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يـر جديـد و مـرتبط بـا ضـعف سـاختار       به عنوان يـك متغ  Error Competence)اين تحقيق به منظور مطالعه توانش برخورد لحظه اي با خطا ها (چكيده: 
 Errorاسـت. تـوانش برخـورد لحظـه اي بـا خطـا هـا، بـه عنـوان يكـي از سـطوح  روانشـناختي  تـوانش توجيـه خطـا هـا                 اني دانشجويان زبـان انجـام شـده   زب

Orientation)  از آنان است. از طرف ديگـر تـوانش   )، به مفهوم آگاهي لحظه اي براي رويارويي صحيح با خطا ها و در نتيجه كا هش سطح آسيب پذيري
ان زبـان  توجيه خطا ها، در مفهومي جامعتر، نشان دهنده چگونگي رويارويي زبان آموزان با خطا هاي زبـاني اسـت. جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش را دانشـجوي       

ونـه گيـري تصـادفي مرحلـه اي انتخـاب و بـراي       نفـر ازايـن دانشـجويان بـا روش نم     200دهد. تعـداد   انگليسي دانشكاه آزاد اسالمي واحد رودهن تشكيل مي
كه عبارتند از پرسشنامه تـوانش برخـورد    ه شدهمكاري در اين مطالعه دعوت شدند. در اين پژوهش از دو ابزار استاندارد شده براي جمع آوري داده ها استفاد

ش تحقيق در اين مطالعه مقايسه اي و توصيفي است و هـدف از  . رو TOEFL)وبخش  ساختارزبان آزمون استاندارد تافل ( )  (SECQخطا ها لحظه اي با  
اين پـژوهش باعـث    آن يافتن ارتباط معني دار ميان دو متغير توانش برخورد لحظه اي با خطا ها و توانش ساختار زباني دانشجويان زبان در سطح پيشرفته است.

 01/0تعيين گرديد كه اين مقـدار مثبـت و در سـطح     228/0كه ميزان همبستگي ميان آنان   اثبات وجود ارتباطي معني دار ميان دو متغير تحقيق شد به گونه اي
ي توانش برخورد لحظه اي با خطاها به عنوان يـك مهـارت كـه نيـاز بـه مـديريت و آمـوزش دارد        ين مطالعه راه را به منظور شناسايمعني دار است. در نهايت ا

 هموار نموده است.  
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