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 چکیده 
تدریس  یهامؤلفهشناختی اعضای هیات علمی با پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین باورهای معرفت هدف:

 باشد.اعضای هیات علمی می
نفر از اعضای هیات علمی  023 آماری پژوهش شاملهمبستگی است. جامعه  -روش پژوهش از نوع پیمایشی روش:

گیری شامل های اندازهنفر انتخاب گردیدند. ابزار 761ای تصادفی گیری طبقهدانشگاه شاهد بودند که با استفاده از نمونه
نظور باشد. به مبر روش تدریس میکورس می یرگذارتأث یهامؤلفهشناختی شومر و پرسشنامه پرسشنامه باورهای معرفت

« r»تک متغیره و « t»استنباطی چون؛  یهاآزمونآماری توصیفی به همراه  یهاروشها از آماری داده وتحلیلیهتجز
 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

شناختی اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد در یک بُعدِ نظام باورهای معرفت: های پژوهش نشان داد کهیافته ها:یافته
قطعی » یعنی در ردیف نظام باورهای خام یا سطح پایین قرار دارد ولیکن در دو بُعدِ دیگر آن« سادگی دانش»عنی آن ی
بین ابعاد همچنین  در ردیف نظام باورهای خبره یا سطح باال قرار دارد.« دانش وابسته به منبع بودنِ»و « دانش بودنِ

حفظ »، «های مدیریت کالستکنیک»تدریسِ:  هایبا مؤلفه« دانشساده بودن »شناختی شومر در بُعدِ باورهای معرفت
استفاده از »، «های پرسشگرینمایش مهارت»، «آماده کردن مرور و تمرین برای دانشجویان»، «رفتار مناسب کالسی

داشته وجود مثبت مستقیم و رابطه « کیفیت آموزش»و « برقراری جو مثبت در کالس»، «های مختلف آموزشروش
های استفاده از روش»: های تدریسِبا مؤلفه« قطعی بودن دانش»شناختی شومر در بُعدِ ابعاد معرفت. همچنین بین است

و در  رابطه منفی)معکوس( وجود داشته است« کیفیت آموزش»و « جو مثبت در کالس یبرقرار»، «مختلف آموزش
رابطه  میکورس تدریسِگانه نههای با مؤلفه« بودن دانش وابسته به منبع»شناختی شومر در بُعدِ ابعاد معرفتنهایت بین 

 منفی)معکوس( وجود داشته است.
 به بودند، پزشکی و فنی هایرشتهاز  اعضاء هیات علمی از ایعمده بخش چون که گرفت نتیجه توانمی گیري:نتیجه
 در که؛ چناناندداشته معرفت و دانش از برداشتی چنین خود؛ مطالعه مورد هایپدیده از ناشی تونلیِ و تیز نگاه جهت

  .نگردید مشاهده یافته این پایه علوم و انسانی های علومرشته اعضاء هیات علمیِ بین
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 گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد  دانشیار .7

 دانشگاه شاهد  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشس ارشد کارشنا .2
 یریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائکارشناس ارشد مدی .0

 Email: rahnama_akbar43@yahoo.com * نویسنده مسئول: 

mailto:rahnama_akbar43@yahoo.com


 ...هایشناختی با مؤلفهرابطه باورهای معرفت          752
  

 مقدمه. 1
 دانش عتبارا و یتمحدود، منشأ، ماهیت بررسی هب که است فلسفه هایحوزهاز  یکیشناسی معرفت
 در مهم شناختی سازه یکعنوان به شناختیمعرفت باورهای مروزها. (2233، 7)هوفر پردازدمی انسان
 ،دانش ساختِ چگونگیِ فهم درباره مناسبی بینش که دنشومی محسوب آموزش و یادگیری حوزه

 کنندهمنعکس، حقیقت در شناختیمعرفت رهایباو (.2333، هوفر) آوردمی فراهم افراد توسط
 درجه آید؟میدست به چگونه دانش چیست؟ دانش :قبیل از سؤاالتی با ارتباط در افراد باورهای

 از مجزا دانش آیا دارد؟ وجود دانش برای هایییتمحدود و معیارها چه است؟ چقدر دانش اعتبار
 و متخصص تعامل از یا آیدمیدست به متخصص و صالحیت با افراد توسط فقط و یادگیرنده
 .(2333، 2گرین و دبکر، )رویندران آیدمی دستهب تربیتی هایحوزه گرفتن نظر در با یادگیرنده

 ماهیت ازجمله، آن هایمؤلفه و دانش به یادگیرنده بنیادیِ رویکرد، شناختیمعرفت باورهای    
 مطلق و ضمنی باورهای که است (2377، میونر و هاکان از نقلبه  ؛7993، 0)شومر یادگیری و دانش

 و هوفر ؛9799، 4رونینگ و اسچرا، برونینگ) دهدمی نشان را آن کسب فرآیند و دانش به یادگیرنده
 (.7011، همکاران و جهرمیقربان  از نقل؛ 2335، 6فلدمن و ؛ پالسن7991، 5پنتریچ

 و از (2336، 1الکساندر و )بیول رنددا اجتماعی و فرهنگی ماهیتیشناختی معرفت باورهای    
 و دانش از دادن تصورات فردچگونگی شکل با که گیردمی منشأ شناختیروان و آموزشی هایدیدگاه
 کنند مرتبطاستفاده می اطراف دنیای فهم برای خویش تصورات از مردم چگونه کهاین و دانستن

های متغیر تسهیل در مهمی نقش، تیشناخمعرفت باورهای توسعه (.2373، 1پجارس و )چن است
 ایفاء آموزاندانش یادگیری هایفرصت و شناختی ساختارهای در علمی دانش سازماندهی، مفهومی

 به یادگیری محیط در تأثیرگذار عوامل با آموزاندانش باورهای ارتباط فهم و (2332، 9)الدر کندمی
 آموزش بهبود برای و کندمی کمک سدر کالس در آموزاندانش مشکالت و هاموفقیت تبیین

 جهت در معلمان برای قوی شاخص یکعنوان به تواندمی، این برعالوه (.2331، 73بیول) مؤثراست
  (.2332، 77مر و البایا)ه گیرد قرار استفاده مورد آموزاندانش افکار و رفتار فهم
 مهمی نقش شناختیمعرفت باورهای که دهدمی نشان مختلف هایپژوهش از آمدهدستبه نتایج    
 تفسیر و تبیین، فراشناخت راهبردهای، معلمان آموزش چگونگی، آموزاندانش یادگیری چگونگی در
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 یادگیری هایپارادوکس بر ( غلبه5233، 7اکینز و هاتر، )شومر تحصیلی وظایف در پشتکار، اطالعات
 .کندمی ایفاء (2339، 2اشتال، پایچل، )برامی کنترل فراشناختی و

شناخت معرفت ، شناختیمعرفت شناختی طی چند دهه گذشته با عناوین حاالتِباورهای معرفت    
نخستین کسی است که نظامی از باورهای  0کار رفته است. شومرهشناختی بو تفکر معرفت

و اولین بار به  در زمینه مطالعاتی خود پرداخته« باورها»شناختی مطرح ساخته و به بررسی معرفت
شناختی در ( باورهای معرفت2330) ی شعبانی ورکیو بنا به گفته بندی شدطبقهها باور یله ویوس

 سازی شد.( مفهوم7993شومر ) یبندطبقهطول 

کند و امکان تغییر شناختی در سنین بزرگسالی قوام الزم را پیدا میبه اعتقاد وی باورهای معرفت    
سیستمی کم و عنوان به. وی این باورها را ی در فرد گرددتواند موجب اختالل و سردرگمها میآن

وسیله این امر بدان معنی است که بیش از یک باور وجود دارد که به، بیش مستقل عوض کرد
اگر یک یادگیرنده در بعضی باورها پیچیده باشد  زعم ویبه، گیردوبیش مدنظر قرار میلی کماستقال

 ترینجامع از یکی(. 225: 2330، )شعبانی ورکی چیده باشدباورهای دیگر پی الزم نیست که در

از  بخشی را باورها است. او شومر شناختیمعرفت باورهای مدل، زمینه این در موجود الگوهای
 مورد باورِ نوع پنج دارند. یادگیری بر متفاوتی اثرات که داندمی فراشناخت زیربنایی هایمکانیسم

 سوی در و دانش به یکپارچه و منسجم نگرشی آن یکسوی در که ارندد پیوستاری قرار روی او نظر
 و انسجام به مربوط )باورهای دانش بودن وجود دارد: ساده آن به ابتدایی و سطحی نگرشی دیگر

 منبع، دانش( بودن موقتی بودن یا قطعی به مربوط )باورهای دانش قطعیت، دانش( اجزای ارتباط
 به سرعت مربوط )باورهای یادگیری سرعت ،(یادگیریو  دانش منبع به مربوط )باورهای دانش

، )شومر یادگیری( بودن تجربی یا بودنذاتی به مربوط )باورهای یادگیری تواناییو  دانش( اکتساب
7993.) 

 یک عنوان به. یادگیری و دانش ماهیت درباره شخص باورهای یعنی شناختی معرفت باورهای    
 ابعاد از بعد دو. یکدیگرند از مستقل نسبتاً ابعاد، این و است شده کیلتش مختلف ابعاد از باور نظام

/ ساده دانش: از اندعبات است قرارگرفته تأیید مورد تجربی صورت به که معرفتشناختی باورهای
 هایفعالیت و شناخت درگیری بر است ممکن دانش درباره باورهای. ثابت/ سریع یادگیری و قطعی

 در( 7011) امامی مثال، برای(. 67: 7095 رضایی،) بگذارد تأثیر کالیفت تکمیل برای ضروری
 از استفاده و دانش بودن ساده و یادگیری توانایی بودن ذاتی به باور بین که داد نشان خود پژوهش

 ارتباط به هاپژوهش از دیگر برخی نتایج حال این با. دارد وجود منفی رابطه یادگیری راهبردهای
. اندکرده اشاره یادگیری در خودگردانی و تحصیلی پیشرفت و علم بودن قطعی به باور بین مثبت
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 یادگیری بودن سریع به کمتر که یادگیرندگانی که داد نشان( 7990)شومر پژوهش نتایج مثال برای
 و مستقیم اثر هم شناختیمعرفت باورهای که داد نشان او. هستند باالیی معدل دارای داشتند، باور
 به شومر) گذارندمی تأثیر نیز یادگیری هایروش بر و دارند تحصیلی عملکرد بر غیرمستقیم اثر هم
 (.67: 7095 رضایی، از نقل
شناسی در امتداد یک پیوستار از باورهای خام تا مترقی قرار معرفت، در چارچوب فرضی شومر    
، روشن، ساده ؛ت که دانشمعتقد اس، شناختی خام استگیرد. فردی که دارای باورهای معرفتمی

معین و در احاطه مراجع علمی است و همچنین دانش قطعی و التغیر است. مفاهیم به سرعت 
در مقابل فردی که دارای باورهای  ؛ذاتی است ،شوند و اساساً توانایی یادگیرییادگرفته می

پیچیده است و  بلکه موقتی و، شناختی مترقی است بر این باور است که دانش قطعی نیستمعرفت
)شعبانی  مانند استدالل یاد گرفتسطح باال  تدریج از طریق فرایندهای تفکریِتوان بهآن را می

 یدامنه با شناختیمعرفت باورهای بررسی یحوزه سه از نیز (2337) 7البی (.7016، ورکی
 (.2377، ارانهمک و 2یلدیران از نقلکند )می یاد زیر شرح به، آن از پس ایگسترده تحقیقات

؛ 2336، 4تئو و خایین، 0)چای شناختیمعرفتباورهای  تغییرات و رشد ماهیت بررسیی حوزه (7
 (.7993، ؛ شومر2334، 1هاریسون و 1وکیری، 6پنتریچ، 5کنلی

 تفکر، استدالل، فهم در شناختیمعرفت باورهای نقش یبازدارنده و کنندهتسهیل عوامل یحوزه (2
 .(2377، 77پالمونس ؛2337، 73پردیولویس، 9لیبرون) یادگیری و

 (.7996، 72هاسوش) دانشگاه و اساتید معلمان یجامعه در شناسیمعرفت ماهیت بررسی یحوزه (0

تربیت بحث ومحصول اصلی تعلیمعنوان بهاز آن نظر که درباره حقیقت معرفت  شناسیمعرفت    
معرفت  (.7991، اسمیت) دهدمعلمان قرار می های گوناگون و متنوعی را پیش رویدیدگاه، کندمی

لذا ، دهدای از محتوای برنامه درسی و تعامالت آموزشی و پرورشی را تشکیل میبخش عمده
نشان کرد یابد. باید خاطرشناسی یا نظریه دانش برای مدرسان و مربیان اهمیتی حیاتی میمعرفت

کار دارد. این وجوه شامل ود با معرفت سروهای تربیتی خکه معلم و مدرس در اکثر وجوه فعالیت
انجام جایگاه مدرس در نظام آموزشی و سر، رابطه دانشجو و استاد، برنامه درسی، های تدریسروش
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های دانشجویان را در اندوزی و ماهیت ارزشیابی از آموختهدانش ،نحوه تلقی مدرس از فرایند دانش
تربیت متضمن تدریس وجا که تعلیماز آن (.7999 ،میلر و میلر از نقل به، 7016، )امیری گیردیبرم

 یمحتومعلم و  ،سازنده بین فراگیردر آن به نحوه ایجاد تعامل  وو تدریس متضمن معرفت است 
منبع و فرایندهای  ،نحوه تدریس و تلقی استاد و شاگرد از ماهیت، شودبرنامه درسی( پرداخته می)

بخش مهمی از فلسفه در عنوان بهشناسی معرفته است. ای پیدا کردکسب دانش اهمیت ویژه
 ثیر به سزایی دارد.أیادگیری ت-های یاددهینحوه آموزش علوم و تعیین شیوه یریگجهت

ترین مسائلی است که بازخوردهای مناسب برای کیفیت تدریس در دانشگاه ازجمله مهم    
ریزی آموزشی راهبردی ر خصوص برنامههای اساسی دگیریمسائل آموزشی و تصمیم وتحلیلیهتجز

آموزشی قرار دهد؛ مدرسان با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در  مسئوالنتواند در اختیار را می
های آموزشی و در نتیجه افزایش کیفیت ها و روشجریان تدریس قادر خواهند بود به اصالح شیوه

 (.7015، )ذوالفقار تدریس خود بپردازند
های اصلی آن لفهؤه کیفیت مطلوب تدریس در گرو عوامل مختلفی است که توجه به مدستیابی ب    

جا که ای است و از آن)دانشجو( دارای اهمیت فزاینده )مدرس( و چه از نظر فراگیر چه از نظر استاد
شناختی هر دو طیف درگیر در امر تدریس یعنی هم مدرسان و هم دانشجویان در باورهای معرفت

پرداختن به آن و تحقیق پیرامون  بنابراین، ن کیفیت تدریس و یادگیری نقش بسزایی داردباال برد
 های دانشگاهی باشد.توجه به ارتقاء کیفیت آموزش امروزیِ یهاضرورتاز ، تواندآن می

شناختی و تحقیقاتی که هدف آنها بررسی رابطه بین باورهای معرفت، 7963از اوایل دهه     
نخستین کسی است که به توصیف باورهای افراد در ، (7913) 7آغاز گردید. پری، استیادگیری بوده 

پرداخته است. ، یابدکه چگونه آن باورها در طول زمان تغییر میخصوص دانش و یادگیری و این
 عدبهای غیرمستقیم و طولی با دانشجویان دانشگاه بود. سال، نظریه وی بر مبنای مصاحبه طوالنی

 گر کار وی را پیگیری و تکمیل نمودند.محققان دی
کید أان و رفتار تدریس آنان را مورد تشناختی معلمتحقیقات اخیر رابطه میان باورهای معرفت    

گیری شناختی معلمان و مدرسان به نوع تصمیماند. این محققان برآنند که باورهای معرفتقرار داده
ثیرگذار أ، مدیریت کالس و یادگیری توسط آنانروش تدریس انتخاب شده ت، آنان در کالس درس

ترند و تر و دموکراتیکخالق، شناختی مترقیعالوه معلمان و مدرسان دارای باورهای معرفت. بهاست
در ، (7996) 0و راسنسکی 2مثال آریدوندوعنوان به. دهندبا فراگیر همدلی بیشتری از خود نشان می

ای برخوردارند نسبت به معلمانی که پیچیده ناسیشاز معرفتافتند که معلمانی که تحقیق خود دری
بیشتر استفاده ، شناختی خام هستند از راهبردهای تدریس ساختارمنددارای باورهای معرفت

                                                           
1. Perry 

2. Rassensky 

3. Aridondo 
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تواند بر شناختی میباورهای معرفت 2برونلی و نایلون، زعم تایکلبه(. 2335، 7)تایکل کنندمی
، بر آن برثر واقع شود و عالوهؤم، متفاوت های یادگیریِهای تربیتی مربیان در محیطفعالیت

بر این اساس  .(1 :2335 ،تایکل و همکاران) ثیر بگذاردأفرایندهای شناختی ایشان در نقش رهبری ت
هایی که شناختی نه تنها بر رفتار مدیران بلکه بر رفتار معلمان و مربیان و تمامی آنباورهای معرفت

 .ثیرگذار باشدأتواند تانسان سر و کار دارند می تربیت نوعوبا تعلیم
است و  تحولقابلافراد رشد یابنده و  یشناختمعرفتتایکل و همکاران معتقدند که باورهای     
تربیت و ، های رسمی و غیررسمی متحول شود. این باورها از طریق تدریستواند از طریق آموزشمی

 .یر و دستکاری استیدهد قابل تغثیر قرار میأاد را تحت تفرایندهای شناختی افرسایر تجاربی که 
 هایویژگی یکی ازعنوان بهن امر شود که ایجا مهم تلقی مینآتغیر و تحول در باورهای معرفتی تا 

 .(9 :2335 ،تایکل و همکاران) بندی شده استادگیرنده دستههای یسازمان
بر نقش که امروزه محققان زیادی  کنندیان میخود ب در تحقیق (7014) همکاران و لطیفیان    

دارند. تحقیقات نشان داده که باورهای  یدتأکو کیفیت تدریس  یشناختمعرفتکلیدی باورهای 
که باورهای  به این نتیجه رسیدندآنان  همچنین .دناسی با کیفیت تدریس ارتباط دارشمعرفت
ای بخواهد تی تأثیرگذار هستند و اگر جامعههای شناخشناسی بر اهداف پیشرفت و استراتژیمعرفت

کنند که قادر به تولید  یترا تربهای آن جامعه دانشجویانی باید دانشگاه، در راه پیشرفت گام بردارد
تواند سهم شناسی میعلم و تکنولوژی باشند بنابراین تربیت دانشجویانی با باورهای عمیق شناخت

ثیر عواملی گوناگونی شکل أت تحتاما این باورها ؛ دعظیمی در رشد علمی جامعه داشته باش
های اولیه زندگی گرفته تا جو علمی موجود در از تعامل کودک با والدین در سال، گیردمی

 ها.دانشگاه
 رابطه بررسی به ساختاری معادالت مدل قالب در پژوهشی در (7011) همکاران لواسانی و    

 یادگیری تنظیم با انگیزشی ساختارهای و اطالعات ردازشپ راهبردهای، شناختیمعرفت باورهای
 و دهی نظم خود هایمهارت در افراد شناختیمعرفت باورهای، آن نتایج براساس که پرداختند

 امامی .است بوده ثرؤم یادگیری( رویکردهای هایلفهؤم از )یکی یادگیری راهبردهای از استفاده
شناختی با راهبردهای یادگیری و پیشرفت رهای معرفتدر پژوهشی با عنوان رابطه باو (7011)

به این نتیجه رسید که بین باورهای ، های دخترانهآموزان سال دوم دبیرستانتحصیلی در دانش
 ذوالفقار و مهرمحمدی داری وجود دارد.یمعن هفت تحصیلی رابطرشناختی و یادگیری و پیشمعرفت

دهنده کسانی هستند که باالترین میزان ین افراد آموزش( در پژوهش خود دریافتند؛ که بهتر7010)
جا که فرایند یادگیری یک فرایند پیچیده است حتی کنند. از آنیادگیری را در دانشجویان ایجاد می

دهنده ممکن است تنها نقش کوچکی در یادگیری دانشجویان داشته باشند. ماهرترین افراد آموزش

                                                           
1. Tickle 

2. Tickle, Brownlee & Nailon 
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ط میان کیفیت تدریس و یادگیری دانشجویان از طریق گسترش های اخیر نیاز به ارتبادر سال
های اعتبارسنجی احساس شده و در بین برنامه یداساتو  دهندگانآموزشهای رشد و توسعه برنامه

 ها قرار گرفته است.دانشکده

توسط متغیرهای شناختیِ مختلف تحت تأثیر قرار ، اخص طوربهفرآیندهای یادگیری و تدریس     
؛ 7993، ؛ شومر7913، )پری باشدمی« یشناختمعرفتباورهای »ترین آنها شامل یرند که مهمگمی
 بر شناختیمعرفت باورهای که دهندمی نشان آموزشی تحقیقات(. 2331، 2؛ فان2335، 7کانو

 از نقل به، 7993، )شومر است تأثیرگذار ذهنی هاییادگیری نتایج و یادگیری رویکردهای
چه که آن دریافتند( در تحقیق خود 2335) 0همکارانو  بوچل (.2339، مکارانه و کیزیلگونس
باورهای طور چشمگیری بر به گیردمورد استفاده قرار میتدریس در شود و روشی که تدریس می

 (.2333، )هوفر گذاردمیثیر أ، تآموزان درباره دانش و حوزه تحقیق و مطالعهدانششناختی معرفت
بیانگر نوع نگاه و تلقی آنان در  تادانشناختی اسها و باورهای معرفتسبک، نکات فوق با توجه به    

صورت تواند بهباشد و میشناخت و ایجاد معرفت در دانشجویان می، خصوص فرایند یادگیری
جا که یکی از از آنمستقیم و غیرمستقیم با نحوه و چگونگی کیفیت تدریس آنان مرتبط باشد. 

باشد و این داف آموزش عالی تربیت دانشجویان برای نیل به پیشرفت همه جانبه میترین اهمهم
، حفظ رفتار مناسب کالسی، توانایی مدیریت کالس تاداناس گردد کهدر صورتی محقق می، هدف

های نمایش مهارت، مرور و تمرین برای دانشجویان، آماده کردن، تمرکز و توجه به درس
برقراری جو مثبت ، های مختلف آموزشاستفاده از روش، کر و حل مسألهراهبردهای تف، گریپرسش

رابطه بین  پژوهش حاضر به بررسی در این راستا، در کالس و کیفیت آموزش را داشته باشند
علمی دانشگاه شاهد پرداخته و برای این  هیأتهای تدریس اعضای لفهؤشناختی با مباورهای معرفت

 ذیل پاسخ دهد. تاالؤبه س منظور سعی دارد
وابسته بودن »، «بودن دانشقطعی»، «ساده بودن دانش)» شناختیمعرفتوضعیت ابعاد باورهای  (7

 علمی دانشگاه شاهد چگونه است؟ هیأتاعضای «( به منبع دانش
وابسته بودن به ، قطعی بودن دانش، )ساده بودن دانش شناختیمعرفتآیا بین ابعاد باورهای  (2

 علمی دانشگاه شاهد رابطه معنادار وجود دارد؟ هیأتهای تدریس اعضای مؤلفهمنبع دانش( با 

 
 
 
 

                                                           
1. Cano 

2. Phan 

3. Bechtel et al. 
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 پژوهشروش . 2
یعنی باورهای ، رابطه بین متغیرهاوضعیت و  پژوهش در صدد سنجش کهینابا توجه به 

همبستگی بوده و از  -پیمایشی روش پژوهش از نوع، باشدتدریس می یهامؤلفهبا شناختی معرفت
 آید.می حساببهکاربردی  نوع تحقیقات

 گیرينمونه و روش نمونه، جامعه آماري. 2-1
 بوده 7092-90ت علمی دانشگاه شاهد در سال اجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه اعضای هی

 نفر با 761به حجم  یانمونه، باشد. از جامعه آماری مذکورنفر می 423برابر با  که تعداد آنها
بر اساس  .انتخاب شدصادفی تای طبقهصورت به (7012) گیری سراییونهفرمول نم یریکارگبه

 نفر مرد 729، درصد( 2/22) نفر زن 01، از نمونه پژوهش گردآوری شدهشناختی جمعیتهای داده
( نیز جنسیت خود را مشخص ننموده است. همچنین توزیع درصد 6/3) نفر 7درصد( و  2/12)

 نفر 04به تفکیک دانشکده به قرار: دانشکده علوم انسانی پژوهش  نمونهعلمی  هیأتاعضاء فراوانی 
 /6) نفر 27 دانشکده فنی و مهندسی، (درصد 2/70) نفر 22 نپزشکیدنداکده دانش، (درصد 4/23)

، (درصد 2/1) نفر 72دانشکده کشاورزی ، (درصد 6/9) نفر 76دانشکده علوم پایه ، (درصد 72
 نفر 9( و دانشکده هنر درصد 1/4) نفر 1دانشکده پرستاری ، (رصدد 9/26) نفر 45دانشکده پزشکی 

 باشد.می (درصد 4/5)
 گیريابزارهاي اندازه. 2-2

  :ه استدر پژوهش حاضر از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد
 5با مقیاس ال ؤس 43این پرسشنامه دارای : (7990) شومر شناختیمعرفتپرسشنامه باورهای     

قطعی ، شامل ساده بودن دانش) یشناختمعرفتابعاد مختلف باورهای  و شامللیکرت بوده ای درجه
پرسشنامه توسط فردانش و اعتبار محتوایی این باشد. میبودن دانش و وابسته بودن به منبع دانش( 

 ییدتأ ارشد دانشگاه تربیت مدرس( بر روی دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی7016) اسماعیلی
 زارع، (7011امامی )، (7016) پرسشنامه مذکور نیز توسط مرزوقی سازه روائی . همچنیناستشده 

است. پایائی پرسشنامه مذکور با  آمدهدستبه( در داخل کشور 7013) آهو قلندری ( و7011)
 (.7993، )شومر بوده است 14/3محاسبه آلفای کرونباخ به گزارش شومر 

مه ااین پرسشن: ذار بر روش تدریس اعضای هیئت علمی میکورسهای تأثیرگپرسشنامه مؤلفه    
حفظ ، های مدیریت کالستکنیکو شامل ابعاد؛  ای لیکرت بودهدرجه 5با مقیاس  سؤال 65دارای 

نمایش ، مرور و تمرین برای دانشجویان، کردنآماده، تمرکز و توجه به درس، رفتار مناسب کالسی
برقراری ، های مختلف آموزشاستفاده از روش، فکر و حل مسألهراهبردهای ت، های پرسشگریمهارت

و  ایی پرسشنامه مذکور توسط فراهانیاعتبار محتو .باشدجو مثبت در کالس و کیفیت آموزش می
چنین هماست.  شدهیید أنفر از اساتید حوزه تدریس و آموزش ت 1( به استناد نظرات 7093) ییضیا

 باشد.می 19/3 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر بابا استفاده از  پایائی پرسشنامه
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 ها تحلیل داده روش. 2-3
های استنباطی های آماری توصیفی به همراه آزمونها از روشآماری داده وتحلیلیهتجز منظوربه

گام استفاده بهرگرسیون گام و ضریب« R»، ضریب همبستگی پیرسون« r»، تک متغیره« t»چون؛ 
 ست.شده ا

 

  ي پژوهشهایافته. 3
، «بودن دانشقطعی»، «ساده بودن دانش)» شناختیوضعیت ابعاد باورهای معرفت»ال ؤدر بررسی س

نتایج آزمون  ؛«ه شاهد چگونه است؟علمی دانشگا هیأتاعضای «( وابسته بودن به منبع دانش»
و « یک پاسخ بودن دنبالبه»و زیر ابعاد « ساده بودن دانش» بُعدِآماری در خصوص وضعیت 

 tحاکی از آن است که ، علمی دانشگاه شاهد هیأتاعضای « اجتناب از تلفیق اطالعات علمی»
عبارت دیگر شود. بهبنابراین فرض صفر رد می، باشدتر میمشاهده شده از مقدار بحرانی جدول بزرگ

 بودن و دنبال یک پاسخبه، بودن دانش توان دریافت که میزان سادهبا عنایت به نتایج مذکور می
دار یدانشگاه شاهد به لحاظ آماری معن علمی هیأتدر بین اعضای  اجتناب از تلفیق اطالعات علمی

 (.7)جدول  بوده است
 

 در بین  ابعاد آن وضعیت ساده بودن دانش و در خصوص t-test: نتایج آزمون آماري 1جدول 
 علمي دانشگاه شاهد هیأتاعضاي 

انحراف   میانگین  متغیر
 استاندارد

 

 T  P- Value 

 >333/3  71/1  06/3  25/0  ساده بودن دانش

 >333/3  69/5  53/3  24/0  دنبال یک پاسخ بودنبه -الف

 >333/3  57/73  05/3  21/0  اجتناب از تلفیق اطالعات علمی -ب
 

اعضای « علم قطعی» عدِبُو زیر « بودن دانشقطعی» بُعدِنتایج آزمون آماری در خصوص وضعیت     
تر مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول بزرگ tحاکی از آن است که ، علمی دانشگاه شاهد هیأت

توان دریافت که شود. به عبارت دیگر با عنایت به نتایج مذکور میبنابراین فرض صفر رد می ،باشدمی
دار یشاهد به لحاظ آماری معنعلمی دانشگاه  هیأتعلم قطعی در بین اعضای  قطعی بودن دانش و

 (.2)جدول  دار نشدیبه لحاظ آماری معن« ناب از ابهاماجت» بُعدِبوده است؛ اما زیر 
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 هیأتدر بین اعضاي  ابعاد آن دانش و بودن قطعي یتوضعدر خصوص  t-test: نتایج آزمون آماري 2جدول 
 علمي دانشگاه شاهد

انحراف   میانگین  متغیر
 T  P- Value  استاندارد

 >333/3  -01/5  45/3  13/2  قطعی بودن دانش

 <931/3  01/3  62/3  37/0  اجتناب از ابهام -الف

 >333/3  -14/1  67/3  62/2  علم قطعی -ب
 

 به اتکا»و زیر ابعاد « وابسته بودن به منبع دانش» بُعدِنتایج آزمون آماری در خصوص وضعیت     
مشاهده  tحاکی از آن است که ، علمی دانشگاه شاهد هیأتاعضای « اجعمر از انتقاد عدم»و « مراجع

عبارت دیگر با شود. بهبنابراین فرض صفر رد می، باشدیمتر شده از مقدار بحرانی جدول بزرگ
 از انتقاد عدم مراجع و به اتکا، توان دریافت که وابسته بودن به منبع دانشعنایت به نتایج مذکور می

 (.0)جدول  دار بوده استیدانشگاه شاهد به لحاظ آماری معن علمی هیأتاعضای  در بینمراجع 
 

 ابعاد آن ووابسته بودن به منبع دانش  یتوضعدر خصوص  t-test: نتایج آزمون آماري 3جدول 
 علمي دانشگاه شاهد هیأتدر بین اعضاي  

انحراف   میانگین  متغیر
 استاندارد

 

 T  P- Value 

 >333/3  -32/70  04/3  64/2  منبع دانش وابسته بودن به

 <131/3  -20/4  46/3  14/2  اتکا به مراجع -الف

 >333/3  -01/77  67/3  40/2  عدم انتقاد از مراجع -ب
 

بودن قطعی ،)ساده بودن دانش شناختیآیا بین ابعاد باورهای معرفت» ؛ال دومؤدر بررسی س    
علمی دانشگاه شاهد رابطه  هیأتهای تدریس اعضای ( با مؤلفهوابسته بودن به منبع دانش، دانش

 دار وجود دارد؟یمعن
، های تدریسبا مؤلفه« ساده بودن دانش» بُعدِهمبستگی محاسبه شده در خصوص رابطه بین     

، «ی مدیریت کالسهاتکنیک»های با مؤلفه« ساده بودن دانش» بُعدِحاکی از آن است که بین 
ی هانمایش مهارت»، «دن مرور و تمرین برای دانشجویانآماده کر»، «اسب کالسیمن حفظ رفتار»

کیفیت »و « برقراری جو مثبت در کالس»، «ی مختلف آموزشهااستفاده از روش»، «پرسشگری
ی هاؤلفهـنین با مـوجود داشته و همچ( >35/3P)داری ییم( و معنـ)مستق ه مثبتـرابط «آموزش

 داری مشاهده نگردیدینـرابطه مع «لهأر و حل مسـبرد تفکـراه»و « وجه به درسـرکز و تـتم»
(35/3P>). 

با « ساده بودن دانش» بُعدِاز « دنبال یک پاسخ بودنبه»همبستگی محاسبه شده در مؤلفه     
ی هاتکنیک»های با مؤلفه« به دنبال یک پاسخ بودن»حاکی از آن است که بین ، های تدریسمؤلفه
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دن مرور و آماده کر»، «تمرکز و توجه به درس» ،«فتار مناسب کالسیحفظ ر»، «مدیریت کالس
استفاده »، «لهأراهبرد تفکر و حل مس»، «های پرسشگرینمایش مهارت»، «تمرین برای دانشجویان

 رابطه مثبت «کیفیت آموزش» و« بت در کالسبرقراری جو مث»، «ی مختلف آموزشهااز روش
 ود دارد.وج (>35/3P)داری ی)مستقیم( و معن

ساده بودن » بُعدِاز « اجتناب از تلفیق اطالعات علمی» یهمبستگی محاسبه شده در مؤلفه    
با « اجتناب از تلفیق اطالعات علمی»حاکی از آن است که بین ، های تدریسبا مؤلفه« دانش
رین دن مرور و تمآماده کر»، «حفظ رفتار مناسب کالسی» «ی مدیریت کالسهاتکنیک»های مؤلفه

)مستقیم( و  رابطه مثبت« کیفیت آموزش»و « برقراری جو مثبت در کالس»، «برای دانشجویان
نمایش »، «تمرکز و توجه به درس»ی هاوجود داشته و همچنین با مؤلفه (>35/3P)داری یمعن

 «ی مختلف آموزشهااستفاده از روش»و  «لهأراهبرد تفکر و حل مس»، «ی پرسشگریهامهارت
 (.4)جدول  (<35/3P) داری مشاهده نگردیدیرابطه معن

 

گانه تدریس با ساده بودن دانش و ابعاد آن در بین اعضاي هاي نهضریب همبستگي بین حیطه :4جدول 
 علمي دانشگاه شاهد هیأت

دنبال یک به  ساده بودن دانش  
 پاسخ بودن

 

 
اجتناب از تلفیق 

 اطالعات علمي
 710/3*  277/3*  791/3*  های مدیریت کالستکنیک

 231/3**  401/3**  011/3**  حفظ رفتار مناسب کالسی
 350/3  717/3*  723/3  تمرکز و توجه به درس

آماده کردن مرور و تمرین برای 
 712/3*  019/3**  027/3**  دانشجویان

 776/3  041/3**  241/3**  های پرسشگرینمایش مهارت
 731/3  719/3*  702/3  لهأراهبرد تفکر و حل مس

 744/3  259/3**  235/3*  های مختلف آموزشاستفاده از روش
 047/3**  017/3**  019/3**  برقراری جو مثبت در کالس

 201/3**  066/3**  022/3**  کیفیت آموزش
P≤ 35/3 *             P≤ 37/3 ** 

 

، های تدریسبا مؤلفه« قطعی بودن دانش» بُعدِهمبستگی محاسبه شده در خصوص رابطه بین     
 «ی مختلف آموزشهااستفاده از روش»ی هابا مؤلفه« قطعی بودن دانش»حاکی از آن است که بین 

 (>35/3P)داری ی)معکوس( و معن رابطه منفی« کیفیت آموزش»و  «برقراری جو مثبت در کالس»
، «ر مناسب کالسیحفظ رفتا»، «ی مدیریت کالسهاتکنیک»های وجود داشته و همچنین با مؤلفه

ی هانمایش مهارت»، «شجویانآماده کردن مرور و تمرین برای دان» ،«ستوجه به درتمرکز و »
 .(<35/3P) داری مشاهده نگردیدیرابطه معن «لهأراهبرد تفکر و حل مس»و « پرسشگری
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قطعی » بُعدِاز « اجتناب از ابهام»چنین همبستگی محاسبه شده در خصوص رابطه بین مؤلفه هم    
ی هابا مؤلفه« اجتناب از ابهام»حاکی از آن است که بین مؤلفه  ،های تدریسبا مؤلفه« بودن دانش

)مستقیم( و  رابطه مثبت« ی پرسشگریهانمایش مهارت»و  «حفظ رفتار مناسب کالسی»
تمرکز »، «ی مدیریت کالسهاتکنیک»های وجود داشته و همچنین با مؤلفه ( >35/3P)داری یمعن

، «لهأراهبرد تفکر و حل مس»، «رین برای دانشجویانآماده کردن مرور و تم»، «توجه به درس و
رابطه  «کیفیت آموزش»و  «برقراری جو مثبت در کالس»، «ی مختلف آموزشهااستفاده از روش»

 .(<35/3P) داری مشاهده نگردیدیمعن
قطعی بودن » بُعدِاز « عیعلم قط»محاسبه شده در خصوص رابطه بین مؤلفه « r» چنینهم    

آماده »های با مؤلفه« علم قطعی»حاکی از آن است که بین مؤلفه ، های تدریسبا مؤلفه« دانش
برقراری جو مثبت »، «ی مختلف آموزشهااستفاده از روش»، «دن مرور و تمرین برای دانشجویانکر

وجود داشته و  (>35/3P)داری ی)معکوس( و معن نفیرابطه م« کیفیت آموزش»و  «در کالس
تمرکز و توجه »، «حفظ رفتار مناسب کالسی» ،«های مدیریت کالستکنیک»های همچنین با مؤلفه

داری مشاهده یرابطه معن «لهأراهبرد تفکر و حل مس»و « ی پرسشگریهانمایش مهارت»، «به درس
 (.5)جدول ( <35/3P) نگردید

 

 اعضاي بین در آن ابعاد و دانش بودن قطعي با دریست گانهنه هايحیطه بین همبستگي : ضریب5جدول 
 شاهد دانشگاه علمي هیأت

 علم قطعي  اجتناب از ابهام  قطعي بودن دانش  
 -375/3  -374/3  -330/3  های مدیریت کالستکنیک

 -392/3  719/3*  391/3  حفظ رفتار مناسب کالسی
 339/3  397/3  314/3  تمرکز و توجه به درس

کردن مرور و تمرین برای آماده 
 دانشجویان

 321/3-  732/3  *712/3- 

 -313/3  790/3*  732/3  های پرسشگرینمایش مهارت
 -731/3  351/3  -329/3  لهأراهبرد تفکر و حل مس

 -214/3**  -321/3  -795/3*  های مختلف آموزشاستفاده از روش
 -279/3**  -341/3  -767/3*  برقراری جو مثبت در کالس

 -796/3*  -731/3  -715/3*  کیفیت آموزش
P≤ 35/3 *                P≤ 37/3 ** 

 

های با مؤلفه« وابسته بودن به منبع دانش» بُعدِهمبستگی محاسبه شده در خصوص رابطه بین     
ی هاتکنیک»های با مؤلفه« وابسته بودن به منبع دانش» بُعدِحاکی از آن است که بین ، تدریس

دن مرور و آماده کر»، «تمرکز و توجه به درس»، «حفظ رفتار مناسب کالسی»، «ریت کالسمدی
استفاده »، «راهبرد تفکر و حل مسئله»، «ی پرسشگریهانمایش مهارت»، «تمرین برای دانشجویان
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 یمنف رابطه« کیفیت آموزش» و« برقراری جو مثبت در کالس» ،«ی مختلف آموزشهااز روش
 وجود دارد. ( >35/3P)داری یمعکوس( و معن)

وابسته » بُعدِاز « اتکا به مراجع»چنین همبستگی محاسبه شده در خصوص رابطه بین مؤلفه هم    
با « اتکا به مراجع»حاکی از آن است که بین مؤلفه ، های تدریسبا مؤلفه« بودن به منبع دانش

 (>35/3P)داری ی)مستقیم( و معن رابطه مثبت« آماده کردن مرور و تمرین برای دانشجویان» مؤلفه
، «حفظ رفتار مناسب کالسی»، «های مدیریت کالستکنیک»های و همچنین با مؤلفهوجود داشته 

استفاده »، «لهأراهبرد تفکر و حل مس» ،«ی پرسشگریهانمایش مهارت»، «تمرکز و توجه به درس»
داری یرابطه معن «یت آموزشکیف»و « برقراری جو مثبت در کالس»، «ی مختلف آموزشهااز روش

 .(<35/3P) یدنگردمشاهده 

وابسته » بُعدِاز « عدم انتقاد از مراجع»محاسبه شده در خصوص رابطه بین مؤلفه « r» همچنین    
با « انتقاد از مراجععدم»حاکی از آن است که بین مؤلفه ، های تدریسبا مؤلفه« بودن به منبع دانش

، «تمرکز و توجه به درس» ،«حفظ رفتار مناسب کالسی» ،«یت کالسهای مدیرتکنیک»های مؤلفه
راهبرد تفکر و حل »، «ی پرسشگریهانمایش مهارت»، «یانکردن مرور و تمرین برای دانشجوآماده»

کیفیت »و  «برقراری جو مثبت در کالس» ،«ی مختلف آموزشهااستفاده از روش» ،«لهأمس
 .(6)جدول  وجود دارد ( >37/3P)اری دی)معکوس( و معن رابطه منفی «آموزش

 

 اعضاي بین در آن ابعاد و دانش بودن وابسته با تدریس گانهنه هايحیطه بین همبستگي : ضریب6جدول 
 شاهد دانشگاه علمي هیأت

وابسته بودن به   
 منبع دانش

 

 عدم انتقاد از مراجع  اتکا به مراجع 

 -063/3**  345/3  -079/3**  های مدیریت کالستکنیک
 -011/3**  771/3  -215/3**  حفظ رفتار مناسب کالسی

 -252/3**  301/3  -271/3**  تمرکز و توجه به درس
 -027/3**  717/3*  -793/3*  آماده کردن مرور و تمرین برای دانشجویان

 -251/3**  357/3  -790/3*  های پرسشگرینمایش مهارت
 -071/3**  315/3  -243/3**  لهأراهبرد تفکر و حل مس

 -011/3**  -377/3  -062/3**  های مختلف آموزشاستفاده از روش
 -497/3**  -336/3  -443/3**  برقراری جو مثبت در کالس

 -633/3**  -397/3  -630/3**  کیفیت آموزش
P≤ 35/3 *                   P≤ 37/3 ** 

 

نگر آن است که وضعیت کلی باورهای آماری بیا وتحلیلیهتجزاز  آمدهدستبهنتایج     
بر باشد. عالوهدر حد باال می «ساده بودن دانش» بُعدِعلمی مذکور در  هیأتشناختی اعضای معرفت
در « اجتناب از تلفیق اطالعات علمی»مؤلفه زیر و در حد باال« دنبال یک پاسخ بودنبه»مؤلفه آن زیر
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علمی مذکور  هیأتشناختی شومر در بین اعضای تحد باال بوده است. وضعیت کلی باورهای معرف
در حد « اجتناب از ابهام»مؤلفه زیربر آن در حد پایین بوده است. عالوه« قطعی بودن دانش» بُعدِدر 

شناختی در ی باورهای معرفتلوضعیت ک در حد پایین بوده است.« م قطعیلع»مؤلفه زیرمتوسط و 
اتکا »لفه ؤطورکلی در حد پایین بوده است. در این راستا زیر مهدانش ب« وابسته به منبع بودن» بُعدِ

در حد پایین بوده « انتقاد از مراجععدم»مؤلفه زیرهمچنین  در حد پایین بوده است.« به مراجع
  است.

 بُعدِعلمی مذکور در  هیأتشناختی شومر در بین اعضای اما رابطه بین ابعاد باورهای معرفت    
، «حفظ رفتار مناسب کالسی»، «های مدیریت کالستکنیک»های با مؤلفه« شساده بودن دان»
استفاده از »، «های پرسشگرینمایش مهارت»، «آماده کردن مرور و تمرین برای دانشجویان»

رابطه مثبت « کیفیت آموزش»و « برقراری جو مثبت در کالس» ،«های مختلف آموزشروش
راهبرد » و« تمرکز و توجه به درس» های تدریس نظیر:فهلؤ)مستقیم( داشته است در مقابل با م

 داری را نشان نداده است.یرابطه معن «لهأتفکر و حل مس
استفاده »های تدریس از قبیل: با مؤلفه« دانش قطعی بودن» بُعدِدر  رشناختی شومابعاد معرفت    

رابطه منفی « موزشکیفیت آ»و « جو مثبت در کالس یبرقرار»، «های مختلف آموزشاز روش
، «های مدیریت کالستکنیک»تدریس از قبیل:  هایولیکن با مؤلفه)معکوس( وجود داشته است. 

های نمایش مهارت»، «آماده کردن مرور و تمرین برای دانشجویان» ،«حفظ رفتار مناسب کالسی»
 داری را نشان نداده است.یرابطه معن« لهأراهبرد تفکر و حل مس»و « پرسشگری

علمی  هیأتدر بین اعضای « وابسته به منبع بودن دانش» بُعدِدر  رشناختی شومابعاد معرفت    
، «حفظ رفتار مناسب کالسی»، «های مدیریت کالستکنیک»های تدریس نظیر: با مؤلفه، مذکور

های نمایش مهارت»، «آماده کردن مرور و تمرین برای دانشجویان»، «تمرکز و توجه به درس»
جو  یبرقرار»، «وزشهای مختلف آماستفاده از روش»، «لهأراهبرد تفکر و حل مس»، «یپرسشگر

 )معکوس( وجود داشته است. رابطه منفی« کیفیت آموزش»و  «مثبت در کالس
 هیأتشناختی اعضای دهنده آن است که وضعیت کلی باورهای معرفتنشان همچنین نتایج    

دانش در حد باالست. این در حالی است که زیر « دنساده بو» بُعدِعلمی دانشگاه شاهد در 
دنبال یک پاسخ بودن و اجتناب از تلفیق اطالعات علمی نیز به یلقباز ، های ساده بودن دانشمؤلفه

علمی  هیأتاز دیدگاه اکثریت اعضای  کهدهد طورکلی نشان میهدر حد باالست. معنای این یافته ب
عبارتی در ساده و وابسته به مرجع غیر از خود است. به، قطعی« دانش»دانشگاه شاهد؛ ماهیت 

در « شومر»زعم چنین باوری از دانش به، شناختیهای باورهای معرفتبندی نظامخصوص تقسیم
 آید.به حساب می« یا سطح پایین 7خام»ی هانظام باور، دسته

                                                           
1. naïve 
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قطعی بودن » بُعدِدر علمی مذکور  هیأتشناختی اعضای از طرفی وضعیت کلی باورهای معرفت    
« علم قطعی»و « اجتناب از ابهام»های مرتبط با آن یعنی در حد پایین بوده است و زیرمؤلفه« دانش

دهد که از دیدگاه اکثریت اعضای طورکلی نشان مینیز در حد پایین بوده است. معنای این یافته به
کامالً در جایگاه  ،شناختی آنهاعرفتنظام باورهای م، برخالف یافت باال، علمی دانشگاه شاهد هیأت

یعنی به عبارتی اکثریت آنان معتقد شدند که دانش امری ؛ نظام باوری خام و سطح پایین قرار ندارد
که اکثریت اعتقاد داشتند که دانش امری ساده است. به عبارتی در این بخش از درحالی، قطعی است

بودن دانش مورد تأیید قرار گرفته شده است و لیکن از نظام باوری خام یعنی ساده  بُعددو  یافته
 دانش از نظر پاسخگویان مورد تأیید قرار نگرفته است.« قطعی بودن»

وابسته » بُعدِعلمی مذکور در  هیأتشناختی اعضای از طرف دیگر وضعیت کلی باورهای معرفت    
به  ءتکاا» های مربوطه شامل:هیر مؤلفدر حد پایین بوده است و ز یطورکلبه« به منبع بودن دانش

عدم قطعی ، نیز در حد پایین بوده است. معنای این یافته در تأیید« انتقاد از مراجععدم»و « مراجع
طور هب، تلقی کردن دانش در نزد پاسخگویان است که در سطور باال خاطر نشان گردید. به عبارتی

نظام ، اصلی بُعدِشناختی شومر که در آن دو تکلی باید یادآور شد که بر مبنای نظام باورهای معرف
 -2ی خام و سطح پایین و هاجایگاه باور -7گردد که شامل: ی افراد پیرامون دانش مطرح میهاباور

علمی  هیأتشناختی اعضای نظام باورهای معرفت ؛باشدمی و سطح باال 7«خبره»ی هاجایگاه باور
ی خام یا سطح پایین قرار هادر ردیف نظام باور« دانشسادگی »آن یعنی  بُعدِدانشگاه شاهد در یک 

« وابسته به منبع بودن دانش»و « قطعی بودن دانش»شامل  کهآندیگر  بُعدِلیکن در دو  دارد و
 ی خبره یا سطح باال قرار دارد.هادر ردیف نظام باور، باشدمی

 
 گیريبحث و نتیجه
شناختی و های معرفتعیین نوع رابطه باورهایی که با هدف تمیالدی پژوهش 63از اوایل دهه 

س در گرو یادگیری آغاز گردید. از جانب دیگر دستیابی به کیفیت مطلوب تدری-دهیهای یادمتغیر
 باشدشناختی استادان و معلمان میهای معرفتها باورترین آنه مهمجملعوامل مختلفی است که از

های تحقیق حاضر در قالب (. به استناد یافته2331، و فان 2335، کانو ؛7993، شومر؛ 7913، )پری
جایگاه باورهای خام و سطح  -7شناختی وی یعنی: دو بعد اصلی نظام باورهای معرفت ،نظریه شومر

 هیأتشناختی اعضای باید گفت نظام باورهای معرفت، جایگاه باورهای خبره و سطح باال -2پایین و 
 خام و سطح پاییندر ردیف نظام باورهای ، سادگی دانش علمی دانشگاه شاهد در یک بعد آن یعنی

شامل: اتکاء به  کهآنهای لفهؤدر بعد وابسته به منبع بودن دانش و زیر مگیرد. همچنین قرار می
، (2335) براساس پژوهش تایکل و همکاران، باشددر سطح پایین می انتقاد از مراجعمراجع و عدم

                                                           
1. experted 
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های خاص قرار گیرند تا باورهای موردنظر باید تحت آموزش توان نتیجه گرفت که استادانمی
 شناختی غیرکارآمد را تغییر دهند.معرفت

دانند شناختی را دارای ماهیتی فرهنگی و اجتماعی میمعرفت یباورهاکه محققان با توجه به این    
ثیر شناختی تأو روانتربیتی  هایهمچنین این باورها از دیدگاه ؛ و(2336، )مانند بیول و الکساندر

های مربوط به شناختی در تسهیل متغیرسازی باورهای معرفتتوسعه و روشن کهیناپذیرند و می
های یادگیری دانشجویان نقش اساسی در ساختارهای شناختی و فرصت دهی دانش علمیسازمان

شناختی معرفت منظور بررسی و مشخص کردن ارتباط باورهای(. تحقیق حاضر به2332، )الدر دارد
به اجرا درآمد. ، نظر رشته علمی و تخصص دارا هستنداستادان دانشگاه شاهد که طیف متفاوتی از 

مسبوق به سابقه شناختی معلمان و استادان نکته قابل بحث آن است که بررسی باورهای معرفت
ثیر أتوجه ویژه به ت( تعلق دارد. در 7996، ترین تحقیق در این زمینه به )هاسوشاست و یکی از مهم

 یادگیری شده بود. -های یاددهییندآشناختی مدرسان در فرباورهای معرفت
 های محققانی بود کهید یافتهؤم ،های تحقیق حاضردیگر آن است که یافته توجهقابل ینکته    

را ن های یادگیری اتخاذ شده توسط آنارویکردشناختی مدرسان را بر ای معرفتهگیریثیر جهتتأ
 (.2339، کیزبلگونس و همکاران و 7993، مثال: شومرعنوان به) اذعان کرده بودند

 پژوهشان کرد که استادان مورد های ویژه تحقیق حاضر باید خاطر نشدر خصوص یافته    
در دسته دارندگان نظام  یشناختمعرفتبندی شومر از نظر مختصات طورکلی و بر طبق تقسیمبه

 ینچنشناختی سطحی و خام قرار دارند. فلذا الزم است در مورد علل غالب بودن باورهای معرفت
علمی از  هیأتغالب اعضای  کهینابیشتری صورت گیرد. به ویژه با توجه به  تأملنگرشی تحقیق و 

تواند نشانگر آن باشد که چون بخش می، اندصحه گذاشته دانش تلقی قطعی بودن و ساده بودن را
های به جهت نگاه تیز و تونلی ناشی از پدیده، های فنی و پزشکی بودندستادان از رشتهای از اعمده
در بین استادان علوم انسانی که اند. چنانخود چنین برداشتی از دانش و معرفت داشته مطالعه مورد

و علوم پایه این یافته مشاهده نگردید. همچنین مشخص گردید که این نوع نگرش به دانش با 
 های تدریس فعال و ایجاد جو مثبت در کالس رابطه معکوس دارد.روش

 
 اتپیشنهاد

 هاي آتيبراي پژوهشالف( پیشنهادات 
ی تدریس استادان شناختی و رویکردهاباورهای معرفتهای لفهؤتر هر یک از زیر مبررسی عمیق -7

 .کیفی یهابا استفاده مصاحبه
ثیر تأ های خام و سطح پایین قرار دارند ور دسته باورکه د هاییلفهؤبررسی و کنترل مجدد م -2

 گذارد.منفی بر بازدهی تدریس استادان می
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های تدریس استادان دانشگاه شاهد با سایر شناختی و کاربست الگوهای معرفتمقایسه باور -0
 .هادانشگاه

های تحصیلی هکید بر رشتأشناختی استادان با تباورهای معرفتمقایسه و پژوهش در خصوص  -4
 کنند.آنان و محتوای دروسی که تدریس می

ها مانند علمی با سایر متغیر هیأتشناختی اعضای بررسی و تبیین رابطه باورهای معرفت -5
 ... و علمی و رابطه استاد و دانشجو ءارتقا، های ارزشیابیشیوه

 هاي کاربرديیشنهاد( پب
مفاهیم علمی در خصوص آشنایی بیشتر آنان با  هیأت های آموزشی برای اعضایبرگزاری کارگاه -7

های آموزشی و پژوهشی مرتبط با فعالیت کهآنهای مختلف و جنبه شناختیهای معرفتباور
 است.

 شناختی آنانهای معرفتعلمی در خصوص نوع باور هیأتبازخورد به اعضای انعکاس و ، تبیین -2
های تدریس و شناختی آنان بر گزینش شیوهی معرفتیابثیری که جهتأدر ارزشیابی آموزشی و ت

 ارزشیابی دارد.
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