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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعامل تجربههای محیط تحصیلی با میانجیگری باورهای معرفت شناختی
بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه چمران اهواز بود .روش مطالعه حاضر

کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای علوم
جامعه آماری شامل ٔ
ٔ
همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود.
انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  6932-36بودند ،که تعداد کل آنها  960نفربود .از این تعداد
نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای گرد
ٔ
 513نفر به عنوان
آوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای محیط آموزشی -پژوهشی (گراوند)1531،؛ باورهای
معرفتشناسی شومر ( )1331و خودکارآمدی پژوهشی (صالحی )1531،استفاده شد .نتایج نشان داد که
مدل پژوهش با دادههای گردآوری شده از دانشجویان تحصیالت تکمیلی برازش دارد و باورهای
رابطه تجربههای محیطی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان میباشد .همچنین بین
ٔ
معرفتشناسی میانجی
محیط آموزشی – پژوهشی و تمام مؤلفههای باورهای معرفتشناسی بهجزء باور سریع بودن یادگیری ر ٔ
ابطه
مستقیم وجود داشت ،عالوه بر این بین تمام مؤلفههای باورهای معرفتشناسی بهجزء باور قطعی بودن دانش
رابطه مستقیم وجود داشت ،همچنین بین محیط آموزشی -پژوهشی و
ٔ
با خودکارآمدی پژوهشی

رابطه مستقیم وجود داشت .در مجموع باورهای معرفتشناسی به عنوان یک میانجی
خودکارآمدی پژوهشی ٔ

 .1دانشجوی دکتری ،روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)
yasergaravand2015@gmail.com
 .2دانشیار ،روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3دانشجوی دکتری ،روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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با نفوذ میتواند بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تأثیر گذار باشد ،لذا نقش محوری باورهای
معرفتشناسی باید در کانون توجه مداخالت و برنامه ریزیهای مرتبط با افزایش خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان باشد.

واژگان کلیدی :محیط آموزشی – پژوهشی ،باورهای معرفتشناسی ،خودکارآمدی پژوهشی

مقدمه
پژوهش و تحقیق زمینهساز پیشرفت ،سازندگی و استقالل هر کشور است .برای نیل به این
هدف ،دانشجویان رشتههای مختلف در قالب پایاننامههای دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی
فعالیت میکنند .دانشجویانی که به شایستگی خود اعتقاد دارند میتوانند به تحقیق بپردازند
و در کار پژوهشی موفق باشند .با توجه به گفته سیمور 1در خصوص اهمیت پژوهش و اینکه
اساس کیفیت خدمات ،اجرای پژوهش است و بدون حمایت و عالقه به انجام دادن پژوهش
بنیان تخصص فرومیریزد (آن رو و بک .)4002 ،2محققان بسیاری تالش کردهاند تا
عواملی را که موجب افزایش عالقهمندی دانشجویان به اجرای پژوهش و تولیدات پژوهشی

در دانشگاهها میشوند ،شناسایی کنند .در این راستا بندورا )7991( 3خودکارآمدی را
مطرح میکند که به اهمیت تأثیر باورها یا قضاوتهای فرد بر تواناییهای خود در انجام
وظایف و مسئولیتها داللت دارد .خودکارآمدی پژوهشی به میزان اعتماد شخص به توانایی
خود برای انجام وظایف و فعالیتهای مربوط به پژوهش ،تصمیمگیری برای دنبال کردن
یک پژوهشی ،انجام وظایف مربوط به پژوهش از جستجوی کتابخانهای تا طراحی و انجام
پروژههای تحقیقاتی عملی اشاره دارد ،که شامل تحلیل دادهها ،ترکیب پژوهشها،
جمعآوری دادهها و تکنیکهای نوشتن پژوهش میباشد (مولکین ،باکن ،بتز.)4001 ،4
پیسانتی 5و همکاران ( )4072معتقدند اگر فرد باور کند ظرفیت پذیرش و انجام کاری
را دارد با اطمینان بیشتری اقدام خواهد کرد .مطالعات حاکی از آن است که خودکارآمدی

پژوهشی باال ،عامل مهمی در اجرای موفقیتآمیز پژوهش در دانشجویان تحصیالت تکمیلی
و تمایل به تکرار آن محسوب میشود (کاظم نژاد ماتک ،محبی ،مرادی و صفایی پور،
1. Seymour
2. Unrau & Beck
3. Zimmerman
4. Mullikin, Bakken & Betz
5. Pisanti
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 .)7991بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر خود کارآمدی پژوهشی امری مهم و حائز
اهمیت برای دستاندرکاران و برنامهریزان آموزشعالی کشور میباشد .پژوهشهای اخیر
نشان داده است که چندین عامل در دنبال کردن و انجام دادن فعالیتهای پژوهشی نقش
داشتهاند که ازجمله آنها میتوان به محیط آموزشی -پژوهشی و متغیرهای شخصی دخیل
در خودکارآمدی پژوهشی که ازجمله این متغیرها میتواند باورهای معرفتشناسی باشند را
نام برد (بارد 1و همکاران .)4000 ،محیط آموزشی -پژوهشی عبارت است از عوامل
آموزشی و میان فردی متعددی که بر توسعه پژوهشگری دریک نظام آموزشی نقش دارد

بهطوریکه کلیه این عوامل بر باورهای افراد پژوهش و علم (کوهن وگلسو.)7991 ،2

کوهن ( )7991محیط آموزشی -پژوهشی را شامل دو مؤلفه آموزشی و رابط بین فردی
نه محیط آموزشی -پژوهشی شامل
میداند که بر مبنای این دستهبندی پرسشنامهای را درزمی ٔ

مؤلفههای آموزشی ( 9سؤال) روابط بین فردی ( 8سؤال) تدوین کردند .با نگاهی به
دستهبندی محیط آموزشی -پژوهشی کوهن میتوان فهمید که دستهبندی او بیشتر تأکیدش
بر توانایی ارتباط است و هیچ آیتمی مربوط به محیط فیزیکی دانشگاه و کیفیت تدریس
استادان ندارد.
محیط آموزشی-پژوهشی به دو صورت بر افراد تأثیرگذار است -7 :محیط آموزشی-

پژوهشی مطلوب ،خودکارآمدی پژوهشی افراد را برای انجام پژوهش افزایش میدهد-4 .
محیط آموزشی -پژوهشی کارآمد ،منجر به افزایش نگرش مثبت نسبت به پژوهش و درنتیجه
افزایش عالقهمندی پژوهشی افراد میگردد (کوهن  .)4000همچنین ،محیط زندگی افراد

در شکلگیری باورها و عقاید آنها تأثیرگذار است .گراوند ،کارشکی و آهنچیان ()7992
نیز نشان دادند که محیط آموزشی و پژوهشی میتواند خودکارآمدی دانشجویان را پیشبینی
کند.
3

عالوه بر این باید گفت که ،معرفتشناسی مفهوم جدیدی نیست .فالسفه،
معرفتشناسی را بهعنوان منشأ ،ماهیت ،محدودیتها و روشها و تبیین دانش انسانی

برشمردهاند (هافر .)4004 ،4روانشناسان تربیتی باورهای معرفتشناختی را بهعنوان نظامی از
1. Bard, Bieschke & Eberz
2. Kahn & Gelso
3. epistemology
4. Hafaer
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فرضها و باورهای ضمنی مطلق در نظر میگیرند که فراگیران درباره ماهیت دانش و کسب
آن دارند (پالسن و فلدمن4002 ،1؛ به نقل از کمالی زارج و همکاران.)7994 ،

شومر )7990(2مدل یکپارچهای برای باورهای معرفتشناختی پیشنهاد کرد که نسبت بهنظام
های دیگر ،نظاممندتر هست .در این مدل باورهای معرفتشناختی در پنج حوزه قرار میگیرد
که عبارتاند از باورهای مربوط به ساختار دانش( 3دانش ساده/پیچیده) ،منبع دانش( 4از آراء
پیشینیان و متخصصان تا استدالل و شواهد علمی) ،ثبات دانش( 5قطعی /نسبی) ،توانایی
یادگیرنده( 6ذاتی /اکتسابی) و سرعت یادگیری( 7سریع /تدریجی) .هر چه اعتقاد فراگیران
به انسجام و یکپارچگی دانش ضعیفتر باشد ،درک ضعیفتر و سطحیتر از مطالب درسی
خواهند داشت و کمتر قادر به نظارت بر یادگیریهای خود خواهند بود (پنتریچ8و هافر،

 .)7991نتایج برخی مطالعات اخیر حاکی از آن است که تأثیر باورهای معرفتشناختی بر
جنبهای مختلف عملکرد شناختی ،میتواند ،بهطور غیرمستقیم و از طریق عوامل انگیزشی و
عاطفی اعمال گردد 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 تأثیرگذارند (شومر4004 ،؛ به نقل از برزگر به فرویی ،رحیمی و بفرویی .)7992 ،طی
سالهای اخیر گروهی از محققان به بررسی تأثیر ابعاد باورهای معرفتشناختی بر متغیرهای
انگیزشی پرداختند ،ازجمله عوامل انگیزشی که با باورهای معرفتشناختی در ارتباط است
خودکارآمدیتحصیلی است.
در این راستا چن و پاژاس )4070( 9نشان دادند دانشجویانی که دارای باورهای
معرفتشناختی سطح باال هستند خودکارآمدی باالتری دارند ،همچنین در تحقیق ،پوموک،
سونگور و اوزتکین )4071( 10یافتهها حاکی از این بود دانش آموزان با باورهای
معرفتشناختی پیشرفته ،در علوم بیشتر موفق بودهاند و در میان متغیرهای شخصی مربوط به
1. Pallsen & Feledman
2. Schommer
3. structure of knowledge
4. sorce knowledge
5. stability of knowledge
6. ability to learn
7. speed of learning
8. Pintrich
9. Chen & Pajares
10. Pamuk., Sungur & Oztekin,
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معلم ،خودکارآمدی معلمان و اعتقادات معرفتشناختی پیشرفته ،بهطور مثبت با پیشرفت
علمی دانش آموزان ارتباط داشتند .عالوه بر این زانگ 1همکاران ( )5060نتایج نشان داد
که مفاهیم سطح پایین دانش علمی ،تأثیر مثبتی بر رویکردهای سطح پایین فراگیران در
یادگیری علم ،مفهوم سطح باالتر از یادگیری علم تأثیر مثبتی بر رویکردهای عمیق و تأثیر
منفی بر روی رویکردهای سطحی برای یادگیری علم دارند .همچنین نتایج نشان داد که فقط
رویکردهای عمیق دانش آموزان برای یادگیری علم تأثیر مثبتی بر سطوح پایین یا باالی
خودکارآمدی در یادگیری علم داشتند
از طرفی ،بیشک محیطی که افراد آموزش میبینند و پژوهش انجام میدهند بر
باورهایی که مبنای انجام پژوهش است تأثیرگذار است ،اگر عاملهای تجربه شخصی و
استنتاج جزء عوامل شخصی باشند ،اطالعات حاصل از دیگران به روابط بین فردی و عوامل
محیطی نظر دارد (پارسا .)7989،باور پژوهشی که به باورهای فلسفی محققان بازمیگردد
بر عمل آنها تأثیر میگذارد (برای مثال سوا التی که میپرسد ،موضوعاتی که کاوش
میکند ،انتخاب طرح تحقیق و روش جمعآوری دادهها) .در این رابطه جونز )7918( 2بیان

میدارد آنچه محقق بهعنوان داده جمعآوری میکند بر مبنای پیشفرضهای (خود) و
مقوالت مرتبط است .با این توصیف در رابطه با چگونگی شکلگیری باورهای پژوهشی
پژوهشگران میتوان گفت محیطی که افراد در آن آموزش میبینند یا آموزش میدهند و یا
پژوهش انجام میدهند (محیط آموزشی و پژوهشی) نقش بسزایی در شکلگیری باورهای
پژوهشی افراد دارد (گراوند ،کارشکی و آهنچیان .)7992 ،بنیانهای فلسفی که محیط
آموزشی و پژوهشی در ایجاد آنها نقش دارد ،مبنای تفکرات پژوهشگر را تشکیل میدهد
و او بر مبنای آنها پژوهش انجام میدهد .انجام پژوهش به معنای تجربه کردن پژوهش

توسط پژوهشگر است گلسو؛ مالینکرودت وجاج .)7991( 3واکارو )4009( 4بیان میکنند
ده عنصر محیط آموزشی پژوهشی در تشویق و پرورش عالقهمندی پژوهش در دانشجویان
تأثیرگذار است.

1. Zheng.
2. Jones
3. Gelso; Mallinckrodt & Judge
4. Vaccaro
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زیندی )4004( 1پژوهشی با عنوان " تأثیر پژوهشی دوران لیسانس" انجام دادند ..این

پژوهش بر روی  741نفر از دانشجویان شیمی و زیستشناسی اجرا شد .دانشجویانی که در
پژوهشی دوران لیسانس شرکت داشتند با گروهی از دانشجویان که پژوهشی نداشتند مقایسه
شدند .پاسخی که دانشجویان مشارکتکننده میدادند تأثیر تجربه پژوهشی بود آنها پاسخ
دادند که این تجربیات دارای اهمیت «بسیار» یا «بینهایت» میباشند همچنین بیان کردند که
مهارتهای فردی و شناختی فواید بزرگتر این تجربهها میباشند.
همچنین ،یافتههای (سون ،ژای و اندرمن )5060 ،2نشان داد که خودکارآمدی
دانشجویان در یادگیری ریاضی و استفاده از استراتژیهای کمکی تأثیر مثبتی بر موفقیت
تحصیلی آنان در محیطهای یادگیری قبلی و در کالس درس دارد .عالوه بر این،
خودکارآمدی دانشجویان در یادگیری مشارکتی تأثیر مثبتی بر استفاده آنها از راهبردهای
یادگیری کمکی در هنگام یادگیری درسی در کالس داشت .عالوه بر این در مطالعهی
آزمایشی (چیزیک؛ چیزیک؛ کلوز و گالگو )5060،3با عنوان «توسعه خودکارآمدی
دانشجویان معلمی از طریق آموزش مشترک در محیط یادگیری» نتایج نشان داد که افراد
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل اثربخشی تدریس خود را افزایش دادهاند ،از ارزیابی
و بازخورد منتقدانه استقبال نمودند ،و مهارتهای آموزشی خود در امر تدریس را به اساتید
کالس و ناظران دانشگاه نسبت دادند درصورتیکه شرکتکنندگان گروه مقایسه
مهارتهای آموزشی خود را فقط به اساتید خود نسبت دادند درواقع دید محدودتری در
مورد مهارتهای آموزشی خود نسبت به گروه آزمایش داشتند.
در خصوص اهمیت این پژوهش میتوان گفت با انجام این مطالعه مشخص میشود که
آیا محیطی که دانشجویان در آن به تحصیل و تحقیق مشغولاند و تجربههایی که از این
محیط کسب میکنند بر باورهای پژوهشی آنها تأثیرگذار است و باورهای پژوهشی چه
تأثیری میتواند بر انجام پژوهش در آنان داشته باشد موضوع ازآنجهت دارای اهمیت است
که اگر دانشجویان بر اساس باورهای پژوهشی خود عمل کنند ،انگیزه و پژوهشی آنها

تجربه پژوهشی خود را
ٔ
افزایشیافته درنتیجه به انجام کارهای پژوهشی بیشتر تشویق شده و
باال میبرند .با مرور ادبیات تحقیق ،پژوهشی که بهطور مستقیم به بررسی نقش تعامل بین
1. Zydney
2. Sun., Xie & Anderman
3. Chizhik
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باورهای معرفتشناختی و تجربههای محیط تحصیلی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان
پرداخته باشد مشاهده نشد .بنابراین ،با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر باهدف مشخص
کردن نقش واسطهای باورهای معرفتشناسی ،در ارتباط بین تجربههای محیط تحصیلی و
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه چمران اهواز طراحی شد.

روش
طرح پژوهش ،همبستگی از نوع تحلیل مسیر 1بهعنوان یک روش همبستگی چند متغیری
است .ازنظر هدف ،پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرد؛ چراکه این
پژوهش مربوط به عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان هست .آماری این
پژوهش شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای علوم انسانی دانشگاه شهید چمران
اهواز در سال  32-36بودند.
جدول  .1تعداد جامعۀ دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم انسانی دانشگاه چمران اهواز به تفکیک
دانشکده و مقطع تحصیلی
دانشکده

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

جمع کل

ادبیات و علوم انسانی

66

1

60

اقتصاد و علوم اجتماعی

00

60

30

الهیات و معارف اسالمی

39

3

31

تربیتبدنی و علوم ورزشی

31

9

20

علوم تربیتی و روانشناسی

11

50

602

جمع کل

966

25

960

پژوهش از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدههای علوم انسانی دانشگاه چمران
اهواز (ادبیات و علوم انسانی ،الهیات و معارف اسالمی ،تربیتبدنی و علوم ورزشی ،علوم
تربیتی و روانشناسی ،اقتصاد و علوم اجتماعی) در سال  ،6932-36با نظر به این گفته که
در روششناسی مدل یابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند بین  ۵تا  ۵۵مشاهده

به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین شود (هومن )4831 ،با توجه به اینکه طوالنیترین

ابزار به کار گرفتهشده در این پژوهش دارای  38گویه میباشد ،حداقل حجم نمونه موردنیاز

که  843تن میباشد که به شیوهٔ تصادفی طبقهای انتخاب شدند .هرچند که حجم نمونه در
1. path analysis
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این پژوهش  972نفر تعیین شد اما تعداد  2پرسشنامه به علت مخدوش بودن پاسخها کنار

گذاشته شد و تعداد  970پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت ،لذا نرخ بازگشت پرسشنامه در

این پژوهش  98/2درصد میباشد.

جدول  .2تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم انسانی دانشگاه چمران به تفکیک دانشکده و
مقطع تحصیلی
حجم نمونه
دانشکده

گروه

تعداد نمونه تحصیالت

کارشناسی ارشد

دکتری

ادبیات و علوم انسانی

24

1

28

اقتصاد و علوم

19

8

87

الهیات و معارف

91

9

99

تربیتبدنی و علوم

20

4

24

علوم تربیتی و روان

11

42

90

411

29

970

اجتماعی
اسالمی

علوم انسانی

ورزشی
شناسی
جمع کل

تکمیلی

منبع :مرکز آمار دانشگاه چمران

پرسشنامه محیط آموزشی پژوهشی :جهت ارزیابی تجربه محیط آموزشی-پژوهشی در
این پژوهش ،از پرسشنامه محیط آموزشی-پژوهشی گراوند ( )7997استفاده شد این
پرسشنامه شامل  42گویه و سه زیر محیط آموزشی ( ۸سؤال) ،زیرساختها و امکانات (۸
سؤال) ،کیفیت تدریس ( ۸سؤال) میباشد در این پرسشنامه آزمودنیها به یک مقیاس
پنجدرجهای بر روی طیف لیکرت از ( ۰هرگز) تا ( ۴خیلی زیاد) پاسخ میدهند .برای احراز
روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی) و برای احراز پایایی
پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ اجرا شده است .جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه در
اختیار  ۵نفر از اساتید متخصص در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی قرار گرفته که نتیجه
ارزیابی ضریب توافق  ۸۸درصد بین داوران را نشان داده است .شاخصهای نیکویی برازش
مدل تحلیل عاملی تأییدی) ،x2/df=7/89 ،df=499 ،x2 =201/29
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NNFI=0/90 ،CFI=0/94 ،AGFI= 0/87،GFI=0/81 ،RMSEA=0/104که
نشان داد این مدل برازش خوبی داشته و تائید میشود .همچنین برای احراز پایایی پرسشنامه
از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که نتایج آن برای کل پرسشنامه ( )۰۹۸۰و محیط
آموزشی ( ،)۰۹۸۴زیرساخت و امکانات ( )۰۹۸۵و مؤلفه کیفیت تدریس ( )۰۹۸۰بهدستآمده
است (گراوند.)۵۹۸۵ ،

پرسشنامه باورهای معرفتشناسی ( :)EQشومر ( )0991پرسشنامه  36سؤالی خود را

برای سنجش پنج بعدی معرفتشناختی پیشنهادیاش معرفی کرد .از این پنج بعد
معرفتشناختی ،سه بعد به خود دانش (ساختار ،قطعیت و منبع) و دو بعد دیگر (کنترل و

سرعت) به اکتساب دانش مربوط میشد .در مطالعه شومر  0991تحلیل عاملی خرده

مقیاسها  5عامل را مطرح کرد :ساده بودن دانش ،خاص بودن دانش ،قطعیت دانش ،توانایی
ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع .در این پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته میشود

عقایدشان را درباره هر سؤال در یک مقیاس لیکرت چهاردرجهای از یک (کامالً مخالفم)
تا پنجم (کامالً موافقم) مشخص کند .برخی از سؤالهای پرسشنامه نیز بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشود .نمرات باال در هر عامل حامی از باورهای خام آزمودنیهاست .شومر
این  19گویه را بر اساس نظریه خود در  74طبقه جای داد و بعد بر اساس تحلیل عاملی و با
استفاده از چرخه  2عامل اصلی را استخراج کرد که عبارت بودند از-7 :قطعی بودن دانش،1

 -4ثابت بودن توانایی-9 ،2سریع بودن یادگیری 3و  -2ساده بودن دانش .4پنگ و ینتر جرالد
( )4001اظهار داشتند که روایی محتوایی پرسشنامه معرفتشناختی را صاحبنظران حوزه

5

روانشناسی تربیتی و روایی پیشبین آن نیز بافتهای متعدد یادگیری تائید کردهاند .دوئل و
شومر-آیکینز ،)4007( 6ضریب پایایی  0/12را با استفاده از روش باز آزمایی و ضریب
آلفای کرونباخ را برای هر یک از عوامل پرسشنامه در دامنه  0/19تا  0/28گزارش کردهاند.
پژوهشهای انجامشده در ایران ،ضرایب پایایی برای زیر مقیاسهای پرسشنامه باورهای
معرفتشناختی را دامنه  0/22تا  0/11گزارش دادند (سپهری و لطیفیان.)7981 ،
1. Certain Knowledge
2. Fixed Ability
3. Quick Learning
4. Simple Knowledge
5. Peng & Fitzgerald
6. Duell & Schommer-Aikins
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پرسشنامه خود کارآمدی پژوهشی :برای سنجش خودکارآمدی پژوهشی از پرسشنامه

صالحی ( .)7990استفادهشده که دارای 7عامل خودکارآمدی آماری و تحلیلی ،خود
کارآمدی در مفهومپردازی ،خود کارآمدی درروش و اجرا ،خود کارآمدی در پژوهش
کیفی ،خود کارآمدی در گزارشنویسی ،خود کارآمدی در مهارتها متبحرها و
خودکارآمدی در اخالق میباشد ،در پژوهش وی نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای
شاخصهای  NNFI،NFI،x2\dfبه ترتیب  0/0،97/4،99/19به دست آمد که این
شاخصها حاکی از مناسب بودن سؤاالت پرسشنامه بودند .همچنین برای پایایی آزمون از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است که ضرایب آلفای کل پرسشنامه و خورده
مؤلفههای خودکارآمدی آماری و تحلیلی ،خود کارآمدی در مفهومپردازی ،خودکارآمدی

در مهارتها و تبحرها و اخالق به ترتیب برابر ،0/88 ،0/0،94/0،90/0،97/0،94/91

 0/11و  0/89به دست آورد که همه ضرایب نشان از پایایی رضایتبخش این پرسشنامه
میباشد.

یافتهها
جدول  .7میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی میان متغیرهای موردمطالعه
متغیرها
7
4
9
2
2
1

محیط آموزشی-
پژوهشی
خودکارآمدی
پژوهشی
باور ساده بودن
دانش
باور قطعی بودن
دانش
باور ثابت بودن
توانایی
باور سریع بودن
یادگیری

انحراف

7

25/01

62/96

-

931/25

36/12

0/50

-

36/26

3/10

*0/61

*0/61

-

53/90

9/66

*0/63

0/01

0/51

-

36/91

3/01

**0/55

0/56

0/60

-0/55

-

90/12

9/07

-0/06

0/96

0/65

0/60

0/66

میانگین

معیار

4

9

2

2

1

-
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همانگونه که یافتههای جدول  6نشان میدهد ،خودکارآمدی پژوهشی بزرگترین
میانگین و انحراف معیار ( 931/25و  )36/12و باور قطعی بودن دانش کمترین میانگین و
انحراف معیار را دارد ( 36/26و  .)3/10همچنین ضرایب همبستگی متغیر محیط آموزشی-
پژوهشی با متغیر خودکارآمدی پژوهشی رابطه مثبت ( )0/50دارد؛ و خودکارآمدی
پژوهشی با باور سریع بودن یادگیری بزرگترین ضریب همبستگی ( )0/96را دارا است.
جدول  .5شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی و مدل اصالحشده
مدلها

x2

D
f

x2/df

GFI

AGF
I

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSE
A

مدل

/65
9

6

5/15
6

/33
0

0/00

/66
0

/30
0

/20
0

/29
0

0/62

/03
6

3

/31
0

0/30

/36
0

/31
0

/33
0

/31
0

0/01

پیشنهادی
مدل
اصالحشد
ه

1/26

همانگونه که در جدول  5نشان داده شده است ،شاخصهای مدل پیشنهادی از
برازندگی مناسبی با دادهها برخوردار نیستند لذا ،برای اصالح مدل پیشنهادی دو تعدیل که
دارای بیشترین خطا بودند بر روی مدل انجام گرفت و رابطههای بیمعنی حذف شدند.
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نمودار  .6ضرایب بتا مربوط به مدل اصالحشده رابطه علی محیط آموزشی پژوهشی با خودکارآمدی
پژوهشی با میانجیگری باورهای معرفتشناختی

نمودار  6نشان میدهد که از میان تمام مسیرها در مدل اصالحشده دو مسیر غیر معنیدار
هستند :رابطه محیط آموزشی پژوهشی با باور سریع بودن یادگیری (p) = 0/52 ،β = 0/01
و باور قطعی بودن دانش با خودکارآمدی پژوهشی ()p= 6/02 ،β = 0/00؛ و بقیه مسیرها
معنیدار هستند .نتایج ضرایب غیرمستقیم مدل پیشنهادی با استفاده از روشهای بویت
استراپ ماکرو (پریچر و هیز )5000 ،1در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  .9نتایج ضرایب غیرمستقیم بوت استراپ به روش پریچر و هیز در مدل پیشنهادی
سطح
فرضیه

داده

بوت

خطای

سوگیری

استاندارد

اطمینان
0/32
حد پایین
حد باال

 -6ابطه بین محیط آموزشی و پژوهشی با
خودکار آمدی پژوهشی با میانجیگری باور
سریع بودن یادگیری ،باور ثابت بودن

0/0326

0/0363

-0/0095

0/5060

0/9090
0/3191

1. Preacher & Hayes.
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سطح
فرضیه

داده

بوت

سوگیری

خطای
استاندارد

اطمینان
0/32
حد پایین
حد باال

توانایی ،باور قطعی بودن دانش و باور ساده
بودن دانش
 -6-6رابطه بین محیط آموزشی و پژوهشی
با خودکار آمدی پژوهشی با میانجیگری

0/0065

0/0060

-0/0005

0/0059

باور سریع بودن یادگیری
 6-5ابژه بین محیط آموزشی و پژوهشی با
خودکار آمدی پژوهشی با میانجیگری باور

0/0360

0/6065

0/0033

0/6322

ثابت بودن توانایی
 6-9ابژه بین محیط آموزشی و پژوهشی با
خودکار آمدی پژوهشی با میانجیگری باور
قطعی بودن دانش
 -6-3رابطه بین محیط آموزشی و پژوهشی
با خودکار آمدی پژوهشی با میانجیگری
باور ساده بودن دانش

-0/0369

0/0003

-0/6000

0/0351

-0/0661

-0/0039

0/6903

0/0369

0/6166
0/6009
-0/6563
-0/3005
0/2600
0/2390
0/9310
0/9013

همانطور که در جدول  9مالحظه میشود ،با توجهبهاینکه مقدار حد باال و حد پایین

صفر را شامل نمیشوند یعنی صفر در این بازها قرار نمیگیرد (پریچر و هیز )4008،میتوان
گفتکه متغیرهای باور به ساده بودن دانش ،باور به سریع بودن یادگیری ،بارو به ثابت بودن
توانایی و باور به قطعیت دانش بهعنوان میانجی بین متغیر محیط آموزشی و پژوهشی و
خودکارآمدی پژوهشی قرار گرفتند.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که باورهای معرفتشناسی میانجی بین محیط آموزشی -پژوهشی و
خودکارآمدی پژوهشی میباشند در توجیه این یافته از پژوهش میتوان گفت که
شکلگیری باورهای معرفتشناسی دانشجویان و اینکه طرز تلقی آنها درباره ماهیت دانش،
ماهیت یادگیری و ماهیت هوش چیست ،در تعامل تنگاتنگ با برنامههای درسی و فعالیتهای

یاددهی – یادگیری در آموزش عالی (هوار )5000 ،ازجمله روشهای تدریس ،نظام تشویق
و ارزشیابی ،مواد درسی و محتوا ،ساختار ظاهری و قوانین حاکم در دانشگاهها و نظام
آموزش عالی (خدابنده اویلی ،سبحانی نژاد و فرمهینی فراهانی )6939 ،است و این محیط
که افراد در آن آموزش میبینند و پژوهش انجام میدهند بسته به میزان غنای آن
(هوار )5000،بر باورهایی که مبنای انجام پژوهش هستند تأثیرگذار است (پارسا.)6909 ،
از طرفی پژوهش نشان دادهاند که باورهای معرفتشناسی با مشارکت فعال در یادگیری،
مقاومت و پشتکار ،در مطلب ،حل مسائل ساختار نیافته (دوک و لگت )6330،1مهارتهای
فراشناختی ،پیشرفت و عملکرد تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی (تسای و چونگ5002 ،2؛
بانارد ،پاستون و رز )5001،3و خودکارآمدی تحصیلی (برزگر بفرویی ،رحیمی و برزگر
رابطه معنیداری دارند؛ بنابراین میتوان گفت که محیطهای
بفرویی6933،؛ فانٔ )5003 ،4
آموزشی -پژوهشی با تأثیری که بر باورهای معرفتشناسی دارند بر خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی اثرگذار میباشند و میتواند منجر به افزایش و تقویت آن
گردند .این یافته از مطالعه را تا حدودی میتوان همخوان با پژوهشهای ،زانگ؛ دانگ؛
چانگ و بهاگات ()5060؛ دریاکوال و بایاکوزتورک)5005( 5؛ وایت میر)5003( 6
حاجی یخچالی ،مروتی ،فتحی ( )6939و شجاعالدینی شهربابک ( )6935دانست.
رابطه علی مستقیم بین محیط آموزشی-
ٔ
یافتههای پژوهش همچنین بیانگر وجود

پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی بود .این یافته از تحقیق را اینگونه میتوان تبیین کرد،
احساس اطمینان دانشجویان نسبت به تواناییها و تصور آنها از مهارتهای پژوهشی که
1. Dweck & Leggett
2. Tsai & Chuang
3. Barnard., Paton & Rose
4. Phan
5. Deryakulu & Büyüköztürk
6. Whitmire
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ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر انجام پژوهش و خودکارآمدی در آن میباشند (لئو ،کوالسا

و بیکن )4070،1متأثر از عوامل اجتماعی دانشگاه و محیط آموزشی -پژوهشی (بارد 2و

همکاران )5000 ،میباشند که این عوامل و محیط هم بهصورت مستقیم با آموزشهای
صحیح بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تأثیر دارند و هم بهصورت غیرمستقیم با تأثیر
بر نگرش مثبت به پژوهش منجر به افزایش عملکرد پژوهشی (کوهن )5000،و درنتیجه
خودکارآمدی پژوهشی بیشتر دانشجویان میشوند .این یافته از مطالعه همسو با پژوهشهای،
سون؛ ژای و اندرمن ()5060؛ گراوند ،کارشکی و آهنچیان ()6935؛ تاریان و لوگو

3

( )5065و صالحی ( )6930است.

باورهای معرفتشناسی به جزء باور قطعی بودن دانش با خودکارآمدی پژوهشی ر ٔ
ابطه

علی مستقیم داشتند .در خصوص این یافته میتوان ابراز داشت ازآنجاکه باورهای
معرفتشناسی با عوامل انگیزش و شناختی مؤثر بر عملکرد فراگیران در حیطههای متفاوت
رابطه مثبتی دارند (شوارتز ،پنتریچ ویانگ7999 ،4؛ باتلر و وین 7992 ،5و
ٔ
تحصیلی
اسچومر-ایکینز )4000 ،6و این باورها در روند حرکت به سمت بزرگسالی و بخصوص
افراد برخوردار از تحصیالت عالی (هافر و پنتریچ )4004 ،دچار تغیر میشوند یعنی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی میزان خام نگری پایینتری در ابعاد مختلف دانش و یادگیری

دارند (خدابنده اویلی و همکاران )7999 ،و به سمت رویکرد یادگیری سازندهگرایی
گرایش پیدا میکنند (لی ،زانگ و هوانگ )4009 ،7بنابراین میتوان انتظار داشت که این
باورها با بهبودی که در مهارتهای فراشناختی ،پیشرفت و عملکرد تحصیلی (تسای و

زمینه خودکاری
ٔ
جنگ 5002،و برنارد ،پاستون و رز )5001،به وجود میآورند،
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در فعالیتهای پژوهشی را فراهم نمایند .این یافته از پژوهش
تا حدودی همسو با مطالعات ،پوموک؛ سونگور و اوزتکین ()4071؛ چن و پاژاس

1. Lev., Kolassa & Bakken
2. Bard.
3. Taraban., & Logue
4. Schutz., Pintrich & Young
5. Butler & Winne
6. Schommer-Aikins
7. Lee
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()4070؛ چان و الیوت)4002( 1؛ بانارد و همکاران ()4001؛ واکارو ( )4009و سیف و
مرزوقی ( )7981است.

همچنین در خصوص اینکه باور قطعی بودن دانش با خودکارآمدی پژوهشی رابط ٔه علی

مستقیم نداشت باید گفت که تفاوت ابعاد مختلف باورهای معرفتی دانشجویان مؤید استقالل
نسبی این ابعاد از همدیگر است؛ یعنی ابعاد باورهای معرفتی مستقل از همشکل میگیرند و
توسعه مییابند بهعبارتدیگر ممکن است که یک فرد همزمان در بعدی از ابعاد باورهای
معرفتی خام و ابتدایی و در بعد دیگر باورهایی پیچیده و توسعهیافته داشته باشد (مختاری،
داورپناه و آهنچیان )7994،بنابراین ممکن است دانشجویان نمونه پژوهش ازلحاظ این بعد

از باورهای معرفتشناسی بهصورت مناسب رشدنیافته باشند و درنتیجه این بعد نتوانست بر
خودکارآمدی آنها در انجام امور پژوهشی تأثیر داشته باشد .این یافته از پژوهش همسو با
مفروضات اساسی مدل باورهای معرفتی مدنظر شومر ( )7990است.
همچنین محیط آموزشی  -پژوهشی با مؤلفههای باورهای معرفتشناسی به جزء باور

رابطه علی مستقیم نشان داد .در نبین این یافته از تحقیق میتوان گفت
ٔ
سریع بودن یادگیری

ازآنجاکه آموزش دانشگاهی و یادگیری در توسعه باورهای معرفتشناسی (شومر)7990،
نقش مؤثری دارد و باورهای معرفتشناسی با یادگیریهای خودتنظیم شدهٔ دانشجویان

(براتان و استرومسو 4002،2و مویس )4001،3در ارتباط هستند میتوان انتظار داشت که
دانشجویان طی دوران آموزش دانشگاهی با کسب تجارب یادگیری و اطالعاتی جدید و با
کمک راهبردهای شناختی و فراشناختی خود تفسیر و ارزیابیهای خود یا در واقع باورهای
خود در مورد روند کسب و ساخت دانش را شکل دهند .این تحقیق را میتوان همسو با
پژوهشهای چیزیک و همکاران ()4078؛ بوهل و الکساندر)4007( 4؛ براتان و استرومسو
( )4002و هافر ( )4004دانست.

پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر عرضه میشود:

1. Chan & Elliot
2. Bråten., & Strømsø
3. Muis
4. Buehl & Alexander
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 .7پیشنهاد میشود که دستاندرکاران آموزش عالی راههای توسعه باورهای معرفتی
دانشجویان را جزو برنامههای درسی دانشگاهی قرار دهند.

 .4مسئولین و اساتید دانشگاهها با امکانات بهتر و بیشتر و آموزشهای صحیح بر غنای
محیطهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان بیافزایند.

ده معرفتشناسی در دانشجویان اساتید
 .9برای توسعه و پرورش مفروضات پیچی ٔ
دانشگاهها آموزههای رویکردهای سازندهگرایی را مدنظر داشته باشند.
 .2با توجه به این نکته که باورهای معرفتشناسی بهصورت تدریجی و در طول زمان
و بهموازات مواجهه بیشتر با آموزش و انجام فعالیت و اکتساب تجربیات فردی و
جمعی توسعه و پرورش مییابند ،لذا مطالعات طولی برای پیگیری دقیق روند
تغییرات باورهای معرفتی ضروری به نظر میرسد.

 .2از سیاستهای کلی و هدفگذاریها تا برنامهریزیهای خرد ،در انتخاب محتوا و
سبکها و فعالیتهای یاددهی -یادگیری ،باید محیط دانشگاهها و بهطورکلی
آموزش عالی کشور از عوامل القاکننده باورهای خام و ساده اندیشانه پیراسته گردد.

منابع

برزگر بفرویی ،مهدی ،رحیمی ،مهدی و برزگر بفرویی ،کاظم .)7992( .رابطه بین باورهای
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