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 چکیده

ترجمژژ  مطالعژژات  ا ژژک  ژژه بژژ    ژژ زۀ ایرشژژتهرو یژژب برر ژژا م انپژژهو پ پژژ پ

 اضژر برر ژا ابترژار پژ پ  ژ   از مطالعژ و روانشنا ا انجژام شژ ه ا ژک   شفا ا

در دو تمژژری   زژژ ز شژژفا ا  زمژژان م ترجمژژ  شژژفا اب نژژا ت انژژایا دانشژژج یان در  

بژژ   مهژژارت در  متغ ر ژژای پژژ پبژژه  ت جّژژهخژژاآرروردن بژژا دادن و بژژهو گژژ  

دانشژج ی مططژ   71ر، بژه ایژ  من ژ   ا ژک ژ     جژانا شن  اری، خ د اررم ی و 

از  زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ادر دو  زژژا  مترجمژژا زبژژان انیز سژژا   ارشنا ژژا رشژژت 

و بژژه شژژاو داوآزرانژژه در ایژژ   گ ژژری در د ژژتر  انتشژژا  شژژ ن آریژژر رو  نم نژژه

خ د اررمژژ ی و  ژژ     ژژایمط ا  ژژا، روری دادهجمژژ   بژژرای  ردنژژ  مطالعژژه شژژر ک

ا ژتع اد دانشژج یان در دو تمژری   زژ ز شژفا ا و ایژ ، بژرشژ   بزژاوه   جانا ا تفاده

شژژ   نتژژای   از آریژژر دو رزمژژ ن در  مژژ   زم نژژه ارزیژژابا روردنخژژاآردادن و بژژهگژژ  

دو  بن انبژژهخ د اررمژژ ی  ونشژژان داد  ژژه  ژژ     جژژانا  چن گانژژه ر ژژ  نگتحز ژژو ر

 بژژازبژژانا  مؤلفژژ یژژب  بن انبژژهو مهژژارت در  شژژن  اری  فژژردی  ژژایتفاوت مؤلفژژ 

 زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ابمزاژژرد دانشژژج یان در دو تمژژری  لژژازم جهژژک رمژژادگا 

ب نژا پژ پ در ایژ  تمژاری  ت اننژ  م ژنان م فط ژک دانشژج  رامژاو معنادار دارن   رابط 

  ژژای  یافتژژها ژژکمهژژارت در  شژژن  اری  از رنِ تأث رگژژراریل ا جاییژژاه اوّامّژژ ؛ ننژژ 

 ترجمژژ  شژژفا اان و پهو شژژیران  ژژت انژژ  بژژرای م رّمژژا اصژژو از ایژژ  مطالعژژه 

 و مف   باش    ت جّهقابو  زمان م

، مهژژارت در  شژژن  اری،  ژژ     جژژانا، زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا هددا کلیدددوا ه

 به خاآرروردن و دادنگ  شفا ا، تمری   خ د اررم ی، تمری   ز ز
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 مهمقدّ. 1

ارتری  زبژژان و مغژژن یاژژا از دشژژ  از ن ژژر پهو شژژیران  ژژ زۀ زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا

بششژژا از ایژژ  دشژژ اری بژژه (  1100، 0گرو ژژج  شژژ د )مژژازبژژانا محسژژ     ژژایفعّال ّک

گفتژار زبژان مط ژ  و ن ژاز بژه شژرو  و ت ل ژ   مرژ  در  گفتژار زبژان  زمان م ما  ّک»دل و 

  (00ص   ،1110، 1)چرنژژ  ا ژژک «مرژژ  زبژژان  اآّزابژژاتترجمژژه قرژژو از بژژه اتمژژام ر ژژ  ن 

 ژژه  ژژشنی یان متفژژاوت با م ضژژ بات متنژژ ّ» ترجمژژهدریافژژک، تحز ژژو و  ت انژژایا بزاوۀبژژه

، 1) ژژرزاز النامژژات ایژژ  نژژ   ترجمژژه ا ژژک  « ننژژ مژژامشتزژژا ارا ژژه   ایزبژژان بژژا لهجژژه

 اآّزابژژاتت انژژ  بژژر دریافژژک و ت ل ژژ  مژژاگفتژژار رم شتژژه بژژا لهجژژه  چرا ژژه (؛51، ص  1111

و  نتژژرل  ژژربک گفتژژار زبژژان بژژ م اماژژان تغ  ژژر   (1105، 0)چ انژژ  منفژژا بیژژرارد تژژأث ر

ترجمژ   ژا ایژ  ویهگژاما تمژاباشژ    درد ر ژازبژرای متژرجم  تشژ ّبهت انژ  ما م  مر  

تژژا رنجژژا  ژژه  (0897، 5 نژژ  ) ن ر ژژ نمژژازا ترژژ یو ا ژژتر  فعّال ّژژکرا بژژه یژژب  شژژفا ا

شژ د مژابژا مشژایزا چژ ن  نتژرل تراف ژب  ژ ایا مطایسژه  ترجمژ  شژفا ا م نان ا ژتر ِ

 ترجمژژ  شژژفا ا»معتطژژ  ا ژژک  ژژه ( 1119) 7اشژژم  ودر  مژژ   را ژژتا، (  1115، 6)ن لژژان

 ژه تحژژک  شژ دمژژا زا محسژ  پچژال فعّال ّژژک یژب 9پژژرداز  شژناختا ز ن ژرا زمژان م

)صژص   «شژ دبژه خسژتیا منجژر مژا درنهایژکشژ د و فشار و مح ودیک زمانا انجام مژا

161-160 )   

   دو زبژان، در و زژ  ماننژ   ژر فررینژ  انتطژال معنژا بژ  زمژان م ترجم  شفا اشب با

نژ   ترجمژژه را بژه فررینژژ ی   ا رنچژژه ایژامّژ ؛ا ژژک متژرجم 8زبژانا ا ژژتع اد بژراژا ل، متّاوّ

فژژردی   ژژایتفاوتو  شش ژژ تا  ژژایویهگا نژژ  مژژارژژ یو ت تژژرو پ چ ژژ ه تژژرمتفژژاوت

                                                           
1. Grosjean 

2. Chernov 

3. Kurz 

4. Cheung 

5. Henderson 

6. Nolan 

7. Chmiel 

8. cognitive processing 

9. linguistic aptitude 
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ترجمژژ  فژژردی ا ژژتع اد انجژژام   ژژایتفاوتتژژا رنجژژا  ژژه بع ژژا از  ن ا ژژک ر بژژر تأث رگژژرار

انجژژام یژژب  بژژالط ّۀ ت انژژایا 0من ژژ ر از ا ژژتع اد  ننژژ  ما  ا و یژژا تط یژژکعرا ت ژژ شژژفا ا

  در  مژ   را ژتا بنتم،ژ ، نژای،ر،  ژاین و (11105)رو ژ ، از  ژ ی فژرد ا ژک مهارت خاص

تژ ان پ شژرفک مژایژب فژرد  بژالط ّۀبژر ا ژا  م ژنان ا ژتع اد معتط ن   ه  (1100) 1برشایر

 ب نا  رد پ پ در رن مهارت رن فرد را در شرایط خاص

بنژ ی بژری زاوو، را بژر ا ژا  آرطژه ترجمژ  شژفا ا   ف ّژکبژر  تأث رگژرارب امو زبانا 

در  »، «نحژژ »، «واژگژژان» تژژ ان بژژه چهژژار د ژژت ( مژژا0880) 0گژژادیج  و م  ایزمژژان

بژژ م اماژژان ا ژژتفاده از دیاشژژنری در بژژه دل ژژو تطسژژ م  ژژرد   «ت ل ژژ ت انژژایا »و  «شژژن  اری

باشژ    پ واژگژانا بالژایا برخژ رداربایسژتا از دانژ زمژان م ترجمژه، متژرجم شژفا ا    

ن ژژن بژژرای متژژرجم برژژارات بام انژژه  ژژا و رشژنایا بژژا واژگژژان تش  ژژا  ژژر  ژژ زه، مشفژژا

و  5شژفا اارترژا  ماننژ   گفتژاری  ژای ژرب»در  ژه  ژاربرد رنهژا چژرا ؛شفا ا الناما ا ک

بژژه دانژژپ نحژژ ی (  0110، ص  1101، 7مژژا) «ا ژژک رایژژ  6 مایشژژا ترجمژژ  شژژفا ا

بامژو  ژ م یعنژا مهژارت ت انایا ا ژتفاده از واژگژان  در  ژاختار ای صژح ا اشژاره دارد  

برخزژژا   ،ترجمژژ  شژژفا ادر  چرا ژژه از ا مّ ّژژک بالژژایا برخژژ ردار ا ژژک؛اری در  شژژن  

صژژ رت شژژفا ا  از آریژژر ارا ژژه صژژرفاً مرژژ  زبژژان  اآّزابژژات، دریافژژک ماتژژ   ترجمژژ 

وابسژته بژه  ترجمژ  شژفا افررینژ  دریافژک پ ژام در ( معتطژ  ا ژک  ژه 1101مژا )  گ ردما

 ژای م قع ژک ،من ژ ر از محژ ط ترجمژه  ا ژک 9مهارت شن  اری متژرجم و محژ ط ترجمژه

ترجمژژ  بژژرای ملژژال ن ژژاز داریژژم   ترجمژژ  شژژفا امتفژژاوتا ا ژژک  ژژه در رن بژژه خژژ مات 

انژ ا   از 01پنا نژ گان ۀویژه ترجمژ  شژفا ا و 8دادگژا ا ترجمژ  شژفا ا مایشژا،  شفا ا

                                                           
1. aptitude 

2. Russo 

3. Bontempo, Napier, Hayes & Brashear 

4. Brisau, Godijns, & Meuleman 

5. oral communication 

6. conference interpreting 

7. Ma 

8. interpreting setting 

9. court interpreting 

10. interpreting in asylum proceedings 
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تزفژژو و (  1105، 0م ازسژژ  و جژژردن  باشژژن  )مژژا ترجمژژ  شژژفا ا ژژای مشتزژژا محژژ ط

در  مشاآژ  از ا ژک   زمژان م ترجمژ  شژفا ادر  مژؤثرزبژانا  بامژوت ل   پ ژام رخژری  

  ژژایویهگاشژژناخک  بژژرایدر تزژژا  پهو شژژیران   ا ژژکپ ژژام منژژ   بژژه ایژژ  بامژژو 

(، 0885، 1)ژیژژو 1پژژریریریسژژبدریافتنژژ   ژژه  زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ادر  مژژؤثر شش ژژ تا

 ژژ     جژژانا (، 0891، 6 ن ر ژژ ) 5گرو اتمایژژو بژژه  ژار ؛0فشژژار روانژا ت انژایا تحمژژو

 جمزژژ  از (1100و  9111، 9ری ژژببرقژژراری ارترژژا  )مهژژارت  ؛دی،زما ژژا(، 71116)جنسژژ ،

و  د نژ را افژنایپ مژا زمژان ما ژتع اد متژرجم شژفا ا شش  تا  سژتن   ژه   ایویهگا

 ژا اآزژا  ای از ویهگژابژه مجم بژه شژناختا  ژایت انژایا  گرارنژ مژا تأث راو  م فط ک بر

تغ  ژژر ن سژژتن  قابژژو  ژژالابنرگاز   ننژژ  و بعژژ در اوایژژو  ژژ د ا رشژژ  مژژاشژژ د  ژژه مژژا

 ژژای معتطژژ  ا ژژک  ژژه شایسژژتیا (1101) 01مانامژژارا(  1110، 8 ماژژاران)ویچر ژژتا و 

در ارترژا    رنهژا متفژاوت ا ژک فردمنح ژربه ژای شژناختا بژه ویهگژا ت جّهشغزا افراد با 

 ژای شژناختا مترجمژان شژفا ا تژ ان ادبژا  ژرد  ژه ت انژایاما ترجم  شفا اث با ای  بح

ب نژا  ژنان ا ژتع اد متژرجم شژفا ا را پژ پت انژ  ممژا نژ  و مژامتماین رنها را از یا ییر 

در ایژژ   ژژ زه  شژژ هانجاممطالعژژات  ( 1100، 00مانامژژارا، مژژ ور، لیژژو و  ژژان وی نژژ  )

ک پژژرداز   ژژرب؛ 01 ژژو ت انژژایا ا ژژت لالد ژژ   ژژه ب امژژو شژژناختا از قرمژژانشژژان 

پژژریری (، انعطژژا 1111، 05مژژ زورا   ) 00(، قژژ رت تمر ژژن1101مانامژژارا، ) 01اآّزابژژات

                                                           
1. Mikkelson & Jourdenais 

2. risk-taking 

3. Gile 

4. stress tolerance 

5. teamwork 

6. Henderson 

7. Jenson 

8. AIIC 

9. Wichertsa et al. 

10. Macnamara 

11. Macnamara, Moore, Kegl & Conway 

12. reasoning ability 

13. information processing speed 

14. concentration power 

15. Mouzourakis 
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( از 1106، 1 ماژژارانباژژر و ) 1( و  نتژژرل شژژناختا1100،  ماژژارانمانامژژارا و ) 0ذ نژژا

  ستن   ترجم  شفا اجمزه ب امو شناختا مهم در 

     پژوهش پیشینۀ. 2

پ شژژنهاد شژژ ه مططژ   ارشنا ژژا  ترجمژژ  شژژفا ادر چژارت دانشژژیا ا  ژژه بژرای در  

و  «زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا»، 0«پ ژژاپا ترجمژژ  شژژفا ا»بنژژاوی  بژژا ، ایژژ  در  ا ژژک

دو وا ژژ ی بژژه ترت ژژ  در  در قالژژ   ژژه در ِ «ترجمژژ  شژژفا ا ژژای رشژژنایا بژژا محژژ ط»

ت انژژ  نشژژانیر  ژژطا مژژاضژژمنا  آ ربژژه بنژژ یزمانایژژ  شژژ د  مژژاارا ژژه  9تژژا  6  ژژایترم

لژژازم بژژرای   ژژایمهارتدشژژ اری ایژژ  در  و ن ژژاز بژژه افژژنایپ تسژژزط دانشژژج یان در 

  ژژایدر رنچژژه در بزژژاوه، ویژژهه مهژژارت در  شژژن  اری باشژژ   بژژهبژژه ترجمژژ  شژژفا ا

و یژا  زمژان م بژه شژاو مهژارت ترجمژه و تط یژک رمژ ز  ،ن ژر ا ژک مژ ِّ ترجم  شفا ا

ضژژعا مهژژارت شژژن  اری دانشژژج   درنت جژژهشژژن  اری  و نژژه تط یژژک مهژژارت   ژژکاپ ژژاپا 

قژژرار د ژژ  و مژژانعا بژژرای پ شژژرفک  تژژأث رت انژژ  بمزاژژرد او را در ایژژ  در  تحژژک مژژا

ر ژژ  ارزیژژابا در  شژژن  اری دانشژژج یان در  مژژا ن ژژر بژژه، روازایژژ در ژژا او باشژژ   

رمژژ ز     ف ّژژکت انژژ  در مژژا ژژایا نطژژا  ضژژعا رنهژژا و شنا زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا

 مژ   دل ژو پژهو پ  اضژر از م ژان چهژار فژا ت ر ا ژتع اد بژه باشژ    مؤثر ترجم  شفا ا

مهژارت شژن  اری متمر ژن شژ ه تژری  رنهژا یعنژا بژر اصژزا ترجم  شژفا ادخ و در  زبانا

   ا ک 

رم زشژژا ا ژژک    ژژایمح طدر  تأث رگژژرارفژژردی   ژژایویهگاخ د اررمژژ ی یاژژا از 

فژژردی در  ژژازمان  ا و اجژژرای  ژژ ر   ژژایایات انابتطژژاد بژژه »ایژژ  ویهگژژا بژژه معنژژای 

، ص  0887، 5)بنژژ ورا ا ژژک « ژژای خژژاصاقژژ امات مژژ رد ن ژژاز بژژرای د ژژت ابا بژژه م فط ژژک

انجژام رن  بژر نحژ ۀ فعّال ّژکدییر، خ دبژاوری در یژادگ ری و ت انژایا انجژام یژب ب انهب(  1

                                                           
1. flexibility 

2. cognitive control 

3. Becker et al. 

4. consecutive interpreting 

5. Bandura 
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 فژژردی  ایمؤلفژژهیاژژا از  بن انبژژهانتشژژا  خ د اررمژژ ی ا ژژک   تأث رگژژرار فعّال ّژژک

ارترژا  م جژ د بژ   ایژ  بژه دل ژو شژفا ا  در بمزارد دانشژج یان در  ترجمژ  تأث رگرار

ترجمژژ  شژژ ،  رن اشژژارهبژژه  تژژرپ پ ژژه  آ ر مژژان  ا ژژکفژژا ت ر و مهژژارت در  شژژن  اری 

را  0 ات انژ  ا سژا  اضژژطرمژازا دارد و ا و ا ژتر ا چالشژمژا  ّت ذاتژاً زمژان م شژفا ا

، 1106) «ا ژتر  ا ژک اضژطرا  ناشژا از تجربژ » 1  رپژال بژه بژاورن ژن بژه  مژراه رورد  

ا ژژک  شژژ ه تأی ژژ منفژژا اضژژطرا  بژژر مهژژارت در  شژژن  اری  تژژأث ر ،بزژژاوهبژژه(  61ص  

وجژژ د  ( 1118) 0و بابژژ ینا مژژادییژژر، ر   ژژ یاز(  0880، 1)ماژژ   تژژایر و گژژاردنر

 در  شژژن  اریمهژژارت  ورمژژ زان ایرانژژا دانژژپ رمژژ یخ د ژژارمعنژژادار ملرژژک م ژژان  طژژ برا

 شژژ ه وجژژ د رابطژژ  مچنژژ   مطالعژژات انجژژام   ردنژژ  گژژنار را در تحط ژژر خژژ د رنهژژا 

 ( 1100، 5ار ژان و  ژابان)  نژ مژااثرژات طرا  را ضژخ د اررمژ ی و امعنادار منفژا م ژان 

 متژژر دچژژار  ژژا، دانشژژج یانا  ژژه  ژژ  خ د اررمژژ ی بالژژایا دارنژژ  یافتژژه ایژژ  بژژر ا ژژا 

ت اننژژ  در مهژژارت در  شژژن  اری بمزاژژرد بهتژژری مژژا درنت جژژهشژژ ن  و مژژاطرا  ضژژا

بژه تژ ان  مچنژ   مژا اضژطرا   ژا پ وم ژان خ د اررمژ ی  در زم ن  رابطژ   باشن  داشته

خژژ د نشژژان دادنژژ   ژژه  مطالعژژهدر  اشژژاره  ژژرد  رنهژژا (0187فتحژژا و درخشژژان ) پژژهو پ

 آ ربژژهرا  دانشژژج یان ا  نیژژار  انیز سژژا خ د اررمژژ ی در  زژژ محژژ ررمژژ ز  را ررد

در   شژ دنیژار  ماایژ  افژنایپ منجژر بژه  ژا پ اضژطرا   ود ژ  معناداری افژنایپ ما

 خ د اررمژژ ی نشژژان داد  ژژه (1107) تج یژژ ی و فردو ژژانتژژای  تحط ژژر  مژژ   را ژژتا، 

 بشش   بهر د را زمان م ترجم  شفا اج یان در  دانش دت ان  بمزارما

 6رن- ژژه بژژار آژژ ررن  ا ژژک فردمنح ژژربهمتفژژاوت و ن ژژن م ژژنان  ژژ     جژژانا افژژراد 

 ژژای اجتمژژابا و ت انژژایا ا ژژاز مهژژارت ایمجم بژژهبژژه   ژژ     جژژانا گ یژژ ،ما (1116)

 و بژژا رنهژژا ارترژژا  خژژ د و دییژژران را در   نژژ م  نژژ  مژژب مامژژا بژژه   ژژه شژژ داآزژژا  ما

                                                           
1. anxiety 

2. Korpal 

3. MacIntyre & Gardner 

4. Rahimi & Abedini 

5. Erkan & Saban 

6. Bar-On 
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دییژژر، برژژارتبژژه   نژژ مو فشژژار ای روزمژژره مطابزژژه   ژژاچالپو بژژا مطالرژژات،   نژژ م برقژژرار

در جهژک ر ژ  ن بژه ا ژ ا  و  اجتمژا   ژازن ه بژا افژراد   جانا بژه معنژای تعامژو    

  ژژایویهگااز دییژژر یاژژا  شژژناختا ی ژژر ژژ     جژژانا یژژا  ژژ     ا ژژکمطاصژژ  فژژردی 

 0 ژایمط ا  خژردهت انژ  بژه دل ژو مژا تژأث رایژ  ا ژک   ترجم  شژفا ادر  مؤثرشش  تا 

 خژژردهیاژژا از ایژژ   فشژژار روانژژا بژژرای ملژژال، تحمژژو ژژ     جژژانا باشژژ     ژژازن ۀ

اناژار  قابژو ی ژر زمژان م ترجمژ  شژفا ازای ا ژتر  ما  ّژک ، ژ یب از ژک  ا  امط ا 

 منفژا ا ژژتر  بژر ت انژژایا متژرجم شژژفا ا تژأث ر تحط طژات نشژژانیر ،دییژژر ژ یازا ژک و 

 داده مطالعژژات نشژژان ، مچنژژ    (1100، 1ت مژژاروا و  ژژالک ؛1119، 1مر ژژر-)مژژ زر ا ژژک

را تعژ یو  نژ   زاا ژتر  ژای وا ژنپ بژه م قع ژکت انژ  مژا      جژانا بالژا  ه  ا ک

  ژژایخژژرده مط ا  تژژأث ردر برر ژژا  (1108) فردو ژژا ( 1119، 0م نژژکم ا لایچژژب و ل )

در تمژژری   زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا ژژ     جژژانا بژژر بمزاژژرد دانشژژج یان در  

 در ایژ  تمژری دانشژج یان  نمژراتمعنژادار ملرتژا م ژان  دریافتنژ   ژه رابطژ ، 5«گژ یا ایه»

، خژژ  7شژژا فایا خژژ د ،6،  ژژو مسژژ زهروانژژا فشژژار تحمژژو  ژژایخژژرده مط ا م ژژنان و 

 ژژ     جژژانا  تژژأث ردر برر ژژا  01 ژژ ن ران  ،بزاوهبژژهدارد   وجژژ د 8ابژژرازیخژژ د و 9ب نژژا

 بر بمزارد مترجم شفا ا به ای  نت جه ر     ه:

 بژژه مترجمژژان شژژفا ا از  ژژطا  ژژ     جژژانا مت  ژژطا برخژژ ردار  سژژتن    مچنژژ  

، خ دانی نشژا، تن ژ م   جژان  ژایمط ا بالژاتری در  پا ژشی یانا  ژه نمژرۀ ر ژ ما ن ر

 ریان بهتژر بمژوت ژارات مشژتدر مژ یریک انانژ ،  ازگاری و م یریک ا ژتر   سژ   ژرده

: شژ ن  و نژه ب امژو خژارجامژا نن   ای  افراد بژا ا ژتان ارد ای داخزژا خژ د  ژ ایک ما

                                                           
1. subscale 

2. Moser-Mercer 

3. Timarová & Salaets 

4. Mikolajczak & Luminet 

5. shadowing 

6. problem solving 

7. self-actualization 

8. optimism 

9. assertiveness 

10. Singureanu 
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شژژ ن  و از مژژا منت ژژره  ژژازگارزا یژژا ی ژژرشژژغزا ا ژژتر   ژژایم قع کبژژا  خ بابژژهرنهژژا 

  (1، ص  1100 ستن   ) رضایک شغزا ب شتری برخ ردار

      روش پژوهش. 3

 هدف پژوهش. 1. 3

 ترجمژژ  شژژفا ابمزاژژرد دانشژژج یان در  ب نژژا پژژ پ ایژژ  پژژهو پ ژژ   اصژژزا 

از م ژژان چهژژار ا ژژک   شش ژژ تا  ژژایویهگا و گژژرفت  ا ژژتع اد زبژژانان ژژربژژا در زمژژان م

شژژن  اری بژژ ده ا ژژک   زیرگژژروه ا ژژتع اد زبژژانا، تمر ژژن پژژهو پ  اضژژر بژژر مهژژارت در 

 « ژژ     جژژانا»و  «خ د اررمژژ ی» ،فژژردی  ایمؤلفژژهمتفژژاوت  از م ژژان انژژ ا بزژژاوه، بژژه

مرنژژای بژژه ایژژ  من ژژ ر دو پر ژژپ زیژژر   نژژ قژژرار گرفت برر ژژا و مژژ رد ن انتشژژا  شژژ 

 رو قرار گرفک:پهو پ پ پ

 مهژژارت و  اررمژژ ی ژژ     جژژانا، خژژ د  ژژایخژژرده مط ا مع ار ژژای مهژژارت در 

ترجمژژ   ژژای مط ژژا ا و زیژژرت انژژایا  زّژژ ت اننژژ  نمژژرۀمژژادر  شژژن  اری تژژا چژژه م ژژنان 

 ب نا  نن ؟،  ز ز شفا ا( را پ پروردندادن و به خاآرگ  ) زمان م شفا ا

)گژ   زمژان م ترجمژ  شژفا ا ژای مط ژا ا و زیژرت انژ  ت انژایا  زّژمژا  ام یژب 

 خژژردهب نژژا  نژژ ؟ ،  زژژ ز شژژفا ا( را بژژه بهتژژری  شژژاو پژژ پروردندادن و بژژه خژژاآر

 مهارت در  شن  اری؟ اررم ی، یا       جانا، خ د  ایمط ا 

  کنندگانشرکت. 2. 3

، 9)تژرم  زمژان م ترجمژ  شژفا ا ژای رمژاری ایژ  پژهو پ را دانشژج یان در  نم نه

گ ژری در د نژ   ژه بژا ا ژتفاده از رو  نم نژهمژامژا زبژان انیز سژا( تشژا و مترج رشت 

 11الژژا  11  ژژنا  ژژه در ردۀنفژژر بژژ د  71ایژژ  نم نژژه  د ژژتر  انتشژژا  شژژ ن   تعژژ اد  ژژوِّ

تژژا   نن گانشژژر کاز  یژژب  چد ب دنژژ   قژژرار داشژژته و متشژژاو از  ژژر دو جژژن  زن و مژژر

  ب دن  ن ی هرم زشا  زمان م ترجم  شفا اقرو از ای  در م رد 

 اریشژژن   در  از بشژژپ ارزیژژابا مهژژارت  نن گانشژژر کبژژرای برر ژژا  میژژ  بژژ دن 

بژا ا ژتفاده از نمژرات ایژ  رزمژ ن ا ژتفاده شژ   دارد   ژؤال 01(  ژه 1106) «ریزت »رزم ن 
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رت ا ژک، ا ژتان ارد  ژای پِژدادهتشژش ص ابنار ژای  ژه یاژا از  0مع ار یژا ا ژتان ارد نمرۀ

ا ژژک و  ژژ چ  0و انحژژرا  مع ژژار دارای م ژژانی   صژژفر  ،ا ژژتان ارد نمژژرۀ ت زیژژ    شژژ 

رمژژ ه  د ژژک بژژه ا ژژتان اردنمژژرات  ( 1118باشژژ  )ف زژژ ،  ±1218نرایژژ  ب شژژتر از ای نمژژره

 آ ربژژهبنژژابرای ، نمژژرات قژژرار دارنژژ    +1200و  -1211   بژژ  ژژازی می  رزمژژ نپ پبژژرای 

  می   ستن     نن گانشر کان  و ا تان ارد ت زی  ش ه

 ابزار پژوهش. 3. 3

ابژژنار متفژژاوت بژژه شژژر  زیژژر  چهژژاردر ایژژ  تحط ژژر از  اآّزابژژاتروری بژژرای جمژژ 

 :ش  ا تفاده

(  ژژه ت  ژژط  ژژم با 1116رن )- ژژ     جژژانا بژژار پر شژژنام فار ژژا  نسژژش 

ایژژ    نن گانِشژژر ک( آرا ژژا شژژ ه ا ژژک، بژژرای  ژژنجپ م ژژنان  ژژ     جژژانا 1111)

دارد  ژه بژر  خژرده مط ژا  05 و 1مط ژا  5  ژؤالا 81 ایژ  پر شژنام طالعه ا تفاده شژ   م

 پایژایاا ژک   مشژالفم تن ژ م شژ ه  امزژاً افطم تژا مژ  امزژاً ل ارت از دامن  ایگنینه 5آ ا 

گژژنار  شژژ ه ا ژژک  %81بژژرای  ژژو رزمژژ ن  «رلفژژای  رونرژژا » رزمژژ ن از آریژژر محا ژژر 

 ( 1111) م با، 

بژژژژرای ارزیژژژژابا  ژژژژطا  (0891) 1خ د اررمژژژژ ی شژژژژرر و  ماژژژژاران پر شژژژژنام 

دارد   ژژؤال 07 ،ایژژ  پر شژژنامهدر پژژهو پ ا ژژتفاده شژژ     نن گانشژژر کخ د اررمژژ ی 

مشژژالفم تن ژژ م   امزژژاًتژژا  مژژ افطم  امزژژاً از دامنژژ آ فژژا  5ا ژژا  مط ژژا  ل اژژرت و بژژر 

ابژنار در  دو ژر یژب از ایژ   ا ژک  95و  ژ ا لر  07  اقو نمژره از ایژ  مط ژا  ش د  ما

خ ا ژژته شژژ  تژژا بژژه رنهژژا   نن گانشژژر کا در  زژژا  در  ت زیژژ  شژژ  و از جزسژژات مجژژنّ

 پا خ د ن  

، از دو زمژژان م شژژفا ا ترجمژژ  ننژژ گان در در  شژژر کا ژژتع اد ارزیژژابا  من  ربژژه

 ژژژای رزمژژ نا ژژتفاده شژژژ    روردندادن و بژژه خژژژاآرتمژژری   زژژژ ز شژژفا ا و گژژژ  

                                                           
1. z-score 

2. scale 

3. Sherer et al 
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بژژه دل ژژو    افژژرادی  ژژه  ژژتع»بژژرای  تژژ انمژژارا  زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا 0یژژاباا ژژتع اد

 « ژک ب شژتر در ایژ  زم نژه را دارنژ اماژان  سژ  م فط زمژان م ترجم  شژفا اا تع اد در 

(  بژژرای 165، ص  0881، 1رمژژ زان م فژژر بژژه  ژژار بژژرد )لمرژژرتترجمژژهبژژرای شنا ژژایا 

 1«صژژ ای رمریاژژا»صژژ تا   ایبرنامژژهانجژژام ایژژ  دو رزمژژ ن، دو مژژت  صژژ تا از مجم بژژه 

 5«معمژ لا»و  0«ویژهه»بژه دو د ژت   رگفتژا  ژربکبژه  ت جّژه ژا بژا ش   ای  برنامژه انتشا 

 ژژربک گفتژژار  «معمژژ لا»بژژه نژژ    نسژژرک  «ویژژهه» ژژای صژژ تا فایژژوشژژ ن   مژژاتطسژژ م 

متژژ ن شژژن  اری ، بزاوهبژژه ژژای معمژژ لا( دارنژژ    ژژربک فایژژو دو ژژ متژژر ) ژژ ود پژژای  

و   سژتن  ژک  ژه فاقژ   زمژات تش  ژا امت ن   تژاه بژا جمزژات  ژاده  «ص ای رمریاا»

 5صژژ تا از لحژاو م ضژژ   و محتژ ا بژژه   ژایمت فهژم رنهژا بژژرای شژن ن ه دشژژ ار ن سژک  

، 9، گژنار  رمژ ز 7، گژنار  پ شژرفک6گژنار   ژزامکشژ ن : مژامتفاوت تطسژ م  د ت 

 0، یژژب مژژت  « زژژ ز شژژفا ا»در رزمژژ ن   01گژژنار   شژژاورزی و 8گژژنار  ورزشژژا

جژژای خژژالا  15در لژژابرات ار زبژژان پشژژپ شژژ   ایژژ  مژژت    نن گانشژژر کبژژرای  ایدق طژژه

 محضبژژه صژژ تا، بایسژژک در  ژژ   گژژ   دادن بژژه مژژت مژژا  نن گانشژژر کداشژژک و 

یادداشژژک نماینژژ    را رنزده و  بژژ    زمژژه منا ژژ  جژژای خژژالا را  ژژ   یشژژن  ن صژژ ا

زمژژ ن ردر ایژژ    نن گانشژژر ک الا یژژب نمژژره اخت ژژاص داده شژژ   نمژژرۀبژژه  ژژر جژژای خژژ

 ب د  مت  ص تا انتشابا از لحاو م ض   به گروه گنار  پ شرفک تعزر داشک  15

از گژروه گژنار   ایدق طژه 0روردن ن ژن یژب مژت  و بژه خژاآر دادنگژ  برای رزمژ ن 

دادن بژه مژت ، بایسژک بعژ  از گژ  مژارنهژا  ننژ گان انتشژا  شژ   پ شرفک برای شژر ک

                                                           
1. aptitude tests 

2. Lambert 

3. Voice of America 

4. special 

5. ordinary 

6. health report 

7. development report 

8. education report 

9. sport report 

10. agriculture report 
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بژژه  ت جّژژه ژژه بژژا   ژژؤال 6یادداشژژک  ننژژ ، بژژه  رن را اآّزابژژاتاز  ایناتژژهبژژ ون ایناژژه 

  محت ای مت  آر  ش ه ب د پا خ د ن  

 پژوهش هاییافته. 4

 «10 نسژژش  SPSS »افژژنارنرما، داد ژژا در مجژژنّ جزسژژ  5 ژژا در روری دادهبعژژ  از جمژژ 

باشژن  مژاشژ ه یژا وابسژته ب نژاشژامو  ژه متغ ژر پژ پتحط ژر   ؤالات وارد و محا ره ش  

(DV)و زیژر زمژان م ترجمژ  شژفا ا  ژازی دانشژج  بژرایرمژاده  ژایتمری   وّات : نمر

و  ،  زژژ ز شژژفا ا(روردنخژژاآرو بژژه دادنگژژ  ) زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا ژژای مط ژژا 

 ژه شژامو مهژارت در  شژن  اری، تحمژو  (IV)یژا مسژتطو   ننژ ه ب نژاپ پچن ی  متغ ژر 

بنژژابرای ، پا ژژخ دادن بژژه  ؛ ژژکا و خ د اررمژژ ی پژژریریانعطا ، 0نف تبژژنّفشژژار روانژژا، 

 ژژای رمژار ت صژژ فا متغ ژر 0ن ازمنژژ  اجژرای چنژژ ی  رگر ژ  ن بژ د  جژژ ول   ژؤالاتایژ  

 د   مامستطو و وابسته را نشان 
 

 
 

                                                           
1. self-regard 
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 (KS) 0«ا ژژم رن  -  لمژژ گرو » رزمژژ نت زیژژ  نرمژژال متغ ر ژژا،  بژژرای محا ژژر 

دادن و بژه گژ   ژای خژ د شژا فایا، فطژط نمژره ،انجام شژ   بژا ا ژتناد بژه نتژای  رزمژ ن

 اامّژژژ  (p <1215) ان نشژژژ هنرمژژژال ت زیژژژ   صژژژ رتبهو  زژژژ ز شژژژفا ا  روردنخژژژاآر

جژژم نم نژژه در ایژژ  مطالعژژه بژژه و   ا ژژک 1215ا زیژژر مطژژ ار  مّژژ KSرلفژژا   ژژهازرنجایا

یژژب رزمژژ ن  بن انبژژه، رگر ژژ  ن چن گانژژه (71)تعژژ اد   ژژافا بژژنرگ ا ژژک انژژ ازۀ

و  قژ ی فژرک  ژرد تژ ان در برابژر ایژ  تشزژا از نرمژال بژ دن رزمایشژامژاپارامتریب را 

  (1118، 1نرمال ب دن متغ ر ا از مزنومات رگر   ن ن سک )ف ز 

ا ژژک  ژژه بژژا ر ژژم   ژژای ا ژژتان اردباق مانژژ ه نرمژژال بژژ دن ،تحز ژژو رگر ژژ  نفژژرک 

 کایژ  فژر هشژ  ژای ا تان اردو   سژت گرام باق مانژ ه 1نرمژالنمژ دار ا تمژال   ست گرام، 

د ژ  نشژان مژا شژ ها ژتان ارد  ژای  آژر  ا تمژال نرمژال رگر ژ  ن باق مانژ هشژ  برر ا

از پژای    ژمک چژا تژا بالژا  ژمک را ژک مسژتط م  نسژرتاًطژا  در یژب خژط مژ ر   ه ن

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Field 

3. P-P 
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 ژژای بنژژابرای ، فژژرک نرمژژال بژژ دن رگر ژژ  ن باق مانژژ ه ؛بژژ ون انحژژرا  زیژژاد قژژرار دارنژژ 

 ر یافته ا ک  ا تان ارد تحطّ

 آوردنخاطردادن و بهگوشکننده و بینیپیش عنوانبهسنجش مهارت درک شنیداری   1 ۀفرضیّ

 ملاک() معیار عنوانبه

دادن و بژهگژ   ژه بژرای  د ژ مال را ارا ژه اوّ بژرای فرضژ ّ  ضژری  تع ژ   1ج ول 

 بژژ  پ پمتغ ژژر  بن انبژژهمتغ ژژر مع ژژار و مهژژارت در  شژژن  اری  بن انبژژه روردنخژژاآر

دادن و بژژهگژژ   نمژژرۀ دردرصژژ  از واریژژان   01  ایژژ  بژژ ی  معنا ژژک  ژژه ا ژژک 1210

تژژ ان آرژژر مژژا ژژه  شژژ دمژژات ضژژ ا داده  شژژن  اری در  مهژژارتبژژا  روردنخژژاآر

 ن ژژریژژب انژژ ازه اثژژر   چژژب در  بن انبژژه( رن را 0899) 0اثژژر  ژژ    د ژژت رالعمو انژژ ازۀ

    گرفک
 

 
 

 <1215)، بنژژژابرای  (b 12116  Sig ،7281 F) داری رمژژژاری  سژژژتن نتژژژای  دارای معنژژژا

p) ب نژژا ا قابز ژژک پژژ پتژژ جّه  ایژژ  بژژ ی  معنا ژژک  ژژه فژژرک رگر ژژ  ن بژژه م ژژنان قابژژو

  12010) بژژ  پژژ پرا دارد  نتژژای  مربژژ   بژژه متغ ژژر  خژژاآرروردندادن و بژژهگژژ   نمژژرۀ

Sig. ،0266  t) شژژژ ه ب نژژژاو متغ ژژژر پژژژ پ(12116  Sig. ،1290  t ،12111  Beta)  نشژژژان

 ژژای مهژژارت مع ژژار در متغ ژژر مسژژتطو )نمژژرهد نژژ   ژژه افژژنایپ یژژب وا ژژ ی انحژژرا  مژژا

دادن و بژژهگژژ  وا ژژ  انحژژرا  مع ژژار در متغ ژژر وابسژژته ) 61( بژژا افژژنایپ در  شژژن  اری

  ( مرترط ا ک روردنخاآر

                                                           
1. Cohen 
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 ، خودکارآمدییریپذانعطاف، یفشار روان، تحمل درک شنیداری  مهارت بینیشپ  2 فرضیّۀ

 شده  کلوز شفاهیبینیپیش

گژژرفت   در ن ژژر ژژه بژژا  خطژژا چن گانژژهفژژرک  ژژم  رنژژ ۀدربرگرگر ژژ  ن چن گانژژه 

 ت جّژه  بژا  سژکنشژ د، مژابرر ژا   ننژ ه ب نژا پپ ژای مسژتطو یژا  مرستیا م ان متغ ژر

ب ژانیر ایژ   ،ن سژتن  127تژر از بژ  ( بالژاای مسژتطو )پژ پ ژم ژان متغ ژر  مرستیا به ایناه

اجژژرای رگر ژژ  ن چن گانژژه  در یافتژژه ا ژژک ر خطژژا چن گانژژه تحطّژژا ژژک  ژژه فژژرک  ژژم

بژر  بنژاوجژ د ن اشژکبژ    ژای پژ پمتغ ژر در بژرای ابمژال ترت ژ   چ منطر یا ت ج ها 

چن گانژژه ا ژژتفاده  زمژژان ممراترژژا چن گانژژه از رگر ژژ  ن رگر ژژ  ن  زسژژزه یجابژژهایژژ ، 

 ش   

 ژژه بژژرای  ا ژژکبژژرای رگر ژژ  ن چن گانژژه  ضژژری  تع ژژ   ۀد ن نشژژان 1جژژ ول 

 ژه بژ ی   ا ژک 12197 شژ هب نژامتغ ژر پژ پ بن انبژه « زژ ز شژفا ا» ای مرب   به مرهن

بژ   متغ ژر پژ پ 0ت  ژط  «شژفا ا زژ ز » ژای درص  واریژان  در نمژره 1927معنا ک  ه 

( ت ضژژ ا افشژژار روانژژپژژریری، تحمژژو ، انعطژژا در  شژژن  اری اررمژژ ی، مهژژارت )خ د

بژه  ت جّژهیژب انژ ازه اثژر مت  ژط تژا بژنرگ، بژا  بن انبژهتژ ان رن را شژ د  ژه مژاماداده 

 ( برای ان ازه اثر، در ن ر گرفک 0899)د ت رالعمو      

 

 
 

باشژژن  مژژااداری رمژژاری نژژد نژژ   ژژه دارای معمژژانشژژان  (Sig. ،6255  F  12111)نتژژای  

(1215> p)  شژژامو تمژژام رگر ژژ  ن مجمژژ  نژژ   ژژه فرضژژ ّ مژژاو ایژژ  مشژژشص(   
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 زژژ ز » ژژای منا ژژ  نمژژره ب نژژاپ پا قابز ژژک تژژ جّهبژژه م ژژنان قابژژوبژژ  (  ژژای پژژ پمتغ ر

 را دارد  «شفا ا

  ژهدر الاد ژ   بژ   را ارا ژه مژا ژای پژ پبژرای متغ  ژر «بتژا»ضرای   0 ج ول شمارۀ

 ژم  بژ   بژادانژ م  ژه تمژام متغ  ر ژای پژ پمژا 0از قرو بر ا ژا  نتژای  تحز ژو واریژان 

ب نژا  ننژ ، آرژر پژ پ ایمزا  ژه قابژو صژ رتبهرا  «شژفا ا زژ ز » ژای ت اننژ  نمژرهما

 ژژهم  تنهایابژژهبژژ   د نژژ   ژژه ریژژا  ژژر متغ  ژژر پژژ پنشژژان مژژا 1«تژژا»  ژژایرزم ن 5جژژ ول 

قابژژو   1«بتژژا»مژژرترط بژژا  شژاخص  «تژا» ه دارد یژژا خ ژژر  اگژر رزمژژ نا در فرضژ ّتژژ جّهقابژو

را ثابژک   ژابژ  دارد و  ژایر پژ په ا در فرضژ ّتژ جّهب    ژهم قابژو پ  پ پ ،باش  ت جّه

د نژ  مهژارت نشژان مژا 5  ژر دو رگرا ژ  ن در جژ ول  ژه نتژای   آ ر مژاندارد  مانیه 

تژژ ان نت جژژه مژژا، بنژژابرای  ؛ه داردا در فرضژژ ّتژژ جّه ژژهم قابژژو  تنهایابژژهدر  شژژن  اری 

ملرژژک  صژژ رتبهبژژ   متغ  ژژر پژژ پ 0فطژژط ت  ژژط  « زژژ ز شژژفا ا» ژژای گرفژژک  ژژه نمژژره

ج اگانژه فطژط مهژارت در  شژن  اری  ژهم قابژو  صژ رتبه،  ژالباای   ان شژ هب نژا پ پ

د نژ  مژرترط بژا متغ ر ژای مسژتطو  مچنژ   نشژان مژا «بتژا»ه دارد  مطادیر ا در فرض ّت جّه

   ب شتری  مط ار ا ک  در  شن  اریمرب   به مهارت  «بتا» ه مط ار 
 

 

                                                           
1. ANOVA 

2. T test 

3. b-value 



 ، شمارۀ دومچهارمپنجاه و دورۀ                           مطالعات زبان و ترجمه                                                            069 

 

پذیری، ، انعطافنفسعزت، روانی فشددار، تحمل شددنیداری درکبین  مهارت   پیش3 فرضددیّۀ

 مدیآخودکار

 زمانهم ترجمۀ شفاهی هایتمرین کلّ   نمرۀشدهبینیپیش 

را نشژژان  1 ربژژ   بژژه رگر ژژ  ن چن گانژژه در فرضژژ ّ م  ژژای تع ژژ  ضژژری  5جژژ ول 

متغ ژژر  بن انبژژه زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا  ژژایتمری    ژژوّ  ژژه بژژرای نمژژرۀ د ژژ مژژا

 نمژژرۀدرصژژ  واریژژان  در  10د ژژ   ژژه مژژاله نشژژان و ایژژ  مسژژأ ا ژژک 12110 شژژ هب ناپ پ

متغ ژژر  5بژژا  زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا ژژازی دانشژژج یان بژژرای رمژژاده  ژژایتمری   ژژوّ

، تحمژژو نف تبژژنّپژژریری، ، انعطژژا در  شژژن  اری)خ د اررمژژ ی، مهژژارت  بژژ  پ پ

تژ ان رن را یژب انژ ازه اثژر مت  ژط تژا بژنرگ، شژ د  ژه مژامژا( ت ضژ ا داده فشار روانا

 برای ان ازه اثر، در ن ر گرفک   (0899)     بر ا ا  د ت رالعمو 

 

 
 

 ژژه  (p <1215)  سژژتن اداری رمژژاری نژژد ژژ   ژژه نتژژای  دارای معمژژانشژژان  6جژژ ول 

بژژ  ( بژژه م ژژنان رگر ژژ  ن مجمژژ   )شژژامو تمژژام متغ ر ژژای پژژ پ  نژژ  فرضژژ ّ مژژاثابژژک 

  ژازی دانشژج یان بژرایرمژاده  ژایتمری   ژوّ نمژرۀب نژا منا ژ  قابز ک پ پ ات جّهقابو

 دارد  را زمان م ترجم  شفا ا
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 ژه  ژالادر نژ   مژابژ   را ارا ژه  ژای پژ پمربژ   بژه متغ ژر «بتژا»ضژرای   7ج ول 

دانسژت م  ژه تمژام متغ ر ژژای مژا آرفژهیبتحز ژو واریژان  بژه نتژای   ت جّژهبژا  ازای پژ پ

 ژژازی رمژژاده  ژژایتمری   ژژوّ مژژرۀنا تژژ جّهاننژژ  بژژه م ژژنان قابژژوت مژژابژژ   بژژا  ژژم پژژ پ

 «تژا» رزمژ ن 7ب نژا  ننژ ، آرژر جژ ول را پژ پ زمژان م ترجمژ  شژفا ا دانشج یان برای

یژا ه دارد در فرضژ ّا تژ جّهقابژو ژهم  تنهایابژهبژ   د    ژه ریژا  ژر متغ ژر پژ پمانشان 

بژژ    ژژهم معنژژادار باشژژ ، رن پژژ پ «بتژژا»شژژاخص  مژژرترط بژژا «تژژا» خ ژژر  اگژژر رزمژژ ن

 ژژه  آ ر مژژاندارد  مژژا ژژا را ثابژژک نیژژه بژژ  ه دارد و  ژژایر پژژ پا در فرضژژ ّتژژ جّهقابژژو

ا ژژک  در  شژژن  ارید نژ ، فطژژط مهژارت مژژانشژان  9نتژای   ژژر دو رگر ژ  ن در جژژ ول 

 نمژرۀتژ ان نت جژه گرفژک  ژه مژاه دارد  بنژا بژرای ، ا در فرضژ ّتژ جّه هم قابو تنهایابه ه 

متغ ژژر  5فطژژط بژژا  زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ا  ژژازی دانشژژج یان بژژرایرمژژاده  ژژایتمری   ژژوّ

ج اگانژه فطژط  صژ رتبه  ژهدر الاشژ ن   مژاب نژا ملرژک پژ پ صژ رتبهب   با  م پ پ

مژژرترط  «بتژژا»مطژژادیر   ه داردا در فرضژژ ّتژژ جّهمهژژارت در  شژژن  اری ا ژژک  ژژه  ژژهم قابژژو

د نژ   ژه مهژارت در  شژن  اری ب شژتری  مطژ ار مژا مچنژ   نشژان  سژتطو ر ژای مبا متغ

 را دارد  «بتا»
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 گیرینتیجه وبحث . 5

معنژادار   ژای تحط ژر ب ژانیر یژب رابطژ تژ ان گفژک  ژه یافتژهمال اوّ  ؤالدر پا خ به 

، تحمژژو نف تبژژنّپژژریری، رمژژ ی، مهژژارت در  شژژن  اری، انعطژژا ملرژژک م ژژان خ د ار

گژ   دادن »و  « زژ ز شژفا ا»بژ   و مجمژ   نمژرات متغ ژر پژ پ 5 بن انبژه روانژافشار 

ب نژژا بمزاژژرد پژژ پاماژژان ا ژژک   شژژ هب نژژامتغ ژژر پژژ پ بن انبژژه «روردنخژژاآرو بژژه

دادن گژژ  »و  «ا اف زژژ ز شژژ»در دو تمژژری   زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ادانشژژج یان در  

خ د اررمژژ ی در پژژهو پ دییژژری ن ژژن بژژه بژژ   متغ ژژر پژژ پ از آریژژر «روردنخژژاآرو بژژه

ا ژتع اد  ب نژاابترژار پژ پ ا در زم نژ امّژ ؛(1107اثرات ر   ه ا ژک )تج یژ ی و فردو ژا، 

 مهژژارت در  شژژن  اریبژژ   بژژه متغ ژژر پژژ پ ت جّژژهبژژا  شژژ هیاددانشژژج یان در دو تمژژری  

  مچنژ  ،  ا ژکایژ  یافتژه مشژتص پژهو پ  اضژر  ،درنت جژه  ای ذ ر نشژ ه ا ژکمطالعه

 ژژژ     جژژژانا،  خژژژرده مط ژژا  05نتژژای  تحط ژژژر پژژ پ رو نشژژژان داد  ژژژه از م ژژان 

و تحمژژو فشژژار روانژژا نمژژرات دانشژژج یان را در دو تمژژری   نف تبژژنّ، پژژریریانعطا 

در ( 1101ن ژژا )زاده و بزژژ یولژژا ،در  مژژ   را ژژتا  ننژژ  مژژاب نژژا پژژ پ خ بابژژه ذ رشژژ ه

خژرده  ا ژتلنایبه ژ     جژانا،   ژایمط ا خژرده   مژ  معنژادار م ژان مطالع  خ د رابط 
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عنژژادار م ژژان مارترژژا  ، بزاوهبژژهو مهژژارت شژژن  اری را گژژنار   ردنژژ    0 مژژ لا مط ژژا 

رو  ژژه در تحط ژژر پژژ پ « زژژ ز شژژفا ا»و تمژژری   فشژژار روانژژاتحمژژو  خژژرده مط ژژا 

ایژ  یافتژه  مچنژ   بژا شژ ه ا ژک   ( ن ژن گژنار 1108) در مطالعژه فردو ژا ش  گنار 

 مسژژ   (1101) ربژژادیدولک ی و م  ژژ ی  ژژ ّلژژ ، خ ابنژژ هجهانژژ ار، پژژهو پ  نت جژژه

روانژا بژا  مط ژا  تحمژو فشژارخژرده رنها در برر ا خ د به ای  نت جژه ر ژ  ن   ژه   ا ک

دانژژ ، در مژژ رد قژژ رت مژژا ژژه ن یسژژن ه رنجژژاتژژا ای معنژژادار دارد رابطژژه مهژژارت شژژن  اری

و  « زژژ ز شژژفا ا»و ت انژژایا  نف تبژژنّپژژریری و انعطژژا   ژژایخژژرده مط ا ب نژژا پژژ پ

    ای ذ ر نش ه ا ک مطالعه «روردنخاآردادن و بهگ  »

بژ   مهژارت در  شژن  اری از م ژان متغ ر ژای پژ پنتژای  نشژان داد  ژه دییژر،   یاز

 نژژ  )پا ژژخ مژژاابمژژال شژژ هب ناپ پا در متغ ر ژژای معنژژادار ر تژژأث رب شژژتری   تنهایابژژه

در دو  زمژژان م ترجمژژ  شژژفا ادییژژر، بمزاژژرد دانشژژج یان در  ب ژژانبژژهدوم(    ژژؤال

شژژن  اری  از آریژژر مهژژارت در  «روردنخژژاآردادن و بژژهگژژ  »و  « زژژ ز شژژفا ا»تمژژری  

 ی ژر قابژو اناژار مهژارت در  ا مّ ّژک مؤیژ ایژ  یافتژه  ب نژا ا ژک قابو پ پ خ بابه رنها

 ترجمژژ  شژژفا ا ژژه دریافژژک پ ژژام در ، چژژراا ژژک زمژژان م ترجمژژ  شژژفا اشژژن  اری در 

م فط ژک در بزژاوه، بژه پژریرد مژاصژ رت دادن بژه رن پ ژام گژ  از آریژر  ،صرفاً ،زمان م

 منژژ   بژژه مهژژارت در  ن ژژن «روردنخژژاآردادن و بژژهگژژ  »و  « زژژ ز شژژفا ا»دو تمژژری  

     ا کشن  اری فرد 

ب نژژا پژژ پ تجربژژا در زم نژژ  ران فطژژ ان مطالعژژاتبژژر جرژژ بزژژاوه  اضژژر پژژهو پنتژژای  

ن ژژاز  سژژ  در تمژژاری  مشتزژژا پژژ پ زمژژان م ترجمژژ  شژژفا اا ژژتع اد دانشژژج یان در  

 ژه چژرا ؛ا ژک ا مّ ّژکبسژ ار  ژا ن  ن ژن زمژان م ترجمژ  شژفا ادر تژ ری  ای  مهارت، 

بژر یژادگ ری  تأث رگژراربامژو  تژری مهمتژ ان ادبژا  ژرد  ژه مژا ژا بژه ایژ  یافتژه ت جّژهبا 

دو تمژژری  لژژازم بژژرای  سژژ   بن انبژژه، «نروردخژژاآر دادن و بژژهگژژ  »و  «شژژفا ا  زژژ ز»

  پژژ  بژژه ن ژژر ا ژژکت انژژایا شژژن  اری دانشژژج یان ، زمژژان م ترجمژژ  شژژفا امهژژارت 

ضژروری  زمژان م ترجمژ  شژفا اارزیابا ایژ  ت انژایا قرژو از شژرو  رمژ ز  ر    ه ما

                                                           
1. empathy 
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 ژژطا مهژژارت  از ترجمژژ  شژژفا ادر   ژژه دانشژژج یان  فژژرکپ پاژژا بژژه ایژژ  و اتّباشژژ  

قژ رت یژادگ ری رن د ژته از دانشژج یانا  ژه ت انژ  مژاشن  اری لژازم برخژ ردار  سژتن ، 

  مچنژ   بژاقژرار د ژ    تژأث ررا بژه شژاو منفژا تحژک   ژازگار ن سژتن  فژرکپ پبا ای  

ارزیژژابا  ژژطا  ژژ     جژژانا،  خژژرده مط ژژا   ژژه وخ د اررمژژ ی  تأث رگژژراریبژژه  ت جّژژه

ترجمژژ  پژژ پ از شژژرو  رمژژ ز   خ د اررمژژ ی دانشژژج یان ن ژژن  ژژ  و  جژژانا  ژژ   

 قرار گ رد   ت جّه م ردبای   شفا ا

 نامهکتاب
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