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متغیر دانش زبان انگلیسی بر انگیزه  تأثیرچنین هم .نیست به لحاظ آماري معنادار نفس عزت
 تأثیرتعامل دانش زبان انگلیسی و رشته تحصیلی و  است. دار یمعن نفس عزتپیشرفت تحصیلی و 

همچنین تعامل بین دانش  ،انگیزه پیشرفت تحصیلی ۀاین دو متغیر مستقل بر متغیر وابست زمان هم
از  ،نفس عزتاین دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته  زمان هم تأثیرزبان انگلیسی و رشته تحصیلی و 

  .تندنیسدار  معنیآماري نظر 
  :واژگان کلیدي

، شهرستان بندرعباس ،فاطمیهاي  حرفه و فنیدانشکده  ،دانش زبان انگلیسی ،انگیزه پیشرفت تحصیلی
  .نفس عزت
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  مقدمه .1

ها و  عبارتمردم از زبان براي بیان  است. کردن است که مختص ارتباط برقراراي  زبان سیستم پیچیده
هاي مختلف یا  رت را میزان توانایی افراد براي درك زبان کتابمها ]1[برایري .کنند می استفاده ها جمله
 ،دانش و آگاهی در مورد گرامر ،شامل علمکه  کند می در مدت زمان خاص تعریفها  آن آموزش ۀشیو

مهارت نوعی  ]2[ساویگنوناز نظر  ،به همین طریق .شود میکردن  لغت و توانایی زبانی ارتباط برقرار
مهارت زبان  ]3[دانو  رویز ،بالگوجویچنظر براساس  .استان نوشتاري و گفتاري ارتباط در زببرقراري 

و مفاهیم خاص موفقیت آکادمیکی یادگیرندگان زبان در ها  ایده ،انگلیسی مرتبط با اطالعات ارتباطی
مهارت زبان جایگاه خاصی در متون اجتماعی دارد و با یادگیري زبان و  .حیطه مطالعات اجتماعی است

زبان  ،آموزشیهاي  این برنامه است.مرتبط  آموزشیهاي  ن آکادمیکی در تحصیل یا تدریس و برنامهمتو
  .]4[کنند می و محتوا را با هم ترکیب

 گوناگونیهاي  تالش .خودشناسی و خودآگاهی مرتبط استهاي  مفهومی است که با انگاره نفس عزت
 نفس عزتدارند که  نظر اتفاقاریف بر این نکته این تع بیشترِ .صورت گرفته است نفس عزتبراي تعریف 

که به او نسبت یی ها ارزش ،بیانگر چگونگی ارزیابی یک فرد از خود در رابطه با گروهی که به آن تعلق دارد
 .]5[نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و همچنین سطح رضایت یک فرد از خود است ،شود می داده

شود فرد نظر دیگران  می ارتباط با دیگران باعث است. گذار تأثیر نفس عزتاست ارتباط با دیگران بر گفتنی 
 نفس عزتارتباط بر  شیوۀموفقیت در ارتباط با دیگران و  .آگاه شودها  آن خود بداند و از ارزیابی ۀرا دربار
خواهد شد و در باالتري برخوردار  نفس عزتاز  ،چنانچه فرد روابط بهتري را با دیگران تجربه کند ،دارد تأثیر

کلی به  اي پیشرفت را میل یا عالقه ۀهمچنین انگیز ؛]6[او کاهش خواهد یافت نفس عزتغیر این صورت 
خوب کارها در مقایسه دادن  میل به انجام ،نیاز به پیشرفت اند. خاص تعریف کردههاي  موفقیت یا موفقیت

 انگیزه موفقیت در رقابت با معیار برتري با کردن وجو جستافراد را براي  ،این نیاز .برتر است يبا معیار
داند عملکرد آتی او  می این است که شخص ،پیشرفت مشترك استهاي  آنچه در تمام موقعیت .کند می

انگیزاند که  میمعیار برتري به این علت نیاز پیشرفت را بر .ارزشیابی معناداري از شایستگی فردي اوست
  .]7[کنند می تأمینمیزان شایستگی فرد  بسیار معناداري براي ارزیابی ۀعرص

 ،با این انگیزه .از اهمیت خاصی برخوردار است ،انگیزه پیشرفت تحصیلی ،در خصوص دانشجویان
رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه  ،یک تکلیف زآمی رساندن موفقیت پایان افراد تحرك الزم را براي به

بتوانند موفقیت الزم را در امر یادگیري و  باالخرهتا  کنند می معینی از شایستگی در کار خود دنبال
از  ،دیگر افزون بر زبان مادري انگلیسی دانش زبان آنجاکه از .]8[کنندپیشرفت تحصیلی کسب 
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توجه به گسترش ارتباط  با ،در عصر کنونی .دور ذهن بشر را به خود مشغول داشته استهاي  گذشته
به طور قابل دانش زبان انگلیسی  بر اهمیت یادگیري ،اد ارتباطو نقش حیاتی زبان در ایجها  بین ملت
در بین دانشجویان دانش زبان انگلیسی در این پژوهش به بررسی  .]9[افزوده شده استاي  مالحظه

پیشرفت  ۀانگیز را باآن  ۀفاطمیه در شهرستان بندرعباس پرداخته و رابط اي حرفه و فنیدانشکده 
و  کننده است مدیریت نقش تعیینگفتنی  .ایم کردهبررسی  دانشجویاندر بین  نفس عزتو تحصیلی 

واضح است مدیران مسئول توسعه و  ،دارد ها دانشگاهو  عالی آموزشدر  ویژه بهاساسی در هر سازمان 
هاي  ریزي تواند در برنامه می نتایج این پژوهشرو  ؛ ازاین]10[هستند سازمان خودي ها ظرفیتسازي  غنی
در ادامه به بررسی  .باشد کارافاطمیه بسیار اثرگذار و  اي حرفه و فنیدانشکده  ویژه بهدانشگاه مدیران  آتی

  .شود می پیشینه پژوهش پرداخته

  پیشینه تحقیق .2

 ،مرتبط با پژوهشهاي  گرفته در حوزه صورتي ها پژوهش ۀو مطالع شده انجامهاي  وجود بررسیبا 
توانند در  می یافت نشد اما تحقیقاتی که ،با عنوان پژوهش باشد پژوهشی که موازي یا در ارتباط مستقیم

  :هستند به شرح ذیل ،باشند مؤثرتقویت مبانی نظري پژوهش 
بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و مهارت زبان «در پژوهشی به  ]11[فر بهارلو و سوزنده ،صحراگرد

دختر و پسر رشته ادبیات زبان  151پژوهش  در این نکنندگا شرکت .پرداختند »دانشجویان دانشگاه شیراز
مثبت معناداري بین مهارت زبان و پیشرفت تحصیلی  ۀنتایج پژوهش نشان داد رابط .انگلیسی بودند

وجود ها  آن هیچ تفاوتی بین مهارت زبان و پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان وجود دارد اما از نظر جنسیت
ارتباط دانش زبانی با هوش و خالقیت در یادگیري زبان بررسی « در پژوهشی به ]12[کسائیان .ندارد

ولی بین خالقیت  ،دهد دانش زبانی با هوش ارتباط مثبت دارد می نتایج پژوهش نشان .پرداختند »خارجی
 انگیزه ،نفس عزتبررسی رابطه میان «در پژوهشی به  ]13[گرد بیابان .با هوش یا دانش زبانی ارتباطی نیست

نتایج پژوهش  .دپرداختن» تهرانهاي  ان سال سوم دبیرستانآموز دانشحصیلی در پیشرفت و پیشرفت ت
 ،و انگیزه پیشرفت نفس عزتمیان  ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ،نفس عزتدهد میان  می نشان
بستگی هم ،انآموز دانشپیشرفت و پیشرفت تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی و میان انگیزه نفس عزتمیان 

ان آموز دانشپیشرفت و پیشرفت تحصیلی دو گروه  انگیزه ،نفس عزتهمچنین میان  .د داردمعنادار وجو
  .شود نمی علوم انسانی و علوم تجربی تفاوت معنادار دیده دختر و پسر و نیز دو رشته

ان دوره آموز دانشو انگیزه پیشرفت  نفس عزتبررسی رابطه بین «در پژوهشی به  ]14[سیدان و فکور
و انگیزه پیشرفت دختران و  نفس عزتمثبت  ۀنتایج پژوهش حکایت از رابط .پرداختند »اول متوسطه
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مطالعه تغییرات «در پژوهشی به  ]15[خیري گلسفیدي و همکاران .پسران دوره اول متوسط داشت
 .پرداختند »)انگلیسی :زبان مورد مطالعه( به واسطه یادگیري زبان دوم خودپندارهانگیزش پیشرفت و 

تواند بر بهبود خودپنداره و  می یک زبان خارجه عنوان بهوهش نشان داد آموزش زبان انگلیسی ژپنتایج 
بررسی رابطه بین «در پژوهشی به  ]16[عوضیان و همکاران .باشد مؤثرافزایش انگیزه پیشرفت افراد 

 »ان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشانآموز دانشپیشرفت  ۀکاري با انگیز و اهمال نفس عزت
و انگیزش پیشرفت با  نفس عزتمتغیر  ودهد ارتباط منفی بین هر د می نتایج پژوهش نشان ،پرداختند
با  .و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معناداري یافت شد نفس عزتبین  سوییاز  .کاري وجود دارد اهمال
 .شرفت داردکنندگی بیشتري براي انگیزش پی بینی پیشقدرت  ،نفس عزتبه تحلیل رگرسیون  هتوج

 ،افزایش خالقیت ،ات مثبت یادگیري زبان خارجه بر مغزتأثیردر پژوهشی به بررسی  ]17[هکلهمچنین 
  .ریاضی پرداختي ها مهارتو پذیري  انعطاف ،تفکر عینی

  روش تحقیق. 3

 زیرا محقق در تالش همبستگی است ،پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردي و داراي ماهیت توصیفی
جامعه آماري شامل  .]10[کندگونه تغییر و دخالت ذهنی گزارش  بدون هیچهست ه را آنچاست 

 اي حرفه و فنیحسابداري و امور اداري دانشکده  ،معماريهاي  دانشجویان دختر مقطع کاردانی رشته
به دلیل محدودبودن  .بوده است 1395- 96سال تحصیلی  سال اول نیمفاطمیه شهرستان بندرعباس در 

در دسترس و هدفمند بوده و حجم نمونه در رشته گیري  روش نمونه ،در این پژوهشماري جامعه آ
هاي  نامه پرسشها  داده آوري جمعابزار  .هستند نفر 24نفر و امور اداري  32حسابداري  ،نفر 54معماري 

روایی و پایایی است. گفتنی است  نفس عزتانگیزه پیشرفت تحصیلی و  ،انگلیسی دانش زبان
از  مجوزهاي الزمدریافت پس از  است. مورد استفاده در این پژوهش در حد مطلوبیهاي  نامه پرسش

مربوطه به شکل هاي  آزمودنی ها، فاطمیه شهرستان بندرعباس و انجام هماهنگی اي حرفه و فنیدانشکده 
 سپس .دشدر مورد چگونگی تکمیل در اختیار نمونه آماري مورد نظر قرار داده پس از توجیه گروهی 
 KS، ANOVA هاي با اجراي آزمون 26نسخه  SPSS افزار نرمشده به وسیله رایانه و  آوري جمعهاي  داده

  .شد تحلیل و تجزیه UNI-ANOVAو 

  1انگیزه پیشرفت هرمنس نامه پرسش. 3- 1

 که توسطاست  پرسش 29تهیه و تدوین شده است و شامل  )1970( توسط هرمنس نامه پرسشاین 

                                                        
1. Hermans 
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هرمنس بر مبناي دانش نظري و تجربی موجود درباره نیاز به  .]18[می ترجمه شده استکر ابوالفضل
ده ویژگی  ،انگیزه پیشرفت ۀنام پرسش هاي سؤالبراي نوشتن  .را ساخته است نامه پرسشاین  ،پیشرفت

رسی کند و از بر می از افراد با انگیزش پیشرفت پایین متمایزرا که افراد داراي انگیزه پیشرفت باال 
در  .برگزیده استها  پرسشمبنا و راهنما براي انتخاب  عنوان به ،آورده استبه دست  تحقیقات قبلی

ضریب پایایی آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس  ،خدیوي و همکاران ،نامه پرسشی این یروایی و پایازمینۀ 
را بر  نامه پرسشاعتبار و روایی این  )1387( همچنین پژوهش اکبري .گزارش کردند 84/0 را

به دست  براي آن 84/0ان متوسطه استان گیالن مورد سنجش قرار داده که ضریب اعتبار آموز دانش
  .]18[آمده است

  1آیزنک نفس عزت نامه پرسش. 3- 2

 که توسط بیابانگردکرده است گویه طراحی  30با اي  نامه پرسش نفس عزتبراي بررسی  )1976( آیزنک
 ،بلی ۀدر پاسخ به هر گویه باید یکی از سه گزینها  آزمودنی .]13[شده است سنجی آن انجام ترجمه و روان

را در مقابل احساس حقارت  نفس عزتکه سنجش هایی  به پاسخ .کردند می دانم را انتخاب نمی خیر و
به  .گیرد نمی تعلقاي  مقابل آن هیچ نمرههاي  که به پاسخ حالی در ،گیرد می دربردارند یک امتیاز تعلق

باالترین نمره  نامه پرسشدر این  .گیرد می نیم نمره تعلقشوند،  را شامل میال ؤکه عالمت سهایی  ینهگز
 نژاد براي هرمزي .است بیشتر نفس به اعتمادباالترین نمره بیانگر  است. و کمترین نمره صفر 30آزمودنی 

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از اي  آن را روي نمونه ،نامه پرسشاعتبار و پایایی این  آوردن دست به
  .]19[به دست آمد 88/0با روش آلفاي کرونباخ  نامه پرسشضریب پایایی این  .اجرا کرد

  انگلیسی دانش زبان نامه پرسش .3- 3

 آزموناین  .]20[شداستفاده  امر نلسونردانشجویان از تست گ انگلیسی منظور بررسی دانش زبانبه 
 است که براي سنجش سطح عملکرد زبانی دانشجویان به کار بردهاي  هگزین چهار پرسش 50شامل 
نمره  آزمون این .]21[تلفظ و درك مطلب متن کوتاه است ،گرامر ،آزمون شامل بخش واژگان .شود می

  است. و حداقل صفر 50حداکثر نمره که  دگیر می به هر گزینه صحیح یک نمره تعلقو  منفی ندارد

  ها داده تحلیل و تجزیه .4

شود تا از نظر آماري  می پرداخته نامه پرسششده از طریق  آوري جمعهاي  در این بخش به تحلیل داده
  .کردرا بررسی  ها فرضیهنیز بتوان صحت و سقم 

                                                        
1. ESI 
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شده از  آوري جمعهاي  دادهشود مشخص باید آماري ابتدا هاي  است براي استفاده از تکنیکگفتنی 
ـ  کلموگروفمنظور به بررسی نتایج حاصل از آزمون  بدین .رمالن توزیع نرمال برخوردارند یا غیر

  .شود می پرداخته یرنوفاسم
  یرنوفاسمـ  کلموگروفبا استفاده از آزمون ها  بودن متغیر بررسی فرض نرمال. 1شماره جدول 

 گیري نتیجه فرضتأیید  خطا مقدار سطح معنادار ابعاد

 نرمال H0  05/0  091/0  دانش زبان انگلیسی

 نرمال H0 05/0  182/0  نگیزه پیشرفت تحصیلیا

 نرمال H0 05/0  351/0  نفس عزت

فرضیه  ،باشد )05/0( از مقدار خطا تر بزرگاگر مقدار سطح معنادار  1شماره با توجه به نتایج جدول 
مقدار سطح  که درصورتیو ) متغیر مربوطه داراي توزیع نرمال استهاي  داده(را نتیجه گرفته   صفر
متغیر مربوطه داراي توزیع نرمال هاي  داده( فرضیه یک ،باشد تر کوچک )05/0( از مقدار خطا داري معنی
 )،09/0( انگلیسی دانش زبانهاي  سطح معنادار در مؤلفه آنجاکه ازحال  .گیریم می را نتیجه )نیست

اراي توزیع د ،است 05/0از مقدار خطا  تر بزرگ )35/0( نفس عزتو  )18/0( انگیزه پیشرفت تحصیلی
  .هستند نرمال

مختلف هاي  دانشجویان رشتهمیان رسد میزان دانش زبان انگلیسی در  می به نظر :اول فرضیه
  .فاطمیه متفاوت است اي حرفه و فنیدانشکده 

  دانش زبان انگلیسی در بین دانشجویان ANOVAنتیجه آزمون . 2شماره جدول 

راتمیانگین مجذو درجه آزادي  مجموع مجذورات عدب F سطح معناداري 
 000/0 798/98 160/8218 2 321/16436  گروهی تغییرات بین
   181/83 107 370/8900  گروهی تغییرات درون
    109 691/25336  کل

 

معناداري یا عدم معناداري تفاوت میانگین متغیر بر  مبتنیآزمون تحلیل واریانس  ۀبراي تفسیر نتیج
که زمانی یعنی  ؛براساس معناداري مقدار آزمون فیشر عمل کنیم باید ،ها گروهمورد بررسی در میان 
فرض  ،و در مقابل تأیید ها گروهفرض تفاوت میانگین  ،باشد 05/0از  تر کوچکسطح معناداري آزمون 

نمره مورد نظر  از نظر میانگینِ ،ها گروهکم یکی از  که دست معنی بدین ؛شود می ردها  آن آماري یکسانیِ
دهد تفاوت  می نشان است در این پژوهش با توجه به اینکه سطح معناداري برابر با صفر .فرق داردبا بقیه 
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فاطمیه  اي حرفه و فنیمختلف دانشکده هاي  دانش زبان انگلیسی در بین دانشجویان رشتههاي  میانگین
  است. آماري معناداراز نظر شهرستان بندرعباس 

مختلف هاي  پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان رشته ۀیزرسد میزان انگ می به نظر :دوم فرضیه
  .فاطمیه متفاوت است اي حرفه و فنیدانشکده 

  پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان ۀانگیز ANOVAآزمون  ۀنتیج. 3شماره جدول 

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات بعد
 485/0 7290 920/67 2 840/135  گروهی تغییرات بین
   126/93 107 523/9964  گروهی تغییرات درون
    109 364/10100  کل

معناداري یا عدم معناداري تفاوت میانگین متغیر بر  مبتنیبراي تفسیر نتیجه آزمون تحلیل واریانس 
 یعنی موقعی که ؛براساس معناداري مقدار آزمون فیشر عمل کنیم باید ،ها گروهمورد بررسی در میان 
و در  تأیید ها گروهدر آن صورت فرض تفاوت میانگین  ،باشد 05/0از  تر کوچکسطح معناداري آزمون 

از نظر میانگین  ،ها گروهکم یکی از  دستمعنی که  ؛ بدینشود می ردها  آن مقابل فرض یکسانی آماري
 ،است 485/0برابر با در این پژوهش با توجه به اینکه سطح معناداري  .نمره مورد نظر با بقیه فرق دارد

مختلف دانشکده هاي  انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان رشتههاي  دهد تفاوت میانگین می نشان
  .نیست فاطمیه شهرستان بندرعباس به لحاظ آماري معنادار اي حرفه و فنی

مختلف دانشکده هاي  در بین دانشجویان رشته نفس عزترسد میزان  می به نظر :سوم فرضیه
  .فاطمیه متفاوت است اي رفهح و فنی

  در بین دانشجویان نفس عزت ANOVAنتیجه آزمون . 4شماره  جدول

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات بعد
 747/0 293/0 982/12 2 964/25  گروهی تغییرات بین
   355/44 107 000/4746  گروهی تغییرات درون
    109 964/4771  کل

معناداري یا عدم معناداري تفاوت میانگین متغیر بر  مبتنیآزمون تحلیل واریانس  ۀي تفسیر نتیجبرا
یعنی موقعی که  ؛براساس معناداري مقدار آزمون فیشر عمل کنیم باید ،ها گروهمورد بررسی در میان 
و در  تأیید ها گروهدر آن صورت فرض تفاوت میانگین  ،باشد 05/0از  تر کوچکسطح معناداري آزمون 

از نظر میانگین  ،ها گروهکم یکی از  دستمعنی که  ؛ بدینشود می ردها  آن فرض یکسانی آماري ،مقابل
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 ،است 747/0در این پژوهش با توجه به اینکه سطح معناداري برابر با  .دارد تفاوتنمره مورد نظر با بقیه 
مختلف دانشکده هاي  رشته در بین دانشجویان نفس عزتهاي  دهد تفاوت میانگین می نشانو 
  .نیست فاطمیه شهرستان بندرعباس به لحاظ آماري معنادار اي حرفه و فنی

مختلف دانشکده هاي  انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته ،رسد می به نظر :چهارم فرضیه
  .فاطمیه با سطح دانش زبان انگلیسی مختلف متفاوت است اي حرفه و فنی

  انگیزه پیشرفت ANOVA UNIآزمون  ۀنتیج .5شماره  جدول

 درجه آزادي  مجموع مجذورات بعد
میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 
 معناداري

 000/0 938/3 638/214 26 587/5580  دانش زبان انگلیسی
 613/0 492/0 817/26 2 633/53  تحصیلیهاي  رشته

 749/0 103/0 633/5 1 633/5  تحصیلیهاي  رشته *دانش زبان انگلیسی

جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر  تأثیرکل مدل و همچنین  داري معنییا عدم  داري معنی ،وناین آزم
بر انگیزه پیشرفت  )=00/0sing( انگلیسی دانش زبانجداگانه متغیر  تأثیر .دهد می وابسته را نشان

 انش زباندآماري انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان با از نظر یعنی  ؛است دار معنیتحصیلی 
رشته تحصیلی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی  تأثیرهمچنین در مورد  .تفاوت دارد ،مختلف انگلیسی
یعنی به لحاظ آماري انگیزه پیشرفت تحصیلی در  نیستیم؛ شاهد تفاوت معنادار )=613/0sing( براساس

دانش تعامل بین  همچنین است. تفاوتی نداشته و یکسان ،تحصیلی مختلفهاي  بین دانشجویان با رشته
این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته انگیزه پیشرفت  زمان هم تأثیرو رشته تحصیلی و  انگلیسی زبان

به عبارتی انگیزه پیشرفت تحصیلی  )؛=749/0sing( نیستدار  معنیبه لحاظ آماري  ،تحصیلی
همچنین ضریب  .بر استیکسان و برا ،تحصیلی مختلفهاي  و رشته انگلیسی دانش زباندانشجویان با 
تحصیلی به طور هاي  و رشته انگلیسی دانش زباندهد دو متغیر  می نشانکه است  412/0تعدیل برابر با 

 ،درصد از واریانس متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند و بنابراین 2/41 اند مشترك توانسته
عوامل و  تأثیردر این پژوهش تحت  انگیزه پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه )8/58( سایر واریانس

  .اند نشدهمتغیرهایی است که در این پژوهش بررسی 
 اي حرفه و فنیمختلف دانشکده هاي  دانشجویان رشته نفس عزت ،رسد می به نظر :پنجم فرضیه

 .فاطمیه با سطح دانش زبان انگلیسی مختلف متفاوت است
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  نفس عزت ANOVA UNIنتیجه آزمون . 6شماره  جدول

 بعد
مجموع 
  مجذورات

 درجه آزادي
میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 
 معناداري

 0/000 565/3 038/97 26 981/2522  دانش زبان انگلیسی
 896/0 110/0 004/3 2 008/6  تحصیلیهاي  رشته

 454/0 566/0 408/15 1 408/15  تحصیلیهاي  رشته *دانش زبان انگلیسی
 

بر را هر متغیر مستقل  ۀجداگان تأثیرکل مدل و همچنین  داري معنییا عدم  داري معنیاین آزمون 
 نفس عزتبر  )=00/0sing( انگلیسی دانش زبانمتغیر  ۀجداگان تأثیر .دهد می متغیر وابسته نشان

 انگلیسی دانش زباندر بین دانشجویان با  نفس عزتیعنی به لحاظ آماري  ؛است دار معنیدانشجویان 
شاهد  )=896/0sing( براساس نفس عزترشته تحصیلی بر  تأثیرمورد چنین در هم .تفاوت دارد ،مختلف

تحصیلی هاي  در بین دانشجویان با رشته نفس عزتیعنی به لحاظ آماري  نیستیم؛ تفاوت معنادار
و رشته تحصیلی و  انگلیسی دانش زبانهمچنین تعامل بین  است. تفاوتی نداشته و یکسان ،مختلف
 نیستدار  معنیبه لحاظ آماري  ،نفس عزتمستقل بر متغیر وابسته این دو متغیر  زمان هم تأثیر

)454/0sing=(تحصیلی مختلفهاي  و رشته انگلیسی دانش زباندانشجویان با  نفس عزتبه عبارتی  ؛، 
 دانش زباندهد دو متغیر  می نشانکه است  378/0همچنین ضریب تعدیل برابر با  .یکسان و برابر است

را  نفس عزتدرصد از واریانس متغیر  8/37اند  تحصیلی به طور مشترك توانستههاي  و رشته انگلیسی
عوامل و  تأثیرمورد مطالعه در این پژوهش تحت  نفس عزت )2/62( سایر واریانس ،تبیین کنند و بنابراین

  .اند نشدهمتغیرهایی است که در این پژوهش بررسی 

  گیري نتیجه .5

نظام  .محوري است دانایی ،کشور ۀسال بیست انداز چشمه ارکان اصلی هم ۀدهند پیوند ،در عصر دانش
فقط قادر  اي حرفه و فنیتوان پذیرفت که دانشگاه  نمی دیگر .زمینه داردنقش کلیدي در این  عالی آموزش

گویی به نیازهاي فردي و اجتماعی در حال و  زیرا بدون پاسخ ،کنداست به وظایف سنتی خود عمل 
محتوا و بیگانه نسبت به نیازهاي کشور و انتظارات جامعه هدف تلقی خواهد  بی عالی آموزش ،آینده
در زمینه انگیزه  ویژه و مراکز آموزشی به ها دانشگاهدر این راستا بررسی وضعیت موجود  .]22[شد

چراکه مبنایی براي  ؛تواند بسیار اثربخش و رهگشا باشد می دانشجویان نفس عزت ،پیشرفت تحصیلی
  است. آتی در راستاي دستیابی به اهدافهاي  زيری برنامه

 نفس عزتبر انگیزه پیشرفت تحصیلی و  انگلیسی دانش زبان تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 
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 ،و از نوع مطالعات کاربردي و داراي ماهیت توصیفی دانشجویان دانشگاه فاطمیه شهرستان بندرعباس
حسابداري و  ،معماريهاي  مقطع کاردانی رشتهجامعه آماري شامل دانشجویان دختر  .همبستگی است

- 96سال تحصیلی  سال اول نیمفاطمیه شهرستان بندرعباس در  اي حرفه و فنیامور اداري دانشکده 
 .هستند نفر 24نفر و امور اداري  32حسابداري  ،نفر 54که حجم نمونه در رشته معماري  است 1395
 نفس عزت ،پرسش 29انگیزه پیشرفت هرمنس شامل ( نامه پرسشتحقیق با استفاده از سه هاي  داده

سپس با  ،گردآوري شدند )پرسش 50شامل  نلسونو دانش زبان انگلیسی  پرسش 30آیزنک شامل 
ابتدا با بررسی نتایج حاصل از  ،ها بررسی فرضیهند. براي قرار گرفت تحلیل و تجزیهآماري مورد هاي  تکنیک
انگیزه  ،انگلیسی دانش زبانهاي  سطح معنادار در مؤلفه شدمشخص  یرنوفاسمـ  کلموگروفآزمون 

 داراي توزیع نرمالها  مؤلفه رو است؛ ازاین 05/0 از مقدار خطا تر بزرگ نفس عزتپیشرفت تحصیلی و 
  .پژوهش پرداخته شدهاي  سپس به بررسی فرضیه .هستند

هاي  تفاوت میانگین دهد می نشان ANOVAبا استفاده از آزمون ها  نتایج حاصل از بررسی فرضیه
فاطمیه شهرستان  اي حرفه و فنیمختلف دانشکده هاي  دانش زبان انگلیسی در بین دانشجویان رشته

انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان هاي  تفاوت میانگین است. بندرعباس به لحاظ آماري معنادار
 .نیست حاظ آماري معنادارفاطمیه شهرستان بندرعباس به ل اي حرفه و فنیمختلف دانشکده هاي  رشته

 اي حرفه و فنیمختلف دانشکده هاي  در بین دانشجویان رشته نفس عزتهاي  همچنین تفاوت میانگین
پژوهش با  هاي هسپس به بررسی فرضی .نیست فاطمیه شهرستان بندرعباس به لحاظ آماري معنادار

متغیر دانش زبان انگلیسی بر  ۀجداگان تأثیردهد  می پرداخته شد که نتایج نشان UNIANOVAآزمون 
چنین تعامل بین دانش زبان انگلیسی و رشته تحصیلی و هم .است دار معنیانگیزه پیشرفت تحصیلی 

دار  معنیبه لحاظ آماري  ،این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته انگیزه پیشرفت تحصیلی زمان هم تأثیر
تحصیلی هاي  دانش زبان انگلیسی و رشته به عبارتی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان با ؛نیست
تحصیلی به طور هاي  در ضمن دو متغیر دانش زبان انگلیسی و رشته .یکسان و برابر است ،مختلف

  .درصد از واریانس متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند 2/41 اند مشترك توانسته
 نفس عزتر دانش زبان انگلیسی بر متغی ۀجداگان تأثیرشد همچنین در بررسی فرضیه دیگر مشخص 

 ،در بین دانشجویان با دانش زبان انگلیسی مختلف نفس عزتیعنی به لحاظ آماري  است. دار معنیدانشجویان 
این دو متغیر مستقل  زمان هم تأثیرهمچنین تعامل بین دانش زبان انگلیسی و رشته تحصیلی و  .تفاوت دارد

دانشجویان با دانش زبان  نفس عزتبه عبارتی  .نیستدار  معنیآماري به لحاظ  ،نفس عزتبر متغیر وابسته 
همچنین دو متغیر دانش زبان انگلیسی و  .یکسان و برابر است ،تحصیلی مختلفهاي  انگلیسی و رشته

  .را تبیین کنند نفس عزتدرصد از واریانس متغیر  8/37اند  تحصیلی به طور مشترك توانستههاي  رشته
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دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه زمینۀ این پژوهش در هاي  است آزمودنیگفتنی در پایان 
 .کند می تعمیم نتایج به افراد در مقاطع تحصیلی دیگر را با محدودیت مواجهرو  ؛ ازایناست اي حرفه و فنی

 ،است یهمچنین با توجه به اینکه جامعه مورد پژوهش محدود به دختران دانشجو در مقطع خاص
با ها  الزم است صحت و سقم این یافته .با قاطعیت بیشتر در مقاطع دیگر تعمیم داد تایج رانتوان  نمی

بررسی دیگر و نیز با حجم نمونه بیشتر هاي  و با آزمودنیر مقاطع تحصیلی دیگر آتی دي ها پژوهش
ختلف م مقاطعمشابه بر دانشجویان پسر و ي ها پژوهششده،  گفتههاي  به محدودیتتوجه با  .شود

  .تواند بسیار راهگشا باشد می تحصیلی دیگر
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