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  دهكيچ
 ييارتباط آن با توانا     و رشتة مترجمي ان  يشناخت دانشجو  يبررس ي برا اي هي تالش اول  اين پژوهش، 
ـ    ابتـدا  .ي اسـت فارسـ   بهيسيترجمه از زبان انگل  و شـد،  مـصاحبه  شگاه، بـا كارشناسـان و مدرسـان دان

سـنجي    اعتبـار  .بندي شد  مقوله ترجمه   اتلعمطا  رشتة انيشناخت دانشجو زمينة   در   ك مشتر يها مضمون
با اسـتفاده   چنين،  هم.شد شامل دو مرحله انجام يشي آزمايل عامل و بررسي با استفاده از تحلپرسشنامه

ـ ز طر  ا يريگ  اندازه يها ، اعتبار مدل  ي معادالت ساختار  يساز از مدل   تناسـب   ي درسـت  يهـا  ق شـاخص  ي
ده شـد   يـ  نام (TSC)›› يمترجمرشتة  ان  يشناخت دانشجو ‹‹ة  شد  استاندارد ةپرسشنام. شد يها بررس  گويه
ـ ة پژوهش، محققان رابطـ ي بعدة مرحلدر. ر ساختار استيز ه شامل چهارك  ان دريدانـشجو ة ن نمـر ي ب

 ,r= –.65] را نشان داد يادي مثبت و زيتگج، همبسي و نتا،ردندك ي ترجمه را بررسيي و تواناپرسشنامه

n=42, p<.05] . ي از زنـدگ ييهـا   بـر جنبـه  تـا ان ترجمه است ي دانشجوي براين بررسي ايها اربردكاز 
  .ها شود  در آنة ترجمهزش دوباريا انگيزه و يجاد انگيه باعث اكز شوند ك خود متمريذهن

   .يزبان  فراعوامل، ر، باورك ترجمه، تفتوانايي شناخت، :هاي كليدي واژه
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   مقدمه-1
 .  داشته اسـت يريشرفت چشمگي گذشته پةند ترجمه در طول دو دهي فرايپژوهش بر رو

مانند  (اند  چاپ شدهترجمهرشتة  با  يا رشته اني م هاي بسياري در تحقيقات    در حال حاضر، مقاله   
 از يبرخـ ).  2011ن، ي؛ اوبـرا 2010و و سـوزان،  يس، فـاب ي؛ مـ 2010چ، يگـوپفر  ؛1999هنـسن،  
سون، يـ م( ترجمـه    ي روانـشناس  ائلمس  ترجمه، به  اتمطالعرشتة   يافته بر رو  ي  انجام يها پژوهش

. توجـه دارنـد    )1998دمن،  ي و فر  كامي( در ترجمه    ي فرد   تفاوت يبررس برخي هم به   و   ،)2008
  . شده استي مترجم رشتةانيشناخت دانشجو  بهيمكحال، توجه  نيا با

 يديـ لكنقـش    ، ترجمـه  يها  شناخت در پژوهش   ة مطالع بارة، در ي شناخت ي روانشناس گسترة
) 1997(س و شـرو     كـ دانكتـاب   ن مسئله،   يگذار بر ا   ي آموزنده و تاثير   در واقع، مطلب  . ندك يم فايا

اينك، فراشـناخت، يـا   . است ردهك  هموارزمينهن يشتر در ايقات بي انجام تحق يه راه را برا   كاست  
 مترجمـان   ة راهبردي ترجمه و توانـايي      در مطالع  يا ژهيت و يمز از اه  يشناخت، ن شناخت دربارة   
 افتـه توسـط آنگلـون     ي  انجـام  يارهـا ك شـناخت،    گـسترة د در   يدو پژوهش جد  . برخوردار است 

ه مترجمان بر عـدم     ك بيابند ييها اند راه  ردهك يها سع  آن. است) 2011(شرو   نگلون و آو   )2010(
ه چگونـه  كـ  نيـ نـد، و البتـه ا    يالت فـائق آ   كبر مـش  ند ترجمه   اي فر يابند و در ط   ينان تسلط   ياطم
  . گذارد يها اثر م ت ترجمه آنيفكي خود بر ةنوب ز بهينند نكطور عمل  نيا

 دوم، شـناخت معلـم بـه         زبان يريرده است، در فراگ   كف  يتعر) 2003(ه بورگ   كطور   همان
ن يقت امر ا  يحق ). 81 ص(اشاره دارد   ،  ››نندك دانند، باور دارند، و فكر مي      يه معلمان م  كآنچه  ‹‹ 

 منطـق انجـام   ،در واقع. است گرفته شده مك  ترجمه، دستايياركه نقش موثر شناخت در   كاست  
البتـه  . انـد   روبـرو ي فرازبـان مـسائل شه در ترجمـه بـا       يـ ه مترجمان هم  كن است   ي ا ،ن پژوهش يا
رجمـان را   مفـسران و مت ي ذهنـ ينـدها اي فر انـد  كوشـيده حال    زبان تا به   ي روانشناخت يها دگاهيد

و ) 2004المبـرت،   ( مانند توجه    ي، ذهن يها يژگينقش و  ندها را با توجه به    اين فر يا. كنندم  يترس
 مترجمـان را    ي ذهن يحال، محققان نقش مهم زندگ     نيا  با .اند ردهك مطالعه) 2008و،  ماريت(حافظه  

  .اند ردهكن يدر ترجمه بررس
، چـرا   كمـي  ة و مرحل   مرحلة كيفي  :افته است ي متفاوت، انجام    ةپژوهش حاضر در دو مرحل    

بـراي   .دهـد  ياربرد پـژوهش حاضـر ارائـه مـ    كـ  و  ك در ي برا يشتري ب ياي مزا ي،قيه روش تلف  ك
ـ  يق بـرا  يـ ن تحق يـ  ترجمـه، ا   يهـا   پـژوهش  ةنـ ي شـناخت در زم    يريارگك ب يبررس  پاسـخ   ة ارائ
  :م شده استير تنظي زيها پرسش به

  ؟است ترجمه اتمطالع ةان رشتي شناخت دانشجوةنندكن يي تعچه عواملي. 1
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   و اعتبار دارد؟يياي پاي مترجمةان رشتيشناخت دانشجو پرسشنامةا يآ. 2
   وجود دارد؟يا ها رابطه  آنة ترجميي و تواناي مترجمةان رشتين شناخت دانشجويا بيآ. 3

   موضوعةنيشي پ-2
  اسـت  ي تجرب هاي  شامل تالش  يمترجمرشتة   يها  زبان در پژوهش   ي روانشناس يها دگاهيد
بـدون توجـه    البتـه   ،  ي است  روان يها يژگير آن در و   ي ترجمه و تفس   ي برا يحاتيدنبال توض  ه به ك
، اگـر  براي مثال .گري ديهر چارچوب روانشناخت ا بهي و ي شناختطرحوارة يك ها به انتساب آن به

 ي در آثار  ي ارجاع يصورت قالب  بهاما  ار است،   ي موضوع بحث بس   ياوك روان يت تجرب يچه وضع 
 ، زبـان يشناسـ  ج روانيـ  رايهـا  دگاهيـ د .رود يار مك به) 2004 (ينيوئك، و )2001(نگرام يامانند 
 -ن كنيتـر  اسـمال و كه كـ طـور   همـان . انـد ›› نـد ترجمـه  ي فرامطالعات‹‹ عنوان نوظهور همانند

ـ    يشه نوع ي، هم اند نوشته) 1995(ت  ياندك ، نقـد  يمترجمـ رشـتة   ات در مطالعـ  ي پـژوهش تجرب
جه محور است نه    ي نت ،ن پژوهش يت ا يل خطا وجود داشته است، اما ماه      يه و تحل  يترجمه و تجز  

ـ   ي تحق ةبار ات در ير نشر يش اخ يافزا با توجه به  . ند محور يفرا  يهـا  نـد ي فرا ي بـر رو   يقـات تجرب
لوشـر،   ؛2005؛ هانـسن،  2002امز و چـسترمن،  يلي ؛ و2001يل،  گبراي مثال؛( ريترجمه و  تفس

 يا انداز تازه  چشم،ن پژوهشيه اكرسد  نظر مي به ،)2007م، يكوا مپبل وك؛ 2005پاسته،  ؛2005
  .  باشدمطالعاتاز 

تـوان   يه نمـ  كـ  است   ي مترجمان و مفسران   ي ذهن يندهاين پژوهش، فرا  ي ا اهدافه  كاز آنجا   
 منـابع   . پـژوهش اسـت    ياصـل ة   شده، جنبـ   يآورگرد يها افت، منبع داده  ي ها دست  آن م به يمستق
 گـي  همييگرا تر، درون در مفهوم گسترده .ردكم ي تقسيا ونگرا و مشاهدهدر توان به يها را م داده
 بـا  عمـده  طـور  بـه  درون يجـستجو  ننـد؛ بـا  ك يم مـ يها را خود افراد تقـس  ه دادهاند ك هايي روش
 نيـز  ، وي و بازنگرك مشترة ترجم هاي لك، پروت )1984ن،  مويسون و س  يكار (فكني انديشه  برون
منظـور   بـه پـژوهش حاضـر     . پرسـشنامه  مـصاحبه و     يريگ ميم تص هاي  گزارش ده و يچي پ مسائل
را انتخـاب   آمـاري    ييهـا   روش دانشجويان رشتة مترجمـي،    شناخت   براي اي امهن پرسش ساخت

 ي ذهنـ  ي در زنـدگ   ياديق ز ينش عم يما ب ‹‹: رده است كان  يب) 2012(ه مونوز   كطور   همان. ندك يم
  .)170ص (›› اند هنوز خيلي كم يبارسنجاعتدر بارة قات يم، اما تحقيا دست آورده مترجمان به

   روش -3
  .پردازد مي هاي مربوطه  گردآوري داده به يمك روند و يفكي رونددو بخش در ن پژوهش، يا
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  يفكي روند:  بخش اول-3-1
  اسـالمي واحـد   از دانـشگاه آزاد يسي زبان انگل ي مترجم ة رشت ي دانشجو 145ن بخش   يدر ا 
 تهران واحد   ي و دانشگاه آزاد اسالم    دانشگاه فردوسي مشهد  ، دانشگاه امام رضاي مشهد،      قوچان

 آموختـة  دانـش ان  ين پـژوهش، دانـشجو    يـ ننـده در ا   ك تكافـراد شـر   . ردندك تكتهران شمال شر  
 يارشناسـ كان مقطـع  يدانـشجو هـا   آن . بودنددر حال تحصيل در رشتة مترجمي ا  ي و   يارشناسك
ن بـود  ي را گذرانده بودند ا دورهه پنج   ك ينايل انتخاب دانشجو  ي دل ، و  بودند 8 و   6 هاي دورهن  يب
 يـك ها با اسـتفاده از   ن مرحله از مطالعه، ابتدا دادهيدر ا. ي ترجمه را داشتند  عمل ةها تجرب  ه آن ك

اي شـامل   برگـه ان يدانـشجو  .ه شـامل چهـار سـوال بـود    ك شدند يآورگرد باز ة سادةامنپرسش
را ابتـدا    دورهنـام، جـنس، سـن، و         بـه  مربـوط    ي آمار يها پرسشار و   ك انجام   راهكار موضوع،

شـان در   ي ذهنـ ي زنـدگ مسائل بارةزبان خود در  ان خواسته شد تا به ياز دانشجو . ردندكافت  يدر
 ؛ شـامل  ،امهنران در پرسـش   يـ  مورد پرسش از فراگ    هاي موضوعن  يتر مهم. ندي بگو رابطه با ترجمه  

  .گذارد يم ها اثر ن آةه بر ترجمكها بود   آنيها نشكشه و وايدانش، باورها، اند
ـ  ياه د رهنمو يريارگك هابتدا، با ب    شـامل   يا  سـاده  ةامن، پژوهـشگران، پرسـش    )2007 (ي دورن

 سـواالت در بـارة      .ابنديها را ب    آن ي شناخت يها جنبه تا   ،ردندك عيان توز يدانشجو چهارسوال باز به  
ق يـ ن تحقيـ  اقـان جـا كـه محق   تـا آن  . ها و دانش دانشجويان در بارة ترجمـه بودنـد   تفكر، باور

رشـتة  ان  يا شـناخت دانـشجو    يـ  ي ذهنـ  يه بـر زنـدگ    كـ  يقيران، هنوز تحق  يدانند، در بافت ا    يم
 بـا فلـسفه ضـد    گـام  هـم  يفكي يها ه پژوهشكجا  از آن. ند، انجام نشده استك داللت  يمترجم
 يهـا   داده بررسـي ه و   يـ  تجز ي بـرا  يريدگاه تفـس  يـ  د اين تحقيق هم از   ،   است  بوده يانگار ساده
 فرصت يافتنـد همـة  نندگان ك تكشر . بهره جست باز ةامن پرسش يك شده با استفاده از      يورآگرد
 بازتـاب ز يـ  خـود را ن پيـشين ات يها خواسته شد تجرب  و از آن،سنديدانستند بنو يه مك را  يليدال
 پاسـخ  يزبـان فارسـ    ان هم ملزم بودند به    يو دانشجو نوشته شدند،    يزبان فارس  سواالت به  .دهند

. نندكان  يتر ب  قيتر و دق    را راحت  شانتوانستند خود  ي خود م  يزبان مادر با استفاده از     دهند چون 
 بـارة م در ير مستقيدست آوردن اطالعات غ  بهي را براي روش،ح دادندي ترجمحققان،  اين بر افزون
د ار ببرن ك بهفكني انديشه نام دارد؛      برونه  كدهند   يند ترجمه انجام م   ي فرآ يه مترجمان ط  كچه   آن
صـورت   يصـورت بـازنگر   ا بـه يـ ار ترجمـه و  كـ زمان با   صورت هم  ا به يه  ك ،)1392،  قنسولي(
  .پذيرد مي

ــراي روشــ،محققــان ــضمون محــور را ب ه از كــان ي دانــشجويهــا  پاســخيبنــد  طبقــهي م
ار، اطالعـات  كن ي انجام اي برا.)2007، يدورن(ار بردند   ك  بود، به  آمده دست به باز   يها پرسشنامه
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 و فنـون    يفـ كيل  يـ ه و تحل  يـ  تجز يلكروش فنون     به ،آمده بود  دست ه باز ب  ةامن پرسش ه از ك يفكي
ق يـ  بـاز از طر ةامن حاصل از پرسشيها ابتدا، داده . شدندبررسيه و يل خاص مصاحبه تجزيتحل
ي پيچيـده بـا   هـا   دادهيدهـ  سـازمان .  شـدند يبند  و طبقهيده  سازمان، مضمون محور  يبند طبقه

 يهـا  رارهـا و پاسـخ  كشـده بـا حـذف ت       يسيـ  رونو يهـا  پس از آن، داده   . رونويسي انجام يافت  
 يبنـد  ، جـدول عوامـل   با توجه بـه آمده دست به يها يبند سپس طبقه .  شدنديبند نامربوط طبقه

  .شدند

   يمكل يتحل:  بخش دوم -3-2
 شـناخت   ةنامپرسـش  يسـنج  شـان سـاخت و اعتبـار        هدف محققانن مرحله از مطالعه،     يدر ا 
امه را نن پرسـش يريـ  زيهـا   مولفـه ،ل عامـل يـ  تحليريگ ارك ه با به  كترجمه بود   شتة  ران  يدانشجو
 ، باز پاسـخ   ةپرسشنام  به بيشتره  ك دانشجو بودند    135ن مرحله   ينندگان ا ك تكشر. ردندك مشخص

. كنندگان در مرحلة قبلـي، از ادامـة همكـاري انـصراف دادنـد               نفر از شركت   10 .اند جواب داده 
  .ها انجام شد  دادهيآورگرد يهم برا يشي آزمايا مطالعه

 يحـال طراحـ   ار ترجمه تا به  ك در   ي شناخت عوامل در بارة  ي معتبر ةامنچ پرسش يه ه كاز آنجا   
شـناخت  ‹‹ بـا نـام      يا امهن پرسـش  يسـنج  نشده بود، اقدام مهم پژوهش حاضر، ساخت و اعتبـار         

 عامـل : ه عبارتنـد از اين پرسشنامه داراي چهار عامل اسـت كـ       . بود›› رشتة مترجمي ان  يدانشجو
 توان كه از آن مي    ي،زبان  فرا عوامل: باور و عامل چهارم   : ر، عامل سوم  ك تف :دانش، عامل دوم  : اول
 بعـد،  ةن، در مرحلـ يـ ا بـر  افـزون  .د كـر  اسـتفاده   آتـي قـات ي انجـام تحق ي بـرا يصورت ابزار به

 2اب خوانـدن  گرفتـه از كتـ  متوسـط بر  زبـاني   سطح  با   يه متن خواندن  كان ملزم شدند    يدانشجو
 تـرين  كـم ه ك چرا ،بود) 407قا يدق( واژه 400ش از ي بحاويمتن . نندكرا ترجمه   ) 2009ور،  يز(

  .لمه استك 400) 2009(م كي ةگفت  ترجمه بهيكت ارزيابي كيفي يتعداد واژگان برا
 يشتريـ نـان ب ياطمتـا بتوانـد    كرد، منسجم شامل سه مرحله را اتخاذ   ي روش ،پژوهش حاضر 

 يها داده امه را با توجه به  ن پرسش يها گويه محققان در آغاز، . ق حاضر ببخشد  ي تحق دنعلمي ش  به
 يابي و ارزشـ   يساز  آزمون كارشناس از دو    محققان،  سپس .ردندك ي طراح يفكي ة از مطالع  برامده

افت بازخورد از يپس از در .نندكرا مشخص ها  گويهاالت كه اشك ترجمه خواستند اتدر مطالع
ـ نپرسـش : ة نهـايي را انجـام دادنـد    مرحلها، محققان آن  .ردنـد ك  دانـشجو پخـش  135ن يامه را ب

 ياطالعـات شخـص    از آن بـه يبخـش  . نوشـته شـدند  يسيـ زبـان انگل  امه بـه هـاي پرسـشن   گويـه 
  در يـك صـفحه  هكـ  بـود  ييهـا   شامل پرسشي اصليها گويه .افتينندگان اختصاص ك تكشر
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 .رفـت  اركـ  گـر بـه  يامال موافقم در طرف دك طرف تا يكامال مخالفم در كرت از يكصورت ل به

ق يـ سـوم تحق  براي سـوال    ها    داده يآورگرد يبرا.  بودند 5 و   1ب  يترت  به ها كمينه و بيشينة امتياز   
 ،ردنـد ك تكن پژوهش شـر   يدر ا گيري آسان    بر اساس روش نمونه   ان  ي نفر از دانشجو   42حاضر،  

 ة ترجمـ كاركردو  يمترجمرشتة ن اين شناخت دانشجوي بةردند رابطك ي سعمحققانه ك يطور به
 .بيابندها را  آن

 ياربرد بـرا  كن  يتر شي ب  كه شد يرونباخ آلفا بررس  كرمول  فق  يامه از طر  پرسشن ي درون ييايپا
. هـا اسـتفاده شـد      گويـه  كل ي درون ي همسان يابي ارز يورد، برا ان بر ياز ا .  را دارد  يياي پا ةمحاسب
 يرونبـاخ بررسـ   ك يز با استفاده از آلفـا     ينامه ن پرسش دي جد يها  مولفه ي درون يياي، پا اين بر افزون
 شـروع  يس همبستگ ي ماتر يكل عامل از    يه تحل كجا   امه،  از آن   سنجي پرسشن   براي اعتبار  .شدند
ق يـ  از طر20 ةنـسخ  SPSS  را با استفاده از نرم افزاريس همبستگي، ابتدا ماترمحققانشود،  يم

. ردنـد ك نيـي  تع را 1س بزرگتـر از     ي ماتر ةژير و يدمقا رهاين هر جفت از متغ    ي ب ي همبستگ ةمحاسب
) 2011ن،  يـ الك(ق شـاخص تناسـب      يـ ز از طر  يـ  ن يريـ گ  انـدازه  يهـا  ن، اعتبـار مـدل    يا بر افزون
 ،  V2/doي، بـرا ي با اسـتفاده از مـدل معـادالت سـاختار    عدي، محققان بةدر مرحل. شد يبررس

ـ (TLI) سير لوئك، شاخص تا(GFI) شاخص تناسب برازش  ، (CFI)ي قـ يرازش تطب، شاخص ب
 يهـا  بـودن مـدل    يافكـ زان  يـ ردند تـا م   ك را انتخاب  (RMSEA)شه  ين ر يانگي م يبي تقر يو خطا 
اند، ارزش نرمال    كردهشنهاد  يپ) 2008(ت  يه تسنگ و اشم   كطور   همان. دهند  را نشان  يريگ اندازه

v2 90/0≥  بـرازش آن   يه شـاخص خـوب    كـ ت  سـ قبول ا   قابل يقبول بوده و مدل     قابل 3متر از   ك 
ان از ي دانـشجو نمـرة ان يـ  مةرابطـ   مربـوط بـه  يهـا   داده بررسـي ه و   ي  تجز  يبراسرانجام،  . باشد

رسـون  ي پ يب همبـستگ  يها، فرمـول ضـر      آن ة ترجم كاركرد ترجمه و    ةان رشت يشناخت دانشجو 
  . شداستفاده 

  قي تحقيها افتهي -4
   باز ةامن از پرسشهاي برامده نتيجه -4-1

ار و كـ  بـارة  ترجمـه در    رشـتة  اني شـناخت دانـشجو    بارةدر  اول  سش  پر  پاسخ به  ة ارائ يبرا
  . آمد دست ه باز بةامن عامل از پرسش320 باز استفاده شد و در مجموع، ة ترجمه، پرسشنامةحرف
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   ساختاري-آمده از مصاحبة نيمه دست به ي شناختعوامل. 1جدول 

درصد 
 تراكمي

درصد معتبر  شماره عوامل فراواني درصد

 1 دانش زبان 70 9/21 9/21 9/21

 2 تكاليف خالقانه 59 4/18 4/18 3/40

 3 تجربه 47 7/14 7/14 0/55

 4 عوامل فرهنگي 29 1/9 1/9 1/64

 5 حرفة ترجمه عدم توجه به 55 9/6 9/6 9/70

 6 تكاليف دشوار 19 9/5 9/6 9/76

 7 دانش تخصصي 10 1/3 1/3 0/80

 8 فقدان اشتغال دائم 8 5/2 5/2 5/82

 9 كار ارزشمند 7 2/2 2/2 7/84

 10 اي دانش زمينه 7 2/2 2/2 9/86

 11 اشتياق 7 2/2 2/2 1/89

 12 شدن جهاني 5 6/1 6/1 6/90

 13 عدم توانايي 5 6/1 6/1 2/92

 14 متن اصلي وفاداري به 4 3/1 3/1 4/93

 15 جايگزيني ترجمة ماشيني 4 3/1 3/1 7/94

 16 اجتماعي -يعوامل سياس 3 9/0 9/0 6/95

 17 دانش تئوري 3 9/0 9/0 6/96

 18 مسائل مذهبي 3 9/0 9/0 5/97

 19 گسترة وسيع موضوعات 2 6/0 6/0 1/98

 20 شناسي دانش زبان 2 6/0 6/0 8/98

 21 عنوان نويسنده مترجم به 2 6/0 6/0 4/99

 22 توانايي يادگيري انگليسي 1 3/0 3/0 7/99

 23 منتقدانة مترجمآگاهي  1 3/0 3/0 0/100

  مجموع 320 0/100 0/100 
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و  يبنـد   بر مضمون، طبقه   ي با استفاده از روش مبتن     ك مضمون مشتر  23  را به  عوامل محققان
شـده شـامل    ركـ  ذعوامـل ن يشتريـ ب.  آمده اسـت 1ه در جدول ك ) 2007دورني،  ( كردند   تحليل

، عـدم  )9% /1 (ي فرهنگعوامل، )14%/7(، تجربه  )18/%4( خالقانه   تكاليف،  )21%/9(دانش زبان   
سنده يـ نوعواملي ماننـد متـرجم      . بودند) 5/%9( دشوار   تكاليف، و   )6% /9( ترجمه   ةحرف توجه به 

شـده   تـرين عوامـل يـاد      كم مترجم   ي انتقاد ي است، آگاه  يسي انگل يريادگي ةلياست، ترجمه وس  
  .بودند

 ي مترجم رشتةانة شناخت دانشجوياميي پرسشناي پا-4-2

در . شد رانباخ آلفا استفادهكامه، ن پرسشيياي پا ة محاسب يق حاضر، برا  ي سوال دوم تحق   ةباردر  
 ةدر مرحلـ  .ن زدي تخمـ 73/0هـا را   گويـه ل ك ييايرانباخ آلفا پاك، يشي آزماة مطالعةن مرحلياول

 25ها شـامل   گويهل ك ي برا75/0 ييايب پايرانباخ آلفا، ضرك، با استفاده از  يشي آزما ةدوم مطالع 
اهش كـ  23هـا بـه     گويـه   شد، تعداد    يه چرخش عامل بررس   ك نيپس از ا  . دي مشخص گرد  ويهگ
ش داده شـده    ي نمـا  2ه در جدول    كطور    همان ،شد 76/0 معتبر   ةامن پرسش ييايب پا يافت و ضر  ي

) گويـه  7شـامل    (1عامل  : ن شد يير تع يشرح ز  ز به ي ن ي از چهار عامل اساس    يك اعتبار هر    ،است
) گويه 4شامل   (4  عامل  و 65/0،  )گويه 5شامل   (3، عامل   76/0):گويه 7 شامل (2، عامل   78/0:

59/0.  

  امه ن پرسشييايپا. 2جدول 

 ها تعداد گويه كرانباخ آلفا

0.767 23 

   يسنج  اعتبار-4-3
هـا   ه دادهك ني ايبرا. شد يبررسي تشافك عامل ايق بررسياز طر TSC امهن پرسشيسنج اعتبار

شده، شـامل   ي طراحةامن ابتدا پرسش.گرفت در دو مرحله انجام  يحور م ة شوند، مطالع  يآورگرد
عوامـل  افتن يـ  يبـرا  .شـد   پخـش يشيـ  آزماة اول از مطالعـ ة نفر در مرحلـ 145 ي، براگويه 31

شـد     اسـتخراج   0/1بزرگتر از    گني عامل با ارزش آ    8در ابتدا،   . شد  عامل اجرا  تحليلامه،  پرسشن
. شتر در هر عامل بودنـد يا ب ي40/0 بار   ي دارا گويه 25. گرفت يانس را دربرم  ي از بار وار   %68ه  ك
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ده يـ  هـر عامـل د  يا باالتر بر روي 40/0ذاري با بارگ23 و 13، 12، 3 يها گويهگر، يعبارت د به
ن يبنابرا ،داشتند) < R 90/0(  بااليها يا بارگذاري و يسانيكل ك مش32 و 28 يها گويه. نشدند
  .امه حذف شدندناز پرسش

ـ كـ  KMO سـنجش  با اسـتفاده از  زي را نيريگ بودن نمونه يافكارزش  محققان  1 تـا  0ن يه ب
ن پـژوهش،  يـ در ا .است عامل بررسيه و ي تجزي مقدار براترين  كم6/0 هكردند ك ي بررس،است
ز بـارز   ين) =P 0005/0 > 05/0( قبول است و آزمون بارتلت       ه قابل  ك باشد ي م 69/0ن ارزش   يا

  ). 3جدول (عامل مناسب بود بنابراين، تحليل : بود

  تيروكر و تست بارلت يزر ماياك ةبودن نمون يافكسنجش   .3جدول 

.694 

2275,175 

406 

.000  

  يزر ماياك ةبودن نمون يافكسنجش 
  تيروكتست برلت 
DF 

 دار يارزش معن

 ي بررس ي برا ي محور ة دوم مطالع  ة نفر در مرحل   135ن  ي، ب گويه 25د، شامل   ي جد ةامنپرسش
 19 و 9 يهـا  گويهدوباره، . شد اجرا يتشافك عامل ايق بررسيامه ازطرن پرسشيسنج  اعتبارةدوبار
گـن  ي عامل بـا ارزش آ 8ن بار، ، يا. بود 40/0تر از  مكها   آنيب همبستگيرا ضريشدند ز حذف
گـران تـست    پـژوهش . گرفـت  يانس را دربرمـ ي از بار وار%69ه  كاستخراج شد    1/0 تر از  بزرگ
 ةا نقطـ ي يعيخمش طب با توجه به. ار بردندك به چرخش عامل ي براها عاملن يي تعيرو را برا  كاس
 يركج حاصل از تست اسـ     يشود، نتا  ي صاف م  يآن منحن  ه در ك يي جا يعنيها،   ست در داده  كش

 دهـد  هـا را ارائـه    گويـه تـر از     قيـ  دق يبنـد  تواند گروه  ي م ي راه حل چهار عامل    يكه  كنشان داد   
  ).  1نمودار (
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  اسكرو تست. 1ر نمودا

 يس چرخـش  يزر در مـاتر   كيـ  يسـاز  س با نرمال  كمايوار. شد ينيسپس، چرخش مورب بازب   
 نشان  4ه در جدول    كطور   همان. ردك  عامل را ارائه   يطور مناسب، ساختار اساس    ه به كافت  ي جهينت

ه و عامـل چهـارم   يـ گو 5ن عامـل  يه، سـوم ي گو7ه، عامل دوم ي گو7شده، عامل اول شامل  داده
: دانـش، عامـل دوم    : عامـل اول  : ن صورت نـام گرفتنـد     يد بد ي جد عواملن  يا. اند هي گو 4ل  شام
   .ي فرازبانعوامل: باور و عامل چهارم: ر، عامل سومكتف
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  ها س چرخش مولفهيك  ماتر.4جدول 

  عامل
 گويه 1 2 3 4

   864/0 2 

   779/0 19 

   768/0 5 

   716/0 9 

   698/0 23 

   685/0 7 

   521/0 17 

  809/0  3 

  804/0  15 

  738/0  13 

  665/0-  1 

  662/0-  12 

  582/0-  4 

  578/0  22 

 699/0   11 

 696/0   8 

 665/0   16 

 559/0   14 

 528/0   10 
564/0-    6 
485/0-    20 
421/0-    18 
401/0    21 

 ي عامل اصلبررسيتجزيه و : روش استخراج
  سازي كيسر واريمكس با نرمال :روش چرخش
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هـا    را با دادهيتناسب خوب 20افزار آموس  آمده از نرم دست  بههاي نتيجهن مسئله، يدنبال ا به
هـا را نـشان ندادنـد،      بودن دادهيافك، يريگ هاي اندازه  مدليه برخك نيعلت ا به .داده است نشان

، )6 گويـه ( دانش   گوية يك شامل حذف    ها اصالحيهن  يا.  مدل انجام شد   ي بر رو  هايي اصالحيه
د ن بـو يي پـا يها يعلت بارگذار به) 5 گوية( مورد باور يكو ) 7 گوية و   6 گوية(ر  كدو مورد تف  

 به طور اساسـي   تناسب مدل پس از اصالح،      .  است گويه 19 شامل   يي نها ةامن پرسش .)2نمودار  (
 RMSEA ،07/0مقـدار   . باشـد  ي م3 يمرز ةتر از نقط مكه ك بود V2/df  54/2مقدار. بهتر شد

 بودنـد و  92/0، و 92/0، 91/0يـب  ترت ، بـه  TLIو GFI ،CFIو   باشديم 08/0تر از  مكه كبود 
  .اند 90/0شده  شنهادي پي مرزةهمه باالتر از نقط

  
  TSC يري مدل اندازه گ2نمودار 
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   ترجمهييتوانا  وي مترجم رشتةانين شناخت دانشجوي بة رابط-4-4
و  ي مترجمـ   رشـتة  انيشـناخت دانـشجو   سوال سوم تحقيق در بارة رابطة بين         اي پاسخ به  بر
 يفي حاصل از آمار توص    هاي نتيجه. رسون استفاده شد  ي پ يب همبستگ يها، ضر   آن ة ترجم ييتوانا
 شـناخت  ةام پرسـشن آمـده از  دسـت   بـه هـاي ازي امت يار بـرا  يـ ن و انحـراف مع    يانگيه م كد  دا نشان

 =M ,95/26 ،ترجمه يي تواناة نمر برايو=M= 84/16 SD ,31/81 ي،م مترج رشتةانيدانشجو

63/6  SD=ن يـ ننـده در ا ك تكان شـر يل دانـشجو كتعداد شد،  تر گفته گونه كه پيش همان. است
توانـد از    دانـشجو مـي   ه  ك يازين امت يتر شيه ب كر است   كذ الزم به .  نفر بودند  42بخش از مطالعه    

ـ  يمترجم  رشتة اني شناخت دانشجو  ةامنپرسش ـ   95آورد   دسـت  ه ب ه در  كـ  يازيـ ن امت يتـر  شي و ب
ن پـژوهش،  يـ در ا.  اسـت 45) 2009( مكيسنجش  اريآورد، برحسب مع دست  ترجمه بهييتوانا

 ة نمـر حـداكثر  و 87 ي مترجم رشتةاني شناخت دانشجوةاماز پرسشنآمده  دست  بهة نمرحداكثر
 رسـون ي پ يب همبـستگ  يآمـده از ضـر     ستد  به هاي  نتيجه .بود 39 ترجمه   يي توانا  از آمده دست به
 يي توانـا ة و نمـر ي مترجمـ  رشـتة اني شـناخت دانـشجو  نمـرة ن ي بي مثبت ي، همبستگ )5جدول  (

 راهكـار بـر اسـاس   ).  >65/0r=- , 42,n=  05/0p( دهد  يم  نشانراان در متن ترجمه     يدانشجو
  . شدبا ياد مي زيب همبستگي ضرة اينزان رابطي، م)1992( وهنكشده توسط  ارائه

   ترجمه يي و تواناي مترجم رشتةانين شناخت دانشجوي بيهمبستگ. 5جدول

  توانايي ترجمه  نمره  
  656/0**  1  همبستگي پيرسون

  نمرات  000/0    )دوطرفه(دار  معني
  42  42  تعداد

  . دار است  دو طرفه معني01/0 همبستگي در سطح **

  يريگ جهي بحث و نت-5
 در ياربردكـ  مطالعات و ي قبلي نظر يها انير مطابق با بن    حاصل از پژوهش حاض    هاي نتيجه

 شـناخت،   گـسترة در  ) 2011(گرفته توسـط انگلـون و شـرو          ق انجام يتحق. ن مسئله است  ي ا بارة
ر يند ترجمـه و تـاث     اي فر ي در ط  مشكالتنان مترجمان و حل     يت عدم اطم  يري مد ي چگونگ كدر
ـ ةگران رابط پژوهش. دندكر يت محصول ترجمه را بررس    يفكي بر   ››خود‹‹ ييتوانا ن يـ ن اي مثبت ب
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 يگر ارتبـاط  يديكـ  ترجمـه بـا      توانـايي ه شناخت و    كدند  يجه رس ين نت يا افتند، و به  ير را   يدو متغ 
هـا را    آنيريگ مي مترجمان و تصم  ي ذهن يزندگ) 2006(ن  يب، اوبرا ين ترت يهم  به .ه دارند يدوسو
هـا   ش آن يرايـ ت و يـ فكيمان بـر    ه شناخت مترج  كافت  ي و در  كرد بررسيش ترجمه   يراي و يدر ط 
 زيـ  نيشناس  جامعهگسترةشناخت در ترجمه با  هكدهد  يم حاضر هم نشان پژوهش. گذارد يم اثر

ـ    ق انجـام  يـ حقته  كـ  يو اجتماع ي   اقتصاد عواملژه با   يو مرتبط است، به    مونـوز ة  ليوسـ  هگرفتـه ب
 . ه استداد ن ارتباط را نشانيجود اهم و) 2012(

 تحقيـق  است، ي مدل سبب، ن مدل ترجمهيتر يه قوك) 2008( وساي يواستدالل ال با توجه به
م بـا   يطـور مـستق     مترجمان بـه   ي ذهن ي زندگ ي شناخت يها ه جنبه كد  ي رس اين نتيجه   هم به  حاضر
 ترجمـه   رشتةاني شناخت دانشجوي اساسعواملن پژوهش  ي ا .ها مرتبط است    آن ة ترجم توانايي

 ي فرازبـان   عوامـل  و ر، بـاور  كـ ، تف يامـل شـامل آگـاه     ع ه چهـار   ك دهد يم نشان و ردهك شفكرا  
شناخت مترجمـان     توجه به  طبق نتايج اين بررسي،   ،  يلكطور   به .نندك ي م كمكترجمه  توانايي   به
ن يـ تـر در ا  شي بيها  انجام پژوهشيتواند راه را برا ي و مدهد، دست  بهي جالبيها تواند داده  يم

هـا هـم     دهـد و از مـصاحبه      مـي  رين پرسـشنامه نـشان    گونه كه عوامل زيـ     همان. ندك  هموار زمينه
ه در  كـ چـه     و آن  هـا   از جمله اشتياق، و عواطف آن       مترجمان يتي شخص يها يژگيوآمد،   دست به

ت يـ  بـا موفق يتوجه طور مستقيم و قابل بهاز جمله باورهاي مذهبي گذرد   يها م   آن ي ذهن يزندگ
  . رتبط استها م  آنةنديت در آيموفق د بهيو امدر ترجمه ها  آن

 خـود   ي ذهنـ  ي زنـدگ  يهـا  تواننـد بـر آن جنبـه       يرندگان ترجمه، م  يادگيمانند  م  مترجمان ه 
 .ند تا خود مـشغول ترجمـه شـوند   ك يم  دوبارهةزيا انگيزه يجاد انگيها ا ه در آنكز شوند كمتمر
زبان  يريادگي ي است برا  كيمكه  كرند  يبگ نظر درترجمة درسي   توانند ترجمه را نه تنها       يها م  آن
 كـي مكتوانـد   يه مـ كـ ننـد  ي ببيا  حرفهرا ترجمة  آنهك خود، بل ي زبان ييش توانا ي و افزا  يسيانگل

. ننـد ك نيز تـام  ي را ن  ي زندگ يها نهيق ترجمه، هز  يه از طر  كد  ي جد يها ردن فرصت ك دايباشد در پ  
نبـال  د ننـد و بـه  ك ركـ ند، مثبـت ف ير و باور خود در مورد ترجمه توجه نما كتف د به يان با يدانشجو

 ترجمـه   مطالعـات د در   يـ ق انتشار مقـاالت جد    ي از طر  ،نهين زم ي شهرت خود در ا    ي برا ييها راه
ان يدانـشجو پـس،   .  نباشـند  ي تجار اهدافر  كف  تنها به  ،شندياند يترجمه م  ه به ك يحال  و در  ،باشند
ت اسـت،   ي خوب بحث استعداد و خالق     ةه ترجم كنند  ك يم ركاگر ف . دهند رييد ذهن خود را تغ    يبا
ار بهبـود  ك و پـشت يق آمـوزش عملـ   يـ ت خود را از طر    ي و خالق  ييتوانند توانا  يه م كد بدانند   يبا

 .)1393مدرسي و شمس حسيني، (د بخشن
 و  آمـوزش  در روش     نيـز   و كننـد،  ر و باور توجـه    كتف ه به كشود   يه م ي ترجمه توص  تاداناس به
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ار كـ ر افييـ  دانـش خـود و تغ   و در بهبودقراردهند، نظر   مدان را   ي دانشجو ي ذهن ي، زندگ يابيارز
 يها  آموزش دانشجويان ه به ك كنند ين حرفه سع  ي ا  در واهتمام ورزند،   ار ترجمه   ك  نسبت به  يمنف
ز يـ ت را ن  يـ ن اهم يـ ه ا كـ  بل ،دهنـد  شيهـا را افـزا      آن ة ترجمـ  يي نه تنها توانا   دهند، و  ارائه   يعمل
چنـين،   هـم  .نـد ك يجمـه مـ    تر توانـايي   بـه  ي قابل توجه  كمكها   شه و باور آن   يه اند كدهند   نشان
 ،دهنـد بان  يدانشجو  به بازخورد عاطفي  و هم    يه هم بازخورد شناخت   كشود   يشنهاد م يپاستادان   به

 فنـاوري شدن و    يت ترجمه در گسترش جهان    ياز اهم ها را    آن و   ،قين رشته تشو  يها را در ا    و آن 
ان ي دانـشجو  اشـته باشـند،   توجـه د  ه  كـ رود   يمـ   انتظار استادانن، از معلمان و     يبنابرا. آگاه سازند 

 ، ترجمـه  ةار و حرف  كها در    ت آن ي موفق پس، .آورند ي درس م  يها السك  خود را به   ي ذهن يزندگ
  .ستندي، جدا ني و فرهنگي، اقتصادي، اجتماعيخي تارعواملاز 

 ترجمـه، محققـان    رشـتة اني از شـناخت دانـشجو   يتـر   جامعه يري تصو ةارائدر   بهبود   براي
 هـاي  تحقيـق  انجـام  ي بـرا ي بتوانـد ابـزار  تحقيـق، ن ي در ا  طراحي شده  ةامپرسشن  كه دوارنديام
  رشـتة انيشـناخت دانـشجو  رابطـة  ، اثـر   بررسين  يدر ا . باشد  ترجمه مطالعات ةنيتر در زم   شيب

 در ارتبـاط بـا شـناخت        هـايي  تحقيـق ه  كـ از است   ين.  شد يبررسنيز   ترجمه   توانايي ي با مترجم
شـود   يه مـ  ين، توصـ  يچنـ  هـم . ديـر گ ترجمـه انجـام    ة آمـوزش و حرفـ     بـارة  ترجمه در    استادان
 شناخت مترجمـان در     تاثيرد  ييز تا ي و ن   اين پرسشنامه  اعتبارميزان   ي بررس منظور بهگران   پژوهش
 اني شـناخت دانـشجو  ةامنپرسـش از ن پـژوهش،  يـ در ا . انجام دهندهاي بيشتري تحقيق ترجمه،
ـ  ديگـري مـي   پـژوهش  بـاز هـم   .ها استفاده شـد   دادهيآورگرد ي برامترجمي رشتة تـاثير  د توان
  .كنند ي ترجمه بررس توانايي بررا  رشتة مترجميانيدانشجوهاي زيرين شناخت  مولفه
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