژده  مطالعژدر یژو  (2100ام نژ  و شژاملو )، ا گل س 

و  1از بالژژا بژژه پژژای نشژژن وارن درک مطلژژ    مجموعژژربژژر دو زی گرای کمژژا نراشژژناخت  و 

آمژوز زن ایرا ژ  شژرکک داشژتنو  زبژان 20برریژ  کرد ژو  در ایژن ت ی ژم  0از پای ن بژه بالژا

بنژون شژو و  پژ  از دو جلسژه گژرا دیژتهکمژا  و م ژر گراکمژا   آمژوزان بژه دو دیژتزبان

دو ابژژ ار یژژنج  درک مطلژژ   ،نراشژژناخت  شژژن وارن راشدردشژژانآمژژوزا ایژژتداده از 

 گراشژاکما ه گردیژو   تژای   شژان داد کژه شن وارن از بالژا بژه پژای ن و از پژای ن بژه بالژا ته ّژ

ه طژژرز معنژژادارن در ایژژتداده از راشدردشژژان نراشژژناخت  بژژ گراشژژاکما در میایسژژه بژژا م ژژر 

گژژرا تدژژاوت کمژژا  و م ژژر گراکمژژا دو گژژروه  ،حژژا بااین کرد ژژو  عمژژکشژژن وارن بهتژژر 

 گار ژوگان ایتداده از نرآینژوشان بالژا بژه پژای ن و پژای ن بژه بالژا  شژان  واد ژو   درمعنادارن 

یژادگ رن مهژارت شژن وارن زبژان دوم ک ک د ّژگ ژرن کرد ژو کژه این پژووش  چنژ ن  ت جژه

در پووششژ  دیگژر م لژ  و  انژراد بهتژر بابژک توضژ   ایژک  گرای کمژا بژا در  ظژر گژرنتن 

، خودکارآمژژژون و 6ب رو ژژژ  و 5، ا گ ژژژ ا درو ژژژ گرای کمژژژا (، 2111بلنکسژژژتاین )

 گرای کمژا راشدردشان یادگ رن را مژورد ارزیژاب  بژرار داد ژو   تژای  حژاک  از آن بژود کژه 

یژژازگار در ارتدژژاب مسژژتی ن بژژا خودکارآمژژون و شمدنژژ ن ایژژتداده بهتژژر از راشدردشژژان 

                                                           
1. TOEFL 

2. quasi-experimental 

3. top-down 

4. bottom-up 
5. intrinsic motivation 

6. extrinsic motivation 
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  رابطژ ، ایژازگار بژا متر رشژان یژاد شژوه گرای کمژا شناخت  و نراشناخت  بژود  در میابژک، 

کژژه یژژطو   ایژژک دادهخودکارآمژژون، ت ی یژژات  شژژان   در زم نژژ مندژژ  معنژژادارن داشژژک 

تدژژاب مسژژتی ن بژژا ایژژتداده از راشدردشژژان نراشژژناخت ، پشژژتکار در ربالژژان خودکارآمژژون در ا

بژوم، )گژودرزن، بنسژول  و پژ   ایژکآمژوزان شژا و مونی ژک ت صژ ل  زبژاننعّال ّکا جام 

بژژژا یژژژطو  پژژژای ن  دا شژژژجویان( معتیژژژو ایژژژک 0226  بنژژژوورا )(2112، 0یژژژو ؛2100

و  2شژژان خود ظژژارت رتکننژژو؛ در مهژژاتعلژژک مژژ  شژژانعّال ّکخودکارآمژژون در شژژروی کژژردن 

شژژان آموزشژژ  اجتنژژاا نعّال ّژژککننژژو و از ا جژژام راشدردشژژان نراشژژناخت  خژژوا عمژژک  مژژ 

دن وجژژژود دارد کژژژه در آ هژژژا شژژژان متعژژژوّپژژژووش  ،ترب تژژژ در روا شنایژژژ کننژژژو  مژژژ 

را بژژه یژژایر  گرای کمژژا یژژو متر ژژر م ژژا ج  کژژه  عنوانبژژهپووششژژگران از خودکارآمژژون 

ا ژو  املژ  ایژن ت ی یژات از مژو  م ژا ج  یژازد ایژتداده کژردهعوامک یادگ رن مژرتدط مژ 

گژاار تثی ررا از مسژ ر و پژک خودکارآمژون بژر عوامژک  گرای کمژا  تژثی را ژو تژا بهره گرنتژه

، 0و جژژورو واکژژر 1ایژژتوارت؛ 2101دول نژژ  و بر ژژ ،  م ا عنوانبژژه) یژژادگ رن بسژژنجنو

 گرای کمژژا حژژاک  از ارتدژژاب مسژژتی ن خودکارآمژژون بژژا  شژژوها جامات   ت ی یژژ(2100

ت ی یژژات  شژژان داده شمدنژژ ن    ایژژازگار ایژژک گرای کمژژا یژژازگار و ارتدژژاب بژژرعک  بژژا 

شژژگرن  بژژر درک مطلژژ  شژژن وارن زبژژان آمژژوزان دارد  تژژثی رایژژک کژژه خودکارآمژژون 

خژژاص خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت  شژژن وارن  صژژورتبه(  2100، 5)گراشژژام

شژژان بسژژ ارن در یژژادگ رن زبژژان دوم در تعامژژک بژژا یکژژویگر شسژژتنو و موضژژوی پژژووش 

(  ت ی یژژات در ایژژن 2100رح مژژ  و عابژژون،  ؛2120 مو ژژه یابوکاشژژ ،  عنوانبژژها ژژو )بژژوده

شژژان نراشژژناخت  مطلژژوا از راشدرد ۀعامژژک اصژژل  ایژژتداد عنوانبژژهاز خودکارآمژژون زم نژژه 

تدژاب را رمنعلژ دشژو کژه  شژان مژ  یادشژوه شژانپووش برریژ   ا ژو شن وارن یژاد کژرده

در ایژژن بژژاا جژژام   ظژژرن بژژ ن متر رشژژان مژژورد مطالعژژه در پژژووش  حاضژژر، ت ی یژژ  

پویژژا و  ۀشژژان پ د ژژومجموعژژه  ظریّژژ مدژژاش ن ایژژتداده از  ،علاوهبژژه  ایژژک  گرنتژژهصژژورت 

                                                           
1. Seo 

2. self-regulation 

3. Stewart 

4. George-Walker 

5. Graham 
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 ژژوآورن  ،حاضژژر  در مطالعژژاز ت ل ژژک چنوبیشژژ  م ژژا ج  چنوگا ژژه  گ ژژرنبهژژره شمدنژژ ن

  ا ج ژژم  چنوبیشژژمژژو  ت ل ژژک یژژ ن بژژرار خواشژژو داد   پژژ   رون م یّتژژوجّهبابژژک 

 و شو شخوا ایتدادهدر این پووش   بالاات زیر بران برری  نرض ّ چنوگا ه
 

 
 وخودکارآمدی  طریق ازمهارت شنیداری  و گراییکمال چندگانه یانجیم یچندبخشتحلیل مدل . 1نمودار 

 فراشناختی راهبردهای

 پژوهشروش . 3

کژژه  ایژژک 0بژژه روا ترک دژژ  تژژرب رگ میطعژژ  حاضژژر بیشژژ  از یژژو مطالعژژه  مطالعژژ

شژژان شژژن وارن و گدتژژارن زبژژان آمژژوزان را مژژورد برریژژ  بژژرار داده و مهژژارت گرای کمژژا 

 پژژردازین مژژ مهژژارت شژژن وارن  بیژژ  مژژرتدط بژژاتنهژژا بژژه  ،در جسژژتار پژژ   روایژژک  

ت ی یژژ  توصژژ د  از  ژژوی پ مایشژژ  ایژژک و شژژامک یژژه دیژژته متر ژژر  ،پژژووش  پژژ   رو

یژژازگار  ا گرانکمژژا یژژازگار،  گرانکمژژا چنژژووجه  ) گرای کمژژا  بژژ نپ  ایژژک: متر ژژر 

  مؤلدژژان کژژه شژژامک خودکارآمژژون و پژژن  و م رکمژژالگرا(، متر ژژر م ژژا ج  دو مرحلژژه

                                                           
1. mixed methods design 
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مهژژارت شژژن وارن  بژژا   ر ژژر وابسژژتتم در هایژژکناخت  شژژن وارن ایژژک و راشدردشژژان نراشژژ

روا  ،عنژژوان گردیژژو تژژرپ  پویژژا کژژه  ۀشژژان پ د ژژوهمجموعژژ  ظریّژژ بژژه ایژژتداده از  توجّژژه

  لژژاا در ایژژن جسژژتار از ایژژک شژژوهت ل لژژ  متنایژژ  بژژا اشژژواش پژژووش  در  ظژژر گرنتژژه 

بژژا  بژژ نپ  روا ت ل ژژک چنوبیشژژ  م ژژا ج  جهژژک برریژژ  ارتدژژاب متر ژژر چنژژووجه  

  ایک شوهشان م ا ج  ایتداده شان متر رمؤلدهاز طریم  متر ر وابسته

 کنندگان در پژوهششرکت. 1. 3

وم و چهژژارم کارشنایژژ  یژژدا شژژجویان یژژا    آمژژارن ایژژن ت ی ژژم شژژامک شمژژ  جامعژژ

شژژان کشژژور مشژژرو  بژژه ت صژژ ک بود ژژو و از ا گل سژژ  در ایژژران بژژود کژژه در دا شژژگاهزبژان 

از ایژن زن(   10مژرد و  06) در دیژتر  ا تیژاا شژو و   دژر بژه روا  مو ژ 001ب ن آ هژا 

شژژان رم در دا شژژگاهاهژژچ دژژر دا شژژجون یژژا   61 دژژر دا شژژجون یژژا  یژژوم و  51 ،تعژژواد

ا گل سژ  مشژرو  ت صژ ک  ادب ّژات گل سژ  و ا زبژان  ترجمژ  کژه در دو رشژت کشور بود ژو

دل ژک ا تیژاا دا شژجویان یژا  یژوم  یژا  بژود  21تژا  21کننوگان بژ ن ین شرکک بود و 

شژا بژه کامژک کژردن پریشژنامهمژورد   ژاز بژران   یط  زبژا  ازو چهارم دا شگاه این بود که 

اطم نژژان حاصژژک در ایژژن پژژووش   «آیلژژت »  زبژژان ا گل سژژ  و آزمژژون شژژن وارن پ شژژرنت

بهتژژر از راشدردشژژان نراشژژناخت   ،زبژژا   ب شژژتر  آمژژوزان بژژا تجربژژبژژانزشژژود  از طرنژژ  

شژژود مژژ  نژژراشنایژژن راشدردشژژا بهتژژر   مطالعژژ  زم نژژ در ت جژژهو  کننژژوایژژتداده مژژ 

 ( 0221)و ورگریدک، 

 ابزار پژوهش. 2. 3

امژه بژه روایژ  و ایژتا وارد ایژک کژه در اد یژاختهپ  چهژار آزمژون  اب ار این پژووش 

 پردازین:شا م و پایای  آن

 0و روز دل ژژک 1، لاشژژارت2، مژژارتن0چنژژووجه  کژژه تویژژط نرایژژک گرای کمژژا آزمژژون 

از  ژژوی می ژژا   یژژؤا  15طراحژژ  و اعتداریژژنج  شژژو  ایژژن آزمژژون بژژا  0221در یژژا  

                                                           
1. Frost  

2. Marten 

3. Lahart 

4. Rosenblate 
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انژژراد را مژژورد  گرای کمژژا  ،مژژوانین( کاملژژاً=  5میژژالدن و  کاملژژاً=  0ان )ل کژژرت پژژن   یطژژه

ایژژک:  گرای کمژژا   مؤلدژژشژژ  زیر ۀآزمژژون در برگ ر ژژو یژژؤالاتدشژژو  یژژنج  بژژرار مژژ 

، 0، ا تیژژادات والژژوین1، ا تظژژارات والژژوین2نژژردنایژژتا واردشان ، 0 گرا ژژ  در مژژورد خطاشژژا

( و بژژا 2115) 1اعتدژژار پایژژای  ایژژن آزمژژون تویژژط شژژاوک ن   6و  ظژژن 5تردیژژو در ا جژژام امژژور

تژژا  15/1 بژژ نشژژا مؤلدژژهو اعتدژژار پایژژای  زیر ایژژک شژژوها جژژام  2ایژژتداده از ت ل ژژک عژژامل 

ان ت ی یژژات گسژژترده ۀ  گدتنژژ  ایژژک ایژژن آزمژژون مژژورد ایژژتدادشژژوه ایژژکگژژ ارا  21/1

یژژان بژژا ایژژتداده از م یّ  ایژژک بژژودهترب تژژ  و آمژژوزا روا شنایژژ در  گرای کمژژا   در زم نژژ

را شنایژژای  کژژرده و  گرای کمژژا ان، ابعژژاد کژژارگ رن ت ل ژژک خوشژژهایژژن آزمژژون و بژژه

و بژژا  بنوندیژژته گراکمژا یژژازگار،  ایژازگار و م ژژر  گرای کمژژا اشژیاص را در یژژه گژروه 

 ه در پژووش  حاضژر ل ژاد شژوه ایژک ایژن رویّژ  ا ژومتر رشان مژورد  ظژر برریژ  کژرده

دکارآمژژون ایژژک کژژه تویژژط آزمژژون خو ،دیگژژر آزمژژون مژژورد ایژژتداده در جسژژتار حاضژژر

شژژوه و تر  ژژر کوتژژاه   سژژی دروابژژ ه گردیژژو  ایژژن آزمژژون ته ّژژ( 0222) 01و ایژژم ک 2بوشژژر

آزمژژون خودکارآمژژون طراحژژ  گردیژژو   0222ایژژک کژژه در یژژا   شمکژژارانو  00شژژرر  یانتژژ

مژژوانین(  = 5میژژالدن و  = 0ان )بوشژژر و ایژژم ک بژژا ایژژتداده از می ژژا  ل کژژرت پژژن   یطژژه

از  ا ژژوعدارتپژژردازد کژژه مژژ  یژژؤا  02در خودکارآمژژون   مؤلدژژزیربرریژژ  یژژه بژژه 

ده و ابوشژژر و ایژژم ک اعتداریژژنج  آزمژژون را ا جژژام د  00پشژژتکارو  01، تلژژاا02کننوهشژژروی

جهژژک یژژنج  راشدردشژژان نراشژژناخت   گژژ ارا کرد ژژو  62/1اعتدژژار پایژژای  آزمژژون را 

                                                           
1. concern over mistakes 

2. personal standards 

3. parental expectations 

4. parental criticism 

5. doubts about actions 

6. organization 

7. Hawkins 

8. factor analysis 

9. Bosscher 

10. Smit 

11. Sherer 

12. initiative 

13. effort 

14. persistence 
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شژژن وارن ایژژتداده  نراشژژناخت آگژژاش    زبژژان آمژژوزان از پریشژژنام ۀشژژن وارن مژژورد ایژژتداد

یژژن اطراحژژ  گردیژژو   2116در یژژا   و شمکژژاران شژژو  ایژژن آزمژژون تویژژط و ژژورگریدک

میژژالدن(  کاملژژاً = 6مژوانین و  کاملژژاً = 0ان )آزمژون بژژر ایژا  می ژژا  ل کژژرت شژ   یطژژه

بژژه برریژژ  ایژژتداده و آگژژاش  از شژژ  راشدژژرد شژژن وارن نراشژژناخت   یژژؤا  20و در 

و  مسژژثلهریژژ ن و ارزیژژاب ، حژژک ذشنژژ ، بر امژژه  ، ترجمژژشژژوهشوایک توجّژژهپژژردازد )مژژ 

 نردن(   شناخک

 0111اعتداریژژنج  ایژژن آزمژژون، و ژژورگریدک و دیگژژران ایژژن پریشژژنامه را بژژ ن جهژژک 

ایرا ژژ  و کا ژژادای  در کشژژور کا ژژادا توزیژژ  کرد ژژو و  تژژای  را از طریژژم ت ل ژژک  آموززبژژان

ایژژتداده از راشدردشژژان   ی یژژات گسژژترده در زم نژژعژژامل  برریژژ  کرد ژژو  ایژژن آزمژژون در ت 

اعتدژژار پایژژای  ایژژن آزمژژون تویژژط نراشژژناخت  شژژن وارن مژژورد ایژژتداده بژژرار گرنتژژه ایژژک  

یژژنج  یژژط   منظوربژژهآزمژژون چهژژارم   شژژوه ایژژکگژژ ارا  16/1 (2100) گژژو و شژژو

  بژژوین منظژژور از گرنژژک بژژراردر پژژووش  مژژورد ایژژتداده کننژژوگان درک شژژن وارن شژژرکک

 0«آیلژژت  کمدژژری »شژژان اصژژل  برگرنتژژه از آزمژژون «آیلژژت »آزمژژون درک شژژن وارن 

جهژک ایژتداده در ت ی ژم در مسژایک  ،ایایژاً ،شژان ایژن مندژ ایژتداده شژو  آزمژون( 2101)

 یژژؤا  01ایژن آزمژژون شژژامک (  2105، 2و چنژژ  ات و ا ژژو )مژژآمژوزا زبژژان طراحژژ  شژوه

پژژردازد  آمژژوزان مژژ شژژن وارن زبژژانا ایژژک کژژه در چهژژار بیژژ  بژژه یژژنج  درک مجژژ ّ

گژژاارن  مژژودار ان، تکم ژژک جژژوو  و علامژژکشژژامک جژژان خژژال ، چهارگ ینژژه یژژؤالات

  ایک

پژژردازد و دو شژژان اجتمژژاع  مژژ   بژژه مهژژارت شژژن وارن در م ژژ طدو بسژژمک اوّ 

ایژژک   دا شژژگاش شژژان آموزشژژ  و طمعطژژوش بژژه مهژژارت شژژن وارن در م ژژ بسژژمک بعژژو 

 در بالژژ  مکالمژژه و دو بسژژمک دوم و چهژژارم یژژینرا   شسژژتنو    و یژژومشژژان اوّبسژژمک

 م ایده گردیو  22/1اعتدار پایای  این آزمون در پووش  حاضر 

  

                                                           
1. Authentic IELTS Examination Papers from Cambridge 

2. Cheng 
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 مراحل انجام پژوهش. 3. 3

 کننوهشژژرککدا شژژجویان ایژژات و و شژژا، از رضژژایتمنون گژژردآورن داده  پژژ   از مرحلژژ

 اطّلاعژژژاتیژژژ ن یژژژادآور شژژژو و کژژژه م یّدر ایژژژن پژژژووش  اطم نژژژان حاصژژژک گردیژژژو  

عملکژژرد بژژر ن در بوژژاوت تژژثی رم رما ژژه خواشژژو بژژود و  تژژای  پژژووش   شژژوهآورنجم 

را  0شژژناخت رم جمع ژژکنُژژ کننوگانشژژرککدر ابتژژوا ت صژژ ل  دا شژژجویان  یواشژژو داشژژک  

مربژژوب بژژه یژژن، جنسژژ ک، یژژا  دا شژژجوی  و یژژوابم یژژادگ رن آ هژژا  اطّلاعژژاتکژژه شژژامک 

 2«آکسژدورد» یژط  تع ژ نزبژان آمژوزان مژورد  ظژر در آزمژون  ،ازآنپژ د و  بود تکم ک کر

شژژان ایژژن ت ی ژژم از گدتنژژ  ایژژک داده  دب یژژه( 01ت زمژژان حژژواک ر مژژوّ) کرد ژژوشژژرکک 

و  ادب ّژژاتشژژان مجمژژوی شدژژک کلژژا  متدژژاوت یژژا  یژژوم و چهژژارم دا شژژگاش  رشژژته

بژژور بژژ ن م   پریشژژنامیژژه  ،بعژژو  در مرحلژژآورن گردیژژو  زبژژان ا گل سژژ  جمژژ   ترجمژژ

 یژژژؤالاتشژژژا بژژژه زبژژژان ا گل سژژژ  بود ژژژو و دا شژژژجویان توزیژژژ  گردیژژژو  پریشژژژنامه

ت مژژوّیژژ ن پایژژد داده شژژو  تویژژط م یّشژژا در حژژ ن تکم ژژک پریشژژنامهکننژژوگان شژژرکک

و اختصژاص داده کننژوه یژو کُژبژه شژر شژرککدب یژه بژود   21-25ا جام ایژن مرحلژه زمان 

در زمژان خژارو و یژو شدتژه بعژو بعژو بابژک برریژ  باشژو  شو تا عملکرد آ ها در مراحژک 

از شژو و   «آیلژت »دا شژجویان دعژوت بژه ا جژام آزمژون شژن وارن  ،از وبک کلا  مربوطژه

 دژژر در آزمژژون شژژن وارن  001شژژا، ا جژژام پریشژژنامه  در مرحلژژ کننوهشژژرکک 010م ژژان 

یژژ ن طژژ  ، م یّ«آیلژژت »آزمژژون شژژن وارن   پژژ   از ا جژژام مرحلژژشژژرکک کرد ژژو   «آیلژژت »

 اطّلاعژاتو یژه پریشژنامه را بژه شمژراه  «آکسژدورد» تژای  آزمژون تع ژ ن یژط  یژو شدتژه 

تدژژاوت  «آکسژژدورد»جمع ژژک شژژناخت  آمژژاده کرد ژژو  برریژژ   تژژای  آزمژژون تع ژژ ن یژژط  

 ,  p>0.0. و یژژژا  ت صژژژ ل  p  , 781( = .770 )t>0.0. معنژژژادارن در جنسژژژ ک

080.- ( =770 )t تژژژای  پریشژژژنام، علاوهبژژژهکننژژژوگان  شژژژان  ژژژواد  م ژژژان شژژژرکک   

  کننژژوگان بژژه یژژه دیژژتو شژژرکک برریژژ  گردیژژوان بژژا ت ل ژژک خوشژژه گرای کمژژا 

ا جژژام ایژژن مرحلژژه خژژواش ن پرداخژژک   ۀتیسژژ ن شژژو و کژژه در ادامژژه بژژه   ژژو گرای کمژژا 

                                                           
1. demographic form 

2. Oxford Placement Test 
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آزمژون تع ژ ن  در گرای کمژا تدژاوت معنژادارن بژ ن یژه گژروه  طرنژهیوت ل ک واریژا   

ت زمژژژان ا جژژژام آزمژژژون مژژژوّ   p  , 263( = .771, 3 )F>0.0. ،یژژژط   شژژژان  ژژژواد

دب یژژه جهژژک ا تیژژا   01کننژژوگان بژژه شژژرکک ازآنپژژ دب یژژه بژژود   15 «آیلژژت »شژژن وارن 

 شا به پایینامه مورد  ظر وبک داده شو جواا

 ی پژوهشهایافته. 4

)دول نژ  و شژان پ شژ ن بژا پژووش  رایژتاشن، او   شژا در مرحلژپ  از گژردآورن داده

در جهژژژک  (2115؛ شژژژاوک ن ، 2101 سژژژ ، نرجژژژاد بربژژژان درا ژژژ   ژژژواد و  ؛2101،بر ژژژ 

شژان آزمژون بژا ایژتداده از  تژای  بژه دیژک آمژوه از مؤلدژه، گرای کمژا چنووجه  شمردن 

متمژژای   گژژروهیژژه کننژژوگان بژژه شژژرککان ا جژژام شژژو و ت ل ژژک خوشژژه، گرای کمژژا 

ان بسژ ار مشژابه ت ل ژک عامژک ایژک ت ل ژک خوشژه ،ایایژاًن شژو و  وبنژیژتهد گرای  کما

شژژا، انژژراد را در عامژژک  خلاصژژه کژژردن متر رشژژا در زیرمجموعژژ جانبژژهبژژا ایژژن تدژژاوت کژژه 

ان ان دومرحلژژهبژژوین ترت ژژ  ت ل ژژک خوشژژهکنژژو  بنژژون مژژ ا دیژژتهشژژان مجژژ ّزیرمجموعژژه

آزمژژون   مؤلدژژکننژژوگان بژژر ایژژا   مژژرات دریژژانت  از شژژ  ا جژژام شژژو و شژژرکک

  (0)جوو   به یه دیته تیس ن شو و گرای کما 
 

 چندوجهی گراییکمالای تحلیل خوشه. 1جدول 
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کننژژوگان، شژژرکک گرای کمژژا   ان و شنایژژای  یژژه دیژژتپژژ  از ا جژژام ت ل ژژک خوشژژه

 مربژوب بژهآمژار توصژ د  دوم پژووش  بژا برگژ ارن آزمژون شژن وارن ا جژام شژو و   مرحل

 ( 2م ایده گردیو )جوو   گرای کما یه گروه 
 

 گراییکمالهای . آمار توصیفی متغیرها به تفکیک گروه2جدول 

 
 

شژژان ، شمدسژژتگ  متر ژژر0ات توزیژژ   رمژژا جهژژک ا جژژام ت ل ژژک م ژژا ج ، ابتژژوا نرضژژ ّ

 تژژای  برریژژ  شژژ    در شژژا برریژژ  گردیژژو متر ژژرو ایژژتیلا   1شمسژژا   ، واریژژا  2مسژژتیک

مژاتری  شمدسژتگ  متر رشژا بژه شمژراه و  شژات لژازم مشژاشوه  ان از  یژ  نرضژ ّ شا ه

  شوه ایکآورده  1ضری  آلدان اب ار پووش  در جوو  
 

 پژوهش. ماتریس همبستگی متغیرها به همراه ضریب آلفای ابزار 3جدول 

 
α  15/1با یط  معنادارن کمتر از ضری   دوطرنه: آزمون *؛ ن کرو داخآلدا: ضری 

                                                           
1. normal distribution 

2. multicollinearity  

3. homoscedasticity  
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شژان مسژ ر رگریژ ون بژا متر رشژان ت ل ک چنوبیشژ  م ژا ج  چنوگا ژه، برریژ  مژو 

 کژژهن  وبهیژژازد کژژه شژژامک یژژو یژژا چنژژو متر ژژر م ژژا ج  شسژژتنو را نژژراشن مژژ  0انریژژته

-بژر متر ژر وابسژته م ایژده مژ  بژ نپ    متر رشژان مسژتی ن و کلّژ م ژر، ات مسژتی نتثی ر

  شژژوه ایژژکدر پژژووش  حاضژژر از ایژژن ت ل ژژک ایژژتداده  ،رویژژنازا(  2102)ح ژژ ،  گژژردد

متر ژرن  شژوه ایژک شژان داده  0 مژودار کژه در  گو ژهشمان ،بژ نپ  توض   اینکژه متر ژر 

گژژژرا(، یژژژازگار،  ایژژژازگار و م رکمژژژا  گرانکمژژژا ان ایژژژک )چنوبیشژژژ  و ریژژژته

    و در ادامژژه پژژن  زیرمجموعژژ  در یژژط  اوّمتر ژژر م ژژا ج  اوّ عنوانبژژهخودکارآمژژون 

بژژرار متر رشژژان م ژژا ج  دو تژژا شژژ  در یژژط  دوم  عنوانبژژهراشدردشژژان نراشژژناخت  

 ( 0 مودار یک )ا مهارت شن وارن، متر ر وابسته و  هایتاًا و گرنته

در تیابژژک شژژن برریژژ   گرای کمژژا شژژان در ت ل ژژک م ژژا ج  حاضژژر، عملکژژرد گژژروه

ایژتداده گردیژو بژه ایژن صژورت  2«شلمژرت»دشژ  گردیو  بران این منظژور از ی سژتن  مژره

 گرانکمژژا دو گژژروه میابژژک در گژژرا کمژژا ر م(، عملکژژرد گژژروه D1  )اوّ 1کژژه در تیابژژک

 گرانکمژژا عملکژژرد گژژروه (، D2یژژازگار و  ایژژازگار برریژژ  گردیژژو و در تیابژژک دوم )

 تژای  ت ل ژک چنوبیشژ   ایژازگار مژورد برریژ  بژرار گرنژک   گرانکمژا ار میابژک یازگ

  شوه ایکآورده  0م ا ج  چنوگا ه در جوو  

  

                                                           
1. categorical variables 

2. Helmert coding system 

3. contrast 
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ز بر مهارت شنیداری ا گراییکمالی و کل  مستقیم یرغ . ضرایب مسیر مدل میانجی  اثر مستقیم،4جدول 

 طریق متغیرهای میانجی

 



 ، شمارۀ دومچهارممطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و                                                    002 

 

 
با یط  معنادارن کمتر از  دوطرنه  آزمون **، 15/1: آزمون دوطرنه با یط  معنادارن کمتر از ضری  *

 10/1ضری  
 

یژژازگار )در  گرای کمژژا   پژژووش  حاضژژر مدنژژ  بژژر اینکژژه اوّ  جهژژک برریژژ  نرضژژ ّ

 ۀ( بژژا یژژطو  بالژژان خودکارآمژژون، ایژژتدادگراکمژژا  ایژژازگار و م ژژر  گرای کمژژا میابژژک 

عملکژژرد بهتژژر در مهژژارت شژژن وارن زبژژان دوم  راشدردشژژان نراشژژناخت  و  هایتژژاًمطلژژوا از 

مژورد  و وابسژته بژ نپ  متر رشژان بژر  D2 و D1 شژان مسژتی ن تیابژک تژثی رمرتدط ایژک، 

)جژوو   شژود شژان داده مژ  aبژا  0مسژتی ن تژثی ر ،در ت ل ژک م ژا ج برری  بژرار گرنژک  

عملکژژرد متدژژاوت  در  گرای کمژژا شژژان گژژروهشژژا  شژژان داد کژژه یانتژژه(  0،  مژژودار 0

یژازگار در میایسژه بژا دو گژروه دیگژر  گرانکمژا نو  گژروه شژان مژورد برریژ  داشژتمتر ر

و عملکژژرد بهتژژرن در  کرد ژژوکسژژ  ،  مژژرات ب شژژترن در متر ژژر خودکارآمژژون گرای کمژژا 

گدتنژ  داشژتنو   مسژثلهذشنژ  و حژک   ، ترجمژشژناخک نژردن نشژامهارتایژتداده از   زم ن

عملکژرد بهتژرن  سژدک بژه گژروه   ایژازگار در شژر چهژار متر ژر یژاد شژوه گرانکما ایک 

                                                           
1. direct effect 
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ریژژ ن و ارزیژژاب ، ایژژتداده از راشدژژرد نراشژژناخت  بر امژژه  در زم نژژگژژرا داشژژتنو  م رکمژژا 

ا شژژر دو گژژروه یژژازگار و  ایژژازگار یانژژک  شژژو، امّژژ گرانکمژژا تدژژاوت معنژژادارن بژژ ن 

شژان گژروه ، هایتژاً گژرا داشژتنو و معنادار بهترن  سژدک بژه گژروه م رکمژا عملکرد متداوت 

و شمدنژژ ن در عملکژژرد مهژژارت  شژژوهیکشوا توجّژژهدر ایژژتداده از راشدژژرد  گرای کمژژا 

در  ایژک یژادآورنشژایان متر ژر وابسژته تدژاوت معنژادارن  شژان  واد ژو   عنوانبهشن وارن 

بژر یژایر متر رشژان پژووش  مژورد برریژ   گرای کمژا تنهژا ایژر مسژتی ن  ، یسژک  نرض ّ

 گردد برری  م و چهارم  یوم شانهم ا ج  در نرض ّ تثی رو  برار گرنک

بژژر ایژژتداده از  ن م دژژک مسژژتی تژژثی ر نخودکارآمژژودوم مدنژژ  بژژر اینکژژه   برریژژ  نرضژژ ّ

زبژژان دوم  نوار شژژا در مهژژارت شژژنزبژژان آمژژوزان و عملکژژرد آن  نراشژژناخت نشژژادراشدر

 ,p < 15/1ن )شژژناخک نژژردمسژژتی ن معنژژادارن بژژر  تژژثی ر شژژان داد کژژه خودکارآمژژون ، دارد

01/2-  =t , *01/1- = d41) 15/1) و مهژژژژارت شژژژژن وارن > p , 26/2-  =t , *06/1- 

= b1)   معنادارن مشاشوه  شو   در مورد یایر راشدردشان نراشناخت ،  ت جدارد 

  کلّژ   سژد تژثی رو  ن مسژتیر م تژثی ر گرای کمژا یژوم مدنژ  بژر اینکژه   برری  نرضژ ّ

 نراشدردشژژامهژژارت شژژن وارن بژژا در  ظژژر گژژرنتن  یژژ  م ژژا ج  خودکارآمژژون و بژژر 

 cدارد، مژورد برریژ  بژرار گرنژک  در ت ل ژک م ژا ج ،  زبژان آمژوزان نوار شژن  نراشناخت

بژر متر ژر وابسژته ایژک  ( D2و D1 ) بژ نپژ   شژانتیابک 0  سژد  کلّژ تژثی ر ۀ شان دشنژو

( aشژان مسژتی ن )تثی ر ضژراحاصک ۀبژه علژاو (′c)مسژتی ن  سژد   تژثی رکه حاصژک جمژ  

تمژژام  اعژژواد مربوطژژه در  ( c = c′ + ab( بژژر متر ژژر وابسژژته ایژژک )bو م ژژر مسژژتی ن )

کژه  تژای  حژاک  از آن ایژک  ا ژو مژورد برریژ  آورده شژوه شژانتیابکبه تدک و  0جوو  

 = p , **10/2<  10/1) :  معنژژادار ایژژککلّژژ  سژژد ر تژژثی  ،  و دومتیابژژک اوّشژژر دو در 

D1: c1   10/1و  >p , **00/6 = D2: c2 . شژژژان  سژژژد  م ژژژرتثی ردر خصژژژوص 

 سژژد  م ژژر  تژژثی رکژژه تنهژژا ( 0)جژژوو   دشژژو م تژژای   شژژان ، (D1)  اوّ در تیابژژک 2مسژژتی ن

بژژژر مهژژژارت شژژژن وارن از طریژژژم خودکارآمژژژون معنژژژادار ایژژژک  ی گراکمژژژا مسژژژتی ن 

                                                           
1. relative total effect 

2. relative indirect effect 
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 شژژان  سژژد  م ژژرتثی ر(  یژژایر ارت شژژن وارنمهژژ  خودکارآمژژون              گرای کمژژا )

شژژان  سژژژد  تثی ر، (D2دوم )در مژژورد تیابژژژک   معنژژادار   سژژژتنو  مسژژتی ن در تیابژژژک اوّ

شژان  سژژد  م ژژر تثی ر گرای کمژژا بژه ایژژن صژژورت کژه  م رمسژتی ن ب شژژترن معنژادار بود ژژو

بژر مهژارت  مسژثله و حژک ذشنژ   و ترجمژ شژناخک نژردنمستی ن از طریم خودکارآمژون، 

ایژژک کژژه در شژژر دو  یژژادآورندر توضژژ    تژژای  بژژه دیژژک آمژژوه لژژازم بژژه شژژن وارن دارد  

  یژژازگار در شمژژ گرانکمژژا ، گژژروه 2بژژا ایژژتناد بژژه جژژوو  توصژژ د  ، D2 و D1 تیابژژک 

ذشنژژ ، عملکژژرد بهتژژرن   ترجمژژ ج بژژه تژژای  معنژژادار مژژورد برریژژ  در ت ل ژژک م ژژا ج  

رو ژژون مشژژابه در  ایژژازگار   ژژ   گرانکمژژا  سژژدک بژژه دو گژژروه دیگژژر داشژژک  گژژروه 

  ترجمژژ ج بژژهمژژوارد معنژژادار یژژاد شژژوه   شمژژو در  گژژروه م رکمژژالگرا داشژژکمیایسژژه بژژا 

 ذشن  عملکرد بهترن  سدک به گروه م رکمالگرا  شان داد 

خودکارآمژون ه، بژر ایژا  ایژن نرضژ ّپژردازین  چهژارم مژ   به برریژ  نرضژ ّ یکدر ها

عوامژژک م ژژا ج  در ارتدژژاب بژژ ن  عنوانبژژهتوا نژژو و راشدردشژژان نراشژژناخت  شژژن وارن مژژ 

عمژژک کننژژو  ایژژن نرضژژ ه آمژژوزان و عملکژژرد آ هژژا در مهژژارت شژژن وارن زبژژان گرای کمژژا 

 گژرددی ژو مژ ثدر پژووش  حاضژر ت پ شنهادشژوهبطع  در ت ل ژک م ژا ج  مژو   صورتبه

(110/1 > p , 65/1= 2R , 01/011 = (000, 2)F  )(  در 2102بژژژر ایژژژا   ظژژژر ح ژژژ ،)

م ژژا ج  معنژژادار خواشژژو بژژود اگژژر متر رشژژان  تژژثی ر، چنوگا ژژه  ا ج ژژم  چنوبیشژژ ک ژژت ل

داران عژژود  25% 0اطم نژژان ۀم ژژر مسژژتی ن  سژژد  در بژژاز تژژثی رشژژا تیابژژکحژژوابک در یکژژ  از 

در  تدصژژ کبهو  ایژژک آمژژوه 0کژژه در جژژوو   گو ژژهشمانصژژدر  دژژوده و معنژژادار باشژژو  

  کلّژ صژورتبه ،شژو، در مژو  پ شژنهادن ایژن پژووش  یژوم توضژ   داده  برری  نرضژ ّ

 ؛  و چهژار مژورد در تیابژک دوماوّ مسژتی ن  سژد  معنژادار بژود؛ یکژ  در تیابژک پن  ایر م ژر

از طریژژم متر رشژژان م ژژا ج   گرای کمژژا کژژه   ت جژژه گرنژژکتژژوان چنژژ ن مژژ  بنژژابراین

 تژثی رخودکارآمون و راشدردشژان نراشژناخت  شژن وارن بژر مهژارت شژن وارن زبژان آمژوزان 

   حاضر معنادار ایک  مطالع چنوگا ه  ا ج م  چنوبیش ت ل کگاارد و م 

                                                           
1. confidence interval 
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 گیرینتیجهبحث و . 5

چنژژووجه  بژژر مهژژارت شژژن وارن زبژژان گرای کمژژا  تژژثی ربژژه رو پژژووش  پژژ  در 

آمژژوزان از طریژژم متر رشژژان م ژژا ج  خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت  شژژن وارن 

پویژژا و بژژا  ۀشژژان پ د ژژومجموعژژه  ظریّژژ ایژژن پژژووش  بژژا تک ژژه بژژر مدژژاش ن شژژو   پرداختژژه

 شژان ایژن پژووش  عمومژاًیانتژها جژام شژو   چنوگا ژه  ا ج ژم  چنوبیشژ ک ت لایتداده از 

یژژازگار بژژر ایژژتداده از راشدردشژژان نراشژژناخت   گرای کمژژا لژژوا طم تژژثی ر ۀوکننژژوی ثت

شمدنژژ ن  آمژژوزان و در  هایژژک عملکژژرد آ هژژا در مهژژارت شژژن وارن زبژژان دوم ایژژک زبژژان

 تژژای  پژژووش  حاضژژر  شژژان داد کژژه خودکارآمژژون و ایژژتداده از راشدردشژژان نراشژژناخت  

و مهژژارت شژژن وارن ایدژژان  یژژ   گرای کمژژا عوامژژک مهژژن در تد ژژ ن ارتدژژاب بژژ ن  عنوانبژژه

   تژای  حاصژک از برریژ  نرضژ ّدشنژو  ه مژ ئژو تصژویر بهتژرن از ایژن ارتدژاب اراکننژو م 

بژژا  تژژای   رایژژتاشنو خودکارآمژژون  گرای کمژژا   ارتدژژاب   پژژووش  حاضژژر در بیژژاوّ

( و 2101(، گن لکژژا و  واکژژوی ، )2101دول نژژ  و بر ژژ  )شژژان شژژوه در پژژووش گژژ ارا

یژازگار  گرای کمژا ( ایژک و گژواه ایژن مطلژ  ایژک کژه 2100ایتوارت و جورو واکژر )

یژژو ویوگژژ  شیصژژ ت  بژژا خودکارآمژژون ارتدژژاب مسژژتی ن دارد کژژه  مژژود آن در  عنوانبژژه

عژژژام و راشدردشژژژان نراشژژژناخت  شژژژن وارن  صژژژورتبهایژژژتدادۀ راشدردشژژژان یژژژادگ رن 

در  گرای کمژژا شژژا در زم نژژ  تژژثی ر مسژژتی ن شژژود  یانتژژهخژژاص مشژژاشوه مژژ  صژژورتبه

شژژان م لژژ  و بلنکسژژتاین ایژژتدادۀ مطلژژوا از راشدردشژژان نراشژژناخت  شمگژژام بژژا یانتژژه

،  تژژژای  پژژژووش  حاضژژژر در وجودبژژژااینایژژژک   (2100( و ام نژژژ  و شژژژاملو )2111)

شژا مرژایر بژا بژر مهژارت شژن وارن معنژادار  دژود و یانتژه گرای کمژا خصوص تثی ر مستی ن 

( و شمدنژژ ن مژژرادان و 2100بژژوم و آخو ژژوپور )پژژ    تژژای  گژژ ارا شژژوه در پژژووش 

شژا ذکژر ایژن  کتژه لژازم ایژک کژه در دلایژک مرژایرت یانتژه عنوانبژه ( بود 2101شمکاران )

ا کژژوچک  را تثی ژژو (  تژژای  ارتدژژاب معنژژادار امّژژ2100بژژوم و آخو ژژوپور )پژژووش  پژژ  

یژژو عامژژک  عنوانبژژه گرای کمژژا ( 2101کنژژو و در پژژووش  مژژرادان و شمکژژاران )مژژ 

 عنوانبژه گرای کمژا  در پژووش  حاضژر کژهدرحال  شژوه ایژکعژون در  ظژر گرنتژه بُتو

شژژان در یانتژژه توجّژژه   کتژژ  بابژژک شژژوه ایژژکعژژون در  ظژژر گرنتژژه ویوگژژ  شیصژژ ت  چنوبُ
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و  گرای کمژژا عژژوم وجژژود ارتدژژاب مسژژتی ن بژژ ن  رمنعلژژ پژژووش  حاضژژر ایژژن ایژژک کژژه 

مهژژارت شژژن وارن، بژژا در  ظژژر گژژرنتن متر رشژژان م ژژا ج  در ت ل ژژک چنوبیشژژ  م ژژا ج  

ارتدژژاب  گرای کمژژا ،  نشژژان یژژوم و چهژژارم بژژه آن پژژرداختهچنوگا ژژه کژژه در نرضژژ ّ

 دشو م رمستی ن معنادارن با مهارت شن وارن از طریم متر رشان م ا ج   شان م 

شژژان پژژووش  پژژ   رو در زم نژژ  رابطژژ  مسژژتی ن خودکارآمژژون و مهژژارت یانتژژه

(، 2100شژژان مطالعژژات دیگژژر از بد ژژک گژژودرزن و دیگژژران )شژژن وارن، تثی وکننژژوۀ یانتژژه

ا در امّژژ ،( ایژژک2102( و رزمژژ  و ریژژتگار )2100(، رح مژژ  و عابژژون )2120یابوکاشژژ  )

زم نژژ  راشدردشژژان نراشژژناخت  شژژن وارن،  تژژای  پژژووش  حاضژژر شمسژژو بژژا مطالعژژات 

  کلّژژ صژژورتبهراشدردشژژان نراشژژناخت   ،شژژوهعنواندر مطالعژژات  چراکژژه  سژژک،  یادشژژوه

ان راشدردشژژان مطالعژژ  پژژ   رو پژژن  گو ژژ  مجژژ ّدر  آ کژژهحا  ،شژژوه ایژژکدر  ظژژر گرنتژژه 

تژژرن از اجژژ ان تشژژک ک دشنژژوۀ ا ژژو تژژا تصژژویر واضژژ نراشژژناخت  شژژن وارن برریژژ  شژژوه

مدهوم راشدردشژان نراشژناخت  شژن وارن حاصژک گژردد  دل ژک ایژتداده از ایژن  ژوی ت ل ژک، 

برجسژژته در ان ه ظریّژژ عنوانبژژهشژژان پ د ژژوۀ پویژژا مجموعژژه  ظریّژژ گ ژژرن از مدژژاش ن بهژژره

ه، ارتدژاب متر رشژان تثی رگژاار ت ی یات روا شنای  شیصژ ت  ایژک  بژر ایژا  ایژن  ظریّژ

شژان آن متر رشژا مژورد و مؤلدژه شازیرمجموعژهدر یو پویژوه بایژو در یژط  ابعژاد ج یژ ، 

تژرن از ارتدژاب بژ ن متر رشژان مژورد  ظژر پویژوار شژود برری  برار گ ر و تا تصژویر دب ژم

 ( 2105رایان، )دور  ه و 

داشک که اگژر تنهژا بژه روابژط شمدسژتگ  متر رشژا و یژا ارتدژاب مسژتی ن آ هژا  توجّهبایو 

کژژه در بسژژمک  تژژای   گو ژژهشمان چراکژژه ؛شژژوشژژو، روابژژط دب یژژ  حاصژژک  مژژ بسژژنوه مژژ 

عنوان شو، روابژط معنژادار شمدسژتگ  متر رشژا ل ومژاً در ت ل ژک م ژا ج  معنژادار  دژود و یژا 

ا بژژا تژژثی ر مسژژتی ن معنژژادارن بژژر مهژژارت شژژن وارن  واشژژک، امّژژ گرای کمژژا  ،   اوّدر نرضژژ ّ

  حاصژژک تژژوجّهدر  ظژژر گژژرنتن  یژژ  متر رشژژان م ژژا ج ، ارتدژژاب م ژژر مسژژتی ن بابژژک 

گردیو  دل ک این تدژاوت را بایژو در مدژا   ت ل ژک م ژا ج  جسژتجو کژرد  بژه ایژن معنژا کژه 

شژژو و بلکژژه گا ژژه و دوتژژای  برریژژ   مژژ جوا صژژورتبهدر ت ل ژژک م ژژا ج  تژژثی ر متر رشژژا 

  و  سژژد  چنژژو متر ژژر از مسژژ رشان متدژژاوت و مسژژتی ن، کلّژژ تثی رشژژان مسژژتی ن، م ژژر



 001                                                          گرای  بر مهارت شن وارن زبان دومجستارن در تثی ر کما  

 

شژو و و در ایژن م ژان بسژ ارن از تثی رشژا یکژویگر را خن ژ  برریژ  مژ  زمژانشن صورتبه

ثی ر تژژرن از ارتدژژاب بژژ ن متر رشژژا و تژژتژژر و جژژام تصژژویر  هژژای  دب ژژم  جژژهدر تکننژژو و مژژ 

کژژه در  گو ژژهشمان(  از طژژرش دیگژژر، 2102آیژژو )ح ژژ ، شژژا بژژر یکژژویگر بژژه دیژژک مژژ آن

  ظریّژژ بیژژ  چژژارچوا  ظژژرن عنژژوان گردیژژو، پژژووش  حاضژژر بژژا تک ژژه بژژر مدژژا   

(، ابعژاد ج یژ  راشدردشژان نراشژناخت  2105شژان پ د ژوۀ پویژا )دور  ژه و رایژان، مجموعژه

شژژا بژژه تژژرن از ارتدژژاب بژژ ن متر ژژرتصژژویر دب ژژمشژژن وارن را مژژورد برریژژ  بژژرار داد کژژه 

شژا  ، زیرمجموعژهبرریژ  متر رشژان کلّژ جانبژهه، بژر ایژا  ایژن  ظریّژ گژاارد  مای  م 

  دوم، خودکارآمژژون در نرضژژ ّ ،م ا عنوانبژژهگ ژژرد  شژژا مژژورد برریژژ  بژژرار مژژ و ابعژژاد آن

ا یژژایر راشدردشژژان تنهژا بژژا راشدژژرد نراشژژناخت  شژناخک نژژردن ارتدژژاب مسژژتی ن داشژک و بژژ

مدژژا     رنکارگبژژهشژژان یادشژژوه مرشژژون یانتژژهمژژورد مطالعژژه ارتدژژاب معنژژادارن  شژژان  ژژواد  

  ا ج ژژم  چنوبیشژژ ک ژژت لپ د ژژوۀ پویژژا و شمدنژژ ن ایژژتداده از  شانمجموعژژه  ظریّژژ 

  ایکشا اب ارن منای  جهک ت ل ک داده عنوانبه چنوگا ه

و ایژژتداده از  گرای کمژژا وجژژود ارتدژژاب  ظژژرن بژژ ن  رمنعلژژ بابژژک ذکژژر ایژژک 

 تجربژ   پووششژریژو بژه  ظژر مژ راشدردشان نراشژناخت  و مهژارت شژن وارن زبژان دوم، 

جهژک در تلاشژ  از طرنژ  پژووش  حاضژر  ،در ت جژهدر این زم نه صژورت  گرنتژه ایژک  

تژژا  بژژر آن ایژژکگژژر یر ایژژن بژژاا ایژژک و از طژژرش ددموجژژود در پژژووش   ثپژژر کژژردن خلژژ

شژژان یانتژژه بگشژژایو  گرای کمژژا   در زم نژژشژژان بعژژون راشژژ  در جهژژک ا جژژام پژژووش 

 ۀگ ژژران حژژوزآمژژوزان و تصژژم نمعلمژژان، زبژژانپژژووش  حاضژژر حژژاک  از آن ایژژک کژژه 

شژان شیصژ ت  شژان نژردن در ویوگژ تدژاوت  ان ایژ  در زم نژدا ژ یادگ رن زبان دوم با 

آمژوزان در مهژارت شژن وارن ایدژان رد بهتژر زبژانتوا نژو در عملکژ، مژ گرای کمژا از بد ک 

شمدنژژ ن آمژژوزان و از طژژرش دیگژژر بژژا تیویژژک یژژط  خودکارآمژژون زبژژان یژژ  کننژژو  

مطلژژژوا از راشدردشژژژان نراشژژژناخت  متنایژژژ  بژژژا ویوگژژژ  شیصژژژ ت  و  ژژژوی  ۀایژژژتداد

بژه آ هژا در ایژن  تژوانم آمژوزان بابژک برریژ  بژوده و شا،  یاب ضژعف زبژانآن گرای کما 

ا ژژوای خژژاص  توجّژژهدر راشدردشژژای  کژژه کمتژژر مژژورد  تژژوانم شمدنژژ ن زم نژژه کمژژو کژژرد  

صژ    راشدردشژان  ۀرا بژه ایژتداد آمژوزانزبژانک ژو کژرد و ثایژک ت گرای کمژا شژان گروه
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ایژن مهژن بژا شمکژارن معلمژان و شژناخک دب ژم آ هژا از راشدردشژا  نراشناخت  ترم   کژرد 

یژژو راشکژژار عملژژ ،  عنوانبژژهصژژ ت  زبژژان آمژژوزان بابژژک ا جژژام ایژژک  شژژان شیو ویوگژژ 

 ازجملژژه گرای کمژا شژان گژژروه  ( بژژر ایژن بژاور ایژژک کژه شمژ2110) 0ایژ  ر    وم سژتر

کژان  بدر ژو   ۀنژردن بهژر ۀتوا نژو از جلسژات مشژاورگژرا مژ  ایازگار و م رکمژا  ،یازگار

توا نژو کمژو زبژان آمژوزان مژ   شیصژ تشژان ویوگژ معلمان با شناخک کژان  از  در ت جه

 شان زبا   کننو شایا   به عملکرد آ ها در مهارت

شژژای  در پایژژان ذکژژر ایژژن  کتژژه ضژژرورن ایژژک کژژه پژژووش  پژژ   رو بژژا م ژژوودیک

میطعژژ    بژژه آن اشژژاره شژژو، مطالعژژ تژژرپ  کژژه  گو ژژهشمانلژژ ن م ژژوودیک اوّشمژژراه بژژود  

ا ترک دژ  ایژک کژه در جسژتار پژ   رو بنژا بژه رو تژربژ رگ  و مطالعبیش  از ی ،حاضر

ایژن پژووش   در ت جژهایژن  به م ژوودیک نوژان  وشژتارن تنهژا بژه بیشژ  از آن پرداختژه

  کژژه از یژژایر ابژژ ار اطّلاعژژاتبژژوده و کننژژوگان   بژژر ابژژ ار خودانهژژارن شژژرککتنهژژا متکّژژ

ایژژژک   ل ژژژاد  شژژژوه ،شژژژوهگردآورن یژژژاختاریانته مژژژه    مصژژژاحد ازجملژژژهپژژژووش  

م ژژوودیک دیگژژر ایژژن بژژود کژژه بژژا برریژژ  چژژارچوا  ظژژرن متر رشژژان مژژورد مطالعژژه در 

و مهژژارت  گرای کمژژا دو  ژژوی متر ژژر م ژژا ج  در تد ژژ ن ارتدژژاب  بژژهپژژووش  حاضژژر، تنهژژا 

و مهژژارت شژژن وارن  گرای کمژژا ایژژک کژژه توضژژ    پرواضژژ   شژژو پرداختژژهشژژن وارن 

، نژژردن شژژناخت روانم ژژوود بژژه خودکارآمژژون و راشدردشژژان نراشژژناخت    سژژک و عوامژژک 

مطالعژات در  گژرددپ شژنهاد مژ  روازایژندن در ایژن زم نژه دخ ژک شسژتنو  و اجتماع  متعوّ

یژژایر  گژژرنتن  ظژژر دربژژا شمدنژژ ن شژژا و ایژژن م ژژوودیک جدژژرانبژژا پووششژژگران  ،بعژژون

 ب رداز و  مسثلهری  به بر ،مؤیرعوامک 
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 دربارة نویسندگان

دا شژژجون دکتژژرن آمژژوزا زبژژان ا گل سژژ  در دا شژژگاه یژژ د ایژژک   دحسددن رزمددیمحم 

-روا شنایژژ  زبژژان، روا شنایژژ  ترب تژژ  و رواشژژان پووششژژ  مژژورد علابژژ  ایشژژان زم نژژه

 شان ت ل ک آمارن در علوم ا سا   ایک 
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