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 چکیده

مؤثر  هاي آموزشی انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیري است و میتواند بر جنبههاي مختلف رفتاري دانشجویان در محیط :مقدمه

 0011در سال  نیقزو یدندانپزشک انیدر دانشجو یلیتحص زشیو انگ يریادگیتجارب  تیفیرابطه ک یباشد. مطالعه حاضر با هدف بررس

 .انجام شد

در دانشکده  0011تحلیلی است که بر روي کلیه دانشجویان دندانپزشکی که در سال  -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی: اه روش

. ابزار گردآوري اطالعات شامل سه ابزار پرسشنامه گردید، انجام نفر 030به تعداد  مشغول به تحصیل می باشنددندانپزشکی قزوین 

فرم اصالح شده مقیاس انگیزش )مقیاس انگیزش تحصیلی و  (0991پرسشنامه تجارب یادگیري نیومن )، اطالعات جمعیت شناختی

الکترونیک ارسال یا توسط پرسشنامه الکترونیکی در  جهت جمع آوري داده ها پرسشنامه ها به وسیله پست( بود. (0990تحصیلی هارتر )

گروه هاي دانشجویی در اختیار آنان قرار گرفت و یا به صورت چهره به چهره در جلسات و یا بخش هاي آموزشی به دانشجویان ارائه 

 آمار و...( استانداردو انحراف میانگین،)توصیفی آمار از استفاده با سپس شد، 00 نسخه Spss افزار نرم وارد شده گردآوري اطالعاتشد.

  .گرفت قرار تحلیل مورد واریانس تحلیل مستقل، t شامل تحلیلی

باشد  یوسط مدر حد مت انیدانشجو يریادگیتجارب  تیفیک ی ولیتحص زشینمره انگ نیانگیمطالعه نشان داد م نیا يها افتهی :نتایج

ین مولفه ب دار و مثبت وجود داشت. یرابطه معن یلیتحص زشیآن با انگ يو مولفه ها يریادگیتجارب  تیفیک اسینمره مق نیبهم چنین 

 یلیحصت زشیانگ نیب شت.دار وجود دا یتاهل رابطه معن تیوضعهاي زیر و جنسیت و سن رابطه ي معناداري دیده نشد در حالی که با 

 .دیمشاهده گرد یدار و معکوس یرابطه معن انیدانشجو یلیبا ترم تحص يریادگیتجارب  تیفیک و

 در تالش هرگونه لذا شود می محسوب دانشجو هاي فعالیت محرک نیروي عنوان به تحصیلی زشیکه انگ ییآنجا از :گیری نتیجه

 تیفیبا توجه به مطالب ذکر شده، ضرورت بهبود ک نیهمچن .بود خواهد  تیاهم با و موثر بسیار فراگیران در محرکه نیروي تقویت جهت

 . ردیقرار گ یشسرلوحه امور آموز دیبا یآنان توسط مؤسسات آموزش عال ییو رشد توانا انیدانشجو يریادگیتجارب 

 انگیزش تحصیلی، دانشجویان، دندانپزشکی، کیفیت تجارب یادگیريلید واژه ها: ک

 

 



Abstract 

Introduction: Motivation is one of the fundamental factors in learning that can affect various 

aspects of student behavior in educational environments. The purpose of this study was to Investigate 

the relationship between quality of learning experiences and academic motivation in Qazvin dental 

students in 2021. 

Methods: The present study is a descriptive-analytical study that was performed on 231 dental 

students who are studying in Qazvin Dental School in 1400. Data collection tools included three tools: 

demographic information questionnaire, Newman (1990) Learning Experience Questionnaire and 

Academic Motivation Scale (modified form of Harter Academic Motivation Scale (1981)). To collect 

data, questionnaires were sent by e-mail or provided to students in electronic groups by e-

questionnaire or were presented to students face to face in meetings or educational sections. 

Results: Findings of this study showed that the mean score of academic motivation and the 

quality of students' learning experiences are moderate. Also, there was a significant and positive 

relationship between the score of the Quality of Learning Experiences scale and its components with 

academic motivation. There was no significant relationship between the following components and 

gender and age, while there was a significant relationship with marital status. There was a significant 

and inverse relationship between academic motivation and the quality of learning experiences with 

students' semesters. 

Conclusion: since educational motivation is considered as the driving force of student activities, 

every effort to strengthen the driving force is very effective and important. Also, according to the 

above, the need to improve the quality of students' learning experiences and the growth of their ability 

by higher education institutions should be the top priority of educational affairs. 
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