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شناختی مدرسان دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم بررسی باورهای معرفت

 هاشناختی آنهای جمعیتفکور با توجه به ویژگی
   دکتر انسی کرامتی

 فرهنگیاندانشگاه 

 چکیده
ای خود آموزان و رشد حرفهاثربخشی هستند که همواره به یادگیری بهتر دانشمعلمان فکور یا تأملی، معلمان 

ثر در تربیت معلم فکور، آگاهی از چگونگی ؤاندیشند. با توجه به نقش الگویی مدرسان دانشگاه، یکی از عوامل ممی

 ی باورهای این پژوهش بررس ثر بر آن است. بنابراین هدف ازؤباورهای معرفت شناختی مدرسان و عوامل م

ها در این زمینه است. این پژوهش با استفاده از رویکرد شناختی آنهای جمعیتشاختی مدرسان و نقش ویژگیمعرفت

نفر( در سال 160) نژاد مشهدکمی و روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی مدرسان زن پردیس هاشمی

 ها به عنوان نمونه تعیین و توسط روش نفر از آن 113 اساس جدول مورگان است که بر 1395-1396تحصیلی 

( 82/0آوری اطالعات فهرست باورهای معرفتی با پایایی مطلوب )گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزار جمعنمونه

نگین( قرار تر از میا)اندکی بیش مطلوبی ها نشان داد که ابعاد مختلف باورهای معرفتی مدرسان در سطح نسبتاًبود. یافته

ها تفاوت دارد. همچنین بین ابعاد مختلف باورهای معرفتی مدرسان با توجه به سطح تحصیالت و رشته تحصیلی آن

تر از معناداری وجود دارد. به نحوی که باورهای معرفتی مدرسان رشته علوم انسانی و دارای مدرک تحصیلی دکترا بیش

 های تحصیلی است. سایر سطوح و رشته
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 مقدمه
که به معنای متمایل شدن به  باشدمی Reflectereاز واژه التین   Reflectionمفهوم تأمل یا

طور که یک آینه تصویر فیزیکی یک جسم را به طور دقیق منعکس می واقع همان عقب است. در

مان را به تجارب یهای پنهان و مورد توجه قرار نگرفتهنوان فرایندی فکری، جنبهکند؛ تأمل نیز به ع

 هرچند تأمل مستلزم جدا"کنند که ( بیان می1996:64) 1دهد. در این زمینه وید و یاربراما نشان می

شود. هنگامی دهنده نیز محسوب میشدن از تجربه و برگشتن به عقب است اما یک فرایند اتصال

 شویم. درهای متفاوت تجارب زندگی خود میکنیم، موفق به کشف روابطی بین جنبهأمل میکه ت

گیرند و تأمل به ما این امکان پرتوی اطالعات جدید مورد بازنگری قرار می واقع تجارب گذشته در

 رهای جدیدی را برای استفاده دگیری کرده و بینشمورد تجارب گذشته خود نتیجه دهد تا دررا می

ما چگونه فکر  "مفهوم تفکر تأملی برای اولین بار در اثر دیویی با عنوان  " آینده به دست آوریم.

مطرح شد و به عنوان نقطه آغاز  "2کنیم: بیان دوباره رابطه میان تفکر تأملی و فرایندهای آموزشیمی

اهی بسیار فنی و تحولی بزرگ در نگاه به تدریس و تربیت معلم قرار گرفت؛ زیرا تا آن زمان نگ

انگارانه نسبت به تدریس و عمل معلمی وجود داشت. از نظر دیویی تفکر تأملی عبارت است ساده

مورد هر عقیده یا دانش مفروض با توجه به بافتی که اکنون از آن  توجه فعال، مستمر و دقیق در"از 

؛ به نقل از سودمند افشار و 1933ای که به آن منتهی خواهد شد )دیویی، کند و نیز نتیجهحمایت می

خواهند بود تا به صورت  که توسط تفکر تأملی، معلمان قادرتوجه به این . با"(2014، 3همزوی

رو توصیه دیویی آن بود که معلمان باید فکور بوده و به رشد هدفمند و آگاهانه عمل کنند؛ از این

م آگاهی او از ضرورت و نیاز به تغییر خود از طریق تأمل ادامه دهند. تغییر معلم و رشد وی مستلز

شود. خودکاوی و خودجستجوگری طریق تأمل و بازاندیشی ایجاد می است. این آگاهی برای تغییر از

کند تا از سطح کنونی عمل که به صورت عادتی، تکانشی و شهودی انجام به معلمان کمک می

، 1983) شود. اسکونقادی جهت داده میگیرد به سطحی از عمل حرکت کنند که به وسیله تفکر انتمی

اندیشی را به موقعیت و ( مفهوم دیویی از تأمل و باز194:1389به نقل از بدری گرگری و همکاران، 

قبل و بعد "دهد گسترش داد و آن را به تأمل بر روی عمل تدریس که زمانی که در آن تأمل رخ می

که درجریان عمل تدریس انجام  "ر حین عملد"گیرد و تأمل و بازاندیشی انجام می "از تدریس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Wade and Yarbrough 
2- How we think: re-statement of the relation of reflective 

thinking to the educational process 

3- Soodmand Afshar & Hamzavi 



301... شناختی مدرسان دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم فکوربررسی باورهای معرفت

( نیز تفکر تأملی را به عنوان یک موضوع مهم در تربیت معلم 1987)1گیرد، تقسیم کرد. شونمی

، ذهن معلمان 4، پژوهش تأملی3 ، تدریس تأملی2مطرح نمود و از آن پس مفاهیمی مانند عمل تأملی

آن انجام  ثر برؤچگونگی تأمل و عوامل م ینههای متعددی در زمیرا به خود مشغول نمود و پژوهش

به عنوان یکی از  5 سیس دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم فکور یا تأملیأشد. در ایران نیز پس از ت

 اهداف اساسی این دانشگاه مورد توجه جدی قرار گرفت. 

ها را از نتوان آشود که میهای انجام شده در مورد تفکر تأملی مالحظه میبا بررسی پژوهش

های مربوط به تفکر تأملی در دسته اول، توضیح نظر هدف، در دو دسته قرار داد. هدف پژوهش

دهنده تأمل است. به عنوان مثال  ها یا ابزارهای ارتقاءاساس معیارها، سطوح و مهارت تفکر تأملی بر

قرار داده و چهار مورد تأمل را مورد توجه  ( معیارهای چهارگانه دیویی در2002:845) 6راجرز

ها عبارتند از: الف( تأمل، یک فرایند معناسازی است شود. این ویژگیمل قائل میأویژگی را برای ت

مورد روابط  تری درکه منجر به حرکت دانشجو از یک تجربه به تجربه بعدی همراه با درک عمیق

شود. ب( ز سوی دیگر میها، اها با سایر تجارب و ایدهاین تجارب از یک سو و درک روابط آن

پژوهش ریشه دارد. ج( تأمل، نیازمند  تأمل، روشی نظامدار، منسجم و منظم برای تفکر است که در

هایی است که برای رشد تعامل با دیگران است و در گروه رخ می دهد. د( تأمل، مستلزم نگرش

، به 2008) 7و هریسونعقالنی و فردی خود و دیگران اهمیت قائل است. از سویی دیگر دایموکه 

( پنج مهارت کلیدی مربوط به تفکر تأملی را شامل: 641:2013نقل از میرزایی، فنگ و کاشفی، 

ها معتقدند که ابزارهای تفکر تأملی دانند. آنگیری و کارگروهی میمشاهده، تعامل، قضاوت، تصمیم

، عبارت از: ضبط کردن، نوشتن، ها مورد استفاده قرار گیردتواند در راستای رشد این مهارتکه می

، پوشه کار، طرح درس، تدریس مشترک، پژوهش 8های مربوط به یادگیرینقاشی، عکاسی، یاداشت

بندی ( نیز از جمله پژوهشگرانی هستند که به طبقه2007) 9پژوهی هستند. چوی و اومشترک و اقدام

تأمل  لف(ا برند که عبارتند از:زمینه نام میها از چهار دسته در این اند. آنانواع تفکر تأملی پرداخته

بردن تجارب گذشته و تلفیق  )یا توانایی خودارزیابی( که بیانگر به کار 10نگربه عنوان تحلیل گذشته

 11لهئهای بعدی یک معلم است. ب( تأمل به عنوان حل مسآن با موقعیت کنونی برای انجام فعالیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Schon 

2- Reflective Practice

3- Reflective Teaching 
4- Reflective Inquiry 

5- Reflective Teacher

6- Rodgers

7- Dymoke & Harrison 

8- Journal Learning 

9- Choy & Oo

10- Reflection as Retrospective Analysis

11- Reflection as Problem Solving
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له قبل از ئهای ضروری جهت تحلیل مسبیانگر برداشتن گام )یا آگاهی از نحوه یادگیری افراد( که

)یا توجه به رشد و بهبود مداوم خود( که با فرایند  1مورد خود انجام عمل است. ج( تأمل انتقادی در

های یادگیری و کاربرد تکنولوژی مرتبط دادن تجارب، تئوری تحلیل، تجدید نظر، مورد تردید قرار

که بیانگر احساسات و باورهای  2اورهای مربوط به خود وخودکارآمدی فرداست و د( تأمل در مورد ب

 کند. درها بازی میمعلمان نسبت به خودشان است و نقش بسیار مهمی را در چگونگی تدریس آن

، مربوط به دسته آخر یعنی باورهای ترین نوع تفکر تأملی( مهم2007واقع از دیدگاه چوی و او )

 باشد. یک معلم می

ها در دسته دوم، از یک سو تالش برای تعیین متغیرهایی است که با تفکر تأملی ف پژوهشهد

تأملی در معلمان است. به عنوان مثال  ارتباط دارند و از سویی دیگر بیان آثار برخورداری از تفکر

ی ( توسط روش آزمایشی به این نتیجه رسیدند که فرایند یادگیر1393) فر و نجفیفر، محمدیواعظ

، های فهم، تأمللفهؤاالت هدفمند بر مؤتواند تفکر تأملی را ترغیب کند و آموزش به روش سمی

کند که تفکر ( نیز بیان می2018) 3ازدمیر-ثر است. بوزکرت و یتکینؤانتقادی م تأمل انتقادی و تفکر

های شود تا معلمان مشکالت تدریس خود را کشف کرده و ضمن بهبود فعالیتملی منجر میأت

له و ئآموزان مانند راهبردهای حل مستری بر فرایندهای فکری دانشآموزشی خود، تمرکز بیش

( نیز نشان داد که برخورداری 2018) 4های یادگیری داشته باشند. پژوهش خیرزاده و سیستانیسبک

د که بیش از شود تا تدریس را به عنوان فعالیتی پیچیده در نظر بگیرنملی منجر میأمعلمان از تفکر ت

های نویدی و تویسرکانی شان است. یافتهاعمال یمورد نحوه چیز مستلزم قضاوت معلمان در هر

( بیانگر آن است که ادراک از محیط کالس، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اهداف پیشرفت، 1391)

( نیز 2018:144) 5نیاین زمینه خیرزاده و سیستا ثیرگذار است. درأتفکر تأملی و عملکرد فراگیران ت

شود.ها میآموزان آنملی، منجر به تحول زندگی دانشأکنند که برخورداری معلمان از تفکر تبیان می

مثبت معناداری بین  یدهد که رابطه( نشان می2016) 6نتایج پژوهشی سافاک و همکاران 

مقابل  وجود دارد. در تأملی ها به تفکرخودکارآمدی ادراک شده توسط دانشجومعلمان وتمایل آن

 "پیشرفت تحصیلی، جنسیت و پایه تحصیلی"( نشان دادند که سه متغیر 2008) 7گیلسترپ و دوپری

( نیز دریافتند که میزان تفکر 2012) 8تفکر تأملی هستند. ساهن و دیکارتین اوز یبینی کنندهپیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Critical Reflection of Self 
2- Reflection on Beliefs about Self and Self-Efficacy 

3- Bozkurt & Yetkin-Özdemir 

4- Kheirzadeh  & Sistani 

5- Kheirzadeh, Sh. Sistani 

6- Safak and associate 

7- Gilstrap & Dupree

8- Sahin & Dikkartin Ovez
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 یوی که دانشجومعلمان رشتهباشد؛ به نحها متفاوت میتأملی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی آن

تری به تفکر تأملی علوم اجتماعی، از تمایل بیش یآموزش ابتدایی نسبت به دانشجومعلمان رشته

برخوردارند. همچنین تفاوت معناداری بین تمایل به تفکر تأملی میان دانشجویان برحسب جنسیت، 

( طی 291:2018) دزفولیان ها وجود دارد. استاجی ودانشگاه و احساس موفقیت آکادمیکی آن

ملی معلمان وجود أمثبت معناداری بین دانش محتوایی تربیتی و تفکر ت یپژوهشی دریافتند که رابطه

بینی کند. خیرزاده ها را پیشملی آنأدارد و دانش محتوایی تربیتی معلمان قادر است که میزان تفکر ت

ثیر أآموزان و نیز تلی معلمان با پیشرفت دانشمأ( نیز به بررسی رابطه بین تفکر ت2018) و سیستانی

ها پرداخته و دریافتند که معلمان دارای ملی آنأت سابقه کار و سطح تحصیالت معلمان بر میزان تفکر

تری هم برخوردار هستند و بین ملی بیشأتر، از سطح تفکر تسابقه کاری و سطح تحصیالت بیش

رابطه مثبت معناداری وجود  یها در زمینهآموزان آننشملی معلمان با پیشرفت تحصیلی داأتفکر ت

های ترین و استفاده از یادداشت( نیز دریافت ارائه نمونه و استفاده از تصویر، بیش2016) 1دارد. االلد

دیگر بدری گرگری و  کر تأملی دانشجویان دارد. از سویثیر را بر رشد تفأترین تیادگیری، کم

ش آزمایشی دریافتند که تدریس تأملی یا بازاندیشی، نه تنها منجر به ( توسط رو1389) همکاران

ها افزایش شود؛ بلکه گرایش به تفکر انتقادی را نیز در آنرشد تفکر انتقادی دانشجومعلمان می

( در رابطه با پیامدهای تفکر تأملی در مدرسان به این 2013) 2دهد. احمد بن سعید و همکارانمی

شود. به نحوی که های تدریس معلمان میکه تدریس تأملی منجر به رشد مهارت نتیجه دست یافتند

تری در حل مسائل نفس بیشبهیابند، اعتمادتری میمعلمان در طرح درس نویسی روزانه مهارت بیش

اساس تجارب کالسی  های تأملی روزانه برتوانند به نگارش یادداشتکنند، بهتر میکالسی پیدا می

ل ها به نحو شایسته و نیز تعامآموزان و هدایت آنردازند، همچنین در حل مشکالت دانشروزانه بپ

تری نسبت به گذشته خواهند داشت. خانی آموزان، توانایی بیشدانشمنظم با مدیر مدرسه و والدین 

( نیز دریافتند که تفکر تأملی و سبک رهبری انتقالی، مدیریت کالسی معلمان را 2013) 3و قریشی

 دهد. بهبود می

باورهای "های نامبرده، توجه به شود نقطه مشترک دو دسته پژوهشچه مالحظه میچنان

گذار بر رشد تفکر تأملی ثیرأاست که از یک سو به عنوان یکی از متغیرهای ت "معلمان نسبت به خود

چند  ن هرها مطرح شده است. همچنیدیگر به عنوان یکی از انواع تفکر تأملی در آن و از سوی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Elald

2- Ahmad. Bin Said & associate 

3- Khany & Ghoreyshi 
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رسد یکی معلمان دارای باورهای متفاوتی نسبت به خود در موضوعات مختلف هستند؛ اما به نظر می

هاست که تاکنون در شناختی آنترین ابعاد مغفول در این زمینه توجه به باورهای معرفتاز مهم

 پژوهشی مورد توجه قرار نگرفته است.

هایی در مورد دانش، فرضز اصول فردی و پیشای امجموعه"شناختی منظور از باور معرفت

. این باورها از ابعاد متفاوتی "(2002، 1و ارزیابی آن است )هوفر و پنتریچ -یادگیری-روش کسب 

ترین های مختلفی نیز وجود دارد. در این میان یکی از مطرحها دیدگاهاند و در مورد آنتشکیل شده

و به عنوان چهارچوب نظری این پژوهش نیز مورد استفاده  ( بیان شده1994) ها توسط شومردیدگاه

( باورهای معرفتی را شامل پنج بعد و هر بعد را دارای طیفی از ساده 1994) 2قرار گرفته است. شومر

مبنی بر  "3ساختار دانش"( 1شناختی از نظر وی عبارتند از: داند. ابعاد باورهای معرفتتا پیچیده می

هایی منفک و مجزا که فاقد ارتباط با هم هستند، تشکیل شده یا کل از بخشکه آیا دانش متشاین

که مربوط به سرعت  "4ماهیت دانش" ( بعد2ها است؟ نظامی منسجم و واحد جهت تبیین پدیده

توان بدون تالش و ممارست که آیا ماهیت دانش به نحوی است که میکسب آن است. مبنی بر این

یا بیانگر فرایندی تدریجی و تجمعی است و بسیاری از  ،آن را کسب کرد فراوان و سریع و ناگهانی

های یادگیری، تر یا تغییر در روشرسند با تالش بیشمطالبی که در اولین مواجهه دشوار به نظر می

 بیانگر آن است که آیا فراگیر قادر به کابرد مفاهیم و "5کاربرد دانش"( بعد 3قابل آموختن هستند؟ 

 "6قطعیت دانش"( بعد 4ها هست یاخیر؟ محیط گیرد با سایردر محیط آموزشی فرا می اصولی که

پذیری دانش اشاره دارد و بیانگر آن است که دانش کنونی، بخش بسیار به گسترش، نقد و توسعه

( بعد پنجم مربوط به 5چه که باید توسط بشر کشف شود، نیست. آن یکوچکی از علم بوده و همه

هوش یا توان یادگیری است. مبنی بر  "پذیریثابت و ذاتی بودن در برابر تغییر و تحول"های ویژگی

شود و تجربه، نقشی در گسترش آن که آیا فرد با ظرفیت ذهنی ثابتی برای یادگیری متولد میاین

تواند به گسترش و بهبود این ثر میؤندارد یا ظرفیت ذهنی، قابل توسعه و تغییر است و آموزش م

 فیت کمک کند.ظر

ای برای ارتقای تفکر زمینهتواند به عنوان پیشرشد باورهای معرفت شناختی معلمان که می

ها ثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در مورد آنأها محسوب شود، به نوبه خود تحت تتأملی آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Hofer & Pintrich 
2- Schomer 

3- Structure of Knowledge

4- Nature of Knowledge

5- Applicability of Knowledge

6- Certainty of Knowledge
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؛ 1720، 1های متعددی نیز تاکنون صورت گرفته است. به عنوان مثال جنسیت )اسالنپژوهش

؛ 3،2010؛ چن و پاجار2002، 2و شومر ؛ نبر1393 ؛ برزگربفرویی،1392مختاری، داورپناه و آهنچیان، 

له ئمانند حل مس ،استدالل (، فرایندهای تفکر و2016، 5زاده و جدیدیو عراقی 4،2011اوزکن و تکایا

( 7،2016و تمل 7200،  6؛ استاثوپولو و وزنیادو1390رضایی، ؛2017 )اسالن، اطالعات و پردازش

مددپور، محمدی ؛1393 ؛ برزگر بفرویی،1389 ؛ رضایی و پاشایی،2017پیشرفت تحصیلی )اسالن، 

؛ اسالن، 2016، 9)آرسالنتز (، رشته و پایه تحصیلی8،2005؛ براتن واسترومسو1395 فر و رضایی،

 اورپناه ومختاری، د ؛1388 زاده،( شعبانی ورکی وحسین قلی2017) 10؛ یالسن و یالسن2017

 هلأوضعیت ت(، 12،2017و کروکس11،2016؛ آرسالنتاس1393؛ برزگربفرویی،1392آهنچیان، 

(، سابقه کاری و 2005)براتن و استرومسو،  (، خودتنظیمی1388 زاده،حسین قلی )شعبانی ورکی و

لو، رویکردهای یادگیری )خدابنده (1388)کهن، شعبانی ورکی و رحیم نیا،  مدرک تحصیلی

 اقتصادی و-(، وضعیت اجتماعی13،2013همکاران و هبسا و 1393 فراهانی،نژاد و فرمهینییسبحان

(، نگرش نسبت به تدریس و 2011؛ اوزکن وتکایا،14،2007)ترات واین والدکه سرمایه فرهنگی

؛ 2018، 18؛ لنگ و همکاران17،2018؛ گانز و باتی2018، 16؛ ماهاسنه2018، 15)یوسلو رویکرد آموزشی

( 2017، 23و سان 22،2016؛ تزچی، اردنر و اتیچی21،2011؛ اونن20،2011؛ آی پی19،2004تچان و الیو

کنون در این زمینه مورد عواملی هستند که تا ( از جمله2013)هبسا و همکاران،  تو قومیت و ملیّ

 اند.  توجه قرار گرفته

نگیان در با توجه به اهمیت باورهای معرفت شناختی در معلمان و هدف محوری دانشگاه فره

شناختی مدرسان این راستای تربیت معلم فکور، انجام پژوهشی در زمینه چگونگی باورهای معرفت

رسد. زیرا مدرسان همواره از دانشجومعلمان ثر بر آن ضروری به نظر میؤدانشگاه و عوامل م

یادگیری مورد  هایی را برایبه تفکر بپردازند و روش خواهند که در مورد محتوای یادگیری عمیقاًمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Aslan 

2- Neber, H. & Schommer

3- Chen & Pajares

4- Ozkan &Tekkaya

5- Araghizadeh & Jadidi 

6- Stathopoulou &Vosniadou 
7- Temel 

8- Braten and Stromso

9- Arslantas

10- Yalcin 

11- Arslantas

12- Crooks

13- Habsah and associate 

14- Trautwein & Ludtke

15- Uslu 

16- Mahasneh

17- Gunes & Bati

18- Leng & associate

19- Chan & Elliott 

20- Aypay 

21- Onen 

22- Tezci, Erdener & Atici 

23- Sun 
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االت مطرح ؤها از مطالب را به حداکثر برساند؛ اما در این زمینه این ساستفاده قرار دهند که فهم آن

شناختی ها به عنوان الگوی دانشجومعلمان از چه سطحی از باورهای معرفتاست که خود آن

رو در باشد؟ از اینار میثیرگذأها تشناختی آنبرخوردار هستند؟ و چه متغیرهایی بر باورهای معرفت

زیر مورد بررسی قرار گرفت: یال و فرضیهؤپژوهش حاضر س

 دانشگاه فرهنگیان، چگونه است؟ تادانشناختی و ابعاد آن در اسباورهای معرفت (1

های حسب ویژگی دانشگاه فرهنگیان بر تادانشناختی اسبین میانگین باورهای معرفت (2

و رشته تحصیلی( تفاوت معناداری وجود دارد. ها )سطح تحصیالت شناختی آنجمعیت

 روش پژوهش
 یاین پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام شد. جامعه

)سال تحصیلی  نژاد مشهدزن دانشگاه فرهنگیان در پردیس شهید هاشمی تادانآماری شامل تمامی اس

اساس جدول مورگان تعداد  شصت نفر است. بربا صدوها برابر ( هستند که تعداد آن1396-1395

گیری تصادفی ساده )با استفاده از نفر به عنوان نمونه تعیین شد و سپس توسط روش نمونه 113

نامه باورهای معرفتی گویی به پرسش( این افراد برای پاسختاداناساس لیست اس روش قرعه کشی بر

( ارائه شده است. 1) ورد بررسی در جدولهای نمونه مانتخاب شدند. برخی از ویژگی
شناختی های جمعیتفراوانی نمونه آماری به تفکیک ویژگی -1جدول

درصدفراوانیسطوح متغیر متغیر

رشته تحصیلی

3430علوم تربیتی

4237علوم انسانی

3733علوم پایه

سطح تحصیالت

7365دکترا

1816دانشجوی دکترا

2219ارشدکارشناس 

نامه بود که یک پرسش 1آوری اطالعات در این پژوهش فهرست باورهای معرفتیابزار جمع

( 2002)2ای لیکرت است و توسط اسچرا، بندیکسن و دونکله درجه 5ای در قالب طیف گویه 28

ن ضم 3شناختی شومرنامه معروف باورهای معرفتتدوین شده است. این ابزار در مقایسه با پرسش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Epistemic Beliefs Inventory (EBI)

2- Schraw, Bendixen & Dunkle

3- Schommer 
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اساس پنج بعد )شامل  تری برخوردار بوده و برهای آن، از ثبات و دقت بیشکم بودن تعداد گویه

دانش، ساختار دانش، منبع دانش، سرعت کسب دانش، کنترل برکسب دانش( باورهای  ثبات

نامه سه بعد ثبات دانش، دهد. به نحوی که در این پرسششناختی فرد را مورد سنجش قرار میمعرفت

ال و بعد کنترل ؤس 7ال؛ بعد ساختار دانش توسط ؤس 5نبع دانش و سرعت دانش، هر یک توسط م

است  5تا  1اساس طیف لیکرت از  گذاری نیز برشود. نحوه نمرهال سنجیده میؤس 6دانش توسط 

گذاری نامه به صورت معکوس نمرهال این پرسشؤس 5(  و 5مخالفم= و کامالً 1موافقم= )کامالً

( به فارسی ترجمه 1392) نامه برای اولین بار توسط مختاری، داورپناه و آهنچیاند. این پرسششونمی

های ترجمه شده، عالوه ها برای بررسی روایی و قابلیت فهم گویهشد و مورد استفاده قرار گرفت. آن

دانشجویان نفر از  10نامه روی بر اعمال پیشنهادهای اصالحی دریافت شده از اجرای آزمایشی پرسش

شناسی و علوم مختلف )از نظر سن، جنس، حوزه تحصیلی(؛ از نظرات چندین متخصص حوزه روان

 تربیتی نیز بهره بردند. 

اساس آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر  های پیشین برنامه در پژوهشپایایی پرسش

 ش مختاری، داورپناه و آهنچیانقرار داشته و در پژوه 63/0تا  87/0بعد از باورهای معرفتی، در طیف 

نامه با استفاده از گزارش شده است. در پژوهش حاضر میزان پایایی پرسش 79/0( نیز 9:1392)

نامه در این پژوهش ( پایایی پرسش2به دست آمد. در جدول ) 82/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

 به تفکیک ابعاد آن، نشان داده شده است. 
سشنامه به تفکیک ابعاد باورهای معرفت شناختیپایایی پر - 2جدول

آلفای کرونباخ هاتعداد گویهشناختی ابعاد باورهای معرفت

575/0ثبات دانش

778/0ساختاردانش

585/0منبع دانش

583/0سرعت کسب دانش

688/0کنترل برکسب دانش

2882/0نامهکل پرسش
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 هایافته
با توجه به سطح تحصیالت و  تادانشناختی در اسنحراف معیار ابعاد باورهای معرفتمیانگین و ا -3 جدول

رشته تحصیلی

هاشاخص 

ابعاد باورها 

رشته تحصیلی سطح تحصیالت 

علوم انسانی علوم پایه علوم تربیتی کارشناسی ارشد دانشجوی دکترا دکترا

17ثبات دانش

07/3

83/15

63/2

75/15

83/1

60/16

01/2

30/16

01/2

86/16

79/3

24ساختار دانش

29/3

16/23

78/2

2/236

99/1

58/23

62/1

30/22

27/3

53/24

48/3

40/18منبع دانش

39/2

66/16

06/2

12/16

99/2

17

46/2

84/15

07/2

20/18

36/2

80/24سرعت کسب دانش

36/2

22

89/0

21

2

58/20

97/1

84/20

51/2

53/25

95/1

37/21کنترل برکسب دانش

97/2

20

09/2

75/18

31/2

83/18

36/2

30/19

13/2

26/22

34/3

مجموع باورهای 

شناختیمعرفت

57/105

63/9

66/97

65/6

25/95

96/6

08/97

85/5

61/94

12/7

38/107

57/11

با  تادانمعرفت شناختی در اس های توصیفی مربوط به باورهای( بیانگر یافته3جدول )

اساس این جدول میانگین ابعاد باورهای  هاست. برتوجه به سطح تحصیالت و رشته تحصیلی آن

مشغول به تحصیل در دوره  تاداندارای مدرک تحصیلی دکترا نسبت به اس تادانشناختی در اسمعرفت

ارشد به جز در بعد ساختار  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی تادانتر است. همچنین اسدکترا بیش

 ی که دانشجوی دکترا هستند؛ دارند. تادانتری نسبت به اسدانش در سایر ابعاد، میانگین کم

 تادانعلوم انسانی و سپس علوم تربیتی، نسبت به اس تاداناز نظر رشته تحصیلی به ترتیب اس

هستند. تنها استثنایی که در این شناختی ابعاد باورهای معرفت ترین میانگین درعلوم پایه دارای بیش

علوم پایه در بعد سرعت  تادانشناختی اسزمینه وجود دارد نیز مربوط به میانگین باورهای معرفت

 علوم تربیتی است.  تادانتر از میانگین اسباشد که تنها اندکی بیشکسب دانش می

نشخخگاه فرهنگیان چگونه  دا تادانال که باورهای معرفتی و ابعاد آن در اسخخؤدر پاسخخخ به این سخخ

( قابل مشاهده است.4ای استفاده شد که نتایج آن در جدول )است؟ از آزمون تی تک نمونه
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ای درمورد باورهای های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونهشاخص -4 جدول

و ابعاد آن تادانشناختی اسمعرفت

میانگینابعاد باورها
انحراف 

معیار
t

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری

تفاضل 

میانگین

حد 

 پایین
حد باال

ثبات دانش

(15)میانگین فرضی: 
19/1677/285/2112001/025/136/013/2

ساختار دانش

(21)میانگین فرضی: 
33/2295/259/4112001/015/220/109/3

منبع دانش

(15)میانگین فرضی: 
06/1743/279/2112001/007/129/085/1

سرعت کسب دانش

(15)میانگین فرضی: 
86/2314/278/17112001/002/633/571/6

کنترل برکسب دانش

(18)میانگین فرضی: 
04/2071/254/3112001/052/165/039/2

مجموع ابعاد باورها

(84)میانگین فرضی: 
48/9962/881/8112001/002/1226/978/14

شناختی در شود میانگین تمام ابعاد باورهای معرفتنیز مالحظه می( 4) چنانچه در جدول

شناختی مدرسان دانشگاه فرهنگیان اندکی بیش از آن قرار دارد. همچنین میانگین باورهای معرفت

باشد. در بعد سرعت کسب دانش، بیش از میانگین سایر ابعاد می تاداناس

بین میانگین باورهای معرفتی "که پژوهشی مبنی بر این یجهت بررسی اولین فرضیه

ها )سطح تحصیالت و رشته تحصیلی( تفاوت شناختی آنهای جمعیتبر حسب ویژگی تاداناس

از  آزمون مانوا استفاده شد.  "معناداری وجود دارد

با  تادانشناختی در اسشایان ذکر است در بررسی تفاوت ابعاد مختلف باورهای معرفت

مورد  ها دربرای برابری همگنی واریانس 1شناختی، نتایج آزمون باکسیتهای جمعتوجه به متغیر

( =760/0sig= ،315/0f) و متغیر رشته تحصیلی (=sig=،225/0f 910/0متغیر سطح تحصیالت )

ها برابر است.معنادار نبود؛ بنابراین واریانس گروه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Box"s test
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ناختی اساتید برحسب سطح تحصیالت شنتایج آزمون مانوا برای بررسی تفاوت باورهای معرفت -5 جدول

و رشته تحصیلی 

مجذور اتای 

تفکیکی

سطح 

معناداری

درجه 

آزادی خطا

درجه 

آزادی
F اثر ارزش متغیر

060/0 004/0 68 1 38/3 106/0 آزمون اثر پیالیی سطح 

061/0تحصیالت 003/0 66 1 37/3 896/0 آزمون المبدای ویلکز

073/0 001/0 68 1 40/2 373/0 آزمون اثر پیالیی رشته 

075/0تحصیلی 001/0 66 1 45/2 671/0 آزمون المبدای ویلکز

دهد که آزمون اثر پیالیی و آزمون المبدای ویلکز در مورد دو متغیر ( نشان می5نتایج جدول )

سطح تحصیالت و رشته تحصیلی معنادار است؛ بنابراین بین ابعاد مختلف تمایالت باورهای 

طور کلی تفاوت معناداری  های سطح تحصیالت و رشته تحصیلی بهشناختی با توجه به متغیرمعرفت

 وجود دارد.

شناختی در کدام گویی به این سؤاالت که ابعاد مختلف باورهای معرفتدر ادامه برای پاسخ

ی های زوج( یعنی مقایسه6تر است؟ به نتایج جدول )رشته تحصیلی و چه سطحی از تحصیالت بیش

مراجعه شد.

های زوجی برحسب رشته تحصیلی و سطح تحصیالتنتایج مقایسه -6جدول 

سطح 

معناداری

خطای 

معیار

تفاوت 

میانگین
j گروه i گروه شاخص

017/0 58/4 56/0 علوم پایه  علوم انسانی  ثبات دانش

 رشته تحصیلی 
001/0 58/4 36/2 علوم پایه  علوم انسانی  منبع دانش

000/0 58/4 26/0 علوم تربیتی  علوم پایه  سرعت کسب دانش

000/0 10/4 25/1 کارشناسی ارشد دکترا ثبات دانش

000/0 سطح تحصیالت  10/4 28/2 کارشناسی ارشد دکترا منبع دانش

ثبات "است که: میانگین عامل  ( در مورد متغیر رشته تحصیلی بیانگر آن6های جدول )یافته

 (. 86/16) رشته علوم انسانی است تادانتر از اس( ، کم30/16رشته علوم پایه ) تاداندر اس "دانش

رشته علوم  تادانتر از اس، کم(84/15تادان رشته علوم پایه )در اس "منبع دانش"میانگین عامل 

(. 20/18) انسانی است
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 تاداناستر از (، بیش84/20رشته علوم پایه ) تادانر اسد "سرعت کسب دانش"میانگین عامل 

 (.58/20) رشته علوم تربیتی است

ثبات "دهد که: میانگین عامل های این جدول در مورد متغیر سطح تحصیالت نیز نشان مییافته

دارای مدرک تحصیلی  تاداناستر از ( ، بیش17دارای مدرک تحصیلی دکترا ) تاداناسدر  "دانش

(. 75/15) کارشناسی ارشد است

 تر از( ، بیش40/18دارای مدرک تحصیلی دکترا ) تاداناسدر  "منبع دانش"میانگین عامل 

(. 12/16) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است تاداناس

 گیریبحث و نتیجه
ترین اهداف تربیت معلم مورد ملی در دانشجومعلمان امروزه به عنوان یکی از مهمأرشد تفکر ت

(. در ایران نیز پس 2018، 2و تیلن 1،2016های مختلف آموزشی قرار گرفته است )التی آنوتوجه نظام

سیس دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم فکور به عنوان یکی از اهداف محوری در این دانشگاه، أاز ت

ت معلمان اثربخشی است که همواره به کید قرار گرفت. منظور از تربیت معلم فکور، تربیأمورد ت

ثیر عوامل أاندیشند. تحقق چنین هدفی تحت تای خود میآموزان و رشد حرفهیادگیری بهتر دانش

شناختی در دانشجومعلمان است. اما با توجه ها رشد باورهای معرفتمختلفی قرار دارد که یکی از آن

ها ، بر شناختی آنو میزان باورهای معرفتکه چگونگی به نقش الگویی مدرسان دانشگاه و این

ثر خواهد بود؛ بنابراین در این پژوهش نیز به بررسی ؤشناختی دانشجومعلمان مباورهای معرفت

( 1395طور که غفاری )ثر بر آن پرداخته شد. همانؤشناختی مدرسان و عوامل مباورهای معرفت

باور و تصویر کلی معلم "روست که ز آندهد اهمیت پژوهش در این زمینه به ویژه اتوضیح می

واقع  شود. درترین چیزی است که در جریان آموزش به یادگیرندگان منتقل مینسبت به علم، مهم

کنند؛ اما تصویر و باور نسبت به گرفته شده را فراموش می آموزان پس از مدتی جزئیات فرادانش

قدر این  شه حفظ خواهند کرد. به نحوی که هراند، برای همیگرفته علم خویش را که از معلم فرا

های بعدی و آموز برای برداشتن قدمتواند مشوق دانشتر میتصویر، پویاتر باشد؛ بنابراین بیش

. عالوه بر این موضوع، "(9:1395)غفاری، مندی وی نسبت به یادگیری در آن زمینه باشدعالقه

تدریس و نگاه  یشناختی مدرسان شیوهمعرفتمتعددی حاکی از آن است که باورهای  یهاپژوهش

شناختی مدرسان قدر باورهای معرفت دهد. به نحوی که هرثیر قرار میأایشان به فراگیر را هم تحت ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Olteanu 2- Taylan 
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محور و ساختارگرایانه را نیز آموزتری باشد؛ بنابراین رویکردهای دانشدارای سطح باالتر و پیچیده

؛ لنگ و 2018؛ گانز و باتی،2018؛ ماهاسنه، 2018اد )یوسلو، تر مورد استفاده قرار خواهند دبیش

 .(2018همکاران، 

باورهای معرفتی و ابعاد "که ال پژوهش مبنی بر اینؤهای به دست آمده در پاسخ به سیافته  

بیانگر آن بود که میانگین تمام ابعاد باورهای  "دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟ تاداناس آن در

تر از میانگین مفروض است. همچنین میانگین باورهای در مدرسان مورد بررسی بیش شناختیمعرفت

واقع  باشد. درشناختی مدرسان در بعد سرعت کسب دانش، بیش از میانگین سایر ابعاد میمعرفت

ای بودند. به نحوی که سطح باال و پیچیده شناسی نسبتاًمدرسان این پژوهش، دارای باورهای معرفت

تر باور داشتند که دانش پیچیده، فاقد پاسخ مشخص و دارای ویژگی ها بیشآن "بعد ثبات"از نظر 

ای اطالعات منسجم و مرتبط با هم تشکیل دانش از مجموعه "بعد ساختار"تغییرپذیری است. از نظر 

ر ها و متخصصان( قرا)آن دارمراجع صالحیت یدر احاطه دانش صرفاً"بعد منبع "شده است. از نظر 

بعد " توانند از منابع دیگر به ویژه تفسیر فردی خود استفاده کنند. از نظرندارد و دانشجویان نیز می

نیز اعتقاد داشتند که توانایی یادگیری امری ذاتی و غیرقابل تغییر نیست؛ بلکه  "کنترل بر کسب دانش

رعت یادگیری خود را کنترل ها قادرند ستر، افزایش یافته و آنتوانایی یادگیری با کسب تجربه بیش

افتد معتقد بودند که یادگیری دانش به سرعت اتفاق نمی "سرعت کسب"مورد بعد  کنند. همچنین در

و نیاز به مداومت و تالش تدریجی دارد. هرچند پژوهشی در مورد میزان باورهای معرفتی مدرسان 

های کلی همسو با یافته زمینه به طور این های حاصله دراما یافته ،در ایران تاکنون انجام نشده است

( و 2011(،  آی پی)2004(، براتن واسترومسو )2004) پژوهشی پژوهشگرانی مانند چان و الیوت

( است که دریافتند معلمان از باورهای معرفتی سطح باالیی 2016، )1سیالن، آرماگن و بکتس

توان ادعا ال پژوهشی میؤاصل از سهای حاساس یافته برخوردار هستند. بنابراین در مجموع و بر

کرد که پتانسیل مناسبی برای تربیت معلم فکور توسط مدرسان این پردیس در دانشگاه فرهنگیان 

 وجود دارد.

بر  تاداناسبین میانگین باورهای معرفتی "که این های مربوط به فرضیه پژوهش مبنی بریافته

ت و رشته تحصیلی( تفاوت معناداری وجود ها )سطح تحصیالشناختی آنهای جمعیتحسب ویژگی

دارای مدرک  تاداناسشناختی در یید چنین تفاوتی، بیانگر آن بود که باورهای معرفتأضمن ت "دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Saylan, Armagen   & Bektas



313... شناختی مدرسان دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم فکوربررسی باورهای معرفت

تر از سایر سطوح تحصیلی است. این یافته با نتایج پژوهشی )کهن، شعبانی تحصیلی دکترا بیش

همسو است که دریافتند مدرک تحصیلی  (2017، ؛ اسالن2016؛ آرسالنتز، 1388ورکی و رحیم نیا ، 

واقع این پژوهشگران نیز دریافتند که دانشجویان  باشد. درثیرگذار میأیا پایه تحصیلی در این زمینه ت

شناختی های باالتر دارای باورهای معرفتهای پایین تحصیل نسبت به دانشجویان در پایهدر پایه

تحصیلی و علمی خود، باورهای  یهمراستا با افزایش تجربه تری هستند؛ اماتر و ابتداییساده

روست که تحصیل رسد دلیل چنین امری از آنبه نظر می .شودتر میها نیز پیچیدهشناختی آنمعرفت

تری توسط دانشجویان های تحصیلی باالتر، مستلزم انجام پژوهش بیشهای تحصیلی یا پایهدر دوره

پیچیدگی "اهند بود تا خو تر قادرتر، دانشجویان نیز بیشی بیشهاژوهشاست و به موازات انجام پ

ترین ابعاد تشکیل دهنده باورهای را درک کنند که از مهم "انسجام در آن"در عین حال و  "یک علم

 شناختی هستند. معرفت

تر از های تحصیلی علوم انسانی نیز بیشرشته ادانتاسشناختی در همچنین باورهای معرفت

های پژوهشگران متعددی )مانند ها )علوم تربیتی و علوم پایه( است. این یافته نیز با یافتهر رشتهسای

؛ 1393؛ برزگربفرویی ،1392آهنچیان ،  مختاری، داورپناه و ؛1388 شعبانی ورکی وحسین قلی زاده،

چنین  ( همسو است. دلیل1،2017و کروکس 2017؛ یالسن و یالسن،2017؛ اسالن ،2016آرسالنتز،

تواند آن باشد کنند می( نیز به خوبی اشاره می2017( آسالن )2016) طور که آرسالنتاستفاوتی همان

هستند؛  "ترایبین رشته"های علوم پایه، های علوم انسانی و اجتماعی نسبت به رشتهکه چون رشته

شود. تری انجام میفاوتهای متتر و از دیدگاهبعدی به شکل چند ها نیز عمدتاًبنابراین تفسیر پدیده

عین  بسیار متعدد و متنوع و در های علوم انسانی و اجتماعی،در رشته "منابع کسب دانش"به عالوه 

 تری نسبت به علوم پایه است.حال دارای تغییرپذیری بیش

التحصیالن دوره دکترا نسبت به سایر های به دست آمده فارغاساس یافته جایی که براز آن

رسد که این اختالف بیش شناختی سطح باالتری برخوردارند و به نظر میاورهای معرفتها، از بدوره

ها باشد و از طرفی تربیت معلم فکور نیز به ثیر ویژگی پژوهش محوری این دورهأاز هرچیز تحت ت

عنوان فرایندی چند بعدی و پیچیده، بیش از هرچیز نیازمند توجه به پژوهش است؛ بنابراین پیشنهاد 

شود که با حمایت مدرسان دارای مدرک تحصیلی دکترا، مرکز رشدی با هدف توسعه می

سیس أهای پژوهشگری در آموزش برای دانشجومعلمان و سایر مدرسان در این دانشگاه تتوانمندی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Crooks
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شود. 

های علوم انسانی رشته ادانتاسجایی که در این پژوهش مشخص شد باورهای معرفتی از آن

شود که در انتخاب مدرسان از تر است؛ بنابراین پیشنهاد میهای تحصیلی بیشنسبت به سایر رشته

حد ممکن از پتانسیل نیروهای علوم انسانی  تری صورت گرفته و تانظر نوع تخصص، گزینش دقیق

های مختلف و با که دروس ارائه شده در دانشگاه فرهنگیان برای رشتهاستفاده شود. به ویژه آن

ای و با تمرکز بر علوم تربیتی و علوم انسانی هستند؛ در تر میان رشته، بیشمحوریت تربیت تفکر

(، 1های مختلف، با توجه به جدول شماره )این پردیس در رشته ادانتاسکه نسبت و تعداد حالی

 یکسان است.  تقریباً

 هادهاپیشن
موضوعی،  یهای حاکم بر انجام این پژوهش از نظر دامنهمجموع با توجه به محدودیت در

ثیر عوامل مختلف أشناختی تحت تتر و نیز این واقعیت که باورهای معرفتبه نمونه وسیعدسترسی 

شود که به بررسی قرار دارند؛ بنابراین به سایر پژوهشگران پیشنهاد می "بافت پژوهش"مربوط به 

هایی که از نظر وسعت و تنوع های مردان و نیز پردیسباورهای معرفت شناختی مدرسان در پردیس

که پردیس تر آن)توضیح بیش تر هستند؛ پرداخته شودهای تحصیلی مدرسان، متفاوتتهرش

های تحصیلی خاصی و مدرسان آن متعلق به رشته ،نژاد مشهد، متعلق به زنان و دانشجویانهاشمی

تر در زمینه های گستردهای برای انجام پژوهشزمینهتواند پیشهستند(. همچنین این پژوهش می

و باورهای  ادانتاستأملی  بررسی رابطه میزان تفکر"، " ادانتاسان تفکر تأملی میز"بررسی 

شناختی مدرسان دانشگاه بررسی رابطه میان باورهای معرفت"و سرانجام  "هاشناختی آنمعرفت

قرار گیرد. به عالوه سایر پژوهشگران  "هاشناختی دانشجومعلمان آنفرهنگیان با باورهای معرفت

رویکردهای پژوهش ترکیبی به این موضوع بپردازند که چگونه مدرسان برخوردار  اساس توانند برمی

شناختی، به طور عملی به تدریس و تعامل علمی با دانشجومعلمان از سطوح متفاوت باورهای معرفت

 پردازند.   می

شناختی مدرسان بر ثیرگذار باورهای معرفتأباتوجه به پیشینه پژوهشی که بیانگر نقش ت

شناختی مدرسان تنها اندکی های پژوهش حاضر که باورهای معرفتمعلمان است و یافتهجودانش

های آموزشی و توانمندسازی شود که برگزاری دورهبیش از میانگین مفروض بود؛ بنابراین پیشنهاد می

تدریس یا  با محوریت نقد و بررسی متون علمی، کاربست رویکردهای پژوهشی در )مثالً مناسبی
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شناختی دانشجومعلمان( در ثیر باورهای معرفتی مدرسان بر باورهای معرفتأریح نقش و تحتی تص

 نظر گرفته شود. این زمینه برای مدرسان دانشگاه فرهنگیان در
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Investigation of Epistemological Beliefs in Farhangian University 

teachers with regard to Demographic characteristics

Ensi keramati 
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Abstract 

Reflective teachers are effective teachers that they always thinking about better 

learning for their students and professional development for themselves. Because 

university Teachers are the most important role models for their students, so, studying the 

quality of theirs’ epistemological beliefs and recognizing the effective variables on it, are 

among the main factors in reflective teacher education. Thus, the purpose of this study is 

to investigate Teachers’ epistemological beliefs and the role of their demographic 

characteristics in this regard. This study carried out via quantitative approach and with 

the help of survey research method. The population is all the full-time Teachers in Shahid 

Hashemi Nejad Campus in Mashhad (160people) in the academic year 2016-2017. The 

sample was selected based on Morgan Table (113 people) and the method of simple 

random sampling was used. Data were gathered through Epistemic Beliefs Inventory 

(EBI) with suitable Cronbach's alpha (0.82). The results revealed that faculties’ 

epistemological beliefs are at the rather high level. Again, there are a significant 

difference between faculties’ epistemological beliefs and both their level of education and 

majors. Somehow epistemological beliefs in faculties who were graduated in humanity 

fields and with P.h.D certificates were much more than faculties who were graduated in 

either other fields or have other certificates.. 

Key words: Epistemological Beliefs, Farhangian University, Reflective Teacher, 

Teachers. 


