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Abstract: The values medical students expect from education and their love of learning will 

lead to the enhancement of their knowledge and skills and assuming a dynamic attitude 

towards improving and enhancing the services offered in the health system. Utilizing higher 

order thinking skills contributes to facilitating and accelerating this process. The aim of this 

study was to investigate the relationship between academic values, love of learning, higher 

order thinking skills, and academic achievement of medical students of Jahrom University of 

Medical Sciences. The present study was a descriptive correlational study the statistical 

population of which consisted of all medical students of Jahrom University of Medical 

Sciences in the academic year 2019-2020 (n = 306). Using Cochran's formula and random 

sampling method, 160 students were selected as the participants (65 males and 95 females). 

Research tools included questionnaires of love for learning, academic values, higher order 

thinking skills, and students' academic achievement. Data were analyzed using Pearson 

correlation coefficient and simple regression. The results showed that academic values and 

love of learning were positive and significant predictors of academic achievement and 

students' higher order thinking skills. Also, higher order thinking skills were positive and 

significant predictors of students 'academic achievement and played a mediating role in the 

relationship of academic values and love of learning with students' academic achievement. 
 
Keywords: Structural equation model, Academic values, Love of learning, Higher order 

thinking skills, Academic achievements. 
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 مقدمه

ا یآموزش عالی باالترین و آخرین مرحله نظام آموزشی      

به عبارت دیگر رأس هرم آموزش در هرر ششرور اسردر در 

 هایی شه پس از پایان تحصریتتایران به تحصیل در دوره

گیرد و به شسب مدارج شراردانی، دوره متوسطه صورت می

شرود شارشناسی، شارشناسری ارشرد و دشترری منمرر مری

 شودراطتق می« آموزش عالی»

 تحصریتت ویرژه به تحصیتت نقش تا ندتتش در ششورها

 مرورد فنراوری و دانرش ارتقرای و ملری توسعه در را عالی

 تررینپرارزش از یکری هارو دانشگاهاز این ردهند قرار توجه

 چررا شره در ،دارنرد اختیرار در جوامر  شه منابعی هستند

 و مسرالل حرل توسرعه، حرال در و یافته توسعه ششورهای

 و دانشرگاه ملّری توسر  سطح در شتن راهبردهای تعیین

شودر با گسترش جهانی شدن می انمام آن التحصیتنفارغ

و طرح مباحث مربوط بره اقتصراد دانرش محرور، مو رو  

گذاری بررر روی آن مررورد توجرره آمرروزش عررالی و سرررمایه

بسیاری از اندیشمندان و صراحبنظران قررار گرفتره اسرد 

 (ر1388و فرجادی  )ابراهیمی

بشر دارای یک نیروی ذاتی در یرادگیری اسرد )الرنرس و 

در دنیای دالمرا  در حرال تیییرر  ( و یادگیری2002نوهیرا 

برای رویارویی برا آینرده و  وجه نیجوانان را به بهترامروز، 

عشر  برره  ر(2020شنررد )هران شسرب موفقیرد آمراده می

عتیقری یادگیری به معنای گرایش فررد بره مو روعات و 

اسد شه آگاهانره شرکل گرفتره اسرد و فررد بره صرورت 

باشررد اش میخودشررار درصرردد ار ررای حررس شنمکرراوی

(ر در واقررر  عشررر  بررره یرررادگیری در 2014)اسرررمورتی 

دانشمویان موجب ایماد انگیزه و اشتیاق به یرادگیری بره 

گررددر فررد بره منظور شسب دانش در سطوح مختلف مری

یی در تتش بررای تمزیره و صورت مستقل و با انگیزه باال

هرای ریرزی، اجررا و ارزیرابی فعالیردتحلیل مسالل، برنامه

ایررن (ر 2002؛ گیبررونز 2020باشررد )هرران یررادگیری مرری

هرای مختلیری مو و ، توس  محققان بسریاری برا عنوان

تروان مورد بررسی قرار گرفته اسدر به عنروان نمونره مری

و همکاران  (، هیان2019(، براشس )2006تحقیقات فیلد )

( و استیونسررون و 2019(، آیوتیاهررا و شومسررا  )2020)

( را نام برد شه همگی بر نقش بدیل عش  2019همکاران )

برره یررادگیری در شرریوه تیکررر و شیییررد تحصرریل اشرراره 

( در تحقی  خود به پرن  ویژگری 1964اندر شییلد )داشته

مهم عش  به یادگیری و نیاز بره یرادگیری در دانشرمویان 

یرادگیری محروری  هااین ویژگییافته اسدر یکی از دسد 

شننرد اسد، شسانی شه دانش را برای خود دانش دنبال می

و احساس ذاتی نیاز به یادگیری، ار اء حس شنمکراوی و 

( 2019عتقه به جستموی دانش در خود دارندر برراشس )

هرای ( نشان دادند شه از ویژگی2020و هیان و همکاران )

ی، عتقره شرناختی در جسرتموی دانرش عش  به یادگیر

ذهن پژوهنرده و یرادگیری بره خراطر  یبرای دانش، ار ا

 یادگیری اسدر 

 نرد( بر ایرن باور2004عتوه بر این، پیترسون و سلیگمن )

هرایی بردون تقویرد شه عش  به یادگیری انمرام فعالیرد

خارجی یرا محیطری اسرد و افرراد برا داشرتن عشر  بره 

باره یرادگیری مطالرب جدیرد یادگیری احساس مثبتی در

هرا حیر  دارند و قادرند خود را در برابر موانر  و شکسرد

هرای گیرریتروان از طریر  جهردشنندر بر این اساس می

ها و عتی  شکل گرفته در ها و ارزشانگیزشی و شایستگی

گیری شرررد )ماسررون افررراد، عشرر  برره یررادگیری را انرردازه

فرض استوار اسد  (، بر این2003(ر نظر مک فارلن )2008

شه عش  به یادگیری به معنای داشرتن حرس شنمکراوی، 

انگیزه درونی، پیچیدگی یادگیری، اصرتح خرود و عتیر  

می باشدر او چهار عامرل پیچیردگی در یرادگیری، اصرتح 

آمیز و عتقه به یادگیری را منمر های موفقیدخود، چالش

دیگرر  از دانردرگیری عش  به یادگیری در فرد میبه شکل

عوامل دخیل در یادگیری دانشمویان، ایمراد انگیرزش در 

آنان اسدر این مهم، از طری  ارزش دادن به اهدافی اسرد 

شننردر گیری میشه دانشمویان برای رسیدن به آنها جهرد

هررای هررا بررا عنرروان ارزشدر حرروزه آمرروزش از ایررن ارزش

 شرودر بره طرور شلری دو نرو  ارزشتحصیلی نام بررده می

ی وجود دارد؛ ارزش تکرالیف تحصریلی بره معنرای تحصیل

قضرراوت در مررورد مییررد و ارزشررمند بررودن محترروا برررای 
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تتش در تحصیتت نیز،  -دانشمو اسدر از نقطه نظر انتظار

دانشمویان تمایل دارند شره تکرالییی را انمرام دهنرد شره 

های تحصیلی مثبتی را برای آنران داشرته پیامدها یا ارزش

تکالییی شه پیامدهای منیی را بررای آنران  باشد و از انمام

 ،2018شنند )شاویاراسری و باالسریرامین دارد، اجتناب می

( نیرز 1983(ر اسلز و همکاران )2008دی وال و همکاران 

ارزش تکالیف تحصیلی را با چهار ویژگی اشتسرابی، ذاتری، 

نمایند؛ تکالیف ارزشمندند، مطلوب و هزینه بر مشخص می

باشرند )اشتسرابی( و نوعی مؤید و گواه خود میزیرا آنها به 

به صورت بالیطره مورد توجه بروده )ذاتری( و راهری بررای 

نیل به هدفی مشخص محسوب می شوند )ارزش مطلوب( 

ارزش نمره،   من آن شه انمام آن ها نیازمند هزینه اسدر

به معنی قضاوت دانشمویان در مورد حداقل نمره ر راید 

باشرد )اسرلز یلی به هرر تررم میبخش در طول دوره تحص

 ،جودانشموی بسیار رقابد(ر 2000؛ ویگییلد و اسلز 2005

ممکن اسد صرف نظر از عتقه شخصی خود، نمرات نسبتا  

 بره دسردباالیی در طول یک دوره برا نیمسرال تحصریلی 

(ر جایگراه هرر یرک از ایرن دو 2008)شوارتز و بردی  آورد

انرد قردرت و مسریر توارزش به صورت مثبد یا منیری می

قرررار دهنررد  ترریریررفتررار برررای اهررداف مختلررف را تحررد 

 (ر 2010؛ فیدر 2020)المبانتبینگ 

شرود شره در میاهیم دانشگاهی این گونره نشران داده مری

تشوی  هر دانشمو نقش مهمی در ایمراد انگیرزه و عتقره 

برای او داشته و در بلند مدت، در وی جهرد ترتش بررای 

 رنمایردسطح باالتر، ایماد عتقه می مشخص نمودن اهداف

بسیاری از مدرسان اعتقراد دارنرد شره دانرش تخصصری و 

های فکری برای متخصصان و شهروندان آینرده بره مهارت

اندازه توانایی یادگیری و ساختن اطتعات جدیرد، اهمیرد 

توانرد بره ایرن امرر می (ر2011و پریبش  ندارد )فیشر، بول

ابی و نیرز ترتش بررای شسرب تعیین اهداف اشتسابی انتخ

یکری از (ر 2005اهداف سطح باالتر، منمرر شرود )ونترزل 

های سرطوح برترر های فکری، مهارتمهمترین این مهارت

های سطح برتر، به باشدر رشد و توسعه این مهارتتیکر می

عنوان عاملی برجسته شناخته شده شه صررفنظر از نقرش 

دانش و مهرارت و آینده دانشمویان، موجبات تحول، تیییر 

نمایرد حرشد آنان در جهد اقدام مسئوالنه را فرراهم مری

های سطوح برتر تیکر شرامل مهارتر (2020المبانتبینگ )

هاسدر این تیییر شکل و تیییر و دگرگونی اطتعات و ایده

-افتد شه دانشمویان نظرات، ایدهدگرگونی زمانی اتیاق می

شنند و بره رشیب میها و حقای  را تمربه و تحلیل شرده، ت

دهی، تو یح یا دسرتیابی بره بعضری ترشیب شردن، تعمیم

هرا از پردازندر دستکاری اطتعات و ایدهنتای  و تیاسیر می

دهد تا مسالل ها، به دانشمویان اجازه میفرایندطری  این 

را حل شنند، به ادراک دسرد یابنرد و معرانی جدیردی را 

د و همکرراران (ر برره زعررم آتیرر2005ششررف شننررد )تررامی 

هررای سررطوح برترتیکررر شررامل تمزیرره و ( مهررارت2020)

تحلیل، ترشیب و ارزیابی اسد و مستلزم تسل  بر سرطوح 

پیشین مانند به شارگیری قوانین عادی در رابطه با مسرایل 

باشدر عتوه بر این، وارتون و و مشکتت مشابه یا جدید می

 فراینردهرای سرطوح برترر تیکرر را ( مهارت2019باتلونا )

فکری منظم تصور، شاربرد، تمزیه و تحلیرل، ترشیرب و یرا 

آوری شرده یررا ارزیرابی فعاالنره و ماهرانره اطتعررات جمر 

تدوین شده از طری  مشاهده، تمربه، تیکرر، اسرتدالل یرا 

ارتباط به عنوان مبنایی برای براور و عمرل تعریرف نمروده 

 اسدر 

نامیرده  تیکر سطح برتر، تیکر انتقرادی یرا راهبرردی نیرز

شود و به عنوان توانایی استیاده از اطتعات بررای حرل می

ها، بحث و گیتگو در مورد مسالل، تمزیه و تحلیل استدالل

شرود بینی شرردن تعریرف مریمسالل و مو وعات یا پیش

(ر این تیکر، شامل بررسری فر ریات و 2002)ونگلینسکی 

باشرد یها، ارزیابی مدارک و شواهد و ارزیابی نتای  مارزش

(ر تا چندین دهه، ارتقای تیکرر دانشرمویان، 2005)پترس 

ها و مطالعات آموزشی بود )بکرر نقطه توجه و تمرشز برنامه

؛ بررادی و 2020؛ سرروربارو و ایسرروشو 2020و همکرراران 

ها، تعریرف خاصری (ر هر شدام از این برنامه2003همکاران 

مطالعرات و اندر بعضی از ایرن ها اراله دادهاز تیکر و مهارت

انرد را به شار برده« های شناختیمهارت»ها اصطتح برنامه

( و بقیرره برره اصررطتح 2001؛ زُلِررر 2006)لررو و همکرراران 
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؛ 020،اند )بکر و همکراران اشاره شرده« های تیکرمهارت»

امرا تمرام  ر(2003؛ زُهرار و دُری 2020سوربارو و ایسوشو 

ترر تمرایز ایینهای سطح باالتر و سرطح پرآنها بین مهارت

های تیکر سطح باالتر، به عنوان شکل اندر مهارتقالل شده

پیچیده و غیرالگوریتمی )غیر محاسرباتی( تیکرر شرناخته 

شروندر های چندگانه مریحلشوند شه منمر به اراله راهمی

چنین تیکری شامل مواردی مثل ابهام و شک، بکرارگیری 

باشدر با توجه معیارهای چندگانه، تیکر و خود تنظیمی می

هرای سرطوح توان گید شه مهارتبه تعاریف اراله شده می

های ذهنی هستند شره دانشرمویان بررای فرایندبرتر تیکر 

فعال شردن و به شار انداختن ذهن خرود بره منظرور درک 

هرا و معنای پنهان اطتعرات، تشرخیص روابر  برین ایرده

نظرررات، ششررف اصررول و قرروانین، تمزیرره و تحلیررل و 

بنرردی، ارالرره و ترشیررب نظرررات جدیررد، ارزشرریابی و طبقه

قضاوت، بایرد از آن برخروردار باشرند  )آتیرد و همکراران 

ها باعث رشرد دسرتاوردهای تحصریلی این مهارت (ر2020

گررددر اغلرب دانشمویان و افزایش شییید تتش آنان مری

اوقات ارربخشی یک مؤسسه آموزشی بر اساس پیامردهای 

های آنران بررای ادامره ویان، برنامهآن مانند ر اید دانشم

تحصیل، موفقید و میزان تحق  دستاوردهایشان سنمیده 

؛ 2019؛ وارتون و باتلونرا 2020شود )آتید و همکاران می

هرای مررتب  برا (ر به همین دلیرل فعالید2003پید من 

سنمش دستاوردها در بسیاری از موسسات آمروزش عرالی 

سرخگویی در نظرر گرفتره به عنوان تقا ای بیرونی برای پا

شده اسردر دسرتاوردهای دانشرمویان نیرز شرامل میرزان 

پیشرررفد آنرران در جهررد تحقرر  اهررداف مهررم آموزشرری 

 باشدر می

تروان ارزیرابی خرود گرزارش دستاوردهای تحصیلی را می

های صرورت گرفتره، منراف  دانشرمویان از پیشررفد شده

شسب شده یرا پیامردهای محقر  شرده از طریر  اهرداف 

زشرری شرره از مشررارشد در تمررارب دانشررگاهی ناشرری آمو

تروان میرزان (ر می2005)هراردی  شرود، تعریرف شرردمی

پیشرفد دانشمویان در جهد تحق  اهداف مهم آموزشری 

را بر حسب دانش، مهارت و نگررش شسرب شرده از دوران 

تحصیل بررسی نمود شه ذیت  به تعریف هرر یرک از حروزه 

 پردازد:های مذشور می

ردهای دانشرری: عبررارت اسررد از معلومرراتی شرره ( دسرتاو1

دانشمو در طول تحصیل از مناب  درسی خود آموخته و در 

 ر(2007موارد لزوم از آنها استیاده می نماید )ویلیامز 

 دانشمو در ( دستاوردهای مهارتی: عبارت اسد ازتوانایی2

 یرا شررای  در خرود، هرای صرحیح آموختره بسرتن بکار

ده و عر ه آنها )مقدسی و نوروز زا موقعید های مورد نیاز

 (ر1388

 شامل تیییر در رفترار، اندیشره و ( دستاوردهای نگرشی:3

 دیدگاه دانشمو به شئونات مختلف شار و زندگی،  مطالرب

 (ر2005شه ناشی از تحصیل می باشد )هاردی  ها و پدیده

با توجه به نقش و اهمید آموزش عرالی بره عنروان عامرل 

 ررروری اسررد تررا  مرروزش عررالیمهررم ارتقررای شیییررد آ

های الزم در زمینره شسرب دسرتاوردهای تحصریلی آگاهی

گرذار از تیریرمطلوب در دانشمویان به دسد آیرد، عوامرل 

جمله عش  به یادگیری و ارزش تحصیلی آنران شناسرایی 

 های سطوح براالی تیکررآن بر مهارت تیریرگردد و میزان 

اتخراذ  مشخص و در نتیمه برا شناسرایی ایرن عوامرل بره

دهای تحصریلی دسرتاور ارتقرایشارهای مناسب جهرد راه

ای شایسرته اقردام گررددر در ایرن خصرو  آنان به گونره

هرا برخری پژوهشاسردر  هایی نیز صرورت گرفترهپژوهش

هررای تحصرریلی رابطرره مثبررد و انررد شرره ارزشنشرران داده

داری با دسرتاوردهای فراگیرران از تحصریل )آگروا و معنی

پررارک و  ،2010دونالررد و همکررارانمررک  ،2019اگرروچی 

های تیکرر برترر )هئرو و چران ( و مهارت2012اسپرلینگ 

ارفرانتی و  ،2019والئرو  ،2019مینارنی و الرویس  ،2018

عرتوه برر ایرن، ( داردر 2018هئو و چان  ،2018همکاران 

ر های سطوح باالی تیکر نیز به عنوان عاملی مهم دمهارت

 ،2020آتید و همکاران )بینی دستاوردهای تحصیلی پیش

گررین و همکراران  ،2002موریس  ،2019وارتون و باتلونا 

اشررمید و همکرراران  ،2012پوترروین و همکرراران  ،2004

( و پیشرررفد تحصرریلی 2012انرردرس و همکرراران  ،2012

 (ر1382؛ شبیری 1382معرفی شده اسد )شدیور 
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سو  رورت و اهمید عش  بره انمام پژوهش حا ر از یک

در آمروزش عرالی را مشرخص نمروده و از سروی یادگیری 

هرای تحصریلی دانشرمویان، نشران دیگر با بررسری ارزش

های تیکر و توانند بر مهارتها میدهد شه چگونه ارزشمی

 در تیکررر گذارنردر آمروزشتیریردسرتاوردهای دانشرمویان 

-چالش با فراگیران مواجهه امر تسهیل به منمر باال، سطح

 و شریلی شخصری، زنردگی در ألاحتمرا شره متعددی های

 و گررددمری داشد، خواهند رو پیش در شهروندی زندگی

 شره برود خواهرد مسرتقل فراگیرانری پرورش نیز آن پیامد

ن گردندر همچنی روبرو منطقی صورت به تحوالت با بتوانند

-عش  به یادگیری مهم ترین عامل تعیرین شننرده عتقره

روس و تکرالیف عتقگی دانشمویان نسبد به دمندی یا بی

مختلف تمارب موفقید آمیز یا شکسد آنهرا در یرادگیری 

 پژوهش حا ر حا رر ،دروس مختلف اسدر از سوی دیگر

هرای تحصریلی، عشر  بره ارزش مسرئلهبا درک اهمیرد 

یررادگیری، و میررزان آن در دانشررمویان برره واسررطه ایمرراد 

هررای سررطوح برراالی تیکررر جهررد دسررتیابی برره مهارت

مناسب و عالی در دانشمویان انمام دستاوردهای تحصیلی 

تواند بره طرور شراربردی موجرب شده اسد و نتای  آن می

آگاهی مسئولین آموزش عالی خصوصا  مدیران و معراونین 

آموزشی و استادان از میرزان ارزش تحصریلی و عشر  بره 

 با اراله مردلیحا ر یادگیری در دانشمویان شودر پژوهش 

برره یررادگیری،  هررای تحصرریلی، عشرر متشررکل از ارزش

های سطوح براالی تیکرر و دسرتاوردهای تحصریلی مهارت

های تحصیلی و ارزش دانشمویان پزشکی درنظر دارد تیریر

عشرر  برره یررادگیری دانشررمویان پزشررکی را بررا واسررطه 

های سطوح باالی تیکر برر دسرتاوردهای تحصریلی مهارت

و  زیرر نیرز مطررح سؤاالتآنان نمایان سازدر در این راستا 

 اند: یگیری شدهپ

هررای تحصرریلی و عشرر  برره یررادگیری، ( آیررا ارزش1

 شند؟ بینی میدستاوردهای تحصیلی دانشمویان را پیش

های های تحصیلی و عش  به یادگیری، مهارت( آیا ارزش2

 شند؟ بینی میسطوح باالی تیکر دانشمویان را پیش

 هرایهای سطوح باالی تیکر، با شنترل ارزشآیا مهارت (3

تحصرریلی و عشرر  برره یررادگیری، دسررتاوردهای تحصرریلی 

 شند؟بینی میدانشمویان را پیش

ای در های سطوح باالی تیکرر نقرش واسرطه( آیا مهارت4

هرای تحصریلی و عشر  بره یرادگیری و ارتباط بین ارزش

 دستاوردهای تحصیلی دانشمویان دارد؟

 روش شار 

جامعه ر بوداز نو  توصییی همبستگی  پژوهش حا ر      

پزشکی دانشرگاه  آماری پژوهش، شامل تمامی دانشمویان

باشرند می 99 -98جهرم در سال تحصریلی  پزشکی علوم

گردندر با استیاده از فرمول شروشران نیر می 306شه شامل 

(7/0 =p ،3/0 =q  05/0و =d و بررررررر اسرررررراس روش )

نیرر بره  160(، تعداد 1963گیری تصادفی )شوشران نمونه

نیرر  65انتخاب شدندر نمونه پرژوهش شرامل عنوان نمونه 

پژوهش درصد( بودر در  59نیر زن ) 95درصد( و  41مرد )

پرسشنامه  ، از پرسشنامههای زیر استیاده شده اسد:حا ر

 پرسشرنامه (: ایرن2003عش  به یرادگیری )مرک فرارلن 

و مشتمل بر ابعراد احسراس ذاتری نیراز بره  سؤال 9 دارای

ی و عتقره بره جسرتموی یادگیری، ار اء حرس شنمکراو

 روش تیاده ازاس با پرسشنامه مذشور باشدر رواییدانش می

بعرد  شره داد نشران نترای ر گردیرد محاسبه عاملی تحلیل

عرد ، ب83/0احساس ذاتی نیاز به یادگیری دارای بار عاملی 

و بعرد عتقره  77/0ار اء حس شنمکاوی دارای بار عاملی 

برا عشر  بره  65/0به جستموی دانش دارای برار عراملی 

دار معنرری 0001/0یررادگیری برروده و همگرری در سررطح 

باشندر برای اطمینان بیشتر، از روش تحلیل گویره نیرز می

ه استیاده گردید شه همبستگی هر گویه با نمره شل در براز

محاسربه شرده  پایرایی به دسد آمدر  ریب 57/0 -89/0

 روش برره و 79/0 شرونبررا  آلیررای روش برره پرسشررنامه،

  پرن مقیراس اساس بر نیز سؤاالتر باشدمی 71/0 فتنصی

 ،(2) مخرالیم ،(1) شامت  مخالیم صورت به لیکرت ایدرجه

 دهینمره( 5) موافقم شامت  و( 4) موافقم ،(3) ندارم نظری

 رشد
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هررای تحصرریلی )پینتررریک و همکرراران پرسشررنامه ارزش 

 و مشتمل بر ابعاد سؤال 24 دارای پرسشنامه (: این2011

ایرن  باشدر روایریزش تکالیف تحصیلی و ارزش نمره میار

و  محاسربه عراملی تحلیرل روش اسرتیاده از پرسشنامه برا

بعد ارزش تکالیف تحصریلی دارای برار  شه مشخص گردید

 برا 68/0و بعد ارزش نمرره دارای برار عراملی  59/0عاملی 

 001/0هررای تحصرریلی برروده و هررر دو در سررطح ارزش

نان بیشرتر، از روش تحلیرل رای اطمیباشندر بدار میمعنی

برا نمرره شرل  سؤاالتگویه نیز استیاده شد شه همبستگی 

محاسربه  پایایی به دسد آمدر  ریب 46/0 -91/0در بازه 

 بره و 80/0 شرونبرا  آلیرای روش به شده این پرسشنامه،

 سمقیا اساس بر نیز سؤاالتر باشدمی 67/0 تنصیف روش

 یممخرال ،(1) امت  مخالیمش صورت به لیکرت ایدرجه پن 

 (5) مرروافقم شررامت  و( 4) مرروافقم ،(3) نرردارم نظررری ،(2)

 رشد دهینمره

 (: این1393پرسشنامه تیکر سطح باال )عبدی و همکاران  

 توسر  آن یباشرد شره روایرمی سؤال 7 دارای پرسشنامه

همچنرین  راسد شده تییید حوزه این متخصصان و اساتید

ه ( پایایی پرسشنامه را با اسرتیاد1393عبدی و همکاران )

اندر همچنرین محاسبه نموده 70/0از روش آلیای شرونبا  

در پژوهش حا ر، روایی با استیاده از روش تحلیرل گویره 

 آلیررای روش برره پایررایی و  ررریب 57/0 -78/0در بررازه 

ر بره دسرد آمرد 63/0 تنصریف روش بره و 73/0 شرونبا 

 ایدرجره پرن  سمقیرا اسراس برر این پرسشنامه سؤاالت

 متوسر  ،(2)  رعیف ،(1) بسیار  عیف صورت به لیکرت

 رشد دهینمره( 5) خیلی خوب و( 4) خوب ،(3)

پرسشررررنامه دسررررتاوردهای تحصرررریلی دانشررررمویان 

 پرسشرنامه دارای (: ایرن1394االستمی و همکاران )شیخ

 دانشری، مهرارتی و نگرشری ابعراد برر مشتمل و سؤال 15

یاده از تحلیرل عامرل اشتشرافی، با اسرت پژوهشگران راسد

و بعرد نگرشری  78/0، بعد مهارتی 66/0روایی بعد دانشی 

محاسبه و پایایی هر یرک از ابعراد را برا اسرتیاده از  79/0

 79/0و  70/0، 71/0 رریب  آلیرای شرونبرا  بره ترتیررب 

اندر همچنین در پژوهش دیگری، روایی بعرد گزارش نموده

و  82/0و بعرد نگرشری  84/0، بعرد مهرارتی 71/0دانشی 

گزارش شرده  83/0و  80/0، 78/0 ریب پایایی به ترتیب 

(ر در 1396پررور و ناصررری جهرمرری، اسررد )زار ، زینلی

پژوهش حا ر، روایی پرسشنامه با استیاده از روش تحلیل 

، بعرد مهرارتی 79/0عاملی انمام شد شه روایی بعد دانشی 

سه بعد در محاسبه گردید و هر  93/0و بعد نگرشی  70/0

دار بودنرردر برررای اطمینرران بیشررتر، معنرری 001/0سررطح 

با نمره شل پرسشنامه محاسبه و طیف  سؤاالتهمبستگی 

به دسد آمدر  رریب پایرایی  51/0 -83/0 رایب در بازه 

این پرسشنامه با استیاده از روش آلیای شرونبا  برای هرر 

، 66/0یک از ابعاد دانش، مهارت و نگرش به ترتیرب برابرر 

محاسربه گردیردر  80/0و به روش تنصریف  84/0و  70/0

ای لیکرت بره صرورت بر اساس مقیاس پن  درجه سؤاالت

( و خیلری 4(، زیراد )3(، متوسر  )2(، شرم )1خیلی شم )

 دهی شدر( نمره5زیاد )

 شررامل توصررییی آمررار از هررا،تمزیرره و تحلیررل داده برررای

سرتنباطی متییرهرا و آمرار ا اسرتاندارد انحرراف و میانگین

شامل  ریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متییره و 

 تحلیل مسیرو در نهاید برای اراله الگوی مناسرب از مردل

ی آمرار افزارهرایگیرری از نرممعادالت سراختاری برا بهره

SPSS 26  وLIZREL 8.80  استیاده شدر 

 هایافته

هررای میررانگین و انحررراف اسررتاندارد متییرهررای ارزش     

 ± 83/1(، عشر  بره یرادگیری )45/3 ± 38/0ی )تحصریل

( و 56/3 ± 47/0های سطوح براالی تیکرر )(، مهارت89/3

( برره دسررد آمرردر 66/3 ± 05/1دسررتاوردهای تحصرریلی )

 متییرهررای بررین همبسررتگی  رررایب همچنررین بررسرری

های تحصیلی و ارزش متییرهای بین داد شه نشان پژوهش

هررای ارزش(، β، 05/0>p= 68/0عشرر  برره یررادگیری )

 ،β= 82/0هرای سرطوح براالی تیکرر )تحصیلی و مهارت

05/0>pهای تحصریلی و دسرتاوردهای تحصریلی (، ارزش

(73/0 =β، 05/0>pعشرر  برره یررادگیری و مهارت ،) هررای

(، عشرر  برره β، 05/0>p= 93/0سررطوح برراالی تیکررر )
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( و β، 05/0>p= 73/0یادگیری و دستاوردهای تحصیلی )

تیکرر و دسرتاوردهای تحصریلی های سطوح براالی مهارت

(69/0 =β، 05/0>pرابطرره ) وجررود داریمعنرری و مثبررد 

 متییرهای بین ارتباط دهنده  رایب اراله شده نشان ردارد

 الزم شرط شه باشدمی مدل زاد و درون ایواسطه زاد،برون

 بررسرری برررایر نمایرردترریمین می مسرریر تحلیررل برررای را

 ژوهش و بر اساس پیشنهادی پ مدل در موجود ارتباطات

 (، از رگرسیون چند متییره به 1986مدل بارون و شنی )

 

روش توالی همزمان استیاده شدر در ادامره نترای  تحلیرل 

 پژوهش اراله شده اسدر سؤاالترگرسیون به ترتیب 

هررای تحصرریلی و عشرر  برره یررادگیری، ( آیررا ارزش1

با شند؟ بینی میدستاوردهای تحصیلی دانشمویان را پیش

های ارزشجه به نتای  تحلیل رگرسیون، بین متییرهای تو

 و عشر  بره یرادگیری( P ،84/0 =β <0001/0)تحصیلی 

(003/0> P ،68/0 =β بررررا دسررررتاوردهای تحصرررریلی )

داری مشرراهده شرردر دانشررمویان رابطرره مثبررد و معنرری

 35های تحصریلی و عشر  بره یرادگیری، ارزشهمچنین 

یلی دانشمویان را درصد از واریانس شل دستاوردهای تحص

ارالره  1ر نتای  در جدول (2R= 35/0نمایند )بینی میپیش

 شده اسدر

 های تحصیلی و عشق به یادگیریبر اساس ارزشدستاوردهای تحصیلی بینی پیش .1جدول

Table 1: Predicting academic achievements based on academic values and love of learning 
 R 2R β t Sig صیلیدستاوردهای تح

 های تحصیلیارزش
59/0 35/0 

84/0 16/3 0001/0 

 003/0 75/11 68/0 عشق به یادگیری

 

هررای تحصرریلی و عشرر  برره یررادگیری، ( آیررا ارزش2

بینری های سطوح براالی تیکرر دانشرمویان را پیشمهارت

تییرهای با توجه به نتای  تحلیل رگرسیون، بین مشند؟ می

و عشر  بره ( P ،76/0 =β <0001/0)ی های تحصیلارزش

 های سطوح مهارت( با P ،54/0 =β <003/0) یادگیری

 

 

داری مشراهده رابطه مثبد و معنیباالی تیکر دانشمویان 

 41های تحصیلی و عش  به یادگیری، ارزششدر همچنین 

هرای سرطوح براالی تیکرر مهارتدرصد از واریرانس شرل 

ر نترای  در (2R= 41/0) نمایندبینی میرا پیشدانشمویان 

 اراله شده اسدر 2جدول 

 

 های تحصیلی و عشق به یادگیریبر اساس ارزش تفکر باالی سطوح هایبینی مهارتپیش  .2جدول

Table 2: Predicting higher order thinking skills based on academic values and love of learning 
 R 2R β t Sig تفکر باالی سطوح هایمهارت

 های تحصیلیارزش
64/0 41/0 

76/0 79/10 0001/0 

 003/0 83/7 54/0 عشق به یادگیری

 

هررای سررطوح برراالی تیکررر، بررا شنترررل آیررا مهارت (3

های تحصریلی و عشر  بره یرادگیری، دسرتاوردهای ارزش

برا توجره بره شنرد؟ بینری میتحصیلی دانشمویان را پیش

هررای ارزشرهررای نتررای  تحلیررل رگرسرریون، بررین متیی

 و عشر  بره یرادگیری( P ،39/0 =β <0001/0)تحصیلی 

(0001/0> P ،25/0 =β با دستاوردهای تحصیلی ) 

 

 

 

داری مشرراهده شرردر دانشررمویان رابطرره مثبررد و معنرری

، P <0001/0)کرر های سرطوح براالی تیمهارتهمچنین 

58/0 =βداری بررا دسررتاوردهای ( رابطرره مثبررد و معنرری

هررای ارزشاردر عررتوه بررر ایررن تحصرریلی دانشررمویان د

هرای براالی سرطوح تحصیلی، عش  به یرادگیری و مهارت

درصد از واریرانس شرل دسرتاوردهای تحصریلی  77تیکر، 

ر نترای  در (2R= 77/0نمایند )بینی میدانشمویان را پیش

 اراله شده اسدر 3جدول 
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 تفکر سطوح باالی هایعشق به یادگیری و مهارتهای تحصیلی و بر اساس ارزش بینی دستاوردهای تحصیلیپیش .3جدول

Table 3: Predicting academic achievements based on academic values, love of learning and higher order 

thinking skills 
 R 2R β t Sig دستاوردهای تحصیلی

 های تحصیلیارزش

88/0 77/0 

39/0 50/14 0001/0 

 003/0 40/12 25/0 عشق به یادگیری

 0001/0 89/5 58/0 های باالی سطوح تفکرمهارت

 

ای های سطوح باالی تیکر نقرش واسرطه( آیا مهارت4

های تحصیلی و عش  بره یرادگیری و در ارتباط بین ارزش

دسررتاوردهای تحصرریلی دانشررمویان دارد؟ بررا بررسرری و 

هرای مقایسه میرزان  ررایب رگرسریون متییرهرای ارزش

 و عش  به یادگیری در مراحل اول و سوم،  ریب  تحصیلی

 

 

 

و  39/0بره  84/0های تحصریلی از رگرسیون متییر ارزش

بره  68/0 ریب رگرسیون متییرر عشر  بره یرادگیری از 

 دارمعنری غیر مسیرهای حذف باشاهش یافته اسدر  25/0

 اسدر آمده دسد به 1 شکل صورت به نهایی پژوهش مدل

 

 

 تحصیلی دستاوردهای و تفکر باالی سطوح هایمهارت یادگیری، به عشق تحصیلی، هایارزش ساختاری همعادل مدل .1شکل 

Figure1: The structural equation model of academic values, love of learning, higher order thinking 

skills, and academic achievements 

 

 

دار گری معنرریایررن نتررای  نشرران دهنررده نقررش واسررطه

-های سطوح باالی تیکر در ارتباط متییرهای ارزشمهارت

هررای تحصرریلی و عشرر  برره یررادگیری بررا دسررتاوردهای 

هرای ارزش،دیگر به عبارتتحصیلی دانشمویان بوده اسدر 

غیرمستقیم و  رابطه بر عتوه ،تحصیلی و عش  به یادگیری

مسررتقیم و  ، رابطررهدسررتاوردهای تحصرریلیدار بررا معنرری

انرد حیر  نموده دستاوردهای تحصیلیدار خود را با یمعن

هرای مهارتگری توان گید شره سرهم واسرطهبنابراین می

گری مکمرل از نرو  واسرطهسطوح باالی تیکر دانشمویان 

 باشدرمی
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های سطوح براالی مهارت گریواسطه میزان محاسبه برای

 مممرو  (1986شنری ) برارون و فرمول تیکر با استیاده از

برر گردیردر  تقسیم اررات شل مممو  بر غیرمستقیم تاررا

هرای سرطوح براالی مهارتگری این اساس، سرهم واسرطه

 سررطح سررابل آزمررون از اسررتیاده بررا( اسرردر 30/0)تیکررر 

 سرنمیده 01/0 و 05/0 سطح در واسطه متییر داریمعنی

گری معنری دار بره ایرن واسرطه 05/0شه در سرطح  شده

 هایشاخصافزار لیزرل ز نرمبا استیاده ا دسد آمده اسدر

فوق نیز بررسی شرد شره برا توجره بره نترای   برازش مدل

( p= 0001/0)= داری آنو معنری دو خری آمراره ،حاصرله

 تقریبرری ممررذورات میررانگین خطررای ریشرره، 88/93

(RMSEA) =067/0 ،بررازش شده نرم شاخص (NFI) =

، 87/0= (NNFI) برررازش نشررده نرررم شرراخص، 86/0

 نیکرویی شاخص، 81/0= (CFI) بیقیتط برازش شاخص

 تعردیل بررازش نیکرویی شاخصو  88/0= (GFI) برازش

 مطلروب حرد در هاشراخص تمامی 90/0= (AGFI) شده

 اسدر  مناسبی برخوردار از برازش ها،داده با مدل و بوده

 گیریبحث و نتیمه

 معادلره مردل ، ارالرهپژوهش حا رهدف شلی از انمام 

 یررادگیری، برره عشرر  تحصرریلی، هررایارزش سرراختاری

 تحصریلی دسرتاوردهای و تیکرر براالی سطوح هایمهارت

 پزشکی بودر دانشمویان

رابطه برین متییرهرای مرحله اول رگرسیون شه به بررسی 

پررردازد، نشرران داد شرره می زادزاد و متییررر درونبرررون

بینی شننرده های تحصیلی و عش  به یادگیری، پیشارزش

تاوردهای تحصرریلی دانشررمویان دار دسررمثبررد و معنرری

آتید و همکراران های باشندر این یافته با نتایک پژوهشمی

( و شوارتز 2010(، فیدر )2019(، وارتون و باتلونا )2020)

تروان همسوسدر در تبیین این یافتره می (2008و بردی )

دستاوردهای دانشی و مهارتی دانشمویان با تشروی  گید 

نهرادن بره اهردافی شره بررای نمودن آنان از طری  ارزش 

شنند همچنین ارزش نهرادن گیری میرسیدن به آن جهد

شان به وسیله قضاوت نمودن در مرورد به تکالیف تحصیلی

میید و ارزشمند بودن محتوا و یا دریافرد حرداقل نمررات 

ر اید بخش در طول دوره تحصیلی در هرر تررم افرزایش 

ا دانشرمویان (ر در ایرن راسرت2020المبانتبینگ )می یابد 

ای و محی  شار خود علوم پزشکی با توجه به ماهید رشته

های  رورتا  نیاز به چنین استراتژی در جهد شسب مهارت

تخصصی رشته را دارند و با درک چنرین مهمری بایسرتی 

هررای زمینرره عشرر  برره یررادگیری در جهررد درک ارزش

تحصیلی و در نتیمه توسعه دسرتاوردهای تحصریلی آنران 

 شدر گام بردا
 متییرهرای برین بررسی رابطه به مرحله دوم رگرسیون شه

پررردازد، نشرران داد شرره می ایواسررطه متییررر و زادبرررون

بینی شننرده های تحصیلی و عش  به یادگیری، پیشارزش

هررای سررطوح برراالی تیکررر دار مهارتمثبررد و معنرری

هرای باشرندر ایرن یافتره برا نترایک پژوهشدانشمویان می

( و ارفیررانتی و 2019(، والئررو )2019) یسمینررارنی و الررو

تروان مسوسدر در تبیین این یافته می( ه2018همکاران )

 دانشمویان تمایل دارند تکالییی را انمرام دهنرد شرهگید 

های تحصیلی مثبتی برای آنان به دنبال پیامدها و یا ارزش

رای بداشته باشد و از انمام تکالییی شه پیامدهای منیی را 

(ر ایرن 2019شنند )وارتون و باتلونرا ، اجتناب میآنان دارد

ظر نهای تحصیلی فراگیر از نقطه در ارتباط با ارزش مسئله

تتش و از نقطه نظر دیگرر فراگیرران بره صرورت  –انتظار 

داوطلبانه و بدون دریافد تقوید خارجی یرا محیطری و برا 

داشتن عش  به یادگیری احساس مثبتی درباره یرادگیری 

 ید دارند و قادر خواهنرد برود خرود را در برابررمطالب جد

باشرد )هران ها حی  نمایند بسیار مهم میموان  و شکسد

(ر دستاورد چنین مهمی دستیابی بره مهرارت هرای 2020

فکرری  فراینردباالی تیکر می باشدر چرا شه آنران برا یرک 

هرای تیکرر خرتق در موقعیردمنظم، درصدد دستیابی به 

کر ی در برخورد با سطوح گوناگون تیگوناگون، تیکر انتقاد

و  مسرررئلههرررای مختلرررف، همچنرررین حرررل و پررراردایم

و ایررن  هررای مختلررف هسررتندگیری در موقعیرردتصررمیم

ف، توانمندی مرتب  با تمایتت دانشمویان در انمام تکرالی

و  ای داوطلبانرهها و اراله ارربخش آن به گونهشسب مهارت

 (ر2019ارربخش می باشند )آگوا و آگوچی 



 396                                                                                                                                          و همکارانمحمدی 

 

 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

متییرر  برین رابطره بررسری بره مرحله سوم رگرسیون شه

 زادرونبرمتییرهرای  شنتررل با زادمتییر درون ای وواسطه

های سطوح باالی تیکر، برا داد شه مهارت نشان پردازد،می

هررای تحصرریلی و عشرر  برره یررادگیری، شنترررل ارزش

دار دسرتاوردهای تحصریلی شننده مثبد و معنیبینیپیش

بکرر و همکراران هرای ین یافته با نتایک پژوهشباشندر امی

پلی  ( و2017(، دنگ )2020(، سوربارو و ایسوشو )2020)

؛ تروان گیردهمسوسدر در تبیین ایرن یافتره می( 2009)

در ارتباط با سرطوح تیکرر بره  دانشمویان با شسب مهارت

هایی از جمله تیکر خرتق، تیکرر انتقرادی، حرل توانمندی

گیری تصرمیم ای گونراگون و مهرارتهدر موقعید مسئله

ها زمینره شسرب یابند و در نتیمه این توانمندیدسد می

دستاوردهای تحصیلی مناسب در ابعراد مختلرف دانشری و 

ر همچنرین (2018ان گرردد )هئرو و چرفراهم می مهارتی

های صورت گرفته توس  دانشمو در جهد تحق  پیشرفد

بینی ربخش پیشاهداف آموزشی و دستابی به پیامدهای ار

های سطح باالی تیکر صورت شده به واسطه تحق  مهارت

شه  از معلوماتیپذیردر در این راستا دانشمو قادر اسد، می

در طول تحصیل از مناب  درسی خود آموختره و در مروارد 

، همچنرین (2007ویلیرامز نماید )لزوم از آنها استیاده می

 یا شرای  در ،خود های صحیح آموخته بستن بکارتوانایی 

ده و عر ه آنها )مقدسی و نوروز زا موقعید های مورد نیاز

 ( را داردر1388

های به دسد آمده، آمروزش عرالی بایسرتی بر اساس یافته

-زمینه ساز بسترهای الزم در جهد رشد و توسعه مهرارت

مثبرد و  های سطوح باالی تیکرر برا هردف ایمراد تیییرر

یررادگیری  هایینرردپاسررخگویی ارررربخش در رابطرره بررا فرا

ای بره گونره خصوصا  ایماد عش  به یادگیری در فراگیرران

شه فراگیران از سطح شسب دانش فراتر رفته و به ترشیرب، 

تعمیم و در نهاید به نتایمی ارزشمند دسد یابندر تحقر  

اسراس آن شره برر  چنین مهمی با ارزش نهادن به اهدافی

خاب انتهمچنین گردد، جهد گیری تحصیلی مشخص می

استیاده از فضای مناسرب برا در نظرر و   ی ارزشمندمحتوا

گرررددر گرررفتن شرررای  و مقتضرریات محیطرری میسررر مرری

بنابراین آموزش عالی با اراله خدمات برا شیییرد و تحقر  

ممموعرره انتظررارات فراگیررران در ابعرراد مختلررف ارزش 

تحصررریلی را تضرررمین نمررروده و زمینررره سررراز توسرررعه 

طح خررد، شرتن و فرراشتن دستاوردهای فراگیرران در سر

و در نهاید برا  پژوهش حا رهای بر اساس یافتهگرددر می

توجره بره ماهیرد رشررته علروم پزشرکی و اهمیررد آن در 

 شود:جامعه، پیشنهادات زیر مطرح می

 ای شره های آموزشی به گونرهطراحی زیرساخد

وناگون و در گهای تیکر در سطوح ساز شسب مهارتزمینه

 درابعاد مختلف شو

 های آموزشی تیکرر خرتق، تیکرر برگزاری دوره

گیری در جهرد و تصرمیم مسرئلههای حرل نقاد و مهارت

 های پزشکیدانشمویان رشته

  پرورش و تشوی  دانشمویان مشتاق به یادگیری

هررای خودجرروش و داوطلبانرره و اولویررد اعررزام برره دوره

 تخصصی پزشکی

 مناف  تعارض

 نشده بیان دگاننویسن توس  مناف  تعارض گونه هیک

 .اسد
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 شاپوری آموزش جندیی توسعهممله                                                                                                                            

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرشز مطالعات و صلنامهف                                                                                                                                                         

   1400 تابستان، 2، شماره دوازدهمال س                                                                                                                                                          

های سطوح باالی تفکر و دستاوردهای های تحصیلی، عشق به یادگیری، مهارتمدل معادله ساختاری ارزش

 تحصیلی دانشجویان پزشکی

 

شناسری، دانشرگاه ریزی آموزشی، دانشرکده علروم تربیتری و روانعضو هیئد علمی، گروه مدیرید و برنامه: *دی محمدیمه

 .شیراز، شیراز، ایران

شناسری، دانشرگاه ریزی آموزشی، دانشرکده علروم تربیتری و روانعضو هیئد علمی، گروه مدیرید و برنامهفهیمه ششاورزی: 

 شیراز، شیراز، ایرانر

 .راز، ایرانریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیدشتری برنامهصری جهرمی: ر ا نا

 یراز، ایرانرشریزی درسی، دانشگاه شیراز، دشتری برنامهخاطره محمد جعیری: 

 رایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده مامایی، و زنان متخصصاطهر راسخ جهرمی: 

 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد استمی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایرانرد روانشارشناس ارشراحیل ناصری جهرمی: 

 وریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشموی شارشناسی ارشد مدیرید آموزشی، گروه مدیرید و برنامهفاطمه میرغیاری: 

 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانرروان

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسی، ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانعضو هیئد علمی، گروه مدیرید و برنامه :مسؤول سندهینو*

 .دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

    Email: m48r52@gmail.com 

 

یری دانشرمویان پزشرکی منمرر بره یرادگ بره عشر  تحصریل و های مرورد انتظرار دانشرمویان ازارزش چکیده:

ود شه ساز نگرشی پویا در بهبود و ارتقای خدمات نظام ستمد خواهد بتوانمندسازی دانشی و مهارتی آنان و زمینه

 هم اررگذار اسردر مطالعره حا رر برا هردفهای سطوح باالی تیکر در تسهیل و تسری  این ممندی از مهارتبهره

 تحصریلی دسرتاوردهای و تیکرر براالی سرطوح هرایمهارت یادگیری، به عش  تحصیلی، هایبررسی رابطه ارزش

 مانمرا توصرییی روش بره شره برود همبسرتگی نو  از حا ر پزشکی جهرم انمام گرفدر پژوهش دانشمویان علوم

 1398 -99دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سرال  پزشکی مویان رشتهدانش تمامی را مطالعه آماری جامعهر گردید

ن نیرر بره عنروا 160گیری تصادفی، نیر( تشکیل دادندر با استیاده از فرمول شوشران و بر اساس روش نمونه 306)

هرای های عشر  بره یرادگیری، ارزشزن( انتخاب شدندر ابزارهای پژوهش شامل پرسشرنامه 95مرد و  65نمونه )

هرا برا اسرتیاده از  رریب ی، تیکر سطح براال و پرسشرنامه دسرتاوردهای تحصریلی دانشرمویان برودر دادهتحصیل

شر  بره عهای تحصیلی و همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده تمزیه و تحلیل شدندر نتای  نشان دادند شه ارزش

برتر تیکر دانشمویان بودر  های سطوحهارتمدار دستاوردهای تحصیلی و و معنی بینی شننده مثبدیادگیری پیش

دار دستاوردهای تحصریلی بینی شننده مثبد و معنیهای سطوح برتر تیکر به طور مستقیم پیشهمچنین، مهارت

دگیری برا دسرتاوردهای تحصریلی های تحصیلی و عش  به یاای را در رابطه ارزشدانشمویان بوده و نقش واسطه

 شنندر دانشمویان اییا می

 تیکر، باالی سطوح هایمهارت یادگیری، به عش  تحصیلی، هایارزش ساختاری، معادله مدل واژگان شلیدی:

  رتحصیلی دستاوردهای

 

 
 
 

 

 

 


