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Abstract 
Introduction: Poor epistemological beliefs are among the reasons which will lead a person to 
tiredness, lack of motivation and distrust to personal abilities. This is usually resulted from the 
fact that individuals with such beliefs image the knowledge as unrelated and confusing elements 
which surrounded by references and they will never try for learning it. In the recent years, there 
are high interest for studying the relation between the epistemological beliefs and self-regulated 
strategies. In the current study, the possible relation between epistemological beliefs and Self-
regulating learning strategies among students in North Khorasan University of Medical Sciences 
was investigated. 
Methods: In this descriptive-analytic study, a group of volunteer NKUMS students (n=625) 
whom selected based on the census results were investigated. Data on demographic information, 
Schumer's Epistemological Beliefs and Self-Regulated Learning Strategies (MSLQ) collected by 
using three questionnaires. SPSS software (version 18) was used for running descriptive and 
inferential statistical analysis. 
Results: In the current study, a significant statistical relation between the epistemological beliefs 
and Self-regulating learning strategies among NKUMS students was observed. There was a 
positive significant statistically relation among Self-regulating learning strategies and simplicity of 
Knowledge (r=0.160, P<0.001). There was statistically significant negative relation among 
component like the inborn talents(r=-0.361, P<0.001) and fast learning ability(r=-0.266, 
P<0.001) with self-regulating learning strategies, while no statistically significant relation among 
source of knowledge and certainty of knowledge with self-regulating learning strategies was 
determined (P>0.05). 
Conclusions: The results of the current study on NKUMS students showed that 
epistemological beliefs have a positive influence on self-regulating learning strategies among 
students. 
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 چکیده

ال دارد، را به دنب یشخص یبه توانمند یاعتماد یو ب زشینبود انگ ،یدر واقع خستگ یمعرفت شناخت شانهیساده اند یباورها :مقدمه

 نی. در اکنندیم یتلق دهیفا یرا ب یریادگی یارتباط، مبهم، در احاطه مرجع و تالش برا یب یافراد دانش را شامل اجزا نیچرا که ا

 یمالخراسان ش یدانشگاه علوم پزشک انیخودنظم دهنده در دانشجو یریادگی یو راهبردها یشناخت عرفتم یباورها نیمطالعه رابطه ب

 قرار گرفت. یمورد بررس

در  یبه روش سرشمار یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 625 ،یلیتحل -یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

 یشومر و راهبردها یمعرفت شناخت یباورها ،یکیها با استفاده از سه پرسشنامه مشخصات دموگرافمطالعه شرکت نمودند. داده

 ،یهمبستگ لی)تحل یو آمار استنباط یفیها از آمار توصداده لیو تحل هی. جهت تجزدیگرد ی( جمع آورMSLQ) یمیخودتنظ یریادگی

 استفاده شد. SPSS 18مستقل)با استفاده از نرم افزار  یهاگروه tوآزمون  انسیوار لیتحل

شناختی دانشجویان و راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده رابطه معناداری باورهای معرفت یهامؤلفهدراین مطالعه بین  ها:یافته

و  r=  160/0داری وجود داشت )راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده و مؤلفه ساده بودن دانش رابطه مثبت و معنی نیدیده شد. ب

001 /0 P <یو مؤلفه توانایی ذات (. همچنین بین راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده (361/0-  =r  001/0وP<و یادگیری سر )عی 

(266/0-  =r  001/0و P <رابطه منفی و معنی ).قطعیت دانش و منبع دانش با راهبردهای یادگیری  یهابین مؤلفه داری وجود داشت

 (.P > 05/0خودنظم دهنده رابطه معناداری مشاهده نشد )

 یریادگی یبر استفاده از راهبردها یمعنادار یریتاث انیدانشجو یشناختمعرفت یباورها یهامطالعه غالب مؤلفه نیدر ا گیری:نتیجه

 خودنظم دهنده داشتند.

 :کلیدی واژگان

 یشناختمعرفت یباورها

 دهندهخودنظم یریادگی یراهبردها

 انیدانشجو
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 همکارانو شکوه 

مقدمه

جوامعی که به سرعت در حال تحول هستند برای همسویی با جریان 

برای آموزش تمامی اقشار خود  ستیبایرشددهندة این تحوالت م

سنی خاص محدود  یهاسرمایه گذاری کرده و آموزش خود را به گروه

زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی  [1]نکنند 

بر دانایی، تحقیق و نوآوری است. به دلیل تغییر و تحول سریع در 

عرصه اطالعات و دانایی بشر و شتاب گرفتن جریان تولید دانش و 

شدن دانش کنونی، برنامه درسی باید بیش همچنین جریان منسوخ 

چگونگی یاد گرفتن و یادگیری مادام العمر را در  از گذشته هدف

در این راستا تدریس از سبک معلم محور به  .کانون توجه قرار دهد

دانشجو محور که در آن به دانشجو اجازه مشارکت فعال در تجارب 

دانشجویان به و با تبدیل  ابدییتغییر م دهدییادگیری را م

یادگیرندگانی فعال، یادگیری عمیق را پرورش داده و ظرفیت 

خودهدایتی و ابتکار دانشجویان را باال برده و در نهایت باعث افزایش 

ی. عوامل مختلفی مشودیاعتماد به نفس و شانس موفقیت آنان م

قرار دهند، یکی از  ریخودنظم دهندگی یک فرد را تحت تأث توانند

و این نظریه وجود دارد که  باشدیل، باورهای انگیزشی ماین عوام

نقش مهمی در یادگیری خودنظم دهنده  توانندیباورهای انگیزشی م

شناختی بتوانند با باورهای معرفت رسدی. به نظر م[2]داشته باشند 

 ریبر باورهای انگیزشی، یادگیری خودنظم دهنده را تحت تأث ریتأث

قرار داده و در نهایت موجب پیشرفت تحصیلی فرد گردند. خرده 

یزش مهمی بر انگ رییادگیری و یادگیری سریع تأثمقیاس ذاتی بودن 

. یادگیرندگان خودتنظیم در جریان یادگیری گذاردییادگیری افراد م

به طور فعال و مستقل فرآیند یادگیری خود، خودشان تنظیم و 

و در حین مطالعه و انجام تکالیف درسی،  [3] کنندیهدایت م

مدیریت زمان و سازماندهی داشته، میزان تسلط خود را بر مطالبی 

کارآمد و مؤثر  یها، روش[4] ندینمایاند را ارزیابی مکه خوانده

، در کنندیاده ممطالعه و یادگیری را با توجه به دروس مختلف استف

یفرآیند یادگیری و مطالعه، احساسات، افکار و رفتار خود را تنظیم م

ها داشته باشند. یادگیری تا بهترین عملکرد را در آزمون ندینما

خودتنظیمی براین اساس استوار است که دانشجویان چگونه خود را 

 از نظر باورهای شناختی، انگیزشی، رفتاری و یادگیری سازماندهی

 ،و برای کسب مهارت و دانش نیازی به تکیه به معلمان [5] کنندیم

، از طرفی یکی از عوامل [6]والدین یا دیگر عوامل آموزشی ندارند 

فردی مؤثر بر انگیزش یادگیرندگان، باورهای فراگیران است. این 

 یهاباورها و عقاید، عوامل قدرتمند موفقیت آنان در کسب نمره

. پژوهشگران متعددی درعلوم [7]استاندارد هستند  یهاآزمون

شناختی هم هدف مهم آموزش و هم تربیتی معتقدند باورهای معرفت

از اینرو باورهای  پیش بینی کننده کلیدی پیشرفت یادگیرندگان است

مهم یادگیرنده خودتنظیم است  یهامعرفت شناختی یکی از نشانه

یادگیرندگان درمورد  یهاهیتی شامل نظر. باورهای معرفت شناخ[8]

دانستن، ماهیت دانش و کسب دانش است. این مفاهیم قسمتی از 

فرآیندهای یادگیری است که با آموزش و یادگیری مرتبط بوده و بر 

یری باورهای معرفت . شکل گ[9] گذاردیچگونگی یادگیری اثر م

باره ماهیت دانش، شناختی دانشجویان و اینکه طرز تلقی آنها در

ماهیت دانستن، ماهیت یادگیری و ماهیت هوش چیست، در تعامل 

یادگیری در  -درسی و فعالیتهای یاددهی یهاتنگاتنگ با برنامه

مسائل  نیتریآموزش عالی است. باورهای معرفت شناختی یکی از اصل

باره مرجعیت منبعث از معرفت شناسی است که به عقیده افراد در

دانش، میزان و ثبات دانش، نحوه یادگیری و سرعت یادگیری اشاره 

شومر پنج بعد برای باورهای معرفت شناختی در نظر گرفته  [10]دارد 

ست. این باورها به صورت پیوستاری از باورهای خام تا پیچیده ا

عبارتند از ساختاردانش، ثبات دانش، منبع دانش، سرعت و کنترل 

و  وزادهیخدکه توسط  یا. در مطالعه[12, 11]دستیابی به دانش 

علوم پزشکی مشهد صورت گرفت بین همکاران در دانشگاه 

راهبردهای مطالعه و یادگیری و موفقیت دانشجویان همبستگی 

. در علوم پزشکی توانایی هدایت و تنظیم [13]باالیی وجود داشت 

و  باشدیتجارب یادگیری فردی مساله ای بسیار مهم برای موفقیت م

در  که با یادگیری مادام العمر یادگیری خود نظم دهنده یهامهارت

ه دانشجویان ها باند بسیار مهم هستند، همچنین این مهارتارتباط

منحصر به فرد در رشد شخصی  یهادر کسب دانش و مهارت و نگرش

. بی شک دانشجویانی [14]کمک شایانی خواهد کرد  شانیاو حرفه

با باورهای معرف شناختی ساده اندیشانه که دچار خستگی، بی 

 توانندی، نمگردندیخویش م یهایانگیزگی و بی اعتمادی به توانمند

. با توجه به [15]راهبردهای یادگیری مؤثر را انتخاب و بکار گیرند 

اینکه تاکنون مطالعات محدودی در زمینه ارتباط باورهای معرفت 

شناختی و راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده در دانشجویان 

صورت گرفته است. بر این اساس در  علوم پزشکی کشور یهادانشگاه

مطالعه حاضر رابطه باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری 

خودنظم دهنده را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

برای برنامه  تواندیشمالی موردبررسی قرار دادیم. نتایج این مطالعه م

کی در زمینه آگاه آموزشی آینده در دانشگاههای علوم پزش یهایزیر

سازی دانشجویان از باورها و آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم 

مورد استفاده قرار گیرد و به یکی از اهداف نهایی کوریکولوم های 

 مختلف علوم پزشکی تبدیل گردد. یهاآموزشی رشته

 روش کار

در  1395)مقطعی( در سال  یلیتحل –این مطالعه به روش توصیفی 

علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد. با توجه به اینکه مطالعه دانشگاه 

نفر انجام  20مشابهی انجام نشده بود یک بررسی پایلوت با حجم نمونه 

شناختی و راهبردهای خود نظم شد و همبستگی بین باورهای معرفت

با استفاده از  0,8و توان  %95بدست آمد. با اطمینان  r=  12/0 دهنده

محاسبه شد. اما به  542 حجم نمونه مورد نیاز G.powerنرم افزار 

علت محدود بودن تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

شمالی تصمیم گرفته شد که همه دانشجویان به روش سرشماری وارد 

نفر از دانشجویان به صورت کامالً  625مطالعه شوند که در نهایت 

ها را تکمیل نمودند. رکت و پرسشنامهداوطلبانه و آگاهانه در مطالعه ش

دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند واجد شرایط شرکت درمطالعه 

استاندارد باورهای  یهابودند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه

یادگیری خودنظم دهنده شناختی شومر و پرسشنامه راهبردهای معرفت
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 5گویه و  63شناختی دارای استفاده شد. پرسشنامه باورهای معرفت

 :باشدیمؤلفه به شرح ذیل م 12خرده مقیاس و 

گویه(، اجتناب از  11ساده بودن دانش: )به دنبال یک پاسخ بودن )-1

 5قطعیت دانش )اجتناب از ابهام ) -2گویه((  8) دنیوحدت بخش

گویه(،  4منبع دانش: )اتکاء به مراجع ) -3گویه((  6) گویه(، علم قطعی

توانایی ذاتی یادگیری: )موفقیت  -4گویه((  6عدم انتقاد از مراجع )

(، چگونه هیگو 4) یگویه(، توانایی ذات 4ربطی به کار زیاد ندارد )

 یریادگییادگیری سریع:  -5گویه(( 5آموخت ) توانیآموختن را نم

گویه(، تالش،  3ی با اولین فعالیت و کوشش )گویه(، یادگیر 5سریع )

در این پرسشنامه  [11]گویه((  2فعالیت متمرکزو اتالف وقت است )

شناختی ساده اندیشانه و االت نشان دهنده باورهای معرفتنیمی از سؤ

شناختی عالمانه و مترقی است. نیمی دیگر نشان دهنده باورهای معرفت

بنابراین، سؤاالتی که نشان دهنده باورهای پیشرفته و مترقی هستند، 

نمرات باال در مؤلفه حاکی از  .اندبه صورت معکوس نمره گذاری شده

است و تمام گویه ها در یک مقیاس پنج  هایودنباورهای خام آزم

طیف لیکرت که از یک )کاماًل مخالفم( تا پنج )کاماًل موافقم(  یادرجه

در پژوهش کدیور و همکاران میزان اعتبار خرده  .رتبه بندی شده است

 %75تا  %65پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین  یهااسیمق

شناختی را . شومر پایایی پرسشنامه باورهای معرفت[16]بدست آمد 

. [17]گزارش کرده است  74/0در نتیجه محاسبه الفای کرونباخ 

گویه  47( با MSLQپرسشنامه راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده )

دارای دو خرده مقیاس، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری 

و فراشناختی( است. خرده  خودنظم دهنده )راهبردهای شناختی

گویه را دربرگرفته و شامل چهار مؤلفه به  25مقیاس باورهای انگیزشی 

 5گیری هدف )جهت -2گویه(  9خودکارآمدی )-1: باشدیشرح زیر م

گویه(.  7اضطراب امتحان ) -4گویه(  4گذاری درونی )ارزش -3گویه( 

گویه  22مل خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده نیز شا

 :باشدیمؤلفه به شرح زیر م 2در 

 3زیر مؤلفه: تکرار و مرور ) 3راهبردهای شناختی، که خود شامل -1

 1) یگویه که شامل دو زیر مؤلفه: یادداشت بردار 3گویه(، بسط دهی )

گویه(، درک  5گویه(( است و سازماندهی ) 2گویه( و خالصه نویسی )

شناختی و مدیریت منابع، که خود راهبردهای فرا -2گویه(  2مطلب )

گویه(،  4گویه(، نظارت و کنترل ) 2) یزیزیر مؤلفه: برنامه ر 3شامل 

گویه(،  2زیر مؤلفه: تالش و پشتکار ) 2گویه که شامل  3) ینظم ده

ها گویه(( است. نمرات باال در هر یک از مؤلفه 1فعالیت نظم دهی )

یری خود نظم دهنده حاکی از میزان استفاده از راهبردهای یادگ

طیف  یااست و تمام گویه ها در یک مقیاس پنج درجه هایآزمودن

)کاماًل موافقم( رتبه بندی شده 5لیکرت که از یک )کامالً مخالفم( تا 

( در بررسی روایی آن با استفاده از 1990پینتریچ و دی گروت ) .است

دی، روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآم

گذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای ارزش

یادگیری خودنظم دهنده دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و 

استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به دست آوردند و 

گذاری درونی و های خودکارآمدی، ارزشضرایب پایایی خرده مقیاس

، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با اضطراب امتحان

تعیین  74/0، 83/0، 75/0، 87/0، 89/0روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

الزم و بیان عنوان و هدف مطالعه،  یهای. پس از هماهنگ[18]کردند 

از دانشجویان خواسته شد تا در صورت تمایل، با حفظ محرمانگی 

 کننده این شرکت دانشجویان به کلیه .ها را تکمیل نمایندپرسشنامه

 مطالعه محرمانه این در افراد به مربوط اطالعات شد که داده اطمینان

و به همین دلیل از ذکر نام و نام خانوادگی و طرح سئواالتی  ماند خواهد

که ممکن است برای افراد جنبه خصوصی داشته باشد، اجتناب شد. 

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر در ابتدای کالس توزیع و 

( MSLQ) یمییادگیری خودتنظ جمع آوری و پرسشنامه راهبردهای

نیز در پایان کالس توزیع و جمع آوری شد، تا دانشجویان بعلت کثرت 

ها سؤاالت پرسشنامه دچار خستگی نشوند. جهت تجزیه و تحلیل داده

)توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار( و آمار  یفیاز آمار توص

ل( و به منظور مستق یهاگروه tاستنباطی )تحلیل واریانس و آزمون 

تعیین ارتباط بین باورهای معرف شناختی و یادگیری خود نظم دهنده 

 18نسخه  SPSSهمبستگی با استفاده از نرم افزار  یهااز آزمون

 استفاده گردید.

 هاافتهی

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  625در این مطالعه مقطعی 

 انییانگین سنی دانشجوخراسان شمالی مورد مطالعه قرار گرفتند. م

درصد( از دانشجویان مورد  9/58نفر ) 368 تیبود. جنس 91/3±91/20

درصد( و ترم هشت  8/32مطالعه زن بودند. دانشجویان ترم اول )

های درصد( به ترتیب بیشترین و کمترین نمونه 6/2تحصیلی )

شناختی ساده ی معرفتباورها .(1جدول موردمطالعه را تشکیل دادند )

ها بین اندیشانه و راهبردهای خود نظم دهی در کلیه خرده مقیاس

(. آزمون 3و  2جدول دانشجویان موردبررسی در سطح متوسط بود )

دهنده و همبستگی پیرسون نشان داد که بین راهبردهای خود نظم

دار آماری وجود ن دانش رابطه مثبت و معنیخرده مقیاس ساده بود

دهنده ، ولی بین راهبردهای خود نظم(P ،160/0  =r < 001/0) داشت

 (P ،361/0-  =r < 001/0) یریادگیهای توانایی ذاتی و خرده مقیاس

دار رابطه منفی و معنی (P ،226/0-  =r < 001/0) عیو یادگیری سر

شناختی و بین باورهای معرفت (.4جدول آماری وجود داشت )

، بین باورهای (P ،109/0-  =r < 001/0)های خود کارآمدی مؤلفه

رابطه  (P ،158/0-  =r < 001/0)گیری هدف شناختی و جهتمعرفت

شناختی بین باورهای معرفتدار آماری وجود داشت ولی منفی و معنی

=  037/0) دار آماری وجود داشتمثبت معنیو اضطراب امتحان رابطه 

P ،084/0  =r).  بین راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع و خرده

 دار آماری وجود داشتمقیاس ساده بودن دانش رابطه مثبت و معنی

(030/0  =P ،087/0  =r )  ولی بین فراشناختی و مدیریت منابع و

، P < 001/0)، توانایی ذاتی (P ،091/0-  =r=  023/0) قطعیت دانش

251/0-  =r) عیو یادگیری سر (001/0 > P ،160/0-  =r ) رابطه منفی

های دار آماری وجود داشت. بین راهبردهای شناختی و مؤلفهو معنی

 < 001/0) گیری هدف، جهت(P ،545/0  =r < 001/0) خودکارآمدی
P ،575/0  =r)یگذاری درون، ارزش (001/0 > P ،0461/0  =r)  رابطه

دار آماری وجود داشت ولی بین راهبردهای شناختی و مثبت و معنی

دار آماری رابطه معنی (P ،005/0-  =r=  895/0)اضطراب امتحان 

های وجود ندارد. بین راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع و مؤلفه

 گیری هدف، جهت(P ،408/0  =r < 001/0) یخودکارآمد

(001/0 > P ،395/0-  =r)001/0) گذاری درونی، ارزش > P ،291/0 
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 =r )دار آماری وجود داشت ولی بین راهبردهای رابطه مثبت و معنی

رابطه ( P ،029/0-  =r=  469/0) خودنظم دهنده و اضطراب امتحان

دار آماری وجود ندارد. بین راهبردهای خودنظم دهنده و معنی

گیری هدف ، جهت(P ،547/0  =r < 001/0) یهای خودکارآمدمؤلفه

(001/0 > P ،561/0-  =r)001/0) گذاری درونی، ارزش > P ،4/0  =

r)دار آماری وجود داشت ولی بین راهبردهای رابطه مثبت و معنی

رابطه ( P ،170/0-  =r=  687/0) خودنظم دهنده و اضطراب امتحان

شناختی و نمره ی معرفتنمره باورها دار آماری وجود ندارد. بینمعنی

راهبردهای خودنظم دهنده دانشجویان موردمطالعه با سن رابطه 

(. نمره باورهای P=139/0دار آماری وجود نداشت )معنی

و ( 18/179±10/13) شناختی دانشجویان موردمطالعه پسرمعرفت

دار نداشت ازنظر آماری تفاوت معنی( 10/177±64/13) دختر

(056/0=P بر اساس .) آزمون تی مستقل نمره راهبردهای خودنظم

 کمتر از دانشجویان دختر(84/77±78/9) دهنده دانشجویان پسر

دار بود بود و این تفاوت از نظر آماری معنی( 38/10±91/80)

(001/0>Pبر اساس آزمون آنالیز واریانس یک .) طرفه نمره باورهای

ی مختلف شناختی دانشجویان موردمطالعه در مقطع تحصیلمعرفت

(. نمره 001/0دار بود )متفاوت بود و این تفاوت ازنظر آماری معنی

( 69/184±60/14) شناختی دانشجویان کاردانیباورهای معرفت

( 91/164±13/13) کارشناسی ارشد( 44/178±44/13) کارشناسی

بود و آزمون تعقیبی توکی نشان ( 23/177±97/12) ایدکتری حرفه

شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت تداد نمره باورهای معرف

(. همچنین نمره P<05/0داری کمتربود )طور معنیبه سایر مقاطع به

های سنی در گروه دهنده دانشجویان موردمطالعهراهبردهای خود نظم

(. بر اساس =P 109/0دار نداشت )مختلف از نظر آماری تفاوت معنی

مطالعه و نمره  ن موردآزمون همبستگی پیرسون بین سن دانشجویا

دهنده رابطه مثبت شناختی و راهبردهای خود نظمباورهای معرفت

وجود  02/0داری و سطح معنی 093/0دار با ضریب همبستگی معنی

دهنده بر اساس آزمون تی مستقل نمره راهبردهای خود نظم .داشت

اد بیشتر از افر( 78/82±98/10) دانشجویان موردمطالعه در افراد متأهل

دار بود بود و این تفاوت ازنظر آماری معنی( 95/78±94/9) مجرد

(001/0>Pبر اساس آزمون آنالیز واریانس یک .) طرفه نمره باورهای

های تحصیلی مختلف شناختی دانشجویان موردمطالعه در رشتهمعرفت

(. آزمون تعقیبی توکی نشان P<001/0تفاوت معنی دار آماری داشت )

شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ای معرفتداد نمره باوره

پرستاری سالمندی نسبت به پزشکی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، 

داری طور معنیای بههوشبری، فوریت پزشکی و بهداشت حرفه

شناختی گروه دانشجویان ( نمره باورهای معرفتP<05/0کمتراست )

ی و ، فوریت پزشکدندانپزشکی نسبت به پزشکی، علوم آزمایشگاهی

( نمره باورهای P<05/0داری کمتر بود )طور معنیای بهبهداشت حرفه

شناختی گروه دانشجویان پرستاری نسبت به علوم آزمایشگاهی معرفت

( همچنین P<05/0داری کمتربود )ای به طور معنیو بهداشت حرفه

شناختی گروه دانشجویان بهداشت عمومی نسبت نمره باورهای معرفت

(. بر اساس P<05/0داری کمتر بود )به طور معنی یابه بهداشت حرفه

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نمره راهبردهای خودنظم دهنده 

تحصیلی مختلف تفاوت معنی  یهادانشجویان مورد مطالعه در رشته

(. آزمون تعقیبی توکی نشان داد این P<001/0دار آماری داشت )

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی تفاوت بین گروه 

با پزشکی، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری و 

 (.5جدول داری بیشتر بود )به طورمعنی یابهداشت حرفه

 بحث

یانگر اند بنمره دانشجویانی که وارد مطالعه شده در این مطالعه میانگین

این مطلب است که آنها از راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده در حد 

دانشجویان بیانگر این است که  یهااند. پاسخمتوسطی استفاده نموده

شناختی ساده اندیشانه و میانگین نمره خرده باورهای معرفت

ساده  یهانهیدانشجویان در زم شناختیهای باورهای معرفتمقیاس

بودن دانش، باورهای معرفت دانش قطعی، منبع دانش، توانایی ذاتی 

یادگیری و یادگیری سریع در حد متوسطی بوده است. با توجه به اینکه 

 زیربنایی در یهاسمیشناختی بخشی عظیمی از مکانباورهای معرفت

سطح  ند داشتنیادگیری هستند و نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دار

 ریهای این باور در بین دانشجویان حاکی از تأثمتوسطی از خرده مقیاس

متوسط آن بر فرایندهای یاددهی، یادگیری، باورهای انگیزشی و در 

 .باشدینهایت پیشرفت تحصیلی م

 

مشخصات فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شرکت  :1جدول 

 (n=  625کننده در مطالعه )

 تعداد )درصد( متغیر

  وضعیت تأهل

 511( 8/81) مجرد

 114( 2/18) متأهل

  ترم تحصیلی

 16(6/2) کاردانی

 389( 2/62) کارشناسی

 11( 8/1) کارشناسی ارشد

 209( 4/33) یادکتری حرفه

 205(8/32) ترم یک

 55(8/8) ترم دو

 130(8/20) ترم سه

 47(5/7) ترم چهار

 87(9/13) ترم پنج

 38(1/6) ترم شش

 47(5/7) ترم هفت

 16(6/2) ترم هشت

  جنس

 257( 1/41) مرد

 368( 9/58) زن

  رشته تحصیلی

 112( 5/19) پزشکی

 87( 9/13) دندانپزشکی

 44( 0/7) علوم آزمایشگاهی

 47( 5/7) اتاق عمل

 56( 0/9) هوشبری

 88( 1/14) پرستاری

 11( 8/1) پرستاری سالمندی

 16( 6/2) فوریت پزشکی

 57( 1/9) بهداشت عمومی

 39( 2/6) بهداشت محیط

 58( 3/9) یابهداشت حرفه
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 1398 پاییز ،3 شماره ،11 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 (n=  625شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شرکت کننده در مطالعه )باورهای معرفت یهاها و مؤلفه: میانگین و انحراف معیار نمره خرده مقیاس2جدول 
 حداقل و حداکثر امتیاز قابل کسب میانگین ± انحراف معیار خرده مقیاس

 19-95 61/58±39/4 ساده بودن دانش
 11-55 04/36±73/3 به دنبال یک جواب بودن

 8-40 57/22±96/2 اجتناب از وحدت بخشیدن
 11-55 70/33±89/3 قطعیت دانش

 5-25 55/16±82/2 اجتناب از ابهام
 6-30 15/17±86/2 علم قطعی

 10-50 46/29±16/3 منبع دانش
 4-20 91/12±02/2 اتکا به مراجع

 6-30 55/16±71/2 عدم انتقاد از مراجع
 13-65 62/30±85/5 توانایی ذاتی یادگیری

 4-20 75/8±57/2 کار زیاد نداردموفقیت ربطی به 
 4-20 21/11±68/2 توانایی ذاتی

 5-25 67/10±72/2 آموخت توانیچگونگی آموختن را نم
 10-50 57/25±24/5 یادگیری سریع
 5-25 70/13±71/2 یادگیری سریع

 3-15 17/7±33/2 یادگیری با اولین فعالیت و کوشش
 2-10 68/1±70/4 تالش و فعالیت متمرکز اتالف وقت است

 
 (n=  625راهبردهای خود نظم دهنده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شرکت کننده در مطالعه ) یهاها و مؤلفهمیانگین و انحراف معیار نمره خرده مقیاس :3جدول 

 حداقل و حداکثر امتیاز قابل کسب میانگین ± انحراف معیار مقیاس
 25-125 83/87±60/10 باورهای انگیزشی
 9-45 12/33±08/5 یخودکارآمد

 5-25 05/19±77/2 گیری هدفجهت
 4-20 56/14±82/2 گذاری درونیارزش

 7-35 11/21±70/5 اضطراب امتحان
 23-115 89/48±80/6 راهبردهای شناختی
 3-15 72/10±03/2 تکرار و مرور

 3-15 11/11±37/2 بسط
 1-5 3,67±1,13 یادداشت برداری

 2-10 7,44±1,60 خالصه نویسی
 5-25 39/19±98/2 سازماندهی

 2-10 67/7±62/1 درک مطلب
 9-45 76/30±63/4 راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع

 2-10 41/7±67/1 برنامه ریزی
 4-20 68/13±55/2 نظارت و کنترل

 3-15 68/9±14/2 نظم دهی
 2-10 5/6±63/1 تالش و پشتکار

 1-5 16.±10/1 نظم دهیفعالیت 
 

 (n=  625شناختی با راهبردهای خودنظم دهنده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شرکت کننده در مطالعه )باورهای معرفت یهاهمبستگی بین مؤلفه: 4جدول 
 راهبردهای خودنظم دهنده یادگیری سریع توانایی ذاتی یادگیری منبع دانش قطعیت دانش ساده بودن دانش متغیر

       ساده بودن دانش
 - - - - - 1 ضریب همبستگی پیرسون

P-value - - - - - - 
       قطعیت دانش

 - - - - 1 **128/0 ضریب همبستگی پیرسون
P-value 001/0 - - - - - 
       منبع دانش

 - - - 1 **20/0 **140/0 ضریب همبستگی پیرسون
P-value 001/0> 001/0> - - - - 

       توانایی ذاتی یادگیری
 - - 1 **174/0 **137/0 -065/0 ضریب همبستگی پیرسون

P-value 105/0 001/0 001/0> - - - 
       یادگیری سریع

 - 1 **592/0 **22/0 **2/0 01/0 ضریب همبستگی پیرسون
P-value 810/0 001/0> 001/0> 001/0> - - 
       خودنظم دهندهراهبردهای 

 1 **-266/0 **-361/0 -078/0 -076/0 **160/0 ضریب همبستگی پیرسون

P-value 001/0> 056/0 052/0 001/0> 001/0> - 

 دار است.یمعن 01/0همبستگی در سطح **
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 همکارانو شکوه 

 شناختی و راهبردهای خودنظم دهنده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شرکت کننده در مطالعه بر حسب رشته تحصیلیمقایسه نمره باورهای معرفت :5جدول 

 دهندهراهبردهای خودنظم شناختینمره باورهای معرفت رشته تحصیلی

 96/76±40/9 10/180±38/13 پزشکی

 38/80±60/9 21/173±26/11 دندانپزشکی

 18/78±57/9 70/182±69/11 علوم آزمایشگاهی

 96/78±86/9 40/179±13/13 اتاق عمل

 77/80±11/9 39/179±15/13 هوشبری

 68/78±15/10 74/174±71/13 پرستاری

 27/92±10/18 91/164±12/13 پرستاری سالمندی

 88/79±51/7 69/184±70/14 فوریت پزشکی

 49/82±55/11 46/174±02/14 بهداشت عمومی

 15/82±65/11 46/178±85/13 بهداشت محیط

 34/79±15/11 00/183±77/11 یابهداشت حرفه

P-value 001/0> 001/0> 

 اند.بیان شده میانگین±  انحراف معیارمقادیر داخل جدول به صورت 

اینکه عوامل انگیزشی یکی از عوامل درون فردی و مؤثر بر با توجه به 

بی شک داشتن سطوحی باالیی از  شودیپیشرفت تحصیلی محسوب م

زمینه را برای پیشرفت تحصیلی  تواندیهای این باور مخرده مقیاس

های مرتفع سازد. نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمره خرده مقیاس

گیری خودکارآمدی، جهت یهانهیویان در زمباورهای انگیزشی دانشج

. باشدیگذاری درونی و اضطراب امتحان در حد متوسطی مهدف، ارزش

نقشی سازنده در  تواندیبی شک تقویت باورهای انگیزشی دانشجویان م

گیری رفتارهای تحصیلی دانشجویان داشته باشد. در یادگیری و جهت

دنظم دهنده و مؤلفه ساده این مطالعه بین راهبردهای یادگیری خو

داری وجود داشت. به عبارت دیگر بودن دانش رابطه مثبت و معنی

دانشجویانی که به ساده بودن دانش اعتقاد دارند و اجزای دانش را 

بهتر از راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده  دانندیاجزایی بی ارتباط م

 .کنندیاستفاده م

نده و مؤلفه توانایی ذاتی و بین راهبردهای یادگیری خودنظم ده

یداری وجود داشت. این یافته میادگیری سریع رابطه منفی و معنی

مبین این مطلب باشد که دانشجویان به اینکه یادگیری توانایی  تواند

اعتقادی ندارند وبیشتر از راهبردهای خودنظم  باشدیذاتی و سریع م

خودنظم دهنده و  . بین راهبردهای یادگیریکنندیدهنده استفاده م

گیری هدف و ارزش گذاری درونی رابطه خودکارآمدی، جهت یهامؤلفه

دانشجویانی  دهدیداری وجود داشت. این نتیجه نشان ممثبت و معنی

گیری هدف و ارزش گذاری درونی با باور به خودکارآمدی فرد، جهت

بیشتر از راهبردهای خودنظم دهنده استفاده نمایند. با  ندینمایسعی م

توجه به اینکه نتایج این مطالعه نشان داد بین راهبردهای یادگیری 

داری وجود اضطراب امتحان رابطه معنی یهاخودنظم دهنده و مؤلفه

نتیجه گیری نمود که داشتن یا نداشتن اضطراب برای  توانیندارد م

ده یا عدم استفاده از راهبردهای یادگیری خودنظم بر استفا ریامتحان تأث

ی در انگیزش یهادهنده ندارد. با توجه به اینکه با در نظر گرفتن مؤلفه

 تواندیو واقع بینانه تری م ترینیشناختی، به نحو ع یهاکنار مؤلفه

 یادگیری و عملکرد تحصیلی را تبیین نماید.

باالتری برخوردار بودند از شناختی دانشجویانی که از باورهای معرفت

گیری هدف کمتری برخوردار بودند هر چند بین خودکارآمدی و جهت

اضطراب امتحان و راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده ارتباط مثبتی 

شناختی و اضطراب وجود نداشت، اما بر عکس بین باورهای معرفت

 دار آماری وجود داشت. بعبارت دیگرامتحان رابطه مثبت معنی

 شناختی بیشتریممکن است دانشجویانی که نمره باورهای معرفت

. بین سن بردندیداشتند از اضطراب امتحانی بیشتری رنج م

دانشجویان مورد مطالعه و راهبردهای خودنظم دهنده و نمره 

داری وجود نداشت. شناختی همبستگی معنیمعرفت یباورها

نشان دادند بین  برخالف نتایج مطالعه حاضر، رضائی و همکاران

شناختی نتایج مثبت معناداری وجود سن و نمره باورهای معرفت

شناختی تابعی از سن . با توجه به اینکه باورهای معرفت[19]دارد 

به این دلیل باشد که غالب دانشجویان  تواندیاست، این تناقض م

یم این مطالعه نتوانستدر رنج سنی شبیه به هم هستند در نتیجه در 

شناختی دانشجویان ها را مشاهده کنیم. نمره باورهای معرفتتفاوت

دار داشت به مورد مطالعه پسر و دختر از نظر آماری تفاوت معنی

 شناختی بیشتریطوری که دختران نسبت به پسرها از باور معرفت

ت شداشتند در مطالعه معنوی پور و همکاران نیز این تفاوت وجود دا

[20]. 

در مطالعه حیدر مختاری و همکاران زنان در مقایسه با مردان باورهای 

. در مطالعه شعبانی وردکی و [21]معرفتی در سطح باالتری داشتند 

شناختی دانشجویان خدابنده اویلی و همکاران نیز بین باورهای معرفت

. نمره [23, 22]داری وجود نداشت بر حسب جنسیت تفاوت معنی

شناختی گروه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به باورهای معرفت

 به یاپزشکی، علوم آزمایشگاهی، فوریت پزشکی و بهداشت حرفه

بوده است. با توجه به اینکه در بین  تردهیچیداری پطورمعنی

دانشجویانی که در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پذیرفته 

اند دانشجویان رشته دندانپزشکی تراز قبولی باالتری در مقایسه با شده

ها دارند شاید بتوان اینگونه عنوان نمود که افرادی با تراز سایر رشته

 یهابولی در کنکور سراسری دارای کیفیت باالتری از نظر مؤلفهباالتر ق

شناختی از قبیل مرجعیت دانش، میزان و ثبات دانش، باورهای معرفت

شناختی . باورهای معرفتباشندینحوه یادگیری و سرعت یادگیری م

گروه دانشجویان پرستاری نسبت به علوم آزمایشگاهی و بهداشت 

بوده است. باورهای  تردهیچیداری پبه طورمعنی یاحرفه

شناختی گروه دانشجویان بهداشت عمومی نسبت به بهداشت معرفت

ها در باورهای این تفاوت بوده است تردهیچیداری پطورمعنی یاحرفه

آموزشی  یهایژگیبه دلیل و تواندیشناختی دانشجویان ممعرفت



 

85 

 1398 پاییز ،3 شماره ،11 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

ی پور نیز این تفاوت مشاهده شد آنها باشد. در مطالعه معنو یهارشته

[20]. 

شناختی دانشجویان بر در مطالعه شعبانی وردکی بین باورهای معرفت

 حسب رشته تحصیلی تفاوت معنادار بوده است. به بیان دیگر، بین

های الهیات و تربیت بدنی با شناختی دانشجویان رشتهباورهای معرفت

های علوم تربیتی، ادبیات، و علوم اداری و اقتصادی دانشجویان رشته

. در مطالعه خدابنده اویلی و همکاران [22]تفاوت معناداری وجودداشت 

 پزشکی و غیر یهاشناختی دانشجویان دانشکدهمعرفتبین باورهای 

طالعه حیدر در م [23]پزشکی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد 

علوم فنی  یهامختاری و همکاران میانگین نمرات این باورها در رشته

ها و در دوره دکتری بیشتر بوده است و مهندسی بیشتر از دیگر رشته

شناختی دانشجویان مورد مطالعه در مقاطع . نمره باورهای معرفت[21]

ود. دار بتحصیلی مختلف متفاوت بود و این تفاوت از نظر آماری معنی

اری ددانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به سایر مقاطع به طورمعنی

داشتند. در مطالعه خدابنده اویلی  یتردهیچیشناختی پباورهای معرفت

و همکاران دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان دوره 

. نمره [23]داشتند  یتردهیچیشناختی پکارشناسی باورهای معرفت

شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری باورهای معرفت

سالمندی نسبت به پزشکی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری، 

د.. بو تردهیچیداری پبه طورمعنی یافوریت پزشکی و بهداشت حرفه

شناختی دانشجویان مورد مطالعه درترم های نمره باورهای معرفت

دار داشت. تنها نمره باورهای تحصیلی مختلف از نظر آماری تفاوت معنی

داری تفاوت داشت طورمعنی 7و ترم  1شناختی دانشجویان ترم معرفت

بود. در مطالعه شعبانی وردکی  7کمتر از ترم  1و نمره دانشجویان ترم 

ای اول، دوم، سوم و چهارم راجع به ساده هبین اعتقاد دانشجویان سال

بودن، مطلق بودن، سریع بودن و ذاتی بودن دانش تفاوت معناداری 

 .[22]وجود نداشت 

دختر و پسر راهبردهای خودنظم دهنده متفاوتی داشتند و  انیدانشجو

دار بود. دانشجویان دختر بیشتر از پسرها این تفاوت از نظر آماری معنی

اند. بر خالف نتایج حاصل از راهبردهای خودنظم دهنده استفاده نموده

از این مطالعه، در مطالعه قمی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی قم 

در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر  [25]و همکاران  و بابایی امیری [24]

ری مشخص شد که بین استفاده از راهبردهای فراشناختی در دو جنس 

ن نتیجه غیر منتظره ممکن است ناشی تفاوت معناداری وجود ندارد ای

ها در مطالعات قمی و بابایی امیری باشد. دانشجویان ازحجم کم نمونه

متأهل و مجرد راهبردهای خود نظم دهنده متفاوتی داشتند و این 

دار بود. نمره راهبردهای خودنظم دهنده تفاوت از نظر آماری معنی

 داریی تفاوت معنیتحصیل یهادانشجویان مورد مطالعه بین رشته

داشته است. دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی در 

مقایسه با دانشجویان رشته پزشکی، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی، 

داری بیشتر بود. به طورمعنی یااتاق عمل، هوشبری و بهداشت حرفه

ت ثببین راهبردهای شناختی و خرده مقیاس ساده بودن دانش رابطه م

دار آماری وجود داشت به طوری که با باور ساده بودن دانش و معنی

فته ولی این یا ابدییاستفاده از راهبردهای شناختی یادگیری افزایش م

زیاد مطمئن نباشد با توجه به اینکه ضریب همبستگی کوچک  تواندیم

های توانایی ذاتی است. بین راهبردهای شناختی و خرده مقیاس

دار آماری وجود داشت. یادگیری سریع رابطه منفی و معنی یادگیری و

ممکن است بیانگر این باشد که با باورهای ساده انگارانه در مورد دانش 

. بین شودیمنجر به استفاده کمتر از راهبردهای شناختی یادگیری م

راهبردهای شناختی و خرده مقیاس قطعیت دانش و منبع دانش رابطه 

ود نداشت. بین راهبردهای فراشناختی و مدیریت دار آماری وجمعنی

دار آماری منابع و خرده مقیاس ساده بودن دانش رابطه مثبت و معنی

وجود داشت ولی بین راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع و قطعیت 

های توانایی ذاتی یادگیری و یادگیری سریع رابطه دانش، خرده مقیاس

داشت. در مطالعه بارنارد و همکاران نیز دار آماری وجود منفی و معنی

نتایج نشان داد که رابطه مستقیم میان باورهای معرفت شناختی و 

مهارت یادگیری خودتنظیمی در سطح باالیی در فضای آموزش مجازی 

وجود دارد و بنابر نتایج این تحقیق هر چه فرگیران باور معرفت شناختی 

ری خود تنظیمی آنها درمحیط داشته باشند، مهارت یادگی یتردهیچیپ

بردهای شناختی و بین راه [26]آموزش مجازی بیشتر خواهد بود 

گذاری درونی رابطه گیری هدف، ارزشهای خودکارآمدی، جهتمؤلفه

دار آماری وجود داشت با توجه به اینکه انگیزش و مثبت و معنی

تقیم مس ریمتغیرهای انگیزشی بر کارکردهای شناختی دانشجویان تأث

یو معناداری دارند و آموزش و بکارگیری راهبردهای شناختی نیز م

گیری هدف، متغیرهای انگیزشی نظیر خودکارآمدی، جهت ندتوا

عنوان نمود  توانیقرار دهد، م ریگذاری درونی را تحت تأثارزش

 ندینمایدانشجویانی که بیشتر از راهبردهای شناختی استفاده م

باورهای انگیزشی باالتر و درنتیجه میزان یادگیری، عملکرد و پیشرفت 

بین راهبردهای شناختی و اضطراب  یتحصیلی بیشتری دارند. ول

 دار آماری وجود نداشت.امتحان رابطه معنی

های خودکارآمدی، بین راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع و مؤلفه

دار آماری گذاری درونی رابطه مثبت و معنیگیری هدف، ارزشجهت

 دار آماری وجود ندارد.وجود دارد ولی با اضطراب امتحان رابطه معنی

ممکن است زمانیکه فرد خودکارآمدتر و هدفمندتر باشد و برای 

یادگیری ارزش بیشتری قائل باشد از مجموعـــه فرآیندهـــای برنامه 

ریزی، بازبینی و اصالح فعالیتهای شناختی و از تدابیر یادگیری برای 

احاطه برتکالیف دشــوار و پافشــاری بیشتری در انجــام آنها و 

ـــه فرآیندهـــای برنامه ریزی، بازبینی و اصالح همچنین مجموع

. محدودیت بردیفعالیتهای شناختی تدابیر یادگیری را بیشتر به کار م

ی، لذا روابط مشاهده نمباشدیاصلی این مطالعه مقطعی بودن آن م

با بررسی  شودیدلیل بر علیتی بودن آن باشد پیشنهاد م تواند

دانشجویان در یک دوره زمانی تغییرات در مورد باورهای 

شناختی و راهبردهای خودنظم دهنده را بررسی و عوامل مؤثر معرفت

به منظور بررسی  یابر آن را شناسایی نمود. همچنین مطالعات مداخله

اختی شنآموزش و آگاه سازی دانشجویان نسبت به باورهای معرفت ریتأث

ه از راهبردهای یادگیری خودنظم دهنده به منظور پیشرفت در استفاد

 تحصیلی دانشجویان انجام گیرد.

 گیرینتیجه

بی شک دانشجویانی با باورهای معرف شناختی ساده اندیشانه که 

 یهایدچار خستگی، بی انگیزگی و بی اعتمادی به توانمند

 راهبردهای یادگیری مثمر ثمر را توانندی، نمگردندیخویش م

شناختی انتخاب و بکار گیرند. از سوی دیگر باورهای معرفت

عالمانه قوام بخش اعتماد به نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان 
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است و تالش و ممارست خستگی ناپذیر در یادگیری را به دنبال 

قبلی نشان داده بین انتخاب راهبردهای  یهادارد. مطالعه

شناختی رهای معرفتاستراتژی یادگیری خودنظم دهنده و باو

ونتایج این مطالعه  [15]دانشجویان ارتباط مستقیمی وجود دارد 

شناختی و راهبردهای خود نظم ای معرفتکه باوره دهدینشان م

دهنده دانشجویان در دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی در 

 سطح متوسط است.

 سپاسگزاری

این مطالعه حاصل نتایج پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آموزش 

مورخ  9116با کد  (پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اساتید  یهاتیکه بدینوسیله از زحمات و حما باشدی( م26/11/94

محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی خراسان 

 مینمایشمالی و دانشجویان محترم تقدیر و تشکر م
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