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 ( زبان فارسی )زبانه تک و(زبان ترکی و فارسی )دوزبانه

 ػبرفیبى سّزا

 چنیذُ

 تنلن سثبى چٌذ يب دٍ ثِ آى جوؼیت اس مَچنی ثخص الاقل مِ داضت سزاؽ را مطَرّبيی هی تَاى ًذرت ثِ اهزٍسُ

 ػوالً ًَاحی ثؼضی ًیست، ينسبى ّب سثبى تَسيغ. هی ضَد سدُ تخویي گًَبگَى سثبى ّشار چْبر حذٍد امٌَى ّن ًنٌٌذ،

 سثبى ّبي آهَسش. ضَد گفتِ سخي سثبى چٌذ ثِ حتی است هوني ديگز ًَاحی ثزخی در حبلینِ در ّستٌذ، سثبًِ تل

ِ ّبي در فزد هَفقیت ثِ هی مٌذ، مول ثْتز ارتجبط در فزد ثِ آًنِ ثز ػالٍُ سَم ٍ دٍم  حل هْبرت ّبي ٍ هذرسِ ثزًبه

 ضذُ اًذ، هسلظ آى در مِ سثبًی فزٌّگ ّوچٌیي ٍ خَد فزٌّگ اس ػویق تزي درك افزاد ايي. هی مٌذ مول ًیش هسئلِ

.  ّستٌذ هَفق تز ثیي الوللی ارتجبط ّبي ٍ ثْتز هطبغل مست ثزاي ضغلی رقبثت ّبي در افزاد ايي ّوچٌیي. دارًذ

( سثبى فبرسی )سثبًِ تل ٍ ( سثبى تزمی ٍ فبرسی )دٍسثبًِ آهَساى داًص در اًگلیسی يبدگیزي هقبيسِ ثِ پضٍّص ايي در

- ػلی ًَع اس ٍ آسهبيطی ضجِ رٍش ًظز اس ٍ تَصیفی هبّیتب ٍ مبرثزدي ّذف ًظز اس حبضز پضٍّص. است ضذُ پزداختِ

 ثبضذ هی تْزاى ضْز 15 هٌغقِ ّفتن پبيِ ًوًَِ دختز آهَساى داًص پضٍّص، ايي آهبري جبهؼِ. ثبضذ هی اي هقبيسِ

 گیزي ًوًَِ رٍش ثِ ًفز 30 ضذًذ دادُ تطخیص سثبًِ دٍ تزمی، سثبى ثِ هصبحجِ عزيق اس آهَساًی داًص ثیي اس مِ

 اٍل ًَثت ٍ ًَثت هیبى متجی ًوزُ هیبًگیي اس آهَساى داًص ايي اًگلیسی سثبى ًوزات. گزديذًذ اًتخبة سبدُ تصبدفی

.   گزديذ هحبسجِ آًبى

 ًوزُ. گزديذ اًتخبة سبدُ تصبدفی گیزي ًوًَِ رٍش ثِ ًیش( سثبًبى فبرسی )سثبًِ تل آهَساى  داًص ثیي اس ديگز ًفز 30

. گزديذ هحبسجِ اٍل ًَثت ٍ ًَثت هیبى هیبًگیي صَرت ثِ ًیش آهَساى داًص ايي اًگلیسی

 ثِ ًسجت سثبى تزك آهَساى داًص در اًگلیسی سثبى ًوزات هیبًگیي رٍي ثز ضذُ اًجبم هستقل t آهبري آسهَى ًتبيج

 هؼیبر اًحزاف ٍ هیبًگیي ًجَدى ثزاثز ٍجَد ثب مِ دّذ هی ًطبى spss آهبري افشار ًزم تَسظ سثبى فبرسی آهَساى داًص

 آهَساى داًص اًگلیسی سثبى متجی ًوزات هؼٌبداري در اختالف=t 392/1 آهبرُ ثِ تَجِ ثب آهَساى، داًص اس گزٍُ دٍ ايي

. ًگزفت قزار تبيیذ هَرد تحقیق فزضیِ لذا. ٍجَدًذارد سثبى فبرسی ٍ سثبى تزك

 داًص ّوِ اًگلیسی سثبى ًوزات سغح است، گزفتِ اًجبم ًوًَِ هذرسِ آهَساى داًص رٍي پضٍّص ايي مِ آًجب اس 

 ٍ سثبى تزك داًص آهَساى اًگلیسی سثبى متجی ًوزات در داري هؼٌی تفبٍت دلیل ّویي ثِ ٍ ثبضذ هی ثبال آهَساى

 مِ رسذ هی ًظز ثِ گیزد اًجبم هتفبٍت ًوزات سغح ثب ٍ ػبدي هذارط در پضٍّص ايي اگز اهب. ًذارد ٍجَد سثبى فبرسی

. ثبضذ داضتِ ٍجَد سثبى فبرسی ٍ سثبى-تزك آهَساى داًص اًگلیسی سثبى متجی ًوزُ در داري هؼٌی تفبٍت
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