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 چكيده 
خواهيم  سي انگيزش ميدر حقيقت با برر. بررسي انگيزش گامي است اساسي در جهت شناخت رفتار آدمي

 از اين تحقيق، مقايسةهدف دارد، چيست؟  مي بدانيم سرچشمة رفتار آدمي و نيرويي كه او را به حركت وا
 آزاد ،هاي دولتيشناسي دانشگاه  روانةروان و خودپنداره تحصيلي دانشجويان رشت  سالمت، پيشرفتةانگيز

 دانشجويان مقطع جامعة آماري در پژوهش كلية .ود  ب83 ـ84 و غير انتفاعي شهر تهران در سال تحصيلي
 83ـ  84 تهران در سال تحصيلي شهر انتفاعيغير آزاد و دولتي، هاي دانشگاه در كه شناسي روان ةكارشناسي رشت

ميانگين، انحراف استاندارد،   :آماري توصيفي شامل هاي پژوهش از روشدر اين  .باشندمشغول به تحصيل مي
 پيشرفت، سالمت روان، و خودپنداره تحصيلي ة بين انگيز بررسي رابطةبرايـ  پيرسونو ضريب همبستگي 

 ابزار پژوهش بابحث   مورد بحث متغييرهاي مورد،ال پژوهشيؤس 7براساس  .شده است استفادهـ  دانشجويان
چند اي گيري خوشهبا روش نمونه)  پسر90  دختر و180( دانشجو270 ، به اين منظور.گيري شد اندازه
 سالمت عمومي پرسشنامة ،)اي ماده29فرم (ة پيشرفت هرمنسنگيز اةاي انتخاب شدند و پرسشناممرحله

 ها از ضريب همبستگييه و تحليل دادهبراي تجز.  خودپنداره راجرز روي آنها اجرا شدةگلدبرگ و پرسشنام

 : آمده دست  ه ب يجا نت  تحقيق  التسؤا  بر اساس . شد  استفاده راهه يك  و تحليل واريانسt آزمون ،پيرسون
   ؛دتفاعي تفاوت معناداري وجود ندار آزاد و غير ان،هاي دولتي پيشرفت دانشجويان دانشگاهةانگيزبين  )1
روان دانشجويان دانشگاه آزاد  روان دانشجويان دانشگاه دولتي به طور معناداري بيشتر از سالمت سالمت) 2

انشجويان دانشگاه دولتي به طور معناداري بيشتر از خودپنداره تحصيلي خودپنداره تحصيلي د) 3 ؛است
يشتري نسبت به دختران  پيشرفت بةپسران از انگيز) 4 ؛ دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي استدانشجويان
و پسر تفاوت معناداري مشاهده روان و خودپنداره تحصيلي دانشجويان دختر  بين سالمت) 5 ؛برخوردارند

دپنداره تحصيلي دانشجويان پسر دانشگاه دولتي به طور معناداري بيشتر از خودپنداره تحصيلي خو) 6 ؛نشد
روان و خودپنداره   سالمت پيشرفت،ةبين متغيرهاي انگيز) 7 ؛دانشجويان پسر دانشگاه غيرانتفاعي است

طور معناداري سالمت عمومي دانشجويان پسر دانشگاه دولتي به ) 8 ؛ معناداري وجود داردةتحصيلي رابط
روان و   سالمت پيشرفت،ةاز نظر انگيز) 9 ؛ دانشجويان پسر دانشگاه آزاد استبيشتر از سالمت عمومي

  .معناداري مشاهده نشد تحصيلي بين دانشجويان دختر سه دانشگاه تفاوت ةخودپندار
  خودپنداره تحصيلي سالمت روان، پيشرفت تحصيلي،  انگيزه،:يكليدواژگان 
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