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بنيـاد   اسـاس روش نظريـه داده     صورت كيفي و بر     روش پژوهش حاضر به   . بودها    كننده در اين دوره       شركت

گيـري هدفمنـد، نظـري و     روش نمونـه  بودند كه به  ) زن 6 مرد و  3( دانشجوي دكتري    9نمونه پژوهش، . بود
كنندگان، مجموعه اي از مفـاهيم     با شركت  ساختاريافته    ضمن انجام مصاحبه نيمه   . برفي انتخاب شدند    گلوله
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هـاي آمـادگي آزمـون و         در پايان، ضمن اشاره به پيامدها و عوامل مختلف موثر بـر شـركت در دوره               . شد
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  مقدمه -1
هر ساله تعداد چشمگيري از داوطلبان در ايران، به منظور ورود به مقاطع تحـصيلي بـاالتر، در               

 1سـاز  هـاي سرنوشـت    ها از نـوع آزمـون      اين آزمون . كنند ها شركت مي   هاي ورودي دانشگاه   آزمون
نفعـان،   تحـصيلي، شـغلي و حتـي وضـعيت خـانوادگي داوطلبـان و سـاير ذي                هستند كه بر آيندة     

سـاز، آزمـون     هـاي سرنوشـت    از جملـة ايـن آزمـون      ) 2005اسـپرات،   (تأثيرات چشمگيري دارند    
 هر ماهـه آن     MSRT(2(سنجش توانايي زبان انگليسي است كه وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري            

م، شـيراز، اصـفهان، بابلـسر، همـدان، زاهـدان، كرمانـشاه،       تهران، مشهد، ق(را در سيزده شهر ايران  
نمـرة  ).2011وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ايران،      (كند  برگزار مي ) اهواز، تبريز، اروميه و رشت    

. شـود  اين آزمون، يكي از مدارك الزم براي پذيرش يا ادامة تحصيل در مقطغ دكتري محسوب مي               
  و بيشتر از آن است كه البته در مـواردي، بـسته بـه دانـشگاه                  50معيار نمرة قبولي در آزمون نمره       

سـاز بـودن نمـرة       رو با توجه به سرنوشـت      ازاين. كند  تغيير مي  75 تا   45موردنظر، متغير است و از      
ايـن امـر    . هاي اصلي متقاضيان مقطع دكتـري اسـت        اين آزمون، كسب نمرة قبولي، يكي از دغدغه       

آمادگي براي ايـن آزمـون   هاي   بان براي كسب نمرة الزم، در دورهباعث شده تعداد زيادي از داوطل    
هايي كه براي آمـادگي آزمـون        اما حقيقت اين است كه بسياري از تمرينات و فعاليت         . شركت كنند 

) 2009فـاكس و كرتيـز،   (شود  گيرد، در عمل منجر به افزايش توانايي زباني فراگيران نمي    انجام مي 
وطلبان، با وجـود كـسب حـد نـصاب نمـرة قبـولي و پـذيرش در مقطـع         و در نتيجه بسياري از دا    

اي مواجـه   زبـاني، بـا مـشكالت عديـده    هاي  دكتري، در دوران ادامة تحصيل، در مواجهه با مهارت 
هـاي   در سـال  ). 2006كـين،   (شود شوند كه اين امر، تهديدي جدي براي روايي آزمون تلقي مي           مي

اد متقاضيان مقطع دكتري و در پي آن، افزايش قابـل توجـه             اخير، با توجه به افزايش چشمگير تعد      
،  و نيز با عنايت به ايـن نكتـه كـه ايـن آزمـون يكـي از                  MSRT كنندگان در آزمون      تعداد شركت 

ساز است و فراگيران در كانون پيامدهاي احتمـالي مطلـوب يـا نـامطلوب آن                 هاي سرنوشت  آزمون
هـاي آمـادگي ايـن آزمـون،  از ديـدگاه             ركت در دوره  قرار دارند، واكاوي كيفي عوامل مؤثر بر شـ        

  .رسد مثابة يكي از منابع شاهد روايي آزمون، ضروري به نظر مي فراگيران به
سـاز، انجـام    هـاي سرنوشـت   اگرچه تاكنون تحقيقات كمي و كيفي مختلفي در حوزه آزمون      

، امـا  )2004 واتانابـه،    ؛2008؛ قرباني،   2013؛ رانتا و مكلبورگ،     2013استوار نامقي،   (شده است   
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 در مورد عوامل مـؤثر  1بنياد تا آنجا كه پژوهشگر مطلع است، هيچ تحقيقي با رويكرد نظريه داده          
كنندگان  انجام نشده است؛      ها از ديدگاه شركت    هاي آمادگي براي اين آزمون     بر حضور در دوره   

شـركت دانـشجويان در     مند عوامل مـؤثر بـر          بنابراين پژوهش حاضر سعي دارد با بررسي نظام       
هـاي    به ارائه يك نظريه برسـد و ايـن نظريـه را براسـاس داده        MSRTهاي آمادگي آزمون   دوره

نفعان، در اين آزمون  به عوامل مؤثر  واقعي استحكام بخشد تا اوالً طراحان، مدرسان و ساير ذي         
هاي آنان آشنا    يتها پي برند و با انتظارات، مشكالت و اولو         بر شركت  دانشجويان در اين دوره      

آوري شـواهد   شوند و ثانياً با بررسي تأثيرات مثبت و منفي آزمون، گام مـؤثري درجهـت جمـع      
  . سنجي آزمون برداشته شود براي روايي

  مروري بر پيشينة پژوهش -2
ساز انگليسي، توجه بـسياري از محققـان را در           هاي سرنوشت  هاي آمادگي براي آزمون    دوره

هاي گوناگون در    ها از جنبه   گرچه اين دوره  .  زبان به خود جلب كرده است      رشتة ارزيابي آزمون  
هـا،   اند، اما وجه اشتراك بـسياري از ايـن پـژوهش    هاي پيشين، مورد بررسي قرار گرفته   پژوهش

ها و بررسي تأثيرات مثبت يـا منفـي آزمـون، بـر رفتـار                پرداختن به  جنبة تدريس در اين دوره       
 ؛  2012؛ مونـت گـامري،      2005بـراي نمونـه، اسـپرات،       (وده است   كنندگان ب  مدرسان و شركت  

كننـدگان در    هاي شـركت   ميان، تعدادي از تحقيقات نيز به بررسي ويژگي        دراين). 2004واناتابه،  
؛ 2009ميكـان و مـوترام،   ( اند كنندگان پرداخته هاي آمادگي مانند پيشينه و انتظارات شركت  دوره
  ). 2012يو،  

هـاي آمـادگي آزمـون تافـل در          كننـدگان دوره   در پژوهشي، با شركت   ) 1998(ليونز  -هامپ
هـا را دربـارة برگـزاري ايـن          كرد و نظرهـا و پيـشنهادهاي آن       هايي     مؤسسات مختلف، مصاحبه  

هاي اين پژوهش، برگزاري آزمون تعيين سطح، قبل از ورود به            براساس يافته . ها جويا شد   دوره
اي مــشاركت فراگيــران در مباحــث كالســي، ازجملــه هــاي بيــشتر، بــر دوره و ايجــاد فرصــت
  . پرتكرارترين نظرها بود

 10كننـدگان و مدرسـان و        در پژوهشي، با توزيـع پرسـشنامه بـين شـركت          ) 2006(هاوكي  
هـاي آمـادگي     هـاي دوره   آمادگي آزمون، به توصـيف ويژگـي      هاي     جلسه ضبط ويدئويي كالس   

بـه گـزارش ايـن    . هـا پرداخـت   ر ايـن دوره  آزمون آيلتس و تمايل دانشجويان بـراي شـركت د         
__________________________________________________________________ 
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هـاي   هاي متنـوع در تـدريس و اولويـت دادن مـدرس بـه تمـرين          كارگيري روش  پژوهشگر، به 
  . هاي آمادگي بود  محور، از جمله عوامل اصلي جذب دانشجويان در دوره فعاليت

راني كه از   انجام دادند، نشان داد كه فراگي     )  2009(و گان   ) 2004(نتايج تحقيقاتي كه فرمن     
هـاي   نظر مهارت زباني در سطح ضعيف قرار گرفته بودند، تمايل بيشتري بـه شـركت در دوره                 

  . آمادگي آزمون داشتند
هاي آمـادگي    انجام داد، نشان داد شركت در دوره      ) 2011(همچنين تحقيقي كه دو و فاكس       

هاي  ر همين راستا، يافته   د. . آزمون، بر افزايش انگيزه براي شركت در آزمون، تأثير بسزايي دارد          
هـاي آمـادگي آزمـون     هاي متعددي بـراي شـركت در دوره   نشان داد انگيزه  ) 2012(پژوهش يو   
آماده شـدن بـراي آزمـون، فراگيـري         :  توان به اين موارد اشاره كرد      از آن جمله مي   . وجود دارد 

راب، بـرآورده   هاي زباني و درنتيجه  افزايش انگيزه براي شركت در آزمون، كاهش اضط             مهارت
  .كردن نيازها و انتظارات خانواده، كارفرمايان و اجتماع

هـاي   كننـده در دوره    در ميان دانشجويان چينـي شـركت      ) 2014(در پژوهش ديگري كه ليو      
هـا بـا     كه شركت كننـدگان، در دوره      آمادگي آزمون تافل انجام داد، نتايج نشان داد عالوه بر اين          

. تـر بودنـد    زني نيز موفـق    يشتري داشتند، در كاربرد فنون تست     شكل و محتواي آزمون آشنايي ب     
سازي براي آزمون، مانند رعايت اصـول        اين در حالي است كه كه يادگيري برخي از فنون آماده          

استانداردنويسي در مهارت نوشتن، همواره منجر به تقويت اين مهارت و گرفتن نتيجة مطلـوب    
  ). 2008چاو، . (شود نمي

سـاز   هاي سرنوشـت  هاي ديگري، محققان تأثيرات مثبت و منفي آزمون       پژوهش عالوه، در  به
؛ 1999؛ بيلـي،  1993الدرسـوون و وال،     (اند   را بر روند تدريس و يادگيري مورد توجه قرار داده         

مسئلة مهمي كه اين محققان دربارة آن اتفاق نظـر دارنـد، ايـن             ). 1994؛ گيپس،   2005فرهادي،  
شود، نـه تنهـا منطبـق بـر      هاي آمادگي آزمون اتخاذ مي  غالباً در دوره  است كه روند تدريسي كه      

كند؛ براي مثـال، در       مي توانايي واقعي زبان فرگيران نيست، بلكه تنها بر مستلزمات آزمون تأكيد          
شود و اين امر  زني تأكيد مي هاي تست ها بر تدريس فنون آمادگي براي آزمون و روش        اين دوره 

در همـين راسـتا،     . شـود  ، با وجود نداشتن توانايي زباني واقعي مـي        موجب كسب نمرة مطلوب   
زنـي را بـر سـطح مهـارت زبـاني       با انجام پژوهشي، تأثير تدريس فنون تـست ) 2005(فرهادي  

هـاي   آمـوز ايرانـي كـه در دوره         زبـان  75در اين پژوهش نمـرة      . فراگيران مورد مطالعه قرار داد    
محـور   ودند، با نمرات آنان كـه از يـك آزمـون فعاليـت    آمادگي براي آزمون تافل شركت كرده ب      

كننـدة مهـارت واقعـي زبـان         ها نشان داد نمرات تافـل بيـان        يافته. دست آمده بود، مقايسه شد     به
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نيستند و مطابقت چنداني بين نمرات اين آزمون، با مهارت زبـاني فراگيـران در دنيـاي واقعـي                   
ساز همچون تافل كـه محتـواي        هاي سرنوشت  معتقد است آزمون  ) 2005(فرهادي  . وجود ندارد 

دادن  اهميـت جلـوه   زنـي  و بـي     آمـوزان را بـه سـمت يـادگيري فنـون تـست             ثابتي دارند، زبـان   
آموزان در اين    وي بر اين عقيده است كه مدرسان و زبان        . دهد هاي واقعي زبان سوق مي     مهارت

ان آزمون است كه بايد آزمـون       امر، مقصر اصلي نيستند، بلكه اين مسئوليت عمدتاً متوجه طراح         
زنـي   هاي آمادگي آزمون، صرفاً محدود به آموزش فنون تست اي طراحي كنند كه دوره  گونه را به 
نداشـتن بـه رابطـه بـين نمـرات           معتقدنـد كـه اطمينـان     ) 2009( كارلسون و همكـارانش   . نشود
 آن آزمـون تلقـي   شده از يك آزمون و سطح واقعي زبان داوطلبان، به منزلة فقدان روايـي           كسب

شود؛ زيرا امروزه روايي آزمون، با آنچه در گذشته، از چهارمنظر روايي محتوا، معيار، سازه و         مي
رواسـازي در مفهـوم يكپارچـة آن، بـه مفهـوم روايـي           . شد، متفـاوت اسـت     صوري بررسي مي  

ببـرد و  هاي عمدتاً كيفي بهـره   آوردن آن پژوهشگر بايد از روش    دست  است كه براي به    1پيامدي
گيرنـدگان و    به بررسي كاربردهاي مطلوب و نامطلوب آزمـون، تـصميمات اتخاذشـده تـصميم             

بر اين عقيده است    ) 2013(كين  ). 1994مسيك،  (تأثيرات آزمون بر فراگيران و مدرسان بپردازد        
هـاي روايـي آزمـون، ماننـد      كه با در نظر گرفتن پيامدهاي مطلوب و نامطلوب آزمون، مشخصه      

شـود،   هاي خاصي كه از روي نمرات انجـام مـي          دن، معناداربودن، و مفيدبودن استنباط    بو مناسب
ها كه در چارچوب روايي شواهدمحور    از جمله اين استنباط   . نيز مورد توجه و ارزيابي قرارگيرد     

   آزمون است كه با استفاده از نظر ذي نفعان، بـه جمـع  2آمده است، استنباط كاربرد) 2006(كين  
  .پردازد د براي بررسي پيامدهاي مطلوب و نامطلوب آزمون ميآوري شواه

  هدف پژوهش -3
كننـدگان در    هـا و انتظـارات شـركت       با مروري بر پيشينة تحقيـق حاضـر، در مـورد انگيـزه            

ساز، و همچنين تأثيرات مثبت و منفـي         سرنوشتهاي     ويژه آزمون  ها، به  هاي آمادگي آزمون   دوره
ادگيري و قضاوت در مورد سطح توانش زباني واقعـي فراگيـران،            ها بر روند تدريس و ي      آزمون

ديگر، با توجه بـه اهميـت مـسئلة      ازسوي.  توان به تنوع نتايج تحقيقات در اين زمينه پي برد          مي
در سطح فراگيـران، مدرسـان، و همـة    MSRTساز   روايي آزمون و تأثيرگذاري آزمون سرنوشت     

نظـر   شواهد، براي بررسي روايي آزمون ضـروري بـه  طوركلي جامعه، جمع آوري     نفعان و به   ذي
__________________________________________________________________ 

1. Consequential validity 
2. Utilization inference 
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محـور   محور يا شـواهد    كه چارچوب استدالل  ) 2006(در چارچوب نظرية روايي  كين     . رسد مي
شود، روايي شامل ارزيابي تفسيرات و كاربرد آزمون است و يكي از محورهاي اصلي               ناميده مي 

ـ  كه اين چارچوب  بر آن استوار است، نظرهاي ذي        منظـور،   ايـن  بـه . ارة آزمـون اسـت  نفعان درب
هـاي   مثابـة يكـي ازمنـابع اسـتنباط        تحقيق فرارو سعي دارد با تأكيد بر استنباط كاربرد آزمون، به          

 توصيف حيطـة آزمـون، ارزيـابي، تعمـيم، قيـاس، توضـيح، و كـاربرد                 -)2006(گانة  كين   شش
اهد مربـوط بـه علـل    متمركز عميق، به گـردآوري شـو     هاي نيمه   از طريق انجام مصاحبه    -آزمون

هاي آمادگي آزمون و تأثيرات احتمالي مثبت و منفي آزمـون بـر ايـن                شركت داوطلبان در دوره   
صورت  هاي پيشين، به   شايان ذكر است كه اكثر پژو هش      . كنندگان  بپردازد   امر، از ديدگاه شركت   

نجام شده اسـت، و     كمي و با تأكيد بر ديدگاه  مدرسان دربارة تأثيرات آزمون بر روند تدريس ا              
هـاي   هـا و اولويـت     به علّت اين كمبود  كار پژوهـشي، هنـوز درك درسـتي از نظرهـا، انگيـزه                 

رو، پـژوهش    ازايـن . وجـود نـدارد   MSRTهاي آمـادگي آزمـون       كننده در دوره   فراگيران شركت 
بنيـاد، بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر شـركت در         گيري از نظرية داده حاضر بر آن است تا با بهره    

  از ديـدگاه دانـشجويان كـه در كـانون پيامـدهاي مطلـوب و          MSRTهاي آمادگي آزمون     ورهد
مثابـة شـواهدي بـراي       نامطلوب اين آزمون قرار دارند، بپردازد و بـا تحليـل نيازهـاي آنـان بـه                

در مجمـوع، پـژوهش   .  دست يابـد  رواسازي آزمون، به تصوير روشني از نيازها و نظرهاي آنان         
آمده دربارة اين سؤال اساسي تحقيق       دست هاي به  پردازي مستند از واقعيت    حاضر درصدد نظريه  

  كنند؟  شركت ميMSRTهاي آمادگي آزمون  است كه چرا فراگيران در دوره

  طرح پژوهش -4
هـاي   هاي كمي، به جاي تكيه بر نظريه       هاي رايج در پژوهش    پژوهش حاضر، برخالف شيوه   

ايـن  . ها متمركز است   سازي از داده   ها و مفهوم   ي، بر داده  قبلهاي     فرض موجود و استنتاج از پيش    
هـم   هـاي بـه   برگرفتـه ازمقولـه   اي  يـه منظور ايجاد نظر به) 1967(طرح كيفي را گليسرواستراس    

گيري نظريه در ايـن رويكـرد،     روند شكل.شده طراحي كردند   هاي گردآوري  مرتبط مبتني برداده  
شـوند   هـا كـشف مـي      طورمـستقيم از داده    ها، بـه   يهحركت از جزء به كل است و مفاهيم و فرض         

سـازي بـا    ها به سمت مفهوم در اين روش، حركت از گردآوري داده). 1386فرد و امامي،  دانايي(
 و 1طور مـداوم در حـال رفـت و برگـشت     تعامل متقابل بين پژوهشگر و نمونة مورد مطالعه، به       

__________________________________________________________________ 
1. Zig Zag 
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اين تحقيق سعي دارد با رويكرد كيفـي و  اساس،  بر اين ). 2011الپان و همكاران،(اصالح است   
كننـدگان در مـورد      پردازي نظرهاي شـركت    بنياد به واكاوي و مفهوم     استفاده از روش نظرية داده    
  . بپردازدMSRTهاي آمادگي براي آزمون  ها در دوره عوامل مؤثر بر شركت آن

  كنندگان گيري و شركت روش نمونه -1-4
بنياد بهره گرفته است، براي انتخاب نمونـة مـورد     رية داده از آنجا كه اين مطالعه از روش نظ       

و  2، هدفمنـد 1گيـري نظـري   هـاي نمونـه   آمـاري، از روش هاي   مطالعه، به جاي استفاده از روش  
هـاي   منظـور در مرحلـة اول، يكـي از شـركت كننـدگان در دوره           اين  به . استفاده شد  3برفي گلوله

طـور كـامالً هدفمنـد       ضـوع پـژوهش داشـت،  بـه        آمادگي آزمون كه اطالعات مهمي دربارة مو      
متمركز انجام شد؛ سپس از وي خواسـته شـد تـا مطلعـين               اتنخاب و با وي مصاحبة عميق نيمه      
 4هاي بحرانـي  عنوان نمونه  هاي آمادگي آزمون را داشتند، به      ديگري را كه تجربه شركت در دوره      

برفـي يـك     يري بـه روش گلولـه     گ در نمونه ) 2007(براساس نظر هنكاك    . به محقق معرفي كند   
منـد و مطلـع را بـراي شـركت در پـژوهش و انجـام               كنندگان عالقـه   كننده، ساير شركت   شركت
ها نمايندة مفاهيمي هستند كه محقـق در   نمونهدر اين روش،  . كند هاي عميق معرفي مي    مصاحبه

گيـري نظـري    ونـه ها با يكديگر است؛ بنـابراين براسـاس نم      ها و يافتن رابطه آن     پي شناسايي آن  
هـا و    كنندگان تا زماني ادامه يافت كه ديگر تنوع جديـدي در داده            هاي عميق، با شركت    مصاحبه

 9در پژوهش حاضر، پس از مـصاحبه بـا   .  رسيد5ها به اشباع نظري مفاهيم  مشاهده نشد و داده  
 4تعـداد  . د، مفاهيم برآمده از عوامل ذكرشده به اشباع نظري رسـي ) مرد3 زن و  6(كننده   شركت

 سال و با    32كنندگان   ميانگين سني شركت  .  نفر متأهل بودند   5شوندگان مجرد و     نفر از مصاحبه  
همـة  .  سـال گـزارش شـد      27هـا     سال و كمتـرين آن     40كنندگان   توجه به بيشترين سن شركت    

رشـتة تحـصيلي    . كنندگان دانشجويان مقطع دكتري در دانشگاه حكيم سـبزواري بودنـد           شركت
)  نفـر 1(، جغرافيا   ) نفر 1(، رياضي   ) نفر 2(، تربيت بدني    ) نفر 3(دگان، ادبيات فارسي    كنن شركت

  .بود)  نفر2(و فيزيك 
__________________________________________________________________ 

1. Theoretical sampling 

2. Purposive sampling 
3. Snowball sampling 

4. Critical cases 
5. Theoretical saturation 
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  ها گردآوري و تحليل داده -2-4
 هـاي آمـادگي آزمـون    ، عوامـل مـؤثر بـر شـركت دانـشجويان در دوره     در پژوهش حاضـر 

MSRT   هـاي   ن مـصاحبه  مـت . هـاي عميـق مـورد بررسـي قـرار گرفـت            از طريق انجام مصاحبه
به طور ميـانگين،    . برداري شد  شده بر روي نوار ضبط و به عنوان دادة اصلي پژوهش، بهره            انجام

 دقيقـه   10ترين مصاحبه    كه كوتاه  طوري  دقيقه بود؛ به   20كننده   مدت زمان مصاحبه با هر شركت     
هـا از نـوار      بههـا، مـصاح    به منظورتحليل داده  طول انجاميد؛ سپس      دقيقه به  25ترين آن    وطوالني

 و منـد و تحليلـي كـوربين     و مطـابق بـا روش نظـام   1اي مـداوم  پياده و به روش تحليل مقايـسه    
تجزيه  4 و كدگذاري گزينشي   3، كدگذاري محوري  2 درسه مرحلة كدگذاري باز    )2008(استراس  

دركدگذاري باز، مـتن هـر مـصاحبه چنـدين بارخوانـده و مفـاهيم اصـلي آن،                  . و تحليل شدند  
  اوليـه و  كدگـذاري  بـاز در دو مرحلـة  كدگـذاري . صورت كـدهايي ثبـت شـدند     و بهاستخراج
عبـارت،   بـه  كلمه، عبارت به  اوليه، با مطالعة دقيق كلمهكدگذاري.  ثانويه صورت گرفت  كدگذاري

پاراگراف انجام شد و سپس در كدگذاري ثانويه هريك از كـدها،          به سطر، و گاه پاراگراف    به سطر
هـا درج شـد؛  پـس از آن            كـه در حاشـية مـتن مـصاحبه         دريافت كردند يك برچسب مفهومي    

 دركدگـذاري   .هايي درآمدنـد   صورت مقوله  كدهايي كه ازنظرمفهومي، با يكديگرمشابه بودند، به      
طور مداوم، با يكـديگر      هاي اوليه كه دركدگذاري باز ايجادشده بودند، به        محوري كدها و مقوله   
اي  در قالـب مقولـه  شـدند،   هايي كه به يكديگر مربـوط مـي   ولهها و زيرمق  مقايسه شدند و مقوله   

 سپسهاي كلي كاهش يافت؛       درنتيجه انبوه كدها به تعداد محدودي از مقوله        .ندواحد قرار گرفت  
 گرفـت،  هـا را دربرمـي     كه همـة مقولـه     5خط سيرداستان كدگذاري گزينشي، براساس    در مرحلة   

مـدل نظـري    هـا كـشف و درنهايـت،         پيوند بين آن  طبقات مدل در كنار يكديگر قرار گرفتند و         
  .ترسيم شد

   7 و شاخص امانتداري6اصول اخالقي -3-4
، )1384فقيهـي و عليـزاده،      (منظور رعايت اصول اخالقي و امانتدار بودن         در اين تحقيق، به   

كننـدگان انجـام    اي با سه نفـر از شـركت   طور آزمايشي مصاحبه قبل از اجراي نهايي مصاحبه، به    
__________________________________________________________________ 

1. Constant comparison 
2. Open coding 
3. Axial coding 
4. Selective coding 
5. Story line 
6. Ethics 
7. Trustworthiness 
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بودن و قابل فهم بودن سؤاالت و همچنـين          منظور حصول اطمينان از واضح     پس از اجرا، به   . شد
كنندة  صورت پاسخ آورده و بيان     هاي آنان را عيناً به     كننده گفته  شدن از اين كه آيا مصاحبه      مطمئن

نتـايج  . صورت نوشتاري، براي بررسي در اختيار آنان قـرار گرفـت       ها به  منظور آنان است، پاسخ   
آمده از مصاحبة آزمايشي، حاكي از واضح بودن سؤاالت و همچنين اسـتخراج صـحيح                دست هب

 پـژوهش   1منظور حـصول اطمينـان از روايـي        كنندگان بود؛ سپس به    هاي شركت  مفاهيم از پاسخ  
  : ، اقدامات زير انجام شد)1392دانايي فرد، (

  .هش آشنا شدندكنندگان با هدف و روش پژو ها، شركت آوري داده قبل از جمع. 1
  .كنندگان انجام شد ها با رضايت شركت فرايند ضبط مصاحبه. 2
كنندگان اطمينان داده شد كه نامشان در حين انجام پژوهش و پس از آن، فاش                به شركت . 3

  .نخواهد شد
آمـده و ارتبـاط    دست هاي به ها وتحليل مقوله نوشته كنندگان، در فرايند مرور دست  شركت. 
  .2)تّوسط اعضا تطبيق به(ش فعالي داشتندها نق بين آن
هـا اظهـار     ها پرداختند و دربـارة آن      هاي آمادگي، به بررسي يافته     سه تن از مدرسان دوره    . 

  .3)بررسي همكار(نظر كردند 
هـاي آمـادگي آزمـون     عنـوان مـدرس دوره   اي چنـدين سـالة پژوهـشگر بـه         تجربة حرفه . 6

MSRT      و توجـه بـه معـاني و        ) 2008ن و اسـتراس،     كـوربي  (4، باعث ايجاد حـساسيت نظـري
  .ها و پرهيز از تعصبات فكري شد مقايسه

 .براساس روية تحقيق سـنجيده شـد       5هاي كيفي، پايايي   دراين پژوهش، مانند ديگر پژوهش    
، از تكنيك مميزي )2002(رو، براي اطمينان از پايايي تحقيق، به پيروي از نظر مايز و پوپ         ازاين

طور مـستمر، مدرسـان باسـابقه        به اين معني كه فرايند و نتايج تحقيق را به         .  استفاده شد  6تحقيق
 مورد بازبيني قرار دادند تا پايايي مورد انتظار براي اين پژوهش، تـضمين  7براي تعيين سازگاري 

  .شود

__________________________________________________________________ 
1. Validity 
2. Member checking 
3. Peer review 
4. Theoretical sensitivity 
5. Reliability 
6. Inquiry audit 

7. Consistency 
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  هاي پژوهش يافته -5
هاي اين پژوهش، براساس مراحل كدگذاري باز، محوري و گزينشي، در سـه قـسمت                يافته

ها ي پژوهش كه بـه روش        ترتيب كه در قسمت اول، مفاهيم حاصل از داده         اين به. عرضه شدند 
هـايي از    كدگذاري باز شكل گرفته بودنـد، تبيـين شـدند و بـراي هـر يـك از مفـاهيم، نمونـه                     

 مفهـوم كدگـذاري شـد كـه بـا      72در اين مرحلـه، ابتـدا   . كنندگان ذكر شد   هاي شركت  مصاحبه
مفهـوم  61ها حذف يا در هم ادغام شدند و در نهايـت         يم، تعدادي از آن   بررسي مجدد اين مفاه   

در قسمت دوم كه مرحلـة كدگـذاري محـوري بـود، بـا      . هاي پژوهش استخراج شد    از مصاحبه 
اي،  هـاي علّـي، محـوري، زمينـه     هاي اوليه، شش مقولة اصلي شـامل مقولـه   مقايسه مداوم مقوله 

در قسمت سوم، ابتدا ارتباط مقـوالت پـژوهش بـا           . داي، راهبردي و پيامدي شناسايي ش      واسطه
  .يكديگر تبيين و در نهايت مدل نظري عرضه شد

  كدگذاري باز: مرحلة اول -1-5
شـده از   هاي حاصل از كدگـذاري بـاز، شـامل مقـوالت و مفـاهيم اسـتخراج        يافته1جدول  

  . دهد شوندگان را نشان مي  شدة مصاحبه اي از عبارات بيان ها و نمونه مصاحبه

  نتايج حاصل از كدگذاري باز.1جدول 

  ها نمونة داده  مفاهيم  ها مقوله
من هدفم فقط گرفتن مدرك زبان است تا بتوانم در   گرايي مدرك

  .آزمون جامع شركت كنم
خواهم از وقتم بيشترين استفاده را بكنم وبعد از  مي  نگري آينده

 پژوهشي وقت هاي قبولي در اين آزمون، براي طرح
  .بگذارم

  هاي فردي ويژگي

خوانم، سؤاالتي برايم پيش  وقتي تنها زبان مي  روحية پرسشگري
توانم سؤاالتم را از استاد   ميها در اين كالس. آيد مي

  .بپرسم
عوامل تأثيرگذار 

  بيروني 
ساز بودن نمرة  سرنوشت

  قبولي
توانم از  اگر نمرة قبولي در آزمون بگيرم، مي

  .نامه دفاع كنم پايان
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محدوديت زماني در 
  آوردن مدرك زبان

ماه براي آوردن مدرك زبان وقت دارم تا  فقط تا دي
  .بتوانم از فرصت مطالعاتي استفاده كنم

از دست دادن 
  هاي شغلي فرصت

توانم در مصاحبه  اگر نمرة زبان داشته باشم مي
  .شركت كنمشغلي 

محروميت از ادامة 
  تحصيل

مرة قبولي نياورم، اگر اين بار در آزمون زبان ن
  .توانم تمديد كنم و اخراج خواهم شد نمي

 و تأمين ام  مرتبه در آزمون شركت كرده4تا به حال   تحميل هزينة مالي
  .هزينة شركت در آزمون برايم دشوار است

هاي  مرتبط نبودن دانسته
  قبلي

هاي تحصيلم در مقاطع دبيرستان،  در دوره
رة مهارت شنيدن وقت دربا كارشناسي و ارشد هيچ
  .درسي داده نشده است

نداشتن برنامة منسجم 
  مطالعه

  .كنم خواني مي خيلي پراكنده

  .ها فهميدم آزمون نمرة منفي ندارد در كالسناآشنايي با قوانين آزمون 
  .زنم تر تست مي نكات تستي را كه ياد گرفتم، سريع  كمبود وقت در آزمون

  .در آزمون، بيشتر لغات برايم ناآشنا هستند  ر دايرة واژگانضعف د

عوامل تأثيرگذار 
  دروني

  .يادسپاري لغات، برايم سخت شده است  بهاخيراً افزايش سن و فراموشي 
ها را درست بزنم، حس  توانم تست از اينكه مي  كاهش اضطراب

  .خوبي دارم
آشنايي با خواندن 

 فنون  وسرعتي
  زني تست

هاي خواندن سريع را با ما تمرين  استاد روش
نكات تستي راكه ياد گرفتم، هم احتمال . كند مي

  .زنم تر تست مي اشتباهم كم شده و هم سريع

ابعاد مثبت شركت در 
  ها دوره

آشنايي با فنون 
  آموزي لغت

ها در متن، خيلي به  ها و تشخيص آن ديدن كليدواژه
 يادگرفتن ريشة لغات و پسوندها .كند من كمك مي

 در گرامر و هم در خواندن برايم و پيشوندها هم
  .مفيد بوده است
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گذاريم و در مورد جواب  در گروه تلگرام تست مي  يادگيري مشاركتي
  .كنيم آن بحث مي

  .پرسم آيد، از استاد مي هر سؤالي كه برايم پيش مي  امكان رفع اشكال
حذف هزينة تهية منابع 

  مختلف
، فقط دهمعرفي شاف منابع . دي. دسترسي به پيبا 

گيرم و مقرون  بعضي از صفحات را پرينت مي
  .صرفه است به

تقويت همزمان 
  هاي زبان مهارت

 جلسه 10 جلسه درك مطبي و 10 جلسه گرامر، 15
  .كالس شنيدن برگزار شد

  كمبود مالي
  

ها برايم سخت  پرداخت هزينه شركت در كالس
  .است

عدم تناسب حجم 
الب با مدت زمان مط

  برگزاري

استاد خيلي سريع مباحث گرامري را توضيح 
  .دهد تا وقت كم نياورد مي

بودن  و  تجربه  كم
ضعف مدرس در انتقال 

  مطالب

دهد و فهم بعضي  استاد ما در سطح باال درس مي
  .مطالب برايمان سخت است

  
 بعد از هر تواند چون مطلب زياد است، استاد نمي  عدم نظارت بر يادگيري

  .جلسة تدريس امتحان بگيرد
الزام به حضور در 

  ساعت مقرر
هاي دانشگاه  هم  هاي درسي و كالس چون پروژه

  .هست، حضور در كالس برايم سخت است

ابعاد منفي شركت در 
  ها دوره

كنم كه فقط نكات تستي را حفظ كنم و در  سعي مي يادگيري سطحي مطالب
  .امتحان استفاده كنم

   مرحلة كدگذاري محوري-2-5
هـاي فرعـي    هاي تحليلي، بين مقوالت اصلي و مقولـه     ن مرحله، با استفاده از يادداشت     در اي 

  :هاي اصلي در شش دسته قرار گرفتند در پژوهش حاضر، مقوله. پيوند برقرار شد
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  هاي علّي  مقوله-1-2-5
كنند  هاي علّي به حوادث و اتفاقاتي اشاره مي        مقوله) 2008(طبق تعريف كوربين و استراس      

سازبودن آزمون زبان، يكي از عوامل مؤثر      سرنوشت. انجامند اي مي   وقوع و گسترش پديده    كه به 
دانشجويان معتقد بودند كـه اهميـت   . هاي آمادگي آزمون است    در شركت دانشجويان در كالس    

هـا و سـاير    هاي مختلف زنـدگي آن  اي است كه جنبه كسب نمرة قبولي در اين آزمون، به اندازه       
در مـواردي كـه     ) 2000(طبـق نظـر چـاپمن و سـيندر        . دهـد  ت تأثير قـرار مـي     نفعان را تح   ذي

اي در پذيرش به مقطع باالتر يا موقعيت شـغلي بهتـر    كننده ساز نقش تعيين  هاي سرنوشت  آزمون
  .شود ها دوچندان مي دارند، تأثير آن

، بار موفق به كـسب نمـرة زبـان نـشوم     اگر اين« :دانشجوي رشتة رياضي در اين مورد گفت   
  .»شوم توانم در امتحان جامع شركت كنم و از ادامة تحصيل در مقطع دكتري محروم مي نمي

نامه مشروط به آوردن مـدرك       دفاع از پايان  « : باره گفت  دانشجوي رشتة تربيت بدني در اين     
  .»زبان است و درصورتي كه در موعد مقرر مدرك زبان را نياورم، از دانشگاه اخراج خواهم شد

چند ماه پيش كه فراخوان جـذب هيئـت علمـي بـود، مـن             «: رشتة جغرافيا گفت  دانشجوي  
  .»ام دفاع كنم و از شركت در فراخوان جا ماندم نامه چون مدرك زبان نداشتم، نتوانستم از پايان

ها  با محتـواي آزمـون، نـوع          يكي ديگر از علل ذكرشدة  برخي از دانشجويان، ناآشنايي آن          
درپي آنـان در آزمـون       هاي پي   دهي بود كه اين عامل، باعث شكست        هاي پاسخ  سؤاالت و شيوه  

. هاي آمادگي، اين نقاط ضعف را جبـران كننـد   كردند  با شركت در كالس    شده بود و تالش مي    
 لغت كاربردي را حفظ كـردم و  2000من حدود « : باره  دانشجوي رشتة رياضي گفت     در همين 
توانم نمرة قبولي بگيرم، امـا بعـد از آزمـون             ترجمه، مي  كردم با باالبردن دايرة واژگان و      فكر مي 

زنـي و نكـات تـستي را         هاي تست  ها، بايد مهارت   متوجه شدم اينها كافي نيست و عالوه بر اين        
  .»هم ياد بگيرم
ها و اظهارنظرهـاي اسـتادان و خـانواده دربـارة دانـشجو نيـز از عـواملي بـود كـه                       قضاوت

دانـشجوي رشـتة فيزيـك      . داد اي آمادگي آزمون  سوق مي     ه دانشجويان را به شركت در كالس     
ام تحميل كرده    اضافي بر خانواده  هاي     هاي مكرر در آزمون هم هزينه      اين شركت « : اظهار داشت 

كـنم بـا     مـي اما سـعي . نفسم را از دست بدهم و اضطرابم بيشتر شود     و هم باعث شده اعتماد به     
  . »ها، در آزمون بعد قبول شوم شركت در كالس

يكـي از   . انگاري و غرور كاذب، از ديگر عواملي بود كه فراگيران به آن اشـاره كردنـد                ساده
هـا فكـر    تـا  قبـل از شـركت در دوره       «: دانشجويان رشتة ادبيات فارسي در اين خصوص گفت       
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توانم بـا    كردم چون پاية علمي خوبي دارم و آزمون، نمرة منفي ندارد، با اطالعات قبلي،  مي                مي
  .» بار شركت در آزمون، نمرة قبولي بگيرم و اين باعث تأخير در گرفتن مدرك زبانم شددو يكي

بودن حوزة يادگيري زبان و ناآگاهي دانـشجويان از سـطح     بر موارد ذكرشده،  گسترده عالوه
يكـي از   . هـاي آمـادگي آزمـون اسـت        دانش زباني خود، عـاملي مـؤثر بـراي شـركت در دوره            

دني در پاسخ بـه ايـن پرسـش كـه چـه عـاملي باعـث شـد شـما در                      دانشجويان رشتة تربيت ب   
دانستم در چـه سـطحي هـستم، از كجـا      من نمي« : هاي آمادگي آزمون شركت كنيد، گفت    دوره

ها شركت كـرده بودنـد و نمـرة قبـولي گرفتـه       از دوستانم كه در دوره . شروع كنم و چه بخوانم    
  .»د مفيد باشدتوان ميها   بودند، فهميدم كه شركت در اين كالس

  . نشان داده شده است2هاي مرتبط با آن در جدول  هاي علّي و زيرمقوله مقوله

  هاي علّي مقوله .2جدول 

  ها زيرمقوله  هاي علّي مقوله
نگـري، اشـتياق بـه       رسيدن سريع به هدف و كسب نمره، آينده         هاي شخصيتي ويژگي

  هاي زباني كسب مهارت

  ، ترس از دست دادن فرصت شغليساز بودن نمره سرنوشت  ها نگراني
تــرس از محروميــت از تحــصيل، احــساس ضــعف وشــرم از 

  عملكرد ضعيف قبلي، گستردگي حوزة زباني، مشكالت مالي
برنامه بودن، ترس از كمبود وقت، ناآشنايي با مهارت گوش           بي

  دادن به  مكالمات انگليسي

  اط قوت و ضعف، كاهش اضطراببيني و آگاهي از نق واقع  ها راهبردهاي مواجهه با نگراني
  دار شدن سير مطالعاتي نفس، جهت افزايش اعتماد به

  زني آشنايي با منابع و محتواي آزمون، آشنايي با فنون تست
  تبادل نظر و استفاده از تجربيات ديگران

  هاي محوري  مقوله-2-2-5
قوالت اصلي ديگر   ها ظاهر و همة م     مثابة هسته در داده    اي محوري است كه همواره به      مقوله

تواند متناسب با موضوع مورد مطالعه انتخـاب         نام اين مقوله مي   . شود  مي اي به آن مرتبط    گونه به
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هاي آمـادگي   عوامل مؤثر بر شركت دردوره   «در اين پژوهش،    ). 2008كوربين و استراس،    (شود  
  . رفتهاي ديگر قرار گ مثابة پديده يا مقولة محوري، در قلب مقوله  بهMSRTآزمون 

  هاي راهبردي  مقوله-3-2-5
هايي است كـه راهبردهـايي بـراي كنتـرل، اداره و      واكنش/ هاي راهبردي، كنش   منظور از مقوله  

در پـژوهش حاضـر، ايـن       ). 2008كـوربين و اسـتراس،      (دهنـد     مي برخورد با پديدة محوري ارائه    
هـاي مثبـت و      واكنش/ها هاي خاص كه از پديدة محوري منتج شده است، به كنش           واكنش/ ها كنش

 15بر اين اساس، تعـداد        . پردازد هاي آمادگي آزمون مي    منفي در برخورد با پديدة شركت در دوره       
  . نمايش داده شده است3هاي راهبردي شناسايي شد كه در جدول  مثابة زيرمقوله مقولة فرعي به

  هاي راهبردي مقوله. 3جدول 

  ها زيرمقوله  هاي راهبردي مقوله
پذيرش منطقي آزمون، افزايش انگيزه، جلوگيري ازاتالف وقـت،           هاي مثبت نشواك/ كنش

  جويي در هزينة شركت در آزمون، ارتقاء سطح زباني صرفه
هـا، ابـزاري بـودن نمـرة      احساس تحميلي بودن حـضور در دوره      هاي منفي واكنش/ كنش

آزمون، غيرواقعي بودن نمرة مهـارت زبـاني، غفلـت طـوالني از             
هـاي خـانوادگي و      آمـوزي، مـشغله     سن باالي زبـان    آموزي، زبان

تحصيلي، نارضـايتي از مـدرس در انتقـال مطالـب، نارضـايتي از         
ها، نگراني از عـدم موفقيـت بـا وجـود صـرف       تأمين هزينة دوره  

  .وقت و هزينه، احساس تأثيرپذيري از تبليغات غيرواقعي

شاره داشتند، برخـورد منطقـي بـا    ها بيشتردانشجويان به آن ا     از جمله مطالبي كه در مصاحبه     
خيلـي از افـراد در      «:دانشجوي رياضي دراين باره گفت    . ها بود  آزمون در نتيجة شركت در دوره     

. كالس ما هستند كه با مشكل من مواجه هستند و براي كسب نمرة قبولي فرصت كمـي دارنـد                  
  . »شوم بينم، ناخوداگاه من هم به تالش بيشتر تشويق مي ها را مي وقتي تالش آن

هاي آمادگي آزمون، دانـشجوي   درخصوص واكنش منفي فراگيران در مورد شركت در دوره     
هاي  من اآلن درگير نوشتن پروپوزال هستم و حضور در كالس         «: رشتة جغرافيا خاطر نشان كرد    

هـا كـه گفتـه     خاطر نياز به نمرة قبولي، مجبورم در اين كـالس         آمادگي برايم سخت است، اما به     
  .»ضميني است، شركت كنمشود ت مي



  1397بهار و تابستان ، 1، شمارة 8دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 42

: اي دربارة تناسب نداشتن نمرة آزمون زبان با مهارت واقعي زباني گفت            دانشجوي فيزيك هسته  
ام، از انگليسي به فارسي يا فارسـي بـه انگليـسي بـه متـرجم           من براي ترجمة متون رشته تخصصي     «

خـواهم و بـراي تقويـت        كنم و نمرة زبان را فقط براي استفاده از فرصت مطالعـاتي مـي              مراجعه مي 
  .»ام اي پرداخت كرده ام و هزينة جداگانه نام كرده هاي مكالمه ثبت مكالمه و شنيدن در كالس

  اي هاي زمينه  مقوله-4-2-5
شرايط محيطي اشاره دارد كه      شوند به سلسله   هاي محيطي نيز ناميده مي     ها كه مقوله   اين مقوله 

سـازي   زمينـه «در پژوهش حاضـر  ). 2008 و استراس، كوربين(دهند  ميراهبرد را تحت تأثير قرار 
  مقولة ديگر در حكـم  6مثابة مقولة محيطي اصلي و  به» هاي آمادگي آزمون براي شركت در دوره   

  . آمده است4هاي تأثيرگذار بر راهبردها تشخيص داده شد كه در جدول زيرمقوله

  اي هاي زمينه مقوله. 4جدول 

  ها زيرمقوله  اي مقولة زمينه
  سازي براي شركت در زمينه
  هاي آمادگي آزمون دوره

ــارب    ــتفاده از تج ــدواري، اس ــس امي ــت ح تقوي
ديگران، يادگيري مـشاركتي، امكـان رفـع اشـكال          

توسط استاد، دسترسي به منـابع آزمـون، ارتقـاء           به
  سطح دانش زباني

دهـد، تقويـت     اي كه راهبرد را تحت تأثير قـرار مـي          از منظر فراگيران، يكي از شرايط زمينه      
خـصوص، يكـي از      در ايـن  . هـاي آمـادگي آزمـون اسـت        حس اميـدواري بـا شـركت در دوره        

... كنم، اضطرابم كمتر شـده    مياز زماني كه در كالس شركت «: دانشجويان ادبيات فارسي گفت   
شود و هم اينكه با افراد ديگري كـه در           نفسم بيشتر مي   شدن براي آزمون، اعتماد به     چون با آماده  

من متوجه شـدم افـراد زيـادي در شـرايط مـن      . كنيم س هستند، راجع به آزمون صحبت مي   كال
  .»اند هستند كه براي چندمين بار در آزمون شركت كرده

اي  بـود كـه    هـا، يكـي ديگـر از عوامـل زمينـه       كنندگان در دوره   بودن روابط شركت   دوستانه
 حس رقابت بـه معنـاي منفـي آن      در كالس ما،  « :وي گفت . دانشجوي جغرافيا به آن اشاره كرد     

شود و هر كسي بـا توجـه بـه نمـرة      چون نمرة آزمون، با نمرة ديگران مقايسه نمي . وجود ندارد 
شود؛ در نتيجه به جاي حس رقابـت، حـس مـشاركت در     معيار مورد قبول دانشگاه سنجيده مي     
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ايـم و   يل دادهما يك گروه مجـازي هـم تـشك   . كنيم بين ما وجود دارد و ما به يكديگر كمك مي    
  . »كنيم  ميها تبادل نظر راجع به پاسخ تست

نام در آزمون،  من از چگونگي ثبت  «: عالوه بر اين موارد، دانشجوي رشتة تربيت بدني گفت        
نـام و چگـونگي ارسـال مـدارك          ها از تاريخ ثبت    كالسي اطالعي نداشتم و از طريق يكي از هم       

هايم دربارة ترتيب سؤاالت در دفترچة آزمون و وقـت           اي دوره يكي از هم  ....موردنياز مطلع شدم  
  .»اختصاصي براي هر قسمت برايم توضيحاتي داد

  اي هاي واسطه  مقوله-5-2-5
اي از شـرايط    اي يا شـرايط ميـانجي را زنجيـره         هاي واسطه  مقوله) 2008(كوربين و استراس  

 در پژوهش حاضـر،     .شود بخشي راهبرد مي   دانند كه باعث كندي يا سهولت      ساختاري خاص مي  
مثابـة دو   بـه » مقابله با نقاط ضعف در يـادگيري « و » نفس مقابله با اضطراب و ضعف اعتماد به     «

اي تأثيرگـذار بـر راهبردهـا بـه شـرح       مقوله فرعي در جايگاه شـرايط واسـطه  13مقوله اصلي و  
  . تشخيص داده شد5جدول 

  اي هاي واسطه مقوله. 5جدول 

  ها لهزيرمقو  اي هاي واسطه مقوله

دادن به سير مطالعـات،      ريزي صحيح، جهت   برنامه  نفس مقابله با اضطراب و ضعف اعتماد به
زني،  گذشته ، تمرين فنون تست    هاي    تمرين تست 

تمـرين راهبردهـاي فراشــناختي، يـادگيري شــيوة    
  . صحيح خواندن متون، تمرين فنون تندخواني

رب ديگـران، اسـتفادة بهينـه از        گيري از تجـا    بهره  مقابله با نقاط ضعف در يادگيري
وقت، اميدوار بودن به موفقيت، باال رفـتن انگيـزة          

ــره  ــادگيري، به ــشاركتي،   ي ــادگيري م ــري از ي گي
  .دسترسي به استاد و امكان رفع اشكال

اي تأثيرگذار بـر راهبردهـا    نفس، يكي از شرايط واسطه مقابله با اضطراب و ضعف اعتماد به     
هـا بـا انبـوهي از     قبل از شركت در كـالس    « : باره خاطرنشان كرد   دانشجوي رياضي در اين   . بود
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دانستم از كجا شروع به خواندن كنم و به خـاطر همـين سـردرگمي          مطالب مواجه بودم كه نمي    
 گـاهي گرامـر، گـاهي لغـت، گـاهي مـتن          . گذاشتم شدم و مطالعه را كنار مي      دچار اضطراب مي  

  . »يا نهدانستم اين روش درست بود  خواندم و نمي مي
هـا، پـسوندها و      اسـتاد دربـارة ريـشه     « : باره دانشجوي رشتة ادبيـات فارسـي گفـت         در اين 

ها  پيشوندهاي لغات براي ما توضيح داد و اين در افزايش دايرة واژگان و حتي درك مطلب متن          
افزار خوب فرهنگ لغـت بـه مـا معرفـي كـرد كـه        استاد يك نرم« :وي اضافه كرد  . »تأثير داشت 

هـاي شخـصي     كـارت  صـورت فلـش    كارت را دارد و من لغات جديد را به          ساخت فلش  قابليت
افزار هم در پيداكردن لغت و هم در يادگيري لغـت، خيلـي بـرايم مفيـد                  اين نرم . كنم ذخيره مي 
  . »بوده است

قبل از آمـدن بـه كـالس، جمـالت انگليـسي را             «: باره گفت  دانشجوي رشتة فيزيك در اين    
. هايي براي تندخواني داشـت     اما استادمان كتابي را معرفي كرد كه تكنيك       . خواندم خيلي كند مي  
ها را عادت داديم كه تعداد بيشتري لغت در ثانيه ببينند و لغـات مـشابه را        ها چشم  با اين تمرين  

  .»صحيح تشخيص دهد
ها، يـادگيري مـشاركتي و فعـال و افـزايش            از ديگر عوامل ميانجي مؤثر بر شركت در دوره        

هـايم   اي دوره من با يكـي از هـم      «:در اين خصوص دانشجوي رياضي گفت     . زة يادگيري بود  انگي
ايـن باعـث   . ريزي كرديم كه هر روز، تعداد مشخصي لغات را از يكي از منابع مرور كنيم         برنامه

ها مشكل داريم، بـه يكـديگر كمـك كنـيم؛      شده براي بعضي از لغات كه در يادسپردن معني آن     
  .»سازيم از لغات، كدينگ معنايي ميمثال براي بعضي 

  هاي پيامدي  مقوله-6-2-5
هاي پيامدي، نتيجه و حاصل راهبردهـا را بـراي مقابلـه، اداره يـا كنتـرل پديـده بيـان               مقوله

هـا يـا    در پـژوهش پـيش رو، پيامـدهاي حاصـل ازكـنش          ). 2008اسـتراس و كـوربين،    (كنند مي
هاي آمادگي، باعث ظهور پيامدهاي فـردي،        هاي مثبت و منفي نسبت به شركت در دوره         واكنش

 نـشان داده    6هـا درجـدول      هـاي آن   ها و زيرمقوله   اين مقوله . اجتماعي،  اقتصادي و سياسي شد     
  .شده است
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  هاي پيامدي مقوله. 6جدول 

  ها زيرمقوله  هاي پيامدي مقوله
نفـس، شـناخت و      آمادگي در قبال آزمون، افـزايش اعتمـاد بـه           پيامدهاي فردي

 سطح زباني، كاهش اضطراب، ايجـاد حـس اميـد بـه             پيشرفت
زنــي،  موفقيــت، كــاهش خوداتكــايي و تكيــه بــر فنــون تــست

بودن سطح فراگيران، نارضايتي دروني از       نارضايتي از ناهمگون  
ها، تشديد احساس يأس     سطح واقعي دانش زباني پس از دوره      
  .ها در صورت عدم موفقيت پس از دوره

  گيري از تجارب ديگران ادگيري مشاركتي، امكان بهرهرواج ي  پيامدهاي اجتماعي
زنــي، رواج  رواج يــادگيري ســطحي بــا آمــوزش فنــون تــست

  . عدالتي ناهنجاري علمي، گسترش بي
رواج تبليغـات غيرواقعـي و گــسترش نگـاه تجــاري بـه زبــان       پيامدهاي اقتصادي

هاي   آموزي، گسترش چاپ منابع مختلف آزمون، كاهش هزينه       
  .ها ون، تحميل هزينة شركت در دورهشركت در آزم

هاي علمي  ها در پژوهش ها، هدر رفتن هزينه سازي دوره تجاري
ها در مورد سـطح زبـاني        به زبان انگليسي، گمراه شدن سازمان     
  .به علّت قضاوت براساس نمرة آزمون

كاهش اعتماد مراكز علمي در مورد سطح واقعي دانش زبـاني،             پيامدهاي سياسي
هاي   نيافتگي ناشي از عملكرد ضعيف در پژوهش       هتشديد توسع 

 .ريزي براي مسئوالن شدن برنامه علمي به زبان انگليسي، سخت

   كدگذاري گزينشي-3-5
هـا، مفـاهيم،     وبرگشتي كه ميان داده    در مرحلة كدگذاري گزينشي، پس از بارها مطالعة رفت        

اين مقولـه  . ا  خود را نمايان ساخته ها انجام شد، يك مقوله بيش از همه در داده كدها و مقوله 
عوامـل مـؤثر بـر شـركت دانـشجويان در      «كه مقولة هسته اي پژوهش حاضر اسـت بـا عنـوان       

 مـدل نظـري     1تـصوير شـماره     . در نظام نظري پديدار شـد     » MSRTهاي آمادگي آزمون     دوره
  .دهد پژوهش را نشان مي
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  مدل نظري. 1تصوير 
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   بحث-6
بنياد، مقايـسة نظريـة نوظهـور بـا پيـشينه موجـود و               ني بر داده  مرحلة نهايي در پژوهش مبت    

از آنجـا كـه در ايـن رويكـرد، هـدف اصـلي            .  هاست  هاي آن  ها و شباهت   بررسي ميزان تفاوت  
ادراك شرايط موجود در يك محيط خاص و به همان شكل موجود است، در تحقيق حاضر نيز                 

ها با چارچوب نظري مـالك عمـل قـرار           ادهبه جاي مقايسة تطبيقي با همة موارد، تطبيق كلي د         
  . گرفت

كننده در اين پژوهش، نشان داد كـه         آمده از مصاحبه با دانشجويان شركت      دست هاي به  پاسخ
 اتفاق نظر دارند و اين امر، باعث نگراني         MSRTسازبودن آزمون    ها نسبت به سرنوشت    همة آن 

. هـا شـده اسـت      نفـس در آن    اد بـه  و ايجاد فشارهاي روحي، اضطراب، نااميدي و كاهش اعتمـ         
هاي آمادگي آزمون را مقابلـه بـا ايـن فـشارهاي      دانشجويان يكي از علل اصلي شركت در دوره    

در سـريالنكا،   ) 1993(هـا، تحقيقـات وال و اندرسـون          همسو با اين يافتـه    . رواني عنوان كردند  
 مقابلـه بـا فـشارهاي       در امريكا نيز نشان داد كه     ) 2004(در هنگ كنگ و واتانابه      )1998(چنگ  

ايـن امـر را     . آمادگي آزمون است  هاي     رواني، مانند اضطراب، از عوامل مؤثر بر شركت در دوره         
سـاز و آگـاهي از       توان چنين تبيين كرد كه دانشجويان هنگام مواجهـه بـا آزمـون سرنوشـت               مي

كننـد و    يهاي شغلي، فشارهاي روحي را تجربه م       تأثيرات جدي آن، مانند ازدست دادن فرصت      
هاي آمادگي، ضـمن تقويـت حـس اميـد بـه موفقيـت و                كوشند تا از طريق شركت در دوره       مي

  .نفس، اين فشارها را كاهش دهند باالبردن حس اعتماد به
هاي آمادگي آزمون، تـأثير نتيجـة آزمـون بـر سـاير              از ديگر عوامل مؤثر بر شركت در دوره       

سـاز،   هـاي سرنوشـت    يشين نيز نشان داد كه آزمون     هاي پ  بررسي. نفعان از جمله خانواده بود     ذي
تـايلور،  (نفعان نيز تأثيرگـذار اسـت    طور مستقيم يا غيرمستقيم بر ساير ذي  عالوه بر فراگيران، به   

و يـو   ) 2006(هاي حاصل از تحقيقات گرين       اين مسئله همسو با يافته    ). 2001؛ شوهامي، 2005
ها، باعث برآوردن انتظـارات خـانواده و          دوره نيز است كه اظهار داشتند شركت در اين       ) 2012(

البته اين مسئله، در جامعة ايران به علّت وجـود سـاختارهاي خـاص فرهنگـي           . شود استادان مي 
حاكم بر خانواده، مانند حس دلسوزي و همدردي در ميان افـراد خـانواده، از اهميـت بيـشتري                  

  .برخوردار است
، 2007گـرين   (هـاي پيـشين       برخي پـژوهش   يكي ديگر از نقاط مشترك پژوهش حاضر، با       

هاي  يافته.  يادگيري است   بر MSRTتأثير قابل توجه آزمون      )2004، هايز و ريد،     2006هاوكي،  
زنـي و    كنندة تمايل شركت كنندگان بـه فراگيـري فنـون تـست            ها بيان  حاصل از تحليل مصاحبه   
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محـوري و    پديـدة نمـره   ايـن يافتـه از تكـوين نـوعي          . آشنايي با ساختار و شـكل آزمـون بـود         
زدگـي در ميـان دانـشجويان حكايـت دارد كـه صـرفاً بـراي كـسب نمـره، بـه يـادگيري                       تست

هـا در   اي بـراي شـركت آن   كننـده  آورند و اين امر، عامـل تعيـين   زني روي مي  هاي تست  مهارت
زنـي   نيز بر اين عقيده است كه فراگيري فنون تست        ) 1993(آمر  . هاي آمادگي آزمون است    دوره

از جمله پيامدهاي منفي    . پذير نيست و نياز به آموزش آگاهانه و منظم دارد          طور اتفاقي، امكان   به
هـاي گذشـته اسـت كـه          زدگي، يادگيري سطحي انبوهي از نكات تستي مبتني بر آزمـون            تست

. شود معموالً بدون اينكه توانايي واقعي زباني فراگيران افزايش يابد، باعث كسب نمرة بيشتر مي             
همـسو  . كنند ياد مي» آاليندگي نمره« از آن با عنوان ) 1991(اي كه هاالدينا، نولن و هاس    ديدهپ

نشان داد كه بين انگيزة شـركت در آزمـون و يـادگيري          ) 2011(با اين نظر، تحقيق دو و فاكس        
نـشان داد   ) 2014( و ليو ) 2012(زني رابطه وجود دارد؛ همچنين نتايج تحقيقات يو          فنون تست 

هاي آمادگي آزمـون، آشـنايي بـا         ي از علل اصلي تمايل دانشجويان چيني به شركت در دوره          يك
محـوري،   از ديگر آثار نـامطلوب نمـره      . زني است  شكل و ساختار آزمون و يادگيري فنون تست       

زني  انتخاب روش تدريس مبتني بر سؤاالت آزمون است كه  حاصل آن، در آموزش فنون تست     
هـاي   هاي پيشين نيـز نـشان داد كـه آزمـون           هاي پژوهش  يافته. كند دا مي و نكات تستي نمود پي    

دهند كه مدرس تمام وقت  اي تحت تأثير خود قرار مي     ساز، روش تدريس  را به گونه       سرنوشت
سازي بر پيشرفت    حالي كه اين آماده    كند، در  خود را صرف آماده كردن فراگيران براي آزمون مي        

همچنـين  ). 2005؛ كـي، 2009فاكس وكـورتيز،  .  (ثير چنداني ندارد مهارت زباني واقعي آنان، تأ    
هاي آمادگي   دهند تجارب مدرس دوره    هايي همسو است كه نشان مي      پژوهش حاضر با پژوهش   

فـاكس و چنـگ،   (و انتخاب منابع آموزشي بر اساس آزمون، با موفقيـت فرگيـران ارتبـاط دارد            
   ).2008؛ گيبسون و سوان ،2015

ها، يكي از عوامل مؤثر بر شـركت دانـشجويان           هاي حاصل از تحليل مصاحبه     براساس يافته 
ــه ســير مطالعــاتي و رهــايي از  دادن و نظــم هــاي آمــادگي آزمــون، جهــت در دوره بخــشيدن ب
توانـد در موفقيـت    هاي اين پژوهش نشان داد گرچـه ايـن عامـل مـي     يافته. خواني است  پراكنده

كننده در پژوهش اظهار داشتند كـه پـس    يشتر افراد شركتفراگير نقش بسزايي داشته باشد، اما ب    
هـا   از موفقيت در آزمون، از سطح دانش زبـاني خـود ناراضـي هـستند؛ زيـرا سـطح زبـاني آن                     

در ) 2013(در تأييد اين يافته، رانتـا و مكلبـورگ         . ها را برآورده كند    تواند نيازهاي آيندة آن    نمي
ولي در آزمون مهارت زباني، براي موفقيت در سـاير          پژوهشي دريافتند كه دانشجويان پس از قب      

در همين رابطـه فرهـادي      . هاي تقويتي دارند   دروس به زبان انگليسي، نياز به شركت در كالس        
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هاي آمادگي آزمون، افراد را براساس اهداف مطلوب آزمون آماده           معتقد است اگر دوره   ) 2005(
نيز نشان داد كه  مـدرس  ) 2009(ي و هدايتيبررسي فرهاد. نكند، اعتبار آزمون زير سؤال است    

تواند طرح درس اصلي خود را در كالس اجرا كند و فقـط در               هاي آمادگي آزمون نمي    در دوره 
 هايي كه شـامل سـؤاالت آزمـون    كند و از تدريس مهارت چارچوب سؤاالت آزمون تدريس مي   

ها، كسب نمـرة قبـولي       ورهكنندگان در د   كند؛ زيرا دغدغة عمدة شركت     نظر مي  شوند، صرف  نمي
  . در آزمون است

هـا نـشان داد يكـي از عوامـل مثبـت             ها، بررسي نتايج حاصل از مصاحبه      افزون بر اين يافته   
گيـري از يـادگيري مـشاركتي در سـاية       آمادگي آزمـون، بهـره    هاي     تأثيرگذار بر شركت در دوره    

خـصوص، دانـشجويان     ايـن در  .  كنندگان با ساير دانشجويان و مـدرس اسـت         تعامالت شركت 
بردن از تجارب موفـق و نـاموفق         شدن محيطي براي رفع اشكاالت، بهره      مواردي همچون فراهم  

اين يافته با نظر چنـگ و فـاكس         . گذاشتن منابع مفيد را يادآور شدند      اشتراك ديگران و امكان به   
اند،  ادگيري پذيرفته مثابة يكي از راهكارهاي مؤثر در ي       كه تشكيل اجتماع يادگيري را به     ) 2008(

  .همخواني دارد
مثابة يكـي از علـل اصـلي، بـراي           ضعف دانش زباني از ديگر عواملي بود كه دانشجويان به         

بيـشتر دانـشجويان، ناسـازگاري بـين      . هاي آمـادگي آزمـون، از آن يـاد كردنـد           شركت در دوره  
اموشـي سـپردن   هـاي قبلـي و همچنـين فاصـلة زمـاني زيـاد و بـه فر        محتواي آزمون با آموخته   

هاي  اين يافتة پژوهش حاضر، با يافته     . ترين علل ضعف دانش زباني دانستند      ها را از مهم    آموخته
همسو است كـه هرچـه افـراد نـسبت بـه دانـش زبـاني خـود                  ) 2009(حاصل از پژوهش گان     

  .  هاي آمادگي آزمون دارند احساس ضعف بيشتري كنند، تمايل بيشتري براي شركت در كالس
شوندگان در اين پژوهش كه تجربـة چنـدين بـار شـركت در آزمـون را             ي از مصاحبه  تعداد

هاي مالي ناشي از شركت مكرر       كردن هزينه  ها، كم  داشتند، يكي از علل حضور خود را در دوره        
كنندگان در تشريح ايـن عامـل تأثيرگـذار، بـه         ديگر همة شركت   در آزمون عنوان كردند؛ ازسوي    

نام، تهية منابع    هاي باالي ثبت   ها، مانند هزينه   واسطة شركت در دوره     به هاي تحميلي  برخي هزينه 
خـصوص دو نفـر از دانـشجويان اظهـار           در ايـن  . آزمون و تدريس خصوصي نيز اشاره كردنـد       

هاي فشرده   پذير نبود به شركت در دوره      ها امكان  داشتند كه چون تأمين هزينة كل دوره براي آن        
انجام دادند مشخص شد كه ) 2004(يافته، در تحقيقي كه هايز و ريد        همسو با اين    . اكتفا كردند 

هـاي آمـادگي مـؤثر       ها براي شركت در كـالس      كنندگان، بر ميزان رغبت آن     شرايط مالي شركت  
هاي مكـرر دانـشجويان در       توان به اين نكته اشاره كرد كه شكست        در تبيين اين يافته، مي    . است
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هـاي آمـادگي      بـه افـزايش آنـان بـراي شـركت در دوره            كسب نمرة قبولي، موجب استقبال رو     
ها فراهم كرده است كـه بـر فـشارهاي مـالي             شود و اين امر بستر را براي بروز برخي پديده          مي

هـا، رونـق بـازار     تـوان بـه تجـاري شـدن ماهيـت دوره         ها مـي   از جملة اين پديده   . زند دامن مي 
هـا و    راگيـران جهـت شـركت در دوره       سودجويان با تبليغات غيرواقعي بـراي متقاعـد كـردن ف          

  . ها به تهية منابع غيرضروري اشاره كرد ترغيب آن
شده در اين پژوهش آمده است عالوه بر پيامدهاي فـردي    گونه كه در مدل نظري ارائه      همان

هاي آمادگي آزمون، يكي از پيامـدهاي منفـي اجتمـاعي و سياسـي               و اقتصادي شركت در دوره    
هـاي   عدالتي است؛ به اين معني كـه بـسياري از افـرادي كـه در دوره     ، ترويج بيMSRTآزمون  

شـوند، تنهـا بـا يـادگيري سـطحي و            كنند و موفق به كسب نمره مي       آمادگي آزمون  شركت مي    
زني، موفق به استفاده از مزاياي مدرك زبان مانند ادامة تحصيل، اسـتفاده   آشناشدن با فنون تست  

شوند و بسياري از افراد شايسته، از ايـن حقـوق محـروم        مي ...از فرصت مطالعاتي، استخدام و      
كنندة توانـايي واقعـي فراگيـران و اسـتحقاق           تواند بيان  تنهايي نمي  شوند؛ بنابراين اين نمره به     مي
شود كه بعضي از     اهميت اين موضوع، زماني بيشتر مي     . ها براي برخورداري از امتيازات باشد      آن

هاي غلـط، نمـرة    شود؛ زيرا در اين آزمون، براي پاسخ  داده ميصورت تصادفي پاسخ   سؤاالت به 
دارد آزمـوني كـه     اظهـار مـي   ) 2001(در تأييد اين يافته، شوهامي      . شود منفي در نظر گرفته نمي    

عـدالتي   شود، به ابزاري براي اعمال قدرت و رواج بي         صرفاً براي پذيرش يا رد افراد برگزار مي       
شود و ايـن امـر بـا         راد نااليق و غيرمتخصص در يك حرفه مي       شود و باعث جذب اف     تبديل مي 

  . اصول اخالقي آزمون تعارض دارد

  گيري نتيجه -7
سازي و بررسي كيفي عوامل مؤثر بر شركت دانشجويان      هدف اصلي پژوهش حاضر، مفهوم    

شـد  با توجه بـه ر    . بنياد بود  گيري از نظرية داده    با بهره MSRTهاي آمادگي براي آزمون      در دوره 
هـاي پـژوهش حاضـر،       ،  يافتـه   MSRTهاي آمادگي آزمـون      كنندگان در دوره   روزافزون شركت 

هايي بـا كيفيـت بيـشتر     زدگي و برگزاري  دوره   اطالعات مفيدي را براي برخورد با پديدة تست       
جهت ارتقاء سطح واقعي دانش زباني، در اختيار طراحان آزمون، مجريـان برگـزاري آزمـون و                  

سازد و اين امـر   ها را با پيامدهاي مطلوب و نامطلوب آزمون آشنا مي  دهد و آن   مدرسان قرار مي  
روايـي شـواهد محـور آزمـون        ) 2006(تواند گام مؤثري در جهت آن چيزي باشد كه كـين             مي
رود و يكـي از      شـمار مـي    هـاي اساسـي آن بـه       كه روايي هر آزمون از ويژگي      از آنجايي . نامد مي
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نفعـان و   آوري نظرها و تفـسيرات ذي  محور، جمع روايي شواهدمحورهاي اصلي در  چارچوب    
دربارة كاربرد آزمون دارند، پژوهش حاضر سعي داشت تا با          ها     هاي خاصي است كه آن     استنباط

سنجي ضمني آزمون، يـك مـدل مفهـومي بـر مبنـاي       هاي كيفي، در جهت روايي   گردآوري داده 
هـاي   براسـاس يافتـه   . گي آزمـون ارائـه دهـد      هاي آمـاد   كنندگان در دوره   تحليل نظرهاي شركت  

هاي آمادگي، در قالب شـش مقولـة اصـلي     پژوهش، عوامل مؤثر بر شركت دانشجويان در دوره       
مثابـة   هـا بـه    ها و راهبردهاي مواجهه بـا نگرانـي        هاي شخصيتي، نگراني   ويژگي. 1: مشخص شد 
. 3ر حكم پديـدة محـوري؛       هاي آمادگي آزمون د    عوامل مؤثر بر شركت در دوره     . 2مقولة علّي؛   

. 4ها در جايگاه مقولة راهبـردي؛   هاي مثبت و منفي، نسبت به شركت در دوره و واكنشها   كنش
مقابلـه بـا   . 5مثابـة مقولـه محيطـي؛     هـاي آمـادگي آزمـون بـه       سازي براي شركت در دوره     زمينه

پيامدهاي . 6اي؛  صورت مقوله واسطه  نفس و نقاط ضعف يادگيري به      اضطراب، ضعف اعتماد به   
ها اسـتخراج    فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه در حكم مقولة پيامدي، به همراه زيرمقوله            

وسـيله يـك موضـوع     ها به اين مقوله. بنياد ترسيم شد   و در قالب مدل نظري بر مبناي نظرية داده        
 مـرتبط  با يكـديگر » MSRTهاي آمادگي آزمون  عوامل مؤثر بر شركت در دوره«واحد با عنوان  

 و MSRTهـاي افـراد در مـورد آزمـون           هـاي پـژوهش، ضـمن اشـاره بـه نگرانـي            يافته. شدند
 پردازي متغيرهاي مختلف مؤثر بر شـركت     ها، به شناخت و مفهوم     راهبردهاي مواجهه با نگراني   

از جمله عوامـل    . كند بنياد تأكيد مي   هاي آمادگي آزمون، براساس نظرية داده      دانشجويان در دوره  
توان بـه تقويـت حـس اميـدواري، امكـان اسـتفاده از        ها، مي ت تأثيرگذار بر شركت در دوره مثب

 گيري از يادگيري مشاركتي، دسترسي به مدرس و امكـان رفـع اشـكال و             تجارب ديگران، بهره  
كنندگان بـر    ديگر، براساس نتايج تحقيق، برخي از  شركت        ازسوي. ارتقاء سطح زباني اشاره كرد    

زدگـي، احـساس     ها تأكيد كردند؛ براي مثال، تـست       مطلوب خود از شركت در دوره     تجربيات نا 
بودن نمرة مهارت زباني، ابزاري بودن نمره وتحميـل          ها، غيرواقعي  بودن حضور در دوره    تحميلي
  .ها اشاره شد ها به آن هاي مالي، از جمله مواردي بود كه در مصاحبه هزينه

  :شود هاي زير داده مي وهش پيشنهادهاي اين پژ در مجموع براساس يافته
محـوري و يـادگيري سـطحي،        زدگي، نمـره   منظور كاهش آثار منفي آزمون مانند تست       به. 1

شود كه چارچوب آزمون، بر مبناي دامنة استفاده زبان در شرايط مقصد متناسـب بـا                 پيشنهاد مي 
هـاي   ي همـة مهـارت    راستا بهتـر اسـت ارزيـاب       درهمين. هاي دكتري آماده شود    مستلزمات دوره 

هـاي   همراه بـا زيرمهـارت   ) شنيدن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن     (شفاهي و نوشتاري  زبان      
  .در طراحي آزمون لحاظ شود) دستور زبان، واژگان و تلفظ(زباني 
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سـازبودن آزمـون     سـو و سرنوشـت     با توجه بـه اهميـت مـسئلة روايـي آزمـون، از يـك              . 2
MSRT    ديگـر،   طلبان ورود به باالترين مقطـع تحـصيلي ازسـوي         براي سنجش توانايي زباني داو

كـارگيري   سازي آزمون بر مبنـاي اسـتفاده از نيازهـا و نظـرات ذي نفعـان و بـه              الزم است بهينه  
گذاران و برگزاركننـدگان     گيري درست و مقتضي سياست     هاي ارزشيابي آموزشي و تصميم     شيوه

  .آزمون صورت پذيرد
ش، بهتر است  براي ورود بـه مقـاطع تحـصيلي كارشناسـي و      هاي پژوه  با توجه به يافته    .3

هاي زباني دانشجويان، مورد ارزيابي قرار گيرد تا در درازمدت ايـن         كارشناسي ارشد نيز مهارت   
  .ها به فراموشي سپرده نشود مهارت
هـاي آمـادگي     براي بهبود بخشيدن به امر آموزش و يادگيري و بـاال بـردن كيفيـت دوره               . 4

ها، با برگزاري آزمون تعيين سطح، ضـمن آگـاهي        ل از ورود دانشجويان به اين دوره      آزمون،  قب  
همگـون اقـدام    هـايي     امكان، نسبت به تشكيل كالس      از نقاط ضعف و قوت هر دانشجو، درحد       

  .كرد
هاي آمادگي، مدرسان درخصوص آشـنايي بـا آزمـون، رويكـرد             پيش از برگزاري كالس   . 5

كننده روايي آزمون و تأثيرات مطلوب و نـامطلوب آزمـون بـر             هديديادگيري مشاركتي، عوامل ت   
  .هاي الزم را ببينند روند تدريس و يادگيري، آموزش

ها،  الزم است  ها و باال بردن كيفيت برگزاري آن   شدن  دوره   منظور جلوگيري از تجاري    به .6
ت دقيـق و    هـاي آمـادگي آزمـون، تحـت نظـار          هاي مؤسسات و مراكـز برگـزاري دوره        فعاليت

  .هوشمند قرار گيرد
. هـا شـد   در پايان گفتني است ماهيت كيفي اين پژوهش، منجر به ايجاد برخـي محـدوديت              

ها در روند اجراي پژوهش، مشغلة دانشجويان دكتـري و نداشـتن زمـان      يكي از اين محدوديت   
عـالوه بـر    . ها در چندين نوبت برگزار شـود       كافي براي مصاحبه بود؛ بنابراين الزم شد مصاحبه       

كنندگان در اين تحقيق، دانشجويان دكتـري مـشغول بـه تحـصيل در دانـشگاه       اين، همة شركت  
تحقيقات . هاي آمادگي براي آزمون را داشتند حكيم سبزواري بودند كه تجربة شركت در كالس    

ها نيز بررسـي     هاي دانشجويان مشغول به تحصيل در ساير دانشگاه        بيشتري الزم است تا ديدگاه    
بـودن تـأثيرات مطلـوب و نـامطلوب آزمـون       با توجه بـه اهميـت ايـن آزمـون و پيچيـده        . شود

هاي كمي و  ساز بر روند يادگيري و تدريس، انجام تحقيقاتي با استفاده از تلفيق روش       سرنوشت
تـر ايـن     شود؛ همچنين براي درك عميـق      كيفي، مانند مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه پيشنهاد مي       

گيري از چارچوب مدل شواهد      شود به موازات اين پژوهش، تحقيقاتي با بهره        يپديده پيشنهاد م  
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نفعـان ماننـد    هاي ساير ذي به بررسي ميزان روايي آزمون  با تأكيد بر ديدگاه) 2006(محور كين  
  . هاي آمادگي و طراحان آزمون بپردازند مدرسان دوره

  منابع -7
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