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بینرشــتهای مطالعــات ترجمــه دیــدها های وســیعی را در ســا های اخیــر در

حــوزة تحقیــو و پــژوهن ایــن رشــته هشــود اس ـ
ســم

محصــو نهــایی ترجمــه ،بلکــه بــه پــرداز

شــد اس ـ
اس

در ایــن راســتا ،توجــه نــهتنها بــه
و نقــنآفرینــان اصــلی آن معطــو

از جملــه ایــن امــور بررســی فرآینــدهای شــناختی و احساســی مترجمــان

بـا نرـر بـه تـ ثیر در خـور توجـه موهـوم خودکارآمـدی بـر رفتـار و کـنن افـراد،

پــژوهن حا ــر بــر آن اس ـ

تــا رابطــة میــان خودکارآمــدی مترجمــان و راهاردهــای

حل مشـکل در ترجمـة آنهـا را مـورد ارزیـابی اـرار دهـد بـدینمنرور ،دو پرسـننامه
در زمین ـة موــاهی پایــهای خودکارآمــدی و راهاردهــای ترجمــه راحــی شــد و اعتاــار
آن را ســندید شــد اس ـ
تحقیو شـرک

هوتــادو شــن دانشــدوی ارشــد و دکتــری ترجمــه در ایــن

کردنـد نتـایح تحلیـل داد و محاسـاات آمـاری رابطـة معنـاداری را بـین

احســاخ خودکارآمــدی مترجمــان و راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه آنهــا نشــان
داد از آندــا کــه نقــن باورهــای کارآمــدی مترجمــان در هـ ینن و اعمــا راهاردهــا در
مواجهـه بـا مشــکل در فرآینـد ترجمــه حـاز اهمیـ
آموز
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

 .1مقدمه

بــا توجــه بــه نقــن عوامــل احساســی تقریا ـاً در هم ـة جناــههای زنــدهی بشــر ،تحقیــو
اثربخشی خودکارآمـدی در رفتـار و کـنن افـراد جایگـا شـایان تـوجهی در ایـن سـا ها بـه
ویـــژ در میـــان روانشناســـان و کارشناســـان آمـــوز

یافتـــه اســـ

پـــز از انتشـــار

خودکارآمــدیب بــهســوی یکپارچــهســازی نرریــه دهرهــونی رفتــاری (بانــدورا )6311 ،ایــن
ســاز در باف هــا و رشــتههای هونــاهونی ماننــد مشــکلات مــرتاب بــا ورز
اکنــون آمــوز  ،بهخصــوا انگیـ ة تحصــیلی مــورد بررســی اــرار هرفـ

و ســلام

و

(پــا ار )6331 ،

شــماری از ایــن پژوهنهــا در بــار رابطــة خودکارآمــدی و مهارتهــای زبــانی صــورت
هرف ـ ب ت ـ ثیر خودکارآمــدی بــر موفقی ـ

در درخ ریا ــی و زبــان انگلیســی (ویــح فیلــد،

 ،6331بـــهنقـــل از پینـــری و شـــان  ،)6331 ،خودکارآمـــدی و بـــهکارهیری راهاردهـــای
فراهیــری زبــانی در میــان معلمــان تاز کــار انگلیســی بــهعنــوان زبــان دوم (ســو و وانــ ،
 )5002و همین ــور در بــین داننآمــوزان مدرســه (مــاهو و الیــور ،)5001 ،خودکارآمــدی
و بســـندهی نگـــار

انگلیســـی بـــهعنوان زبـــان خـــارجی (ارخـــان و ســـابان،)5066 ،

خودکارآمـــدی و پیشـــرف

خوانـــدن در زبـــان خـــارجی (انســـولی و الهـــی،)5060 ،

خودکارآمـــدی و مهـــارت شـــنیداری (چـــن و همکـــاران5001 ،؛ رحیمـــی و عابـــدینی،
 ،)5003خودکارآمـــدی و خـــود ارزیـــابی در انگلیســـی بـــهعنوان زبـــان دوم (کورونـــادو-
الیگــرو ،)5001 ،خودکارآمــدی و توکــر انتقــادی دانشــدویان رشــتة زبــان انگلیســی بــهعنوان
زبــان خــارجی (معافیــان و ینــیزاد  ،)5066 ،خودکارآمــدی و موفقیــ

در زبــان انگلیســی

عمــومی (انســولی ،الهــی و هلپــرور ،)5065 ،خودکارآمــدی و خــود تنریمــی( 6انســولی و
ینـــیزاد  ،)5069 ،خودکارآمـــدی و فراشـــناخ

(انســـولی ،خواجـــوی و محدـــوبی،

 )5061ترجمــه کــه از نرــر آندلــونی ( )5060کــنن ردة بالــای شــناختی اس ـ  ،فرآینــدی
متشــکل از تصــمی هیری و راهاردهــای حــل مشــکل تلقــی میشــود بــهعقیــدة درویــن
( )6333محــدودی های چندهانــهای در ســطوو و مراحــل مختلــ  ،فرآینــد ترجمــه را در

1. Self-regulation

راحی و اعتاارسندی پرسننامة خودکارآمدی ترجمه و ارتااط آن

سا پنداه

بر هرفتـه اسـ

هرچـه اسـاخ پـرداز

ترجمـه را راهاردهـا تشـکیل میدهنـد کـه در پـی

آنهــا تصــمی های مقتضــی اتخــا میشــود ،آثــار موجــود حــاکی از بیتــوجهی نســا
آنهاس ـ
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بــه

از رفــی ،ت ـوانن راهاــردی در میــان پــنح خــرد تــواننِ مــد تــواننِ ترجم ـهِ

پکتــه از درجــه اهمیــ

و در حــل مشــکل و براــراری ارتاــاط

فراوانــی برخــوردار اســ

درونی میـان سـایر خرد تواننهـا نیـ نقـن بسـ ایی دارد (پکتـه )5009 ،ایـن خرد تـوانن
در جــای خــود نیــ بــا م لوــة روانفی یولو یــ
شــناختی و رفتــاری و روانحرکتــی 6دلالــ

در ارتاــاط اســ

کــه بــر ســازوکارهای

دارد (پکتــه )5009 ،در نتیدــه ،خودکارآمــدی

و راهاردهای حـل مشـکل در ترجمـه مطـابو ایـن مـد میتواننـد در برابـر یکـدیگر سـهی
باشند با این حـا  ،فقـدان پـژوهن ،مـا را بـر آن داشـ

تـا ایـن ارتاـاط را در ایـن کـاو

بســندی ؛ بــهعاارتی میخــواهی باینــی آیــا خودکارآمــدی مترجمــان بــر فرآینــد پی یــدة
تصــمی هیری و حــل مشــکل حــین ترجمــه ت ـ ثیر دارد ،چگونــه و تــا چــه می ـ ان بنــابراین
س ا های زیر مطرو میشودب
 6آیــا پرســننامة نوســاخته خودکارآمــدی ترجمــه ،از روایــی و پایــایی برخــوردار
اس ؟
 5آیــا پرســننامة نوســاخته راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه ،از روایــی و پایــایی
برخوردار اس ؟
 9آیــا ارتاــاط معنــاداری میــان نمــرات خودکارآمــدی دانشــدویان ترجمــه و نمــرات
راهاردهای حل مشکل آنها در ترجمه وجود دارد؟
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2خودکارآمدی

خودکارآمــدی ،موهــوم اصــلی نرریــة شــناخ
تعری ـ

اجتمــاعی بانــدورا ( ،)6361ایــن هونــه

میشــودب «بــاور بــه توانــایی در ســاماندهــی و اجــرای مراحــل کــاری کــه مســتل م

ادارة مواعی هــای آتــی اســ » ( ،6331ا  )5در ایــن نرریــه ،ســه متدیــر عمــد  ،کــنن
1. Psychomotor
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افــراد را تعیــین میکنــدب رفتــاری ،شخصــی ،و محیطــی ایــن متدیرهــا «نرــام علّ ـیمعلــولی
یکپارچــهای» (بانــدورا ،6331 ،ا  )51را پدیــد میآورنــد کــه بــر یکــدیگر اثــری دوســویه
میهذارنــد یعنــی رفت ـار مت ـ ثر از ســازوکارهای روانشــناختی و عوامــل اجتماعیســاختاری
در وااـ« ،،میـ ان انگیـ  ،حالـات روحـی ،و کـنن اشـخاا بـین از همـه بـر آن ـه

اس

بــاور دارنــد وابســته اسـ

عینــی داشــته باشــد» (بانــدورا ،6331 ،ا )5

تــا آن ــه وااعیـ

در مدموع ،باورِ خودکارآمـدی متوجـه خـود توانـایی نیسـ
اابلی

بلکـه تلقـی از آن ـه بتـوان بـا

موجود اندام داد

شایســته اس ـ

بــه خــا ر داشــته باشــی کــه خودکارآمــدی بــا کارآمــدی ،ع ـ ت نوــز،6

اعتماد بـه نوـز 5و خودشناسـی 9متوـاوت اسـ

کارآمـدی بـه اـدرت اعمـا تـ ثیر ،عـ ت

نوــز بــه حــز ارزشــمندی ،اعتمــاد بــه نوــز بــه وا ای کلیشــهای تــا ســاز ای نرــری
(بانـــدورا ،)6331 ،و خودشناســـی بـــه ارزیـــابی مهارتهـــا و احســـاخ ارزشـــمندی در
راستای رفتار مورد نرر اشار دارد (پا ار )5003 ،
باندورا چهـار مناـ ،را بـرای خودکارآمـدی معرفـی میکنـد کـه شـامل تدربـة بسـندهی،1
تدربــة ییــر مســتقی  ،2ترییـ
همــه مهمتــر اســ

اجتمــاعی ،1و حالــات روانشــناختی 1اسـ

مصــدا اســتنااط متاــ

مناــ ،او کــه از

فــرد از فعالی هــای پیشــین خــود میباشــد

تدربة ییر مسـتقی بیـانگر مـواردی اسـ

کـه شـخم بـا مشـاهدة دسـتاورد سـایرین یـا از

ریــو رویکــرد همانندســازی صــاح

انگیــ شــد و ا مینــان مییابــد بــه اینکــه دارای

همــان توانــایی در کس ـ
کلـامی دیگـران اسـ

موفقی ـ

کـه باعـ

اس ـ

تریی ـ

اجتمــاعی دربــارة ارزیــابی یــا اضــاوت

ارتقـای تصـورات درونـی فـرد میشـود؛ الاتـه در صـورتی

کــه از ســوی افــراد موثــو ،امــین و متخصــم صــورت بگیــرد (بانــدورا )6331 ،در نهای ـ ،

1. Self-esteem
2. confidence
3. self-concept
4. Mastery experience
5. Vicarious experience
6. Social persuasions
7. Psychological states

سا پنداه
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حالــات روانشــناختی بــه ا ــطرار ،نگرانــی ،و انگیختگــی 6م ـ ثر بــر همانهــای شخصــی
هوته میشود
باورهــای خودکارآمــدی ،فعالی هــای انســانی را از ریــو چهــار فرآینــد شــناختی،
انگی شــی ،احساســی و ه ینشــی کنتــر میکننــد (بانــدورا )6331 ،در نرریــة شــناخ
اجتمــاعی ،رفتــار ارادی و آهاهانــه اس ـ

کــه بــا «تــدبیر در جه ـ

هــدفی معــین» (بانــدورا،

 ،6339ا  )666ــابطهمند میشــود بــهواســطة جریانهــای انگیــ محــور متــ ثر از ایــن
پندارها ،تدبیر بـه انگیـ تاـدیل شـد و عمـل متعااـ  ،نیرویـی محـرب بـرای چالنهـای
فــردی محســور میشــود فرآینــدهای احساســی کــه مرتاــه نگرانــی یــا ا ــطرار را در
مواجهـــه بـــا مواعی هـــای بـــالقو خطرنـــاب بـــازهو میکنـــد ،اســـتنااط اشـــخاا از
تواناییهایشــان را تح ـ

الشــعاع اــرار میدهــد خودکارآمــدی نــهتنها عوامــل اســترخ زا را

در اختیــار خــود میهیــرد بلکــه در مقایســه بــا انگیختگــی ا ــطرابی ،پینبینــی درســتی از
رفتـــار را ارازـــه میکنـــد (بانـــدورا  )6339در نهایـــ

اینکـــه در فرآینـــدهای ه ینشـــی،

تصــورات خودکارآمــدی انتخــار حرفــه و محــیب افــراد را در ــو دور زنــدهی تعیــین
میکند
بــهعقیــدة بانــدورا و ســایرین ،خودکارآمــدی در نیــل بــه هــد  ،اندــام و،ــای  ،و هــذر
از چالنهـا نقــن چشـمگیری دارد بــه علــاو  ،تلـا  ،پشــتکار ،و اسـتقام
دهنــد حـــز ادرتمنــد خودکارآمـــدی اوســـ
م ـیدارد کــه هــر فعالی ـ

شــخم نشــان

(پــا ار  )6331بـــراون ( )5000ا،هـــار

شــناختی یــا احساســی بــه دور از اتکــای بــه نوــز و ایمــان بــه

کاراییهــای فــردی در رویــارویی بــا امــور زنــدهی امکــانپــذیر نیســ

برنــارد ()6331

مشخصـــههای خودکارآمـــدی را ایـــن هونـــه بیـــان میکنـــدب صـــاحاان باورهـــای عـــالی
خودکارآمــدی مشــکلات را تکــالیوی ناتمــام میپندارنــد ،از رفــای وجــود جــذر کــار
میشوند ،تعهد صـاداانه در برابـر علـایو و کـردار خـود نشـان میدهنـد ،موفقی هـای خـود
را بــه تــوانن و کوشــن نســا

میدهنــد و خــود را در انــدب زمــانی از شکســ

و

ناخرســندی بازیــابی میکننــد در مقابــل ،خودکارآمــدی در ســطوو نــاز بــه اجتنــار از
1. Arousal
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تکــالی

فعالی هــای دشــوار خــت میشــود افــرادی از ایــن دســ

شمارة دوم

را ورای تواناییهــای

خــود المــداد میکننــد اف ـ ون بــر ایــن ،بــر ناکامیهــا و پیام ـدهای منوــی تمرک ـ میکننــد،
آنهــا را بــه عــدم توانــایی اســتناد کــرد واعتمــاد بــه نوــز را بــیدرن ـ

عل ـ

از دس ـ

میدهند
در پــی ت ـ ثیر فو العــادة خودکارآمــدی ،ایــن موهــوم بــه یکــی از مهمتــرین مو ــوعهای
پــژوهن در حوز هــای هســترد ای از جملــه روانشناســی و آمــوز

تاــدیل شــد اســ

بــهعنوان نمونــه ،تــ ثیر خودکارآمــدی بــر تــرخ (بانــدورا ،)6369 ،افســردهی (دیــویز و
یـــات  ،)6365 ،تســـکین درد (مانینـــ
اشــمی

و رایـــ  ،)6369 ،اســـتعما دخانیـــات (هارســـیا

و دورفلــر )6330 ،و عملکــرد ورزشــکاران (بارلینــ

و آبــل )6369 ،در تعلــی و

تربیــ  ،دامنــة تحقیقــات شــامل کــارکرد حیــاتی باورهــای کارآمــدی در هــ ینن حرفــه و
رشــتة تحصــیلی ،پیشــرف
انگیــ ة علمــی اســ

داننآمــوزان و تدــارر آموزشــی آموزهــاران و موفقیــ

و

(پــا ار  )5009کــولین ( )6365خودکارآمــدی در درخ ریا ــی را

در میــان کودکــان دارای تــوانن کـ  ،متوســب ،و بالــای ریا ــی بررســی کــرد اسـ

نتــایح

حــاکی از آن بــود کــه ســطوو ممتــاز کارآمــدی مندــر بــه اجــرای بهتــر میشــود و فراــی
نمیکنــد از چــه می ـ ان توانــایی بهــر برد انــد محققــانی ماننــد رأخ ( )6335نی ـ بــر نقــن
بنیــادی خودکارآمــدی معلمــان در اهــدا

تعلــی و دســتاوردهای داننآمــوزان صــحه

هذارد انـــد بـــههمـــین نحـــو ،هماســـتگی معنـــاداری بـــین خودکارآمـــدی و موفقیـــ
داننآمــوزان در درخ ریا ـی و انگلیســی در آیــاز و پایــان ســا تحصــیلی وجــود داش ـ
(ویگویلــد6331 ،؛ بــهنقل از پینتــری و شــان  )6331 ،ایــن ســاز در زمینــة راهاردهــای
یــادهیری زبــانآموزهــارانِ بــدو خ ـدم

(ســو و وان ـ  )5002 ،و همــین ــور داننآمــوزان

ابتــدایی و دبیرســتان (مــاهو و الیــور )5001 ،بررســی شــد اســ

کــه هــر دو بــهکارهیری

راهاردهــا را بیشــتر در بــین داننآمــوزان بــا مرتاــة بالــای کارآمــدی خــا ر نشــان میکــرد
تمامی این یافتهها منطاو بـا ادعـای بانـدورا مانـی بـر تـ ثیر فـراوان پنـدارهای خودکارآمـدی
بــر انگیـ و اعمــا بــین از پــینِ فنــون یــادهیری اسـ

در پــژوهن انســولی و ینــیزاد

( )5069هماســتگی معنــاداری میــان خودکارآمــدی و خــودتنریمی معلمــان زبــان انگلیســی

سا پنداه
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بهعنوان زبان دوم بههمرا تـ ثیر عامـل تدربـه و سـن بـهدسـ
بــین خودکارآمــدی تحصــیلی و فراشــناخ
هرف ـ

بــه رو

19

آمـد افـ ون بـر ایـن ،رابطـة

تحلیــل مســیر 6مــورد بررســی اــرار

نتــایح نشــان داد کــه هــر دو عملکــرد علمــی معلمــان کــارآموز را از پــین تعیــین

میکنــد (انســولی و دیگــران )5061 ،از ــر

دیگــر ،کورونــادو-الیگــرو ( )5006تــ ثیری

متقابــل میــان باورهــای عمــومی خودکارآمــدی و خودارزیــابی داننآمــوزان در فراهیــری
زبــان خــارجی یافــ

از ایــن رو ،بــا توجــه بــه یافتــههای تدربــی دا بــر جایگــا ویــژة

خودکارآمــدی در بهر بــری از راهکارهــای مــ ثرتر در تعلــی و آمــوز  ،میتــوان تــ ثیر
احتمــالی خودکارآمــدی و راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه بــر یکــدیگر را فر یهســازی
کرد که بر همین اساخ پژوهن حا ر پایهری ی شد
 .2 .2راهبردهای حل مشکل در ترجمه

بــهنرــر میرســد تعری ـ

روشــنی از موهــوم راهاــرد در ترجمــه اراز ـه نشــد  ،چــرا کــه

اسـتواد های هونـاهونی از آن صـورت هرفتــه و اابـل تعمـی بـه هــر فعالیـ
نیس

هاهی نی ممکن اسـ

ترجمـهای نیـ

اصـطلاحات دیگـری متـل رویکـرد ،فـن و رهیافـ

آن بــهکــار رود بــهری ـ اختلــا

بـه جـای

نررهــای فــراوان ،پژوهشــگرانی هم ــون رینگ ـ ()6361

راهارد ترجمـه را ایـن هونـه توصـی

میکننـدب تـدابیر بـالقو هوشـیارانة مترجمـان در رفـ،

مشـــکلات خـــاا در ترجمـــه در چـــارچور ترجمـــهای معـــین چســـترمن ()6331
ویژهیهــای عــام راهاردهــای ترجمــه را هدفــدار ،مشــکلمحــور ،بــین فــردی و کــاربرد
آهاهانه ترسی میکند آن ـه راهاـرد را از ییـر راهاـرد متمـای میکنـد عنصـر آهـاهی اسـ
(کــوهن )6336 ،بــا ایــن وجــود ،ســگونو ( )6331راهاردهــای ترجمــه را رویکــردی هــ
ارادی و هــ ییــر ارادی میدانــد اقهبنــدیهای مختلوــی بــرای راهاردهــای ترجمــه ارزــه
شــد اس ـ

رینگ ـ ( )6361انــواع راهاردهــا را ،درب مــتن ،5معــاد یــابی ،9معــاد آزمــایی،1

1. Path analysis
2. Comprehension
3. Equivalent retrieval
4. Equivalent monitoring
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چــار ه ینی 6و کوتا ســازی 5میدانــد راهاردهــای رلــ

شمارة دوم

( )6361در مدموعــهای ،ــاهراً

پی یــد تر هندانــد شــد کــه شــامل مشــکلیــابی ،9تحلیــل زبانشناســی ،1حوــو و بازیــابی،2
جستدوی کلـی و هـ ینن ،1اسـتدلا و ارجـاع متنـی ،1موهـومسـازی 6و کارآزمـایی 3اسـ
منــد و جنســن ( ،)6331از رفــی ،تمــای ی بــین راهاردهــای فــرآوری 60و ارزیــابی 66اازـل
میشــوند کــه اولــی بــه دریافــ  65و کوتا ســازی و دومــی بــه بســندهی 69و پــذیرفتگی
رد بنــدی میشــوند ســگونو ( )6331چهــار مقولــه را معرفــی میکنــد تحـ

61

عنــاوینی چــون

راهاردهــای بین ـافردی ،جســتدو ،ارجــاع و ارزیــابی و اکســلنین ( )6339راهاردهــا را کلــی
و ج زی در نرر میهیرد
راهاردهای ترجمـه در رونـد ترجمـه جایگـاهی محـوری دارنـد؛ هـر ترجمـهای مسـتل م
راهاــردی خــاا و هــر متــرج راهاــردی منحصــر بــه خــود دارد ( ودیــ )5002 ،
وانگهــی ،عملکــرد عمــدة راهاردهــای ترجمــه ،حــل مشــکل در ســایة چار اندیشــی و
تصــمی هیری اسـ

بــا ایــن همــه ،عمــل ترجمــه ترکیاــی از هــر دو محســور میشــود بــه

هوتـــة اکســـلنین ( )6333راهاردهـــای ترجمـــه «از مـــاهیتی اکتشـــافی و انعطا پـــذیر
برخــوردار بــود و انتخــار آنهــا متضــمن تصــمیمی بــر پایــة اهــدا

متــرج میباشــد»

بنــابراین ،مرحلــة آیــازین راهاردهــا در تشــخیم مشــکل و مرحلــة پایــانی آنهــا در امکــان
رف ،یا عدم رفـ ،مشـکل نهوتـه اسـ

(لـورچر )6335 ،افـ ون بـر ایـن ،مطالعـات شـناختی

ا عــان میکننــد کــه ترجمــه ،رفتــاری در جهــ

حــل مشــکل اســ

( اکســلنین)5005 ،

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

سا پنداه
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مهمتــر از همــه ،مشــکلات ترجمــه در کلــام نیومــارب (« )6366الــ

نرریــة ترجمــه را

تشــکیل میدهنــد» هرچــه توجــه کمــی بـه مشــکلات ترجمــه معطــو

شــد  ،پژوهنهــای

ترجمه از آنها یافل ناود و نیس

(ویل )6331

حــل مشــکل در ترجمــه دانــن زیــادی می لاــد ایــن دانــن شــامل دانــن ا،هــاری و
کــاربردی اسـ

کــه اولــی بــه دانســتههای هــن و تدربیــاتی دربــارة فعالی هــای روزمــر و

دومی به ا لاعـات پایـهای بـه همـرا دانـن پویـا و راهاـردی دلالـ

دارد ییـر حرفـهایهـا

از دانــن ا،هــاری و حرفــهایها از دانــن کــاربردی بهــر میبرنــد و تعامــل بــین دانــن و
تدربــه اســ

کــه بــه تصــمی هیری و حــل مــ ثر مشــکل در ترجمــه منتهــی میشــود

(کاسیاکاســکا-اکانســکا )5069 ،همــان ــور کــه پینتــر هوتــه شــد ،تــوانن راهاــردی
مه ترین تـوانن در مـد پکتـه ( )5009در رونـد حـل مشـکل نقشـی اساسـی ایوـا میکنـد
بــه ادعــای لطوــیپــور ســاعدی ( )6331ترجمــه اب ـ ار براــراری ارتاــاط بــین زبــانی و بــین
نشانهایس ـ

و نــوع راهاردهــای مــورد اســتوادة مترجمــان بــه ابقــای مســیر ارتاــا ی میــان

نویسندة متن اصلی و خوانندة متن مقصد متکی اس
از دهة نود میلـادی بـه بعـد تحقیقـات تدربـی بـر پـرداز

ترجمـه متمرکـ شـد اند در

رویکردهــای فرآینــدمحور ،فعالی هــای متــرج حــین ترجمــه ــاب شــد و پــز از آن بــا
شیو هایی مانند بـرونفکنـی اندیشـه تحلیـل میشـود در وااـ ،،پژوهنهـایی از ایـن دسـ
این امکان را فـراه کرد انـد تـا فرآینـدهای روانشـناختی مترجمـان هنگـام حـل مشـکل در
ترجمــه مــورد کنکــا

اــرار هیرنــد از ایــن نمونــه پژوهنهــا میتــوان بــه لــورچر (،6361

 )6336اشــار کــرد او از  16آلمــانی کــه زبــان انگلیســی را فــرا میهرفتنــد خواس ـ

تــا در

ترجمة شواهی متنی هر آن ـه را کـه بـه هنشـان میرسـد بـازهو کننـد انـواعی از راهاردهـا
شناسایی شدند با ایـن حـا  ،راهاـرد واحـدی بـا وجـود تواوتهـای فـردی مشـاهد نشـد
به بیانی دیگـر ،تمـای ی میـان مترجمـان تـاز کـار و مدـرر در خصـوا کیویـ
الاتــه بــه ج ـ فراوانــی و توزیــ ،آنهــا یاف ـ

راهاردهـا

نشــد بــههمــین ترتی ـ  ،ســگونو ( )6336دو

آههــی تالیدــاتی را بــه دانشــدویان ترجمــه در ســطوو مختلــ

خارهــی 6داد تــا از زبــان
1. Proficiency
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فرانسه به انگلیسی ترجمـه کننـد راهاردهـای سـخنوران بـومی زبـان انگلیسـی کـه بـه زبـان
مــادری خــود ترجمــه میکردنــد بیشــتر ارزیــابی 6و بــازبینی 5بــود در مقابــل ،اصــو فــرا
هرفته و پرداز هـای وا هـانی بیشـتر مـد نرـر سـخنوران ییـر بـومی اـرار داشـ

امیرپـور

و انســولی ( )5061نی ـ بــا اســتواد از شــیوة بــرونفکنــی اندیشــه ،رابط ـة میــان اشــتیا بــه
ترجمــه و راهاردهــای ترجمــة تعــدادی از دانشــدویان ارشــد ترجمــه را آزمــاین کردنــد
نتایح ثابـ

کـرد کـه میـ ان اشـتیا دانشـدویان بـه ترجمـه در کـاربرد و تعـداد راهاردهـای

آنها م ثر اس
 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

هوتــاد و شــن دانشــدوی مقطــ ،ارشــد و دکتــری در دانشــگا بــین المللــی امــام ر ــا
علیــهالســلام و دانشــگا فردوســی مشــهد داو لاانــه در ایــن پــژوهن شــرک

کردنــد از

میـــان آنهـــا  63مـــرد ( 21 ،)%52زن ( )%16بودنـــد و  9نوـــر نیـــ جنســـی

خـــود را در

پرســننامه درج نکــرد بودنــد زبــان مــادری ایــن افــراد فارســی و ســابقة تحصــیلی آنهــا
کارشناســی مترجمــی زبــان انگلیســی و ادبیــات انگلیســی بــود پــز از شــرو مختصــری از
اهــدا

تحقیــو ،پرســننامهها توزیــ ،و از دانشــدویان خواســته شــد تــا در منـ

بــه آنهــا

پاسخ داد و جلسة آیند تحویل پژوهشگران دهند
 .2 .3ابزار پژوهش

مدموعــهای از دو پرســننامه تح ـ

عنــوان خودکارآمــدی ترجمــه و راهاردهــای حــل

مشــکل در ترجمــه ،اب ارهــای اصــلی ایــن پ ـژوهن را تشــکیل دادنــد هــر کــدام بــهترتی ـ
دارای  90و  59سـ ا پــنحاســمتی متشــکل از ه ینــههای همیشــه ،ایلـ  ،هــاهی ،بهنــدرت
و هرهــ بــود نمر هــای هــر بخــن بــر اســاخ موهــوم مــورد نرــر از ( 2حــداکتر) تــا 6
(حــداال) محاســاه شــد از شــرک کنندهان خواســته شــد نــام خــود در پرســننامهها
1. Revising
2. Monitoring
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بنویسـند و ایــن ا مینــان بــه آنهــا نیـ داد شــد کــه پاســخها کاملـاً محرمانــه خواهــد مانــد
ا لاعــات آمــاری از اایــل جنســی  ،ســن ،تدربــه آموزشــی ،و ســطل تحصــیلات از آنهــا
خواسته نشد یافتهها به توصیل در بخن نتایح آورد شد اس
 .4نتایج

س ـ ا او و دوم پــژوهن ب ـه مو ــوع روایــی و پایــایی پرســننامههای خودکارآمــدی
ترجمــه و راهاردهـای حــل مشــکل در ترجمــه میپــردازد هــد

نخسـ

پــژوهن حا ــر،

راحـــی مقیـــاخ انـــداز هیری بـــرای ســـندن اثـــر احتمـــالی احســـاخ خودکارآمـــدی
دانشدویان ترجمه بـر راهاردهـای ترجمـه آنهـا بـود بـدینمنرور ،بـر پایـة موـاهی بنیـادی
خودکارآمــدی و راهاردهــای ترجمــه کــه در بخــن پیشــینة پــژوهن آمــد ،مدموعــهای از
مطال ـ

مــورد نرــر آمــاد شــد متعاا ـ

مرحلــة امتیــازدهی ،داد هــا در نــرمافــ ار SPSS6

نســخة  56وارد و محاســـاه شـــد بـــرای بـــرآورد همســـانی درونـــی یـــا پایـــایی مـــوارد
پرســننامهها ،ــری

هماســتگی آلوــا بــه کــار هرفتــه شــد کــه بــرای پرســننامة

خودکارآمــدی حــدوداً  0/61و بــرای پرســننامة راهاردهــای حــل مشــکل در ترجمــه
تقریااً  0/11بدسـ

آمـد لـازم بـه کـر اسـ

اابـــل ااـــو بـــهترتیـــ

ایـن مقـدار نشـاندهندة و ـعی

مطلـور و

بـــرای پرســـننامههای خودکارآمـــدی ترجمـــه ( 2)TSEQو

راهاردهای حل مشکل در ترجمه ( 3)TPSSQمیباشد (جدو )6
جدول  .1پایایی پرسشنامههای خودکارآمدی ترجمه ( )TSEQو راهبردهای حل مشکل در ترجمه
()TPSSQ
تعداد سؤالها

ضریب آلفای کرونباخ

سازهها

90

0/611

TSEQ

59

0/191

TPSSQ

1. Statistical Package for Social Science
2. Translation Self-Efficacy Questionnaire
3. Translation Problem Solving Strategy Questionnaire
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جـــدو  5آمـــار توصـــیوی دو متدیـــر خودکارآمـــدی و راهاردهـــای ترجمـــه را نشـــان
میدهد
جدول  .2آمار توصیفی پرسشنامههای خودکارآمدی ترجمه ( )TSEQو راهبردهای حل مشکل در
ترجمه ()TPSSQ
تعداد سؤالها

انحراف معیار

پراش

میانگین

90

65/133

616/519

661/15

TSEQ

59

6/033

12/233

65/60

TPSSQ

پین از تخمین میـ ان تدییرپـذیری میـان عوامـل بـهدسـ
آزمون کای رــ مایرــ الکـین 6بـرای محاسـاة انـدازة کوایـ
آزمــون بارتلــ  5بــرای ســندن ســطل معنــاداری ــرای

آمـد در برابـر سـایر عوامـل،
نمونـههیری در تحلیـل عـاملی و
هماســتگی در جــدو اعــداد

اعما شد (جدو )9
جدول  .3آزمون کایزرد مایرد الکین و بارتلت برای دو پرسشنامة  TSEQوTPSSQ
TPSSQ

TSEQ

0/111

0/150

923/631

6031/121

مرب ،خی تقریای

529

192

درجة آزادی

0/000

0/000

سطل معناداری

آزمون کوای

نمونههیری کای ر-مایر-الکین
آزمون بارتل

همــان ــور کــه در جــدو  9مــیبینی  ،آزمــون بســندهی کوایــ
خودکارآمــدی ترجمــه از حــداال معیــار کــه لــازم اســ
اسـ

و آزمــون بارتلـ

بــرای پرســننامة

بیشــتر از  0/1باشــد ،برخــوردار

نی ـ معنــادار اس ـ  ،چــرا کــه مقــدار «پ ـی» کمتــر از  0/2اس ـ

بــا

توجــه بــه مقــدار ســطل معنــاداری ،فر ــیة صــور رد میشــود و میتــوان نتیدــه هرفـ

کــه

بــین اج ـ ا ،هماســتگی براــرار اس ـ

هم نــین ،مقــدار بســندهی کوای ـ

بــرای پرســننامة

)1. Kiaser-Meyer-Olkin (KMO
2. Bartlett

سا پنداه
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آمــد الاتــه از آندــایی کــه آزمــون بــرای نمون ـة

اولیــه اســتواد شــد اســ  ،مقــدار کــ آن مشــکلی را ایدــاد نمیکنــد بــهعلــاو آزمــون
نی معنادار اس  ،بنابراین فر یة صور پذیرفته نمیشود

بارتل

در پــی اعمــا تحلیــل عــاملی اکتشــافی 6بــرای تعیــین روابــب درونــی میــان اجــ ای
پرسننامه ،تعدادی عامل بهدس

آمد که در ادامه تو یل داد میشودب

 .1پرسددشنامة خودکارآمدددی ترجمدده ( :)TSEQنُــه عامــل از میــان  90ســ ا از
ریــو تد یــه و تحلیــل عامــل اصــلی 5بــا اســتواد از دوران واریمــاکز ،بارهــذاری شــد
(پیوسـ

 )6ایـن مسـهله در آزمـون  screeنیـ ت ییـد میشـود همـان ـور کـه در شـکل 6

نمایــان اسـ  ،تعــداد مطلــور عاملهــای بــهدسـ

آمــد دارای مقــدار تــاب 9،بیشــتر از یـ

میباشــند و تنهــا  1عامــل از  3عامــل بــرای تشــریل موــاهی کلیــدی پرســننامه نامگــذاری
شدند

شکل  .1نمودار  Screeعاملهای بارگذاریشده از تجزیه و تحلیل عامل اصلی در پرسشنامة
خودکارآمدی ترجمه
1. Exploratory factor analysis
2. Principal-components factor analysis
3. Eigenvalue

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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جدول  .4عاملهای بهدستآمده و نامگذاریشده از تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامة خودکارآمدی ترجمه
عاملها
 6اشتیا به ترجمه
 5اعتماد به توانایی در ترجمه
 9اف این انگی برای ترجمه
 1ت ثیرناپذیری نکات اصلاحی همکاران در کاهن انگی
 2کاهن انگی در برابر مشکلات
 1ترجمه و احساخ خور
 1نداشتن واهمه در برابر اشتااهات ترجمه

 .2پرسددشنامة راهبردهددای حددل مشددکل در ترجمدده ( :)TPSSQتد یــه و تحلیــل
عامل اصلی این پرسننامه نی به بارهذاری  3عامل منتهی شد (پیوس

)5

از آندــایی کــه ســایر عوامــل ،تـ ثیر اابــل ملاحرــهای بــر میـ ان تدییــرات وارد نمیکننــد،
نــرمافــ ار از آنهــا صــر

نرــر کــرد نمــودار  Screeنشــان میدهــد کــه عاملهــای

بـهدسـ آمــد از تد یــه و تحلیــل عامــل اصـلی دارای مقــدار تــاب ،بیشــتر از یـ

میباشــند

(شــکل  )5در نهای ـ  2 ،عامــل بــر اســاخ موــاهی عاملهــای ب ـهدس ـ آمــد نامگــذاری
شدند (جدو )2

شکل  .2نمودار  Screeعاملهای بارگذاریشده از تجزیه و تحلیل عامل اصلی در پرسشنامة راهبردهای
حل مشکل در ترجمه

سا پنداه
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جدول  .5عاملهای بهدستآمده و نامگذاریشده از تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامة راهبردهای حل
مشکل در ترجمه
عاملها
 6راهارد فراشناختی (ارزیابی و راحی راهارد)
 5مرور متن ترجمه برای تسهیل ترجمه بعدی
 9ترجمه سپز ارزیابی
 1مرور متن اال از ترجمه
لد

 2استواد از فرهن

ســ ا ســوم پــژوهن راجــ ،بــه بررســی ارتاــاط میــان نمــرات خودکارآمــدی و
راهاردهــای ترجمــة دانشــدویان اســ
پیرسون 6مورد استواد ارار هرفـ

بــرای پاســخ بــه ایــن ســ ا  ،فرمــو هماســتگی

تـا ابتـدا ارتاـاط احتمـالی بـین  3عامـل بـهدسـ آمـد از

هر پرسننامه سندید شود (جدو )1
جدول  .6ضرایب همبستگی میان خودکارآمدی ترجمه و راهبردهای حل مشکل در ترجمه
6

5
0006

6/00

. TPSSQ6

0/036

. TSEQ5

** سطل معناداری هماستگی در 0/06

ری

هماستگی  0/36بـر ناـود رابطـة معنـادار اشـار دارد؛ زیـرا مقـدار «پـی» بیشـتر از

 0/02اســ  ،از ایــن رو فر ــیة صــور رد نمیشــود بــهعاــارتی ،بــین  3عامــل از هــر دو
پرسننامه هماستگی وجود ندارد
ســپز پژوهشــگران ایــن تحقیــو تصــمی هرفتنــد از منرــر دیگــری ایــن رابطــه را
بســندند بــدینمنرور فرمــو پیرســون بــین  1عامــل خودکارآمــدی ترجمــه و  2عامــل
راهاردهــای ترجمــه بـهکــار هرفتــه شــد (جــدو  1و  )2در ایــن تحلیــل مشــخم شــد کــه
بــین عامــل او از پرســننامة راهاردهــا بــا عوامــل او و دوم پرســننامة خودکارآمــدی و
1. Pearson-product moment formula
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همین ــور عامــل پــند از پرســننامة راهاردهــا بــا عامــل ســوم پرســننامة خودکارآمــدی
هماستگی وجود دارد (جدو )1
جدول  .7ضرایب همبستگی  5عامل پرسشنامة راهبردهای حل مشکل ترجمه ( )TPSSQو  7عامل
پرسشنامة خودکارآمدی ترجمه ()TSEQ
TSEQ
عامل 7

عامل 6

عامل 5

عامل 4

عامل 3

عامل 2

عامل 1

**

0/611

0/016.

0/056

0/063

*

0/530

**

0/011

0/916

TPSSQ

هماستگی پیرسون

0/260

0/629

0/169

0/660

0/115

0/066

0/006

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

0/069

0/529

0/003

0/501

0/651

0/031

0/035

هماستگی پیرسون

0/361

0/056

0/310

0/011

0/561

0/150

0/196

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

-0/011

0/031

-0/056

0/561

0/022

-0/093 -0/010

0/266

0/101

0/626

0/019

0/192

0/160

0/193

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

-0/066 -0/051

0/056

0/509

-0/001

0/650

-0/059

هماستگی پیرسون

0/663

0/355

0/621

0/069

0/315

0/905

0/610

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

-0/006

0/031

-0/061

0/013

0/001

هماستگی پیرسون

0/315

0/150

0/110

0/166

0/005

0/229

0/319

سطل معناداری

11

11

11

11

11

11

11

تعداد

**

0/921 0/013

عامل 6

عامل 5

هماستگی پیرسون
عامل 9

عامل 1

عامل 2

** سطل معناداری هماستگی در 0/06

 .6بحث

ایــن مســهله بــه اثاــات رســید کــه خودکارآمــدی در پرداز هــای شــناختی نقــن دارد
(وود و بانــدورا )6363 ،عمــل ترجمــه نیــ علــاو بــر اینکــه فرآینــدی شــناختی اســ ،
رفتاری اجتمـاعی نیـ محسـور میشـود وا ـل اسـ

کـه فراهیـری زبـان مخـتم انسـان

سا پنداه

راحی و اعتاارسندی پرسننامة خودکارآمدی ترجمه و ارتااط آن
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بــود و «زبــان و خویشــتن بســیار بــه یکــدیگر وابســتهاند» (کــوهن و نــور  ،6363 ،ا
 )12و فرآینــدهای پی یــدة روانشــناختی مــرتاب بــا یــادهیری زبــان در درون فــرد صــورت
میپــذیرد (پیخورســکا-کاســیل )5069 ،در ترجمــه ،مهارتهــای مخــتم زبــانی ماننــد
نگار  ،خوانـدن ،شـنیداری و تکلـ (در ترجمـة شـواهی) نیـ دخیلنـد بنـابراین ،آن ـه بـه
یــادهیری زبــانی دیگــر ارتاــاط مییابــد ،میتوانــد در ترجمــه ه ـ نقشــی داشــته باشــد هــر
چنــد ،ترجمــه از جه ـ
اس

راهاردهــا و رویکردهــای حــل مشــکل بــا دیگــر مهارتهــا متمــای

(آندلونی )5060
در پــژوهن حا ــر ،هماســتگی معنــاداری بــین میــانگین نمــرات دو پرســننامه دیــد

نشد میتـوان چنـین نتیدـه هرفـ

کـه خودکارآمـدی بـهتنهـایی تـ ثیر رفـی بـر فعالی هـا

نــدارد بــه بیــانی ،ایــن ت ـ ثیر میتوانــد ییــر مســتقی یــا از ریــو ســایر عوامــل باشــد ایــن
در راسـتای ادعـای بانـدورا ( )6336و لـاب و لاتـام ( )6330میباشـد مانـی بـر اینکـه

مطل

نقـــن باورهـــای خودکارآمـــدی صـــرفاً بیواســـطه نیســـ

بلکـــه متدیرهـــایی چـــون

ســازوکارهای شــناختی انگی ـ و خودنرــارتی ه ـ ســهمی دارنــد بــهعقیــدة پــا ار ()6331
در ســندن ارتاــاط خودکارآمــدی بــا عملکردهــایی کــه ماهی ـ
هماســتگی ه ـ ار
عل ـ

نشــد اس ـ

ایــن باشــد کــه تعری ـ

مخــتم بــه خــود ندارنــد

هوتــه میشــود کــار ترجمــه نی ـ مشــخم نیس ـ

شــاید

صــریحی از راهاردهــا در ترجمــه صــورت نگرفتــه؛ آن ه ـ

بهدلیـل کاربردهـای هونـاهون و تعمـی ناپـذیری آنهـا در هـر فعالیـ
مســتل م راهاردهــای ویــژ ای اسـ

ترجمـه هـر ترجمـه

و هــر متــرج از راهاردهــا ،هـ ینن و اســتوادة منحصــر

بــه فــردی دارد مختصــر اینکــه خودکارآمــدی بــهتنهــایی نمیتوانــد ــامن موفقیـ

متــرج

باشد
در تحلیــل هماســتگی پیرســون ،بــین راهاــرد فراشــناختی (عامــل او راهاردهــای حــل
مشــکل در ترجمــه) بــا اشــتیا بــه ترجمــه و اعتمــاد بــه توانــایی در ترجمــه (عامــل او و
دوم خودکارآمــدی) ارتاــاط معنــاداری براــرار اس ـ
خودکارآمــدی و راهاردهــای فراشــناختی هــ ار
دوهــرو ( )6330و کیــ

در تعــدادی از پژوهنهــا نی ـ ارتاــاط
شــد اســ

بــهعنوان نمونــه ،پینــری و

ســانتاخ ( )5000عملکــرد موفــو را در نتیدــة ایــن هماســتگی
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دانســتهاند بــهنقل از هــافمن و ســپاتارو )5006 ،همین ــور نتــایح پــژوهن نشــان

میدهـــد کـــه 90درصـــد تدییرپـــذیری در کننهـــای علمـــی حاصـــل هماســـتگی بـــین
(زیمرمـــان ،بانـــدورا و مارتینـــه-پـــون ،

خودکارآمـــدی و راهاردهـــای فراشـــناختی اســـ
)6335

فراشــناخ  6کــه اولــینبــار فلیــو ( )6316آن را معرفــی کــرد بــه آهــاهی یــا تحلیــل
فرآینــدهای یــادهیری یــا اندیشــگانی افــراد (فرهن ـ

وبســتر )5062 ،یــا اندیشــیدن دربــارة

اندیشــیدن (بوهــان5000 ،؛ فلیــو 6333 ،؛ متکــا  )5000 ،هوتــه میشــود ایــن شــناخ
رد بالــا شــامل دو م لوــة دانــن فراشــناختی و نرــام فراشــناختی میشــود (اشــراو)6336 ،
م لو ـة او بــه ســه دانــن ا،هــاری ،کــاربردی ،و مشــروط اشــار میکنــد (بــراون6361 ،؛
اشـــراو و موشـــمن )6332 ،درب فـــردی ،بـــاور دربـــارة و،ـــای  ،اهـــدا

شـــناختی و

اابلی های شخصـی بـه دانـن ا،هـاری ارتاـاط مییابنـد (اشـراو6336 ،؛ اشـراو و موشـمن،
 ،)6332در حالیکـه دانـن کـاربردی بـه دانـن چگـونگی اندـام کـار و دانـن مشـروط بـه
آهـاهی از زمــان و علـ

اندـام اعمــا مختلـ

شـناختی (اشـراو و موشــمن )6332 ،دلالـ

دارد م لوــة دوم فراشــناخ  ،مهارتهــای راحــی ،نرــارت و ارزیــابی را تعیــین میکنــد
(کلـــو )6361 ،در منـــاب ،پژوهشـــی ،خودکارآمـــدی دارای نقشـــی هـــدایتگر از ریـــو
فرآینــدهای شــناختی اس ـ

بــدیننحــو کــه رفتــار بشــر ارادی بــود و بــا تــدبیر و احتیــاط

کنتــر میشــود ( بانــدورا )6339 ،میتــوان ایــنهونــه اســتدلا کــرد کــه اشــخاا دارای
ســطوو عــالی خودکارآمــدی در مقایســه بــا آنهــایی کــه از می ـ ان حــداالی خودکارآمــدی
برخوردارنـد آهــاهی شــناختی و فراشــناختی از رفتــار خـود داشــته ،اعتمــاد بــه نوــز دارنــد،
اادرنــد بــر کــردار خــود تســلب یافتــه و موفقیــ

یــا شکســ

را مدســ کننــد (بانــدورا،

 )6339بانــدورا و وود ( )6363در پــژوهن خــود بــه ایــن نتیدــه دســ

یافتنــد کــه

خودکارآمــدی تــ ثیری مســتقی یــا ییــر مســتقی بــرکنن فــرد دارد ،آن هــ از ریــو
راهکارهــای تحلیلــی برآمــد از پرداز هــای فراشــناختی اف ـ ون بــر ایــن ،کوتینــو (،5001
بـــهنقل از انســـولی و همکـــاران )5061 ،بـــین فراشـــناخ  ،خودکارآمـــدی و عملکـــرد
1. Metacognition

سا پنداه

راحی و اعتاارسندی پرسننامة خودکارآمدی ترجمه و ارتااط آن

رابطهای علّیمعلولی یافـ
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بـهعاـارتی ،دانـن فراشـناختی بـه خودکارآمـدی کمـ

و خودکارآمــدی بهنوبــة خــود کــنن و عملکــرد فــردی را تحــ

میکنـد

تــ ثیر اــرار میدهــد در

حقیقــ  ،میــ ان جــذرشــدن در کــار و تعهــد کــاری را باورهــای خودکارآمــدی تعیــین
میکنند و این امـر در علااـه و اشـتیا در اندـام کـار نمایـان میشـود (بـرن هـارت)6331 ،
در نتیده ،اشتیا و اعتمـاد بـه توانـایی در ترجمـه بـا برنامـهری ی ،نرـارت و ارزیـابی بهینـه
حاصل میشود
محاســاات آمــاری حــاکی از هماســتگی میــان اســتواد از فرهنــ

لدــ

(عامــل پــند

راهاردهــای ترجمــه) و اف ـ این انگی ـ (عامــل س ـوم خودکارآمــدی ترجمــه) بــود در مــد
تــوانن ترجمــة پکتــه ،خرد تــوانن ابـ اری بــه دانــن کــاربردی اشــار میکنــد ایــن دانــن
دربرهیرنــدة دانــن دایــر المعــارفی و فرهن ـ

لد ـ

میباشــد (انســولی )5062 ،بــهعلــاو ،

دانــن ابــ اری بــا خرد تــوانن راهاــردی ارتاــا ی دوســویه دارد و تــوانن راهاــردی در
جای خـود متـ ثر از سـازوکارهای روانحرکتیانـد بنـابراین ،کـاربرد فرهنـ

لدـ

از منرـر

دانن کاربردی بخشی از دانن فراشناختی را تشکیل میدهد
به اعتقـاد بانـدورا ،بـاور خودکارآمـدی رفتـار و کـردار را بـا فرآینـدهایی کنتـر میکنـد
کــه شــناخ

و انگیــ ة دو مــورد از آن چهــار فرآینــد میباشــند در فرآینــدهای شــناختی،

تدبیر در راستای هـد

مـورد نرـر ،نتیدـه را تحـ الشـعاع اـرار میدهـد (بانـدورا)6339 ،

در فرآینــدهای انگیــ محــور ،تــ ثیر خودکارآمــدی ایــن هونــه اســ

کــه تــدبیر در االــ

محــرب ،انگیــ ة تلا هــای آینــدة فــرد را راــ میزنــد بــر اســاخ تقســی بنــدی بــارون
( ،5001بــهنقل از انســـولی و الهـــی )5060 ،کارآمـــدی خـــودتنریمی بیـــانگر کندکـــاوی،
ت مــل موشــکافانه و ملاحرــة کــاری اس ـ

در پــژوهن زیمرمــان ،بانــدورا ،و مارتینــه-پــون

( )6335عنــوان شــد هرچــه کارآمــدی خــودتنریمی داننآمــوزان بالــاتر باشــد ،در چیرهــی
مو ــوعات علمــی ،اعتمــاد بــه نوــز بیشــتری پیــدا میکننــد (بــهنقل از در بانــدورا)6339 ،
از رفــی ،خــود کارآمــدی و راهکارهــای خــودتنریمی بــا یکــدیگر تعامــل دارنــد ( بوفاردـــ
بوچــارد ،پرن ـ

لــاریو ،6336 ،بــهنقل از پــا ار  )6331 ،در مدمــوع ،ت ـ ثیر انگی ـ از ریــو
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 تقوی ـ، خــودتنریمی،)6326 ، (هایــدر6خودکارآمــدی در حوز هــایی ماننــد اســتناد

 خودآهــاهی در ترجمــه بــا اســتواد از،از ایــن رو

شــد اســ

و کــاهن ا ــطرار ثابــ

اف این انگی میشود

باع

لد

فرهن

 نتیجهگیری.7

پـــژوهن حا ـــر بـــه بررســـی رابطـــة بـــین خودکارآمـــدی دانشـــدویان ترجمـــه و
 بایـد ســاز های دیگــری،مطالعـات آینــد بــه ـور اطــ

راهاردهـای ترجمــة آنهـا پرداخـ

مانند انگی و اشتیا بـه ترجمـه را نیـ لحـا کننـد اسـتواد از رویکردهـای کمّـی از اایـل
 درب مــا از تــ ثیر عوامــل بــافتی بــر،  مطالعــات مــوردی یــا مشــاهدات مســتقی،مصــاحاه
خودکارآمدی را اف این خواهند داد
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پیوست
1 پیوست

Items
1

6
5
17
19
2
14
16
13
11
26
28
3
1
18
20
21
27
8
23
24
29
22
30
12
10
15
7
4
9
25

.832
.783
.757
.747
.687
.523

.364
.474
.479

Rotated Component Matrixa
Component
2
3
4
5

.319

(TSEQ)

6

7

8

9

.340
.423
.479

.692
.676
.674
.669
.641
.555
.516

.404

.327
.320

.421
.329

.846
.801
.710
.595
-.525

.307
.373
.765
.651
.484

.457

.467

-.502
.470
.818
.642
.483

-.391

.439
.735

.345
.386
.384

.711
.629

.349
.311

.311
a. Rotation converged in 21 iterations.

.806
-.556
.843
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2 پیوست
Items
1

4
5
11
13
15
18
2
21
19
3
10
6
12
14
8
16
22
17
1
7
23
9
20

Rotated Component Matrixa
Component
2
3
4
5

.769
.639
.576

(TPSSQ)

6

.385
.750
.685
.562

.343

-.411

8

9

.500

-.377
.337

-.464
.764
-.485
.436

7

.447

.412

.326

.747
.667
.523
.479

.327
.745
-.666
.755
.628
.531

.373
.472

-.764
.605

.480
-.441

.361

.738
.565
.500
.914

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 21 iterations.
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 پرسشنامة خودکارآمدی ترجمه:3 پیوست
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

I believe I will learn to translate very well.
It doesn`t bother me at all to translate.
I have a special ability to translate.
When I make translation mistake, I will expand my
efforts.
My interest in translating is high.
Translating is really great.
I feel very much at ease when I translate.
I wish I were competent in translation.
I don`t worry about making mistakes in translation.
I never feel quite sure of my translations.
I always feel that other colleagues translate better than I.
I feel anxious even if I am well prepared for translation
tests.
I feel confident when reading my translation in the class.
I think translation class is boring.
I believe when I am calm and relaxed I perform better in
translation.
I feel I translate better than before.
I enjoy translating.
Improvement in my translation enhances my motivation.
I like my translation courses more than other courses.
When I show my translation to my teacher and receive a
positive feedback, I feel more confident and become more
desirous of translation.
Achievement in translation makes me happy.
The subjective criterion for translation assessment
decreases my motivation and confidence.
Mistakes in translation do not make me disappointed.
When I give my translation to my friends and take their
important points about some corrections in it, I do not feel
anxious.
Observing my friends achievements motivates me.

A

O

S

R

N
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I think I have the ability to participate in translating
activity.
When I feel confident, I believe I am able to translate
27
even the more intricate texts.
I have the ability to concentrate on the content of the text
28
to translate.
29 I enjoy practicing translation with my colleagues.
I get a sinking feeling when I think of translating a
30
difficult passage.
A=Always
O=Often S=Sometimes
R=Rarely

31

26

N=Never

 پرسشنامة راهبردهای حل مشکل در ترجمه:4 پیوست
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.

1
2
3
4
5
6

The first vague or unknown word makes me stop to go
back and read again the sentence.
During reading each segment, I guess the related
equivalent of each part (producing TT while constructing
ST).
I continuously shift back and forth ST and TT.
Facing a problem, I try to monitor what solution works so
well.
If a solution is unsuccessful, I try the other one.

When translating, first I read the text thoroughly.
For equivalents, I rely more on the dictionary than my
7
previous knowledge.
To practice more, I try to translate every sentence I hear
8
or read.
I make use more of the bilingual dictionary than the
9
monolingual one when I translate.
To begin translating, I take a quick look at the text for
10
some seconds.
I read sentence by sentence or phrase by phrase before
11
translating.
12 I repeat a previously translated sentence, phrase or word

A

O

S

R

N
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to get an idea for translating the following sentence,
phrase or word.
I repeat the synonyms in order to get to a proper
13
translation for a suitable equivalent.
I underline the words which are new or need to be
14
checked for other equivalent.
15 I use a dictionary for the synonyms of a word.
To have a more suitable equivalent, I employ the opposite
16
of that word.
I check a word in the dictionary even though its meaning
17
is known to me.
First I write down an appropriate translation before
18
achieving the final translation.
While facing a difficulty in the text, I announce that to
19
myself.
When translating, I skip the part which seems difficult to
20
me.
After finishing translating each paragraph, I read it from
21
the beginning for the purpose of evaluation.
22 For the parts unfamiliar to me, I consult my teacher.
During checking my translation, I edit, delete or add a
23
part.
A=Always
O=Often
S=Sometimes
R=Rarely

سا پنداه

N=Never

