رابطهي بین باورهاي معرفتشناختی و خودکارآمدي تحصیلی دانشجو -معلمان
مهدی برزگر بفرویی ،1مهدی رحیمی ،2کاظم برزگر بفرویی

3

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطهی ابعاد باورهای معرفتشناختی (باور به قطعیت دانش،
ساده دانستن فرایند یادگیری ،توانایی ذاتی یا دگیری ،سریع دانستن فرایند یادگیری) و خودکارآمدی
تحصیلی و تعیین سهم هرکدام از آنها در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
یزد بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد در سال تحصیلی 1393-94
تشکیل میدهند که  300نفر از این افراد به روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای و بر اساس جدول
مورگان و کرجسی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه باورهای
معرفتشناختی (بالیس )2009 ،و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (اون و فرامن )1998 ،استفاده شد.
بهمنظور تعیین پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .دادهها با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که هر چهار باور معرفتشناختی
با خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی معنادار دارند .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ،باور
یادگیری سریع ( )β= -0/24 ،p>0/01و سادگی دانش ( )β= -0/14 ،p>0/05بهصورت منفی
خودکارآمدی تحصیلی را پیشبینی میکنند .به این معنی که دانشجویانی که باورهای خام و سادهانگارانه
دارند از خودکارآمدی پایینی برخوردارند .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که تقویت باورهای
معرفتشناختی میتواند خودکارآمدی تحصیلی دانشجو -معلمان را افزایش دهد.
واژههاي کلیدي :باورهای معرفتشناختی ،خودکارآمدی تحصیلی ،دانشجویان
مقدمه
4

معرفتشناسی مفهوم جدیدی نیست .فالسفه ،معرفتشناسی را بهعنوان منشأ ،ماهیت ،محدودیتها ،روشها و
تبیین دانش انسانی برشمردهاند (هافر .)2002 ،5روانشناسان تربیتی باورهای معرفتشناختی را بهعنوان نظامی از فرضها و
باورهای ضمنی مطلق در نظر میگیرند که فراگیران دربارۀ ماهیت دانش و کسب آن دارند( .برونینگ ،اسچرا و رونینگ،6
1999؛ هوفر و پینتریج1997 ،7؛ پالسن و فلدمن2005 ،8؛ به نقل از کمالی زارج و همکاران .)1392 ،در دهه 1990
مطالعات این حوزه از رویکردهای تکبعدی سنتی به مفهومسازی و اندازهگیری باورهای معرفتشناختی پا فراتر گذاشته و
این سازه را بهعنوان نظامی چندبعدی از باورها دربارۀ ماهیت دانش مجدداً مفهومسازی کردند .این سازهها در طول
پیوستاری که در یکسر آن باورهای خام و سادهلوحانه و در طرف دیگر باورهای پیچیده و عالمانه وجود دارد ،قرار می-
گیرند(پالسن و فلدمن .)2005 ،شومر )1990( 9مدل یکپارچهای برای باورهای معرفتشناختی پیشنهاد کرد که نسبت به
نظامهای دیگر ،نظاممندتر میباشد .در این مدل باورهای معرفتشناختی در پنج حوزه قرار میگیرد که عبارتاند از:
باورهای مربوط به ساختار دانش( 10دانش ساده  /پیچیده) ،منبع دانش( 1از آراء پیشینیان و متخصصان تا استدالل و
 1کارشناسی ارشد
 2دکترا ،استادیار ،دانشگاه یزد
 3دکترا ،استادیار ،دانشگاه یزد
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epistemology
- Hafaer
6
- Brun, Schraw & Ronning
7
- Hofer & Pintrich
8
- Pallsen & Feledman
9
- Schommer
10
- structure of knowledge
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شواهد علمی) ،ثبات دانش( 2قطعی  /نسبی) ،توانایی یادگیرنده( 3ذاتی  /اکتسابی) و سرعت یادگیری( 4سریع  /تدریجی).
اکثر تحقیقات مربوط به باورهای معرفتشناختی ،درزمینۀ رشد این باورها و ارتباطشان با موفقیت تحصیلی و شیوههای
تفکر و یادگیری و رفع تعلل ورزی دانشآموزان و دانشجویان انجامگرفته است (دریاکوال و بایاکارتوز .)2002 ،،5برای مثال،
هر چه اعتقاد فراگیران به انسجام و یکپارچگی دانش ضعیفتر باشد ،درك ضعیفتر و سطحیتر از مطالب درسی خواهند
داشت و کمتر قادر به نظارت بر یادگیریهای خود خواهند بود .طی سالهای اخیر ،گروهی از محققان به بررسی تأثیر ابعاد
باورهای معرفتشناختی بر متغیرهای انگیزشی پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعات در خصوص رابطه انگیزش و یادگیری
مؤید آن است که هدفمندی در امر یادگیری ،از ملزومات خود ارزشیابی فراگیران از سطح پیشرفت و عملکرد آنان است
(پنتریج .)2000 ،عدهای دیگر از محققان بر این عقیدهاند که اندیشههای معرفتشناختی نیز میتواند بهعنوان نوعی دیگر از
اهداف یادگیری تلقی گردد که قابلیت هدایت عوامل انگیزشی و خود نظم دهی یادگیری را دارد (هافر .)2002 ،نتایج برخی
مطالعات اخیر حاکی از آن است که تأثیر باورهای معرفتشناختی بر جنبههای متفاوت عملکرد شناختی ،میتواند بهطور
غیرمستقیم و از طریق عوامل انگیزشی و عاطفی اعمال گردد (شومر .)2002 ،این یافتهها مؤید آن است که باورهای
معرفتشناختی  ،در انتخاب اهداف انگیزشی و متعاقباً نوع راهبردهای یادگیری نقش دارند و بدین ترتیب بر پیشرفت
تحصیلی نیز تأثیر میگذارند .طی سالهای اخیر ،گروهی از محققان به بررسی تأثیر ابعاد باورهای معرفتشناختی بر
متغیرهای انگیزشی پرداختهاند .ازجمله عوامل انگیزشی که با باورهای معرفتشناختی در ارتباط است ،خودکارآمدی
تحصیلی 6است .خودکارآمدی سازه اصلی نظریه شناختی -اجتماعی بندورا 7است و به معنای قضاوت فراگیران در مورد
تواناییهای خود برای یادگیری قلمداد میشود ،که با تالش ،پایداری و راهبردهای خودتنظیمی در ارتباط است.
خودکارآمدی تحصیلی به اعتقادات فرد در رابطه با تواناییهایشان برای انجام تکالیفی در حوزه خواندن ،نوشتن ،ریاضیات
و ...اشاره دارد (بندورا .)1997 ،افراد با خودکارآمدی تحصیلی باال تمایل بیشتری دارند تا انرژی خود را صرف تحلیل و
حل مسائل کنند؛ بر تکلیفها استقامت نموده و در سطح باالیی به عمل بپردازند ،درحالیکه افراد با خود کارآمدی تحصیلی
ضعیف با ارزیابی دلواپسیها و نگرانیهای خود ،آزردهخاطر شده و به تواناییهای خود با دیدۀ شک و تردید مینگرند و
پیش از تالش برای حل مشکل انتظار شکست دارند و در کنترل فرایندهای تحصیلی ناتوان هستند (بندورا.)2001 ،
تحقیقات نشان داده است که افراد با خودکارآمدی قوی ،تمایل باالتری به سمت برنامهریزی کارآمد ،عملکرد باالتر ،ایدههای
جدید و روشهای جدید برای پاسخگویی به نیازهای افراد دیگر نشان میدهند (پیترسون و همکاران .)2013 ،8یافتههای
تحقیق (هلسچیو1998 ،9؛ وایت میر2004 ،10؛ فان )2008 ،11نشان داد که باورهای معرفتشناختی سطح باال ارتباط
مثبت و معنیداری با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دارند .ناصر و بابران بام )2005( 12نیز نشان دادند که خودکارآمدی
ریاضی بین باورهای معرفتشناختی ریاضی و پیشرفت ریاضی نقش واسطهای دارد .بر اساس این رابطه ،چن و پاژارس13
( ،)2010نیز نشان دادند دانشجویانی که دارای باورهای معرفتشناختی سطح باال هستند خودکارآمدی باالتری دارند و
دانشجویانی که باورهای معرفتشناختی سطح پایین داشته از خودکارآمدی پایینتری برخوردارند .شجاعالدین شهربابک
( ) 1392نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید بین تمامی ابعاد باورهای معرفتشناختی با خودکارآمدی تحصیلی رابطۀ
منفی و معناداری وجود دارد و از بین باورهای معرفتشناختی تنها باور سریع دانستن فرایند یادگیری توانست
1

- sorce knowledge
- stability of knowledge
3
- ability to learn
4
- speed of learning
5
- Deryakulu Buyukozturk
6
- academic self-efficacy
7
- Bandura
8
- Peterson
9
- Holschuh
10
- Whitmire
11
- Phan
12
- Nasser & Birenbaum
13
- Chen & Pajares
2

صفحه44

رابطهی بین باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجو -معلمان

مهدی برزگر بفرویی و همکاران

خودکارآمدی تحصیلی را پیشبینی کند .همچنین برزگر بفرویی و سعدی پور ( )1391در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که باورهای معرفتشناختی عالوه بر تأثیر مستقیم بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی ،بهواسطه خودکارآمدی و
راهبرد خود نظم دهی فراشناختی بر عملکرد تحصیلی تأثیر غیرمستقیم دارند.
بررسی پیشینۀ نظری و پژوهشی نشان میدهد که در سالهای اخیر توجه زیادی به مطالعهی رابطهی باورهای
معرفتشناختی و متغیرهای شناختی و انگیزشی دیگر شده است اما در داخل کشور کمتر پژوهشی به رابطهی باورهای
معرفتشناختی و خودکارآمدی تحصیلی پرداخته است .بنابراین در این پژوهش محقق سعی دارد به بررسی نقش ابعاد
باورهای معرفتشناختی در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان بپردازد .بنابراین با توجه به هدف این تحقیق دو
فرضیه مطرح شد:
 .1بین باورهای معرفتشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .2ابعاد باورهای معرفتشناختی میتوانند خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کنند.
روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی است .جامعۀ آمار ی این پژوهش را تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
فرهنگیان یزد که در نیم سال تحصیلی  1393 - 94مشغول به تحصیل بودند تشکیل میدهند .از این جامعه نمونهای به
حجم  220آزمودنی به شیوۀ نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای انتخاب شد.
ابزار
 .1پرسشنامه باورهای معرفتشناختی :برای سنجش باورهای معرفتشناختی دانشجویان ،از پرسشنامه باورهای
معرفتشناختی بالیس ،)2009( 1استفاده شد .این پرسشنامه  33سؤال دارد و از پرسشنامۀ باورهای معرفتشناختی شومر
( )1993فرم تجدیدنظر شدۀ  64سؤالی مخصوص دانشجویان گرفتهشده است .برزگر بفرویی و سعدی پور ( )1391ضریب
پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/86و برای ابعاد چهارگانۀ این مقیاس ذاتی تلقی کردن،
سریع دانستن فرایند یادگیری ،ساده دانستن دانش ،مطلق دانستن دانش به ترتیب  0/8 ،0/79 ،0/67و 0/75گزارش کردند.
در این پژوهش ه مچنین روایی سازه این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مطلوب گزارششده است .در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/75و برای ابعاد چهارگانۀ این مقیاس نیز بهاینترتیب به دست
آمد :ذاتی تلقی کردن دانش  ،0/78سریع دانستن فرایند یادگیری  ،0/75ساده دانستن دانش  0/81و مطلق دانستن دانش
.0/79
 .2پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :در این تحقیق ،بهمنظور سنجش خودکارآمدی تحصیلی از پرسشنامۀ
استانداردشده خودکارآمدی تحصیلی متعلق به اُون و فرانمن )1998( 2استفاده شد .این پرسشنامه دارای  33گویه است که
نسخۀ فارسی آن به  32گویه تقلیل یافته است .دانشجویان باید بر اساس یک مقیاس  5درجهای از "اطمینان زیاد" تا
"اطمینان کم"به این پرسشنامه پاسخ دهند .اصغری و همکاران ( )1393ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر را 0/91
گزارش کردند .فوالدوند و همکاران ( )1389روایی سا زه این پرسشنامه را در نمونۀ ایرانی با استفاده از تحلیل عامل
اکتشافی و تأییدی مطلوب گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی
 0/89محاسبه شد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار برای ابعاد باورهای معرفتشناختی و سازه خودکارآمدی تحصیلی در جدول  1ارائهشده است.
چنانچه در این جدول مالحظه میشود به ترتیب برای "باور توانایی ذاتی یادگیری" M =22/57 ،و  ،SD =4/38برای "باور
1

- Bayless
- Owen & Froman
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یادگیری سریع" M =21/61 ،و  ،SD =4/72برای باور "سادگی دانش"  M =24/19و  ،SD =4/70برای باور مطلق
دانستن دانش  M =21/36و  SD = 5/90و برای سازه خودکارآمدی تحصیلی  M =100/31و  SD =14/84به دست آمد.
جدول  .1شاخصهاي توصیفی باورهاي معرفتشناختی و خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان

حجم نمونه

پایینترین

باالترین

میانگین

انحراف معیار

متغیرها
توانایی ذاتی یادگیری

220

11

37

22/57

4/38

یادگیری سریع

220

11

35

21/61

4/72

سادگی دانش

220

10

39

24/19

4/70

مطلق دانستن دانش

220

9

42

21/36

5/90

خودکارآمدی تحصیلی

220

51

144

100/31

14/84

ضرایب همبستگی باورهای معرفتشناختی و خودکارآمدی تحصیلی در جدول  2ارائهشده است .نتایج نشان میدهد که
بین چهار باور معرفت شناخی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد .همچنین بین باورها معرفتشناختی
با یکدیگر نیز رابطه مثبت معنادار مشاهده شد.
جدول .2ماتریس همبستگی باورهاي معرفتشناختی و خودکارآمدي تحصیلی

1

متغیر
 .1توانایی ذاتی

3

2

5

4

1

 .2یادگیری سریع

**0/41

1

 .3سادگی دانش

*0/39

*0/20

1

 .4مطلق دانستن

**0/31

*0/29

*0/31

1

 .5خودکارآمدی تحصیلی

*-0/17

**-0/28

**-0/21

*-0/18

1

**p>0/01 *p>0/05
برای پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی بهوسیله باورهای معرفتشناختی از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده
شد.
جدول .3خالصه تحلیل رگرسیون باورهاي معرفتشناختی براي پیشبینی خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان

متغیرهای پیشبین

ضریب

ضریب تعیین

ضرایب غیر

ضرایب

همبستگی((R

R2

استاندار()B

استاندار()β

مقدار t

سطح
معناداری

-0/01

-0/003

-0/04

0/97

-0/76

-0/24

-3/93

0/000

سادگی دانش

-0/44

-0/14

-2/24

0/024

مطلق دانستن

-0/12

-0/06

-0/89

0/37

توانایی ذاتی
یادگیری سریع

0/33

0/11

نتایج جدول  3نشان میدهد که باورهای معرفتشناختی  11درصد از واریانس متغیر خودکارآمدی تحصیلی را تبیین
میکنند و از بین چهار باور معرفتشناختی ،دو بعد یادگیری سریع ( )β = -0/24و سادگی دانش ( )β= -0/14در پیش-
بینی خودکارآمدی تحصیلی نقش معناداری دارند .به این معنی که هرچه نمره دانشجویان در بعد یادگیری سریع و سادگی
دانش پایینتر باشد خودکارآمدی تحصیلی آنها باالتر است.
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مهدی برزگر بفرویی و همکاران

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر باهدف نقش باورهای معرفتشناختی در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت .نتایج نشان
میدهد که باورهای معرفتشناختی رابطه منفی و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی دارند .همچنین مشاهده شد که دو
باور یادگیری سریع و سادگی دانش در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی نقش معنادار دارند و در کل باورهای
معرفتشناختی  11درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی را تبیین کردند .این نتایج با پژوهشهای تزایی و همکاران1
( ،)2011چن و پاژاریس ( ،)2010سیف و مرزوقی ( ،)1388برزگر بفرویی و سعدی پور ( ،)1390شجاع الدین شهربابک
( ،)1391معنوی پور و همکارن ( ) 1391همسو است .بر این اساس دانشجویانی که معتقدند دانش ،یکپارچه ،منسجم ،رشد
یافته  ،مرتبط ،تدریجی ،تغییرپذیر و آزمایشی و موقتی است خودکارآمدی تحصیلی باالتری را تجربه میکنند و برعکس
آنهایی که باورهای خ ام و سطح پایین دارند (مانند ذاتی تلقی کردن توانایی ،ساده دانستن فرایند یادگیری ،سریع دانستن
فرایند یادگیری و مطلق دانستن دانش) ،خودکارآمدیشان پایینتر است .بر طبق این یافتهها ،شومر – ایکینس ()2004
نیز بیان میکنند که به باورِ یادگیرندۀ دارای نظامِ باورهای معرفتشناختی سطحِ باال ،دانش کمتر تغییرناپذیر و بیشتر
تغییرپذیر است که این باورها میتواند بر یادگیری تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد .بهطور خاص ،این یافتهها
ی یادگیری و تدریجی بودن فرایند
نشان میدهند دانشآموزانی که به نسبی و پیچیده بودن دانش ،اکتسابی بودن توانای ِ
یادگیری معتقدند ،درزمینۀ یادگیری احساسِ لیاقت و کارآمدی بیشتری میکنند و بهاحتمالزیاد ،از راهبردهای شناختی
سطح باال از قبیل خود نظم دهی فراشناختی استفاده کرده و به دنبال آن به پیامدهای یادگیری بهتر دست مییابند.
نتیجهای که میتوان گرفت این است که دانشجویان دارای باورهای معرفتشناختی سطح باال ،باورهای انگیزشی سازگارانه
تری دارند .این دانشجویان بهاحتمالزیاد موفقیت و شکستهایشان را به تالش نسبت میدهند .ازآنجاییکه باور یادگیری
سریع و سادگی دانش بر خودکارآمدی اثر آشکاری دارد ،به مربیان و اساتید محترم دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد میشود تا
بکوشند که این باورها را تغییر داده و این باور را ایجاد کنند که یادگیری یک فرایند تدریجی ،پیچیده و مستلزم تالش و
صرف وقت است .در ضمن پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت نقش دانشجو معلمان در آینده برای ارتقاء باورهای
معرفتشناختی دانش آموزان ،پژوهشهای بعدی در جهت شناخت باورهای دانشجو معلمان و رابطه این باورها با متغیرهای
انگیزشی و شناختی دیگر بر روی دانشجو معلمان انجام شود.
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