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 چکیده
دارد. بدین منظور پژوهش  او باورهای معلم در مورد ماهیت دانش نقش مهمی بر خودکارآمدی و هیجانات تدریس

ازد. پردمی شناختی بر خودکارآمدی و هیجانات تدریس معلمان آموزش ویژهحاضر به بررسی تأثیر باورهای معرفت

 مدارس در شاغل ابتدایی معلمان کلیه شامل آماری، یجامعه بوده است. همبستگیروش پژوهش توصیفی از نوع 

بر  که ودهبشهرستان بابل  ناشنوا و نابینا ذهنی، توانکم معلمان گروه سه در مازندران استان ویژه نیازهای با آموزاندانش

 96 عدادت به اعضا کلیه این خوشه انتخاب و در به صورت تصادفی شهرستان بابل ایمرحله تک ایخوشه اساس روش

امه نپرسششناختی شومر، باورهای معرفت نامهپرسشها، از سه جهت گردآوری داده .گرفتند قرار بررسی مورد نفر

ضرایب های روش ازها دادهتحلیل  تجزیه و برایاستفاده شد. هیجانات تدریس معلمان نامه پرسشخودکارآمدی معلم و 

ان داد که وهش نشهمبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد. نتایج پژ

لفه سریع دانستن یادگیری، ساده دانستن دانش، باور به ذاتی دانستن توانایی و قطعی دانستن دانش خودکارآمدی با مؤ

 بینی خودکارآمدیایی یادگیری قدرت پیشباور به ذاتی بودن توان نشان داد که تحلیل رگرسیون  نتایجرابطه منفی دارد. 

یادگیری، ساده دانستن دانش، و سریع دانستن یادگیری با  ها نشان داد که ذاتی دانستن تواناییچنین یافتهرا دارد. هم

شناختی خام بیشتر در کالس هیجانات منفی را تجربه لذت رابطه منفی دارند. به طور کلی معلمان دارای باورهای معرفت

لذت را  بینیشناختی توانایی پیشهای باورهای معرفتیع سایر مولفهکردند. در تحلیل رگرسیون بجز یادگیری سرمی

 آموزانخودکارآمدی معلمان دانش شناختی جهت ارتقاءد باورهای معرفتهای حاصل از این پژوهش بر رشدارند. یافته

 دارد.تأکید با نیازهای ویژه و ایجاد هیجان مثبت تدریس 
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 مقدمه
فیت ی به نتایج یادگیری باکییابدرسی مبنای اصالحات تربیتی است و هدف آن دستی برنامه

ی درسی به خودی خود هدف نیست، بلکه به دنبال تحقق نتایج یادگیری مفید و ارزشمند است. برنامه

های دولت است. چنین محقق ساختن طیفی از نیازهای جامعه و سیاستآموزان و همبرای دانش

ای است که ابعاد بسیاری از یادگیری مانند منطق، قصد، محتوا، روش، منابع، درسی پدیدهی برنامه

-صمیمریزی و تای است که به سطوح مختلف برنامهپدیده گیرد.زمان، ارزشیابی و غیره را در بر می

اره شالمللی(، ا)برای مثال، در سطوح فردی، کالس درس، محلی، ملی و بین یادگیریی گیری درباره

کند و با انواع مختلف یادگیری ارتباط دارد )برای مثال، یادگیری آگاهانه، یادگیری اجرا شده، می

استفاده  یکیفیت یادگیری و نحوه ی درسی موفق،برنامههای کلیدی ویژگیاز یادگیری انجام شده(. 

ی شخصی، اجتماعی، فیزیکی، شناختی، اخالقی، روانشناسی موز از یادگیری برای توسعهآموثر دانش

شود.  یابیشارزموز آبرحسب کیفیت یادگیری دانشکیفیت تربیتی باید عمدتاً  بنابراینو عاطفی است. 

 (،Stabback ،2016) بستگی دارد معلمان آموز تا حد زیادی به کیفیت تدریسکیفیت یادگیری دانش

اجرای . است درسی برنامه اجرای فرایند در شخص مهمترین معلمAlsubaie(2016 ،) بنابر اعتقاد 

ا، هو بر سه فاکتور تمرکز دارد: )افراد(، برنامه استریزی دقیق ی درسی مستلزم برنامهموفق برنامه

. های را تغییر دهندی درسی، معلمان باید برخی عادات و نگرشفرایندها. برای اجرای تغییر برنامه

ن را نادیده فاکتور انساها ها شکست خوردند زیرا آنبسیاری مناطق، مدارس در اجرای برنامهدر 

 .(Ornstein Hunkins ،2018 &) را صرف تغییر برنامه یا فرایند کردندگرفتند و زمان و پول 

 Stabback(2016 معتقد است که ،)کلیدی در سازگاری برنامه درسی با نیازها و  معلمان نقش

ت ها و مسیر حرکاین معلمان هستند که محتوای درسی، فعالیت .دارند آموزان مختلفانتظارات دانش

ر این اگ) کنندی درسی برای رسیدن به یادگیری موثر را تعیین و هماهنگ میآموزان در برنامهدانش

ها و موزان دارای قابلیتآی درسی برای دانشنشود برنامهای به معلمان داده استقالل حرفه

 هایی درخصوصاستعدادهای متفاوت بسیار تجویزی خواهد شد.( بنابراین الزم است که توصیه

 معلم ذکر شود و اینهای راهنمای درکتابموزان آی درسی با نیازهای دانشسازگاری برنامه

ی معلمان است. در غیر آموزان برعهدهیادگیری دانشی درسی با نیازهای سازگاری برنامه

-های مختلف دانشی درسی ویژه یا سازگار برای گروههای آموزشی گاها برنامهصورت، نظاماین

آموزان باید فرصت ی دانششود. همهعدالتی میاین موضوع منجر به بی کند کهآموزان تهیه می

ی معلم است که از این وظیفه -ع و کامل داشته باشندی درسی را به صورت جامیادگیری برنامه

-دانش یی درسی را با عالئق و نیازهای ویژهها و مسیری که برنامهطریق تنظیم تکالیف، فعالیت

 سازد این امکان را فراهم سازد. موزان سازگار میآ
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 کلیدی و مهم هدف یک نوانبه ع همواره تحصیلی هایمحیط تدریس معلمان در کیفیت ارتقاء

 مهم امر این صرف زیادی معنوی و مادی هایهزینه ساالنه و بوده پرورش و آموزش نظام مورد نظر

باشد و در های نظام آموزشی میمعلم یکی از رکن(. 3 ،1395علی محمدی معدنویی، ) گرددمی

تواند هیچ یک از عوامل تعلیم وتربیت نمی .را داردترین نقش ت هر برنامه آموزشی بیشموفقی

، 1395 دین،)شمس  ایان توجهی در تعلیم وتربیت باشداثرات ش چون معلم تربیت شده، منشأهم

در آموزش به کودکان با نیازهای ویژه دارد، چرا که معلمان آموزش  بسیار اساسیمعلم نقش (. 11

به تبع آن  وظایفی دشوارتر وکنند، یویژه به علت شرایط خاص آموزشی که در آن فعالیت م

ابتکار  ،تحمل پذیری بیشتری نیز دارند چون آموزش به کودکان با نیازهای ویژه به صبر وآسیب

در  تأثیرگذاریکی از عوامل مهم و (. 2، 1394 ،)خمیسی عشق و همراهی نیازمند است ،وخالقیت

ریس یژه، بحث کیفیت تددرسی کودکان با نیازهای وبرنامه درسی، خصوصاًارتقای کیفیت برنامه

 استفاده لزوم و پرورش و آموزش نظام در ایبودجه منابع بودن محدود به توجه با حالمعلمان است. 

 برخوردار خاصی اولویت تدریس معلمان از کیفیت بر تأثیرگذار متغیرهای منابع، شناسایی این از بهینه

بهبود سطح کیفی  ثر براز جمله عوامل مؤ نماید.می فراهم را مطلوب تحصیلیپیشرفت  زمینه و بوده

ای شناختی و تجارب آموزشی ه، مهارتل منطقی و شناختی مانند دانش فنیتدریس معلمان، عوام

 آموزش عمل درحین معلمان توسط شده تجربه تدریس هیجانات و (1397 ،خدایی) معلمان

 پیامدهای ارایتواند دمی آن کیفیت ومنفی(  یا مثبت) به نوع بسته که ( است2، 1395 ،دین)شمس

 دهدپیشین نشان می هایپژوهش .باشدآموزان دانشیادگیری  بر بسیاری منفی یا و مثبت تأثیرگذار

کیفی  سطح بر بهبود اثرگذار عوامل تصریح هدف با مختلف محققان مندهای نظامتالش اهم که

 و مهارتهای شناختی فنی، دانش مانند شناختی/منطقی عوامل نیینقش تبی تأکید  بر با عمدتاً  تدریس،

  ؛ Campbell, Kyriakides, Muijs & Robinson،2004) است معلمان بوده آموزشی تجارب

Regan & Day Kington, Sammons,،2011 ؛ al Teddlie et ،2006معلمان هیجانی ابعاد ( و توجه به 

 ،Hargreave ؛al et Anttila، 2016) استهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته حتی در پژوهش

2005).  

  Hargreaveبنابر اعتقاد  (.Nalipay et al، 2021) دارند اساسی نقش معلمان زندگی درها هیجان

زندگی معلمان را در بر  توجهی ازها بخش قابلهیجان(، تدریس عملی پر از هیجان است و 2005)

 -هیجان نوعی سازه فردی( بر این باورند که 2006) Schutz, Hong, Cross, and Osbonگیرد. می

آگاهانه یا ناآگاهانه فرد از  ارزیابی و از تعامل فرد با محیط فرهنگی و تاریخی که اجتماعی است

 دو در این هیجانات Chen(2016) . به اعتقاد گیردنشأت می هدفموقعیت جاری برای رسیدن به 

 و هیجانات عشق و لذت شامل معلم مثبت هیجانات و شوندمی تفکیک یکدیگر از منفی و گروه مثبت

است. وقتی معلمی با روحیه شاد و با نشاط وارد کالس  ترس و ناراحتی خشم، شامل معلم منفی



 

 
 
 
 

 1140ستان تابو  بهار، 32، پیاپی اولزدهم، شمارة دواهای برنامة درسی، دورة پژوهش         240

های آموزان از مصاحبت و در کنار او بودن لذت خواهند برد و از طرف دیگر هیجانشود دانشمی

بر کیفیت تدریس آنان تأثیرگذار است و این هیجانات منفی از قبیل استرس و اضطراب معلمان، 

 (. به1395 ،دین)شمس شودودگی و افسردگی آنان منجر میمنفی به عملکرد ضعیف، غیبت، فرس

 پیشرفت شاهد (، در پژوهش خود بیان کردند وقتی معلمان2003)Sutton & Wheatley  مشابه،طور 

 را( غرور لذت، شادی، مانند) مثبت احساسات هستند، خود اهداف به رسیدن یا خود آموزاندانش

 ند،کننمیهمکاری  همکاران و والدین کنند،می بدرفتاری آموزاندانش که زمانی اما،. کنند می تجربه

 خشم، ناامیدی، مانند) منفی احساسات هستند نامطمئن خود اهداف و آموزش مورد در که زمانی و یا

( در پژوهش خود نشان 1395)علی محمدی معدنویی  چنینگیرد. همها شکل میدر آن( اضطراب

 کنند.می ایفا افراد جسمی و شناختی روان بهزیستی را، در مهمی نقش مثبت هیجانات تجربهداد 

 تر،یکپارچه تر،خالق افرادی به را تا خودشان کندمی کمک افراد به مثبت هیجانات تجربه

 کنند. تبدیل ترسالم افرادی نهایت در و پذیرترانعطاف

Nalipay et al (2021) عنوان به) یمهم با عوامل معلم تهیجانا که در پژوهش خود نشان دادند 

( درس کالس در آموزش کیفیت مشارکت، انگیزه، خودکارآمدی، شغلی، رضایت ،معلم رفاه مثال،

(Burić& Macuka، 2018؛ al et Frenzel، 2015؛  al et Frenzel، 2016)، عملکرد چنینهم و 

 یادگیری، اجتماعی، رفتار کالسی، نظم انگیزه، آموز،دانش احساسات مثال، عنوان به) آموزدانش

نتایج چنین هم .است مرتبط (Sun, & Leithwood، 2017 ؛al et Frenzel، 2018( )تحصیلی عملکرد

 & ,Becker, Goetz, Morger) معلم رفتار بر معلم هیجانات دهد کهمی های نشانپژوهش

Ranellucci، 2014) تدریس (Gong, Chai, Duan, Zhong & Jiao، 2013 ؛Trigwell، 2012 ،)

 ،Schutz & Zembyla)ن معلما (، زندگیLee, Huang, Law & Wang، 2013) ایحرفهت هوی

( Jennings & Greenberg، 2009  ؛Brackett et al، 2013آموزان )دانش رفتار و یادگیری ( و2009

 اثرگذار است.

ی تا اندازه اجرای برنامه درسی در عملکرد معلّمان ،Macalister & Nation (2020)بنا بر اعتقاد 

 تفاقاتیا مورد گیری درتصمیم در معلمان اعتقادات نقش گردد؛ لذا بررسیها برمیآن اعتقاد به زیادی

 دانش انتقال را معلّم نقش که قدیمی یایده این. دهد از اهمیت برخوردار استمی رخ کالس در که

 نیذه باورهای دارای معلمان که است شده ایده این جایگزین داند،می فراگیران ی درسی بهبرنامه از

 این(. Borg، 2006)دهند  آموزش چگونه و چیزی را کند چهمی مشخّص که هستند ایپیچیده

نام « ستدری ی پنهانجنبه»گویند ـ می مشناخت معلی قوه آن به بیشتر که ـذهنی  پیچیده زندگی

 در معلمان، یتاریخ زندگی شخص و عقاید دانش، مانند دیمتعد عوامل و( Freeman، 2002) دارد

 اعتقاد هب پرداختن معنای به معلّمان در تغییر ایجاد با این توضیحات، .کنندایفا می نقش هاآن ظهور

 ضمن در (.Garton، 2008)گذارد تأثیر می شانتدریس ینحوه بر هااعتقادات آن زیرا است؛ معلّمان
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 واملع .نیستند یکسان لزوماً کالس در معلّمان رفتار و باورها که است ضروری نکته این یادآوری

 د.کنن محدود یا تسهیل را تدریس فعالیت یا عمل معلّم، اعتقادات اساس بر توانندمی ایزمینه

        Pajares(1992)  باورهای به که است کلی ایسازه« ممعل باور»ح اصطالمعتقد است که 

 عنوان تواند بهمی معلم است باورهای ( بیان کرده1996) ریچاردسون. دارد اشاره معلمان آموزشی

های سال. طی (1394 ،برزگربفروییبه نقل از ) دذارتأثیرگاو  های کالسیفعالیت بر ذهنی فیلتر نوعی

ار که مورد توجه قربیت، یک نمونه از باورهای معلمان های حوزه تعلیم وتراخیر در پژوهش

 برداشت بیانگر خودکارآمدی Bandura (1997) دیدگاه اساس بر .است خودکارآمدی است باورگرفته

 خاص تکلیف یک در معتقدند که است. افرادی هدف  سطح اعمال در انجام برای اشتوانایی از فرد

و در  کنندمی چندان دو را خود تالش رسند؛ زیرامی مطلوب نتایج به زیاد احتمال به شوندمی موفق

 Tschannen-Moran, Woolfolk Hoyبنا بر اعتقاد  .دهندمی نشان مقاومت خود از هانامالیمی برابر

& Hoy (1998) اشمورد توانایی در معلم باور از تربیت عبارت است و تعلیم حوزه در خودکارآمدی 

 در آموزشی خاص تکلیف یک در موفقیت برای آموزشی هایفعالیت اجرای و سازماندهی جهت

 وخودکارآمدی است بافت به وابسته باوری خودکارآمدی که دهدمی نشان این تعریف. ویژه بافت یک

 کند. تغییر های متفاوتکالس طول در است ممکن معلم

 جهت در هستند و جدید هایدیدگاه پذیرای کنند ومی درگیر را بیشتر خود خودکارآمد معلمان

Avanzi ,) دارند جدید هایروش تجربه به گرایش بیشتری آموزان،دانش نیازهای به بهتر پاسخگویی

Cheung, Wong, & Woo، 2013کننداستفادهمحور آموزدانش هایروش ( و از (Cakiroglu، 2008 ؛

 بیشتر مشکالت پایین، با خودکارآمدی حالی که معلماندر(. 1394 سته و حجازی،جخپای بیگی، 

می تجربه خود شغل در باالتری را استرس میزان و شغلیرضایت از ترینپایی آموزش، سطح امر در

 Cakiroglu، 2008دارند ) گرایش محورمعلم از راهبردهای استفاده به و (al Avanzi et، 2013) کنند

 مدیآخودکار که داد نشان( در پژوهش خود 2008) Cakiroglu (.1394 بیگی، خسته و حجازی،؛ 

 یکی از .دارد یاحرفه عهدتو ت با مشکال مواجهه در معلم و پایداری تالش با مثبتی یرابطه معلمان

شناختی معلمان است باورهای معرفتهیجانات معلمان اثرگذار  عوامل اساسی که برخودکارآمدی و

 با یکدیگرند، مرتبط و متعدد که آن ضمن عتقد است که باورهای معلمانم ،Pajares (1992) است.

ها سازه آن مورد در باورهایی شودمیباعث  دارند که شناختی عاطفی/ هایسازه سایر با هم ارتباطی

    .(2 ص ،1390 ،بهجتبه نقل از ) گیرد شکل باورها از نظامی قالب در

 مورد در افراد باورهای از نظامی عنوان به همواره شناختیمعرفت باورهای معاصر، ادبیات در

 همواره نیز ناختیشمعرفت باورهای مطالعه ادبیات، این است. در شده تعریف دانستن و دانش ماهیت

 مرحله از گذر حال ناختی درشمعرفت باورهای روی بر است. پژوهش داشته تکاملی -تحولی روندی

 حوزه در .)59ص  ،Dunn, Halonen & Smith، 2008) است ودستکاری ینیبپیش مرحله به توصیفی
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 کرد باورها پیشنهاد این مطالعه برای مندینظام دلم، Schommer (1990) شناختمعرفت باورهای

باور مستقل  چهار (2004) ایکینس -راز نظر شوم .است مندتردیگر، نظام هایمدل به نسبت که

 سریع یا تدریجیب( باور به ، دانشبودن یا اکتسابی ذاتی به باور عبارتند از: الف( شناختیمعرفت

این دانش.  کردن نسبی تلقی یا مطلق د( دانش و کردن تلقی ساده یا پیچیدهج( ، یادگیری فرایند بودن

پیشرفته  باورهای خام تا سطح پایین تا باال یا به عبارتی از  از پیوستاری در شناخت،معرفت باورهای

 و کنندمی تلقی و نسبی پیچیده را دانش پیشرفته شناختیباورهای معرفت دارای افراد .گیرندقرار می

 بیشتر دانش افرادبنا بر اعتقاد این  است. کنترل قابل و تدریجی فرایندی یادگیری که تصورند این بر

 تجربی نشان هایپژوهش(. 1391 پور،سعدی)برزگر بفرویی و  است تفسیر شخصی و تعبیر حاصل

 (گرایادگیری سازنده رویکردهای پذیرش به پیشرفته شناختیمعرفت باورهای با معلمان که دهندمی

 پایین سطح شناختیباورهای معرفت  با معلمان که است حالی در این. دارند محور( تمایل -آمودانش

 Sinatra) دارند گرایش آموزشی مستقیم هایسبک و )محور -معلم( آموزشی سنتی رویکردهای به

& Kardash، 2004؛ Yadav & Koehler، 2007)ه شناختی پیشرفت. عالوه بر این معلمان با باورمعرفت

 Arredondo andاز به نقل  ،1390بهجت، ) ترند و با فراگیر همدل هستندتیکتر و دموکراخالق

Rucinski، 1996.) ع ا و نوپیشامدهثیر موضوعات درسی متفاوت، تأتحت تواندباورهای معلم می

ه کشناختی معلمان برحسب اینبنابراین، باورمعرفت (.Bandura، 1997) آموزان متفاوت باشددانش

پردازند ممکن است متفاوت میآموزان با نیازهای ویژه( )دانش آموزانینوع دانشبه آموزش چه 

شناختی که باورهای معرفتدهد نتایج مطالعات مختلف نشان می(. 1394 یی،برزگربفرو( باشد

 هیجانات آنان(، Chrysostomou & Philippou، 2010 ؛Hattie، 2009) کارآمدی معلمانخودبر

 ،Sosu & Gray) آموزشی(، ترجیحاتTanase & Wang، 2010) آموزشیصالحیت(، 1391، )اعتماد

 ،(Koehler Yadav، 2007 & ؛Sinatra, & Kardash، 2004انتخاب رویکردهای آموزشی ) ،(2012

 ،بخشیو علی اهمردی) از تدریس و یادگیریشان ادراک(، 2020)سلیمانی،  سبک تدریس معلمان

اثر  ( در پژوهش خود نشان دادند که2002) Schommer-Aikinsچنین هماست. تأثیرگذار  (2020

قیم و از مستتواند به صورت غیرکرد شناختی میهای مختلف عملشناختی بر جنبهباورهای معرفت

در پژوهش خود Sadi & Dağyar (2015 ) طریق عوامل انگیزشی و عاطفی اعمال شود. برای مثال،

 و شانخودکارآمدی با مثبت و مستقیم طور به دانشجویان شناختیمعرفت باورهای که نددادنشان 

Muis . شان مؤثر استخودکارآمدی بر یادگیری مفاهیم گریمیانجیو با  به طور غیرمستقیمچنین هم

& Franco (2009)، گیری اهداف یادگیری بین ای جهتهای خود بر نقش واسطهدر پژوهش

 باورهای توان گفت کهبنابراین، می. اندمتغیرها اشاره داشته شناختی و سایرباورهای معرفت

یز ندر اجرای برنامه درسی شان دکارآمدی معلمان و هیجانات تدریسشناختی معلمان بر خومعرفت

 تأثیر دارند.
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پژوهش  ،ما در این حوزه در کشور های اندکپژوهشانجام و با توجه به به مطالب گفته شده 

شناختی بر خودکارآمدی و هیجانات تدریس معلمان آموزش حاضر به بررسی تأثیر باورهای معرفت

 هاتر شدن روابط میان متغیرتواند ضمن کمک به روشنانجام چنین پژوهشی می. پرداخته استویژه 

 آموزشی وگذاران نظام ریزان، مدیران مدارس، سیاستنامه، رهیافت مفیدی را در اختیار برپژوهش

در میان معلمان زمینه و خودکارآمدی به خصوص معلمان قرار دهد تا از طریق افزایش هیجان مثبت 

وهش بدین منظور پژ .را فراهم کند اجرای برنامه درسیبهبود کیفیت  عملکرد نظام آموزشی و ءارتقا

 : استهای ذیل فرضیه آزمونحاضر به دنبال 

 است. بینی خودکارآمدی معلمان آموزش ویژهپیش شناختی قادر بهباورهای معرفت. 1

 بینی هیجانات تدریس معلمان آموزش ویژه است.شناختی قادر به پیشباورهای معرفت . 2

 

 شناسیروش
از نظر شیوه اجرا، پژوهش  باشد واین پژوهش با توجه به هدف از نوع پژوهش کاربردی می

 رسمدا در شاغل ابتدایی معلمان تمامی شامل آماری، یباشد. جامعهتوصیفی از نوع پیمایشی می

 معلمان گروه سه در، 1397-1398 تحصیلی سال در مازندران استان ویژه نیازهای با آموزاندانش

های از بین شهرستان ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده با که باشندمی ناشنوا و نابینا ذهنی، توانکم

 نفر 96 ادتعد بهاعضا  کلیهدر این خوشه  و شد انتخاب به صورت تصادفی بابل شهرستاناستان، 

درصد تحصیالت  6/65درصد مرد بودند.  3/32درصد نمونه زن و  7/67 .گرفتند قرار بررسی مورد

 3چنین حداقل سابقه کار معلمان درصد تحصیالت کارشناسی ارشد بودند. هم 4/34کارشناسی و 

 بوده است.سال  30سال و حداکثر آن 

 Schommer شناختیباورهای معرفت ینامهپرسشآوری اطالعات از سه برای جمع پژوهش:ابزار  

 خودکارآمدی ینامهپرسشو  (Frenzel et al، 2013) معلمان برای هیجاناتنامه پرسش (،1998)

  استفاده شد. ( 2001وولفولک ) و موران اسچانن، معلم

 به است و گویه 63ل نامه شامپرسشاین  :(1998) شومر شناختیمعرفتباورهای  ینامهپرسش

 دانش سطح بُعدی در چند سازه یک عنوان شناختی به معرفت باورهای سنجش برای ایگسترده طور

 دوازده شومر، فرضی چهارچوب در .است گرفته قرار استفاده مورد بزرگساالن و دانشجویان آموزان،

 منبع دانش، ساختار دانش، ثبات یعنی معرفت شناختی باورهای بُعد پنج نامه،پرسش مجموعه زیر

نامه  بصورت طیف گذاری پرسشسنجد. شیوه نمرهمی را یادگیری توانایی و یادگیری سرعت دانش،

باشد. روایی و پایایی نسخه ( می6( تا  )کامالً موافقم نمره 1ای از )کامالً مخالفم نمره درجه 6لیکرت 

مورد تایید قرار گرفته است.  (1389رضایی و محمدزاده ) این پرسشنامه توسط آقازاده،فارسی 

 به  دست آمد. 81/0آلفای کرونباخ تحقیق حاضر ضریب 
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( ساخته شده است 2001اسچانن و همکاران ) : این ابزار توسطمعلم خودکارآمدی ینامهپرسش

سوال( و  9سوال(، راهبردهای آموزشی ) 7)خرده مقیاس درگیر کردن فراگیر  3گویه و  24که از 

 5بصورت طیف  نامهگذاری این پرسشسوال( تشکیل شده است. شیوه نمره 8مدیریت کالس )

، باشد. در پژوهش حسین چاریمی« 4خیلی زیاد نمره »تا « 0خیلی کم نمره »درجه ای لیکرت از 

(، با استفاده از  تحلیل عاملی روایی نسخه فارسی بررسی و مورد تایید 1389) محمدی و سماوی

محاسبه شد. در پژوهش حاضر ضریب  83/0قرار گرفت و آلفای کرونباخ، پایایی کل مقیاس برابر با 

 به  دست آمد. 88/0آلفای کرونباخ 

و  Frenzel et al  (2013) توسط معلمان پرسشنامه هیجانات معلمان: برای هیجاناتی نامهپرسش

Frenzel (2014 )خشم،  اضطراب، شش هیجان لذت،  (2014ل )فرنز .طراحی و تدوین شده است

کند. این می مطرح معلمین میان در هیجانات ترین رایج عنوان رابه خستگی و شرم، غرور، احساس

 گویه است و 24شامل  نامهگویه است. کل پرسش 4لفه )هیجان( و هر مؤ مؤلفه 6دارای نامه پرسش

( تنظیم شده است. این 6)نمره ( تا کامالً موافقم1)نمره  در قالب لیکرت شش تایی از کامالً مخالفم

ها است. آن به فارسی برگردانده شده( 1395) فاطمی حسینی و قنسولی نامه توسط خواجوی،پرسش

نیز با آلفای  یید کردند. پایاییو تأملی  اکتشافی و تاییدی بررسی روایی نسخه فارسی را با تحلیل عا

 .به  دست آمد 79/0آلفای کرونباخ تحقیق حاضر ضریب بود.  88/0-64/0کرونباخ بین 

های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ( و آمار روشها از برای تحلیل داده

)ضرایب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه گام به گام( استفاده  استنباطی

 تحلیل شد. 21SPSSافزارهای  ها به کمک نرمدادهشد. 

 

 های پژوهشیافته
آورده شده  1شناختی با خودکارآمدی معلمان آموزش ویژه در جدول ارتباط باورهای معرفت

، یادگیری سریع r=-24/0، دانش ساده r=-29/0توانایی یادگیری است. نمره کل خودکارمدی با 

29/0-=r 34/0، و نمره کل باورهای معرفت شناختی-=r  رابطه منفی و معنادار دارد اما رابطه دانش

 معنادار نیست. r=-18/0قطعی با خودکارآمدی 

باورهای معرفت ، و r=-27/0، دانش ساده r=-33/0لفه درگیری فراگیر با توانایی یادگیری مؤ

-27/0لفه راهبردهای آموزی با یادگیری سریع رابطه منفی و معنی دار دارد. مؤ r=-31/0شناختی 

=r 39/0، دانش قطعی-=r 23/0، و باورهای معرفت شناختی-=r لفه رابطه منفی و معنی دار دارد. مؤ

منفی و معنی داری  رابطه r=-22/0، و یادگیری سریع r=-22/0مدیریت کالس با توانایی یادگیری 

  دارد.
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راهبردهای  درگیری فراگیر 

 آموزشی

 خودکارآمدی مدیریت کالس

 -29/0** -22/0* -19/0 -33/0** توانایی یادگیری

 -24/0* -10/0 -05/0 -27/0** دانش ساده

 -29/0** -22/0* -27/0** -18/0 یادگیری سریع

 -15/0 02/0 -39/0** -03/0 دانش قطعی

 -38/0** -14/0 -23/0** -31/0** شناختیباورهای معرفت

*p<0.05**p<0.01 

های باورهای معرفت شناختی فقط در بین مؤلفهشود مشاهده می 2طور که در جدول همان 

، Beta= -32/0وارد شده است )توانایی یادگیری به عنوان متغیر پیش بین به معادله رگرسیون 

01/0>P (1، 94)=02/10(. مقدارF  دهد. مجذور نشان می 01/0معناداری آماری رابطه را در سطح

اریانس درصد از و 9حدود  دهد.است که نشان می 09/0همبستگی چندگانه تعدیل شده 

      شود.لفه توانایی یادگیری تبیین میخودکارآمدی معلمان توسط مؤ

 شناختیهای باورهای معرفتگام به گام خودکارآمدی روی مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون  -2 جدول

جانات شناختی با هینتایج ضرایب همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط باورهای معرفت

(، r= -42/0ارائه شده است. لذت با توانایی یادگیری ) 3تدریس معلمان آموزش ویژه در حدول 

-54/0شناختی )باورهای معرفت( و نمره کل r= -22/0(، یادگیری سریع )r= -49/0دانش ساده )

=r )( 47/0رابطه منفی و معناداری دارد.  خشم با دانش ساده=rو باورهای معرفت )( 27/0شناختی=r )

( رابطه مثبت و معنی داری دارد. شرم r=32/0رابطه مثبت و معناداری دارد.  غرور با دانش قطعی )

 ی دارد.(  رابطه مثبت و معنادارr=21/0با توانایی یادگیری )

بیشتر از یک مولفه باورهای لفه لذت با تدریس فقط مؤهای هیجانات در بین مؤلفه

 های باورهایسیون فقط به منظور شناسایی مؤلفهشناختی رابطه داشت و تحلیل رگرمعرفت

 کنند اجرا شد. برای سایر هیجاناتبینی میهیجان لذت تدریس معلمان را پیششناختی که  معرفت

شناختی رابطه داشت نتیجه رگرسیون و همبستگی یکسان بود یک مولفه باورهای معرفت تدریس که

 ها در اینجا گزارش نشده است.و به همین دلیل نتایج آن

 سطح معنی داری t ضریب رگرسیون استاندارد خطای استاندارد ضریب رگرسیون متغیر پیش بین

 001/0 67/21 - 85/4 18/105 مقدار ثابت

 001/0 -17/3 -31/0 10/0 -32/0 توانایی یادگیری

  R=0/31 , R2= 0/09, F(1/94)= 10/02, P< 0/01 

 شناختی و خودکارآمدیاسپیرمن باورهای معرفت ضرایب همبستگی -1 جدول
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 خستگی شرم غرور خشم اضطراب لذت 

 -03/0 21/0* -15/0 -12/0 -02/0 -42/0** توانایی یادگیری

 15/0 02/0 -15/0 47/0** 02/0 -49/0** دانش ساده

 01/0 -16/0 -14/0 11/0 06/0 -22/0* یادگیری سریع

 05/0 09/0 32/0** -15/0 -19/0 -17/0 دانش قطعی

 -01/0 07/0 -12/0 27/0** -05/0 -54/0** شناختیباورهای معرفت

*p<0.05**p<0.01 

(، Beta ،01/0>P=-48/0های دانش ساده )شود مولفهمشاهده می 4در جدول طور که همان

( به عنوان متغیر Beta ،01/0>P=-27/0( و توانایی یادگیری )Beta ،01/0>P=-31/0دانش قطعی )

معناداری آماری رابطه  چند  F(3، 92=)95/17پیش بین به معادله رگرسیون وارد شده اند. مقدار 

است که نشان  35/0دهد. مجذور همبستگی چندگانه تعدیل شده نشان می 01/0متغیره را در سطح 

درصد از واریانس احساس لذت تدریس معلمان توسط مولفه های دانش ساده،  35حدود دهد. می

 شود.دانش قطعی و توانایی یادگیری تبیین می
 لذت  هیجاننتایج تحلیل رگرسیون گام به گام  -4 جدول

 

 گیریبحث و نتیجه
ی بینرا پیششناختی، خودکارآمدی معلمان آموزش ویژه که باورهای معرفتدر ارتباط با این

و  دانش بودن سادهتوانایی،  ذاتی بودن شناختیمعرفت باور لفهسه مؤ که داد نشان هاکنند؛ یافتهمی

ها ذاتی در بین مؤلفه دارند؛ معناداری و رابطه معکوس معلمان تدریس خودکارآمدی با یادگیری سریع

 ساده دانش باورند که این بر که معلمانی خودکارآمدی بود. یبینودن توانایی یادگیری قادر به پیشب

افتد نه یادگیری به سرعت اتفاق میو  است وابسته هوش همانند ذاتی به توانایی یادگیری و است

 کارآمدی خاص احساس آموزانآموزش به دانش در و خام است تدریجی به عبارتی باورهای آنان

 سطح معنی داری t ضریب رگرسیون استاندارد خطای استاندارد ضریب رگرسیون متغیر پیش بین

 مقدار ثابت
54/52 75/4 - 05/11 001/0 

 دانش ساده
19/0- 03/0 48/0- 54/5- 001/0 

 دانش قطعی
24/0- 07/0 31/0- 62/3- 001/0 

 توانایی یادگیری
09/0- 03/0 27/0- 26/3- 002/0 

  R=0/61 , R2= 0/35, F(92/3)= 17/95, P< 0/01 

 تدریس هیجاناتشناختی و اسپیرمن باورهای معرفت ضرایب همبستگی -3 جدول
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 اکتسابی یادگیری و توانایی   پیچیده و نسبی دانش معتقدند که معلمانی دیگر، سویی از دارند. پایینی

 افتد، درآموزان تدریجاً اتفاق مییری دانشآنان پیشرفته است و یادگ یا به عبارتی باورهای است

 آموزشی هایشیوه از زیاد احتمال به و کنندمی بیشتری وکارآمدی لیاقت احساس   تدریس یزمینه

 Chrysostomouهاییافته با یافته کنند. اینمی استفاده دانش آموزان افزایش یادگیری جهت مناسب

 & philippo (2010،) & Gray Sosu (2012،) & Wang Tanase (2010( و سلیمانی )1396 ،)

 بر یادگیری توانایی و دانش ماهیت مورد در معلمان باورهای اندداده نشان که (1394برزگر بفرویی )

 رسدمی نظر به .همسو هستند گذارند، تأثیر تدریس در هاکارآمدی آن احساس و آموزشی ترجیحات

 کنندهتعیین مؤثرترین بندورا .باشد نهفته خودکارآمدی هایکنندهدر تعیین هایافته این فهم

 مربوط انجام کارها در موفقیت به کنندهاین تعیین داند.می فرد عملکرد تاریخچه را خودکارآمدی

 مثال، برای یابد.می افزایش کارآمدی احساس رسدموفقیت می به کاری انجام  در فرد که زمانی است.

 اما یابد؛می افزایش او خودکارآمدی شودمی موفق انجام تکلیفی در مرتب طور به شخص که زمانی

 موفقیت به مرتباً که فردی یابد.می کاهش او در احساس خودکارآمدی بخورد درپی شکستپی اگر

 آشفتگی دچار کمتر سختی برابر در و آیدمی وجود به او در قوی خودکارآمدی احساس یابدمی دست

 رسد خصوصیاتمی نظر به دهد.می نسبت تالش عدم به را شکستی فرد هرگونه این شود.می و تنش

 با آموزاندانش تدریس در هاآن بیشتر موفقیت به پیشرفته شناختیدارای باورهای معرفت معلمان 

زیادی  حدود تا یادگیری و دانش کسب توانایی است معتقد که معلمی کند.می ویژه کمک نیازهای

 زیاد احتمال خود به تدریس در داد، ارتقا را آن توانمی مناسب و غنی ایجاد فضای با و است اکتسابی

 معتقد است که چنین،و هم کندمی استفاده گراسازنده یادگیری رویکردهای از برگرفته هایروش از

 مشاهده با معلمی است. چنین تالش مداوم نیازمند و زمانبر تدریجی، یادگیری و دانش کسب فرایند

 درونی و بیرونی عوامل به را هاشکست گونهو این شودنمی ناامید و دلسرد آموزدانش شکست هرگونه

 و آموزشی هایروش تغییر با و دهدمی نسبت آموزشی نامناسب هایروش قبیل از کنترل قابل

 فراهم را هاشکست جبران شرایط خاص، آموزان دانش این مناسب برای کاوش هایمحیط سازیفراهم

 تواند به خودکارآمدی بیشتر منجر شود.گونه باورها میدر نهایت این .سازدمی

بینی را پیشتدریس معلمان آموزش ویژه  هیجاناتشناختی، باورهای معرفت کهدر ارتباط با این

اورهای های بلفهبین دیگر مؤلفه دانش قطعی، مؤبه جز  کند؛ نتایج تحلیل حاکی از آن است کهمی

 بایری توانایی یادگدارد. به عبارتی وجود های منفی در معلمان رابطه مثبت شناختی با هیجانمعرفت

مثبت  خشم رابطه با و منفی رابطه لذت با ساده دانش. دارد مثبت رابطه شرم با و منفی رابطه لذت

های دانش لفهؤر رابطه مثبت دارد. مبا غرو دارد. یادگیری سریع با لذت رابطه منفی دارد. دانش قطعی

بنابراین بین متغیرهای باورهای  .بینی لذت را دارندتوانایی یادگیری توانایی پیش دانش قطعی و، ساده

آموزان با نیازهای ویژه رابطه مثبت دارد. شناختی و هیجانات منفی تدریس معلمان دانشمعرفت
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یادگیری  ذاتی بودن وسه مولفه دانش ساده، دانش قطعی که رگرسیون نشان داد چنین نتایج تحلیل هم

    لذت است. هیجانبینی قادر به پیش

ه باشند داشتتر خامشناختی هرچه معلمان باورهای معرفت توان گفت کهمیها این یافتهدر تحلیل 

شناختی معرفتاورهای و هرچه ب کنندمیدر جریان تدریس تجربه   هیجانات منفی بیشتری رااحتماالً

 چرا که ندکناحتماالً هیجانات مثبت بیشتری را در جریان تدریس تجربه می تر باشدآنان پیچیده

 ت برای دستیابی بهها و مشکالشناختی پیچیده در مواجهه با سختیمعلمان با باورهای معرفت

هنگام مواجهه د و رننسبت به تغییر سازگارت تر بوده وپذیری بیشتری داشته و خالقموفقیت انعطاف

جانات را تجربه کرده و از هیبیشتری هیجانات مثبت  احتماالً تر هستند در نتیجهبا نامالیمات مقاوم

هده هرگونه شکست و بدرفتاری با مشا این گروه از معلمانچنین هم خواهند شد.منفی دور 

سازی محیط مناسب برای اهمهای آموزشی و فرو با تغییر شیوه شودآموز دلسرد و ناامید نمیدانش

ها تاییدی بر دیدگاه این یافته سازد.ها را فراهم میشرایط جبران شکست ،آموزان خاصدانش

از  قضاوت افراد های هیجانی افراد نتیجه ارزیابی ودارد پاسخباشد که بیان می( می1991) الزاروس

 د.شوباورهای معلمان انجام می دانش واین ارزیابی آنان براساس  باشد ومحیط خود می حوادث و

 در هاآن بیشترموفقیت  به پیشرفته شناختیدارای باورهای معرفت معلمان  هایویژگی رسدمی نظر به

 و باورهاتوان گفت که این اساس، می برد. کنمی ویژه کمک نیازهای با آموزاندانش تدریس

و این انتظارات مثبت نسبت به موفقیت ارزیابی  هستند. هیجانات بالقوه منبع یک افراد هایشناخت

 باشند، موفق توانندمی هاآن که باور این آورند. بعالوه،مثبت را به وجود می هیجاناتهستند که 

 گونه اید. باشن آگاه آنها از و بشناسند کندمی کمک هاآن موفقیت به که را مسیرهایی شودمی موجب

 برای مثبت هیجانات ترینعمده از که(  بودن انرژی پر و بودن مصمم به احساس تواندمی هاارزیابی

 افرادی . لذا(Avey,  Luthans,  Smith,  & Palmer، 2010) منجر شوند هستند( اهداف به رسیدن

 واسطه به بلکه شوند، موفق است ممکن بیشتری احتمال به نه تنها باورهای پیچیده دارند که

چنانچه یک فرد در محیط  .کنند تجربه نیز را مثبت بیشتری هیجانات است ممکن مثبت هایارزیابی

ود و شهای شناختی او تحریف میپردازش کارش به هر دلیل تحت فشار روانی شدید قرار بگیرد

های هیجانی افراد بنابراین پاسخ .ددهثیر قرار میتأضوع نیز خود هیجانات وی را تحتاین مو

رسد معلمان استثنایی چون در به نظر میآید. ی و ذهنی ما به حساب میشناختهای محصول فرایند

آموزان و در بیرون از کالس به خاطر عدم توجهی دانشعدم همکاری و بی کالس با بدرفتاری و

 ,Cross  هایها با پژوهشکنند که این یافتهاحساس خشم می همکاری و رفتارهای نامناسب والدین

& Hong(2012 ،)( 2003ساتن و ویتلی ،) Keller, Chang, Becker, & Frenzel (2014) که خشم 

ود شگیرد هماهنگ و همسو است که این خشم باعث میآموزان سرچشمه میمعلم از بدرفتاری دانش
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محتمل است که بتواند تمرکز و توجه معلم از اهداف آموزشی منحرف بشود و چنین معلمی غیر

  مسائل در کالس درس بشود. موفق به حل مشکالت و

 د.طه مثبت داربسریع با شرم را یادگیری به باور یمؤلفه که داد نشان پژوهش نتایج چنینهم

که اتفاق افتد و یا اینافرادی که معتقدند یادگیری به طور سریع اتفاق میتوان گفت می بنابراین

 یادگیری دارد باور که فردی واقع درد. بیشتر مستعد تجربه کردن احساس شرم هستن ،نخواهد افتاد

 تالش از یادگیری دست نیفتادن اتفاق صورت در که است آن داد مستعد خواهد رخ اً تدریج نه و دفعتاً

 نیز یافته این د.شو شرمسار ترتیب بدین و داده قرار سرزنش و مالمت را مورد خویش خود و بشوید

 مثل اخالقی هیجانات  که چرا شد، فهمیده نخواهد درستی به« خود» با باورها یبه رابطه توجه بدون

و  فرهنگ به توجه با آن محتویات و خود نقش به توجه و هستند اجتماعی خودآگاه شرم هیجانات

ت. هیجانات اساین  یتأثیرگذار و گیریشکل و پدیدآیی چگونگی یروشن کننده گروهی هنجارهای

 خود است از عبارت باشدمی شرم و سریع یادگیری  به باور تأثیر مبین که واسطی یحلقه واقع در

 و از نقش که کرد اشاره Bukobza(2007)  مثل نظری یهاپژوهش به توانمی این یافته تأیید درد. فر

 د.کناشاره می شرم مثل خود به وابسته هیجانات  بالطبع و خود بر شناختیمعرفت باورهای تأثیر

 فرایندهای انگیزشی و بر معرفت شناختی باورهای ابعاد نقش ینشان دهنده که هایییافته چنینهم

بنابراین نتایج  .باشندمی یافته این همسو با نوعی به (Braten & Stromso، 2005) هستند خودتنظیمی

که معلمان هیجانات مثبت و خودکارآمدی باالیی داشته باشند باید باورهای پژوهش نشان داد برای این

ای را دارا باشند به عبارت دیگر بر این عقیده باشند که دانش ماهیتاً پیچیده و شناختی پیچیدهمعرفت

-های این پژوهش بر رشد باورهای معرفتیافته چنینهم .دنسبی و توانایی یادگیری اکتسابی باش

آموزان با خودکارآمدی تدریس معلمان دانش ءشناختی و کاربرد راهبردهای مناسب جهت ارتقا

 دارد.تأکید نیازهای ویژه و ایجاد هیجانات مثبت در تدریس 

در آموزش و پرورش  انسانی منابع مدیران شودمی پیشنهادپژوهش های به یافته با توجه

آموزش )معلمان  خود نیاز مورد افراد گزینش و استخدام برای مبنایی شناختی رامعرفت یباورها ًاوال

نشان  خوبی به سازمانی اهداف پیشبرد شناختی درباورهای معرفت نقش که چرا دهند، قرار( ویژه

های این پژوهش با توجه به یافته .نمایند تقویت و ایجاد شانکارکنان در را آن ثانیاً  و است؛ شده داده

، نخودکارآمدی و هیجانات تدریس معلما شناسی بامعرفت های باورهایلفهبین مؤمبنی بر ارتباط 

شناسی و معرفت باورهای هایلفهؤوزشی جهت آشنا نمودن معلمان با مکارگاه آم شودمیپیشنهاد 

  برگزار شود. مدارس توسط مسئولین موضوع بین ارتباط درک و بهبود جهت باورها رشد این

مدیران آموزش و  شودپیشنهاد می شناختی،رشدپذیری باورهای معرفت قابلیت با توجه به

و هیجانات مثبت تدریس  خودکارآمدی، افزایش برای را منسجمی مداخالتی هایبرنامه پرورش

مثبت و انتقال  هیجانات و پذیری باورهاخصیصه سرایت با توجه به چنینهم .دهند ترتیب معلمان
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دارای باورهای  افراد شناسایی باآموزش و پرورش  مدیران شودتوصیه می دیگر، فرد به فردی از

 برای شرایطی و ایجاد هاآن برای الزم شغلی محیط کردن فراهم و تشویق و مثبت هیجانات پیچیده و

 .دهند غیرمستقیم افزایش شکل به سازمان در را نگری مثبت دیگران، با بیشترشان همکاری

د با گر بایهای دینتایج به نمونهبا توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش حاضر، در تعمیم 

شنهاد شناختی و آموزشی پیبا توجه به ماهیت چند متغیری بودن متغیرهای رواناحتیاط برخورد کرد. 

 وضعیت درونی، انگیزش معلم، زندگی کیفیت مانندشود، این پژوهش با متغیرهای دیگری می

 نیز انجام شود.  غیره و اجتماعی اقتصادی
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Introduction 

One of the factors playing an important role in improving the quality of the curriculum, 

especially that of children with special needs, is the quality of teachers’ teaching. 

Considering the limited budget resources devoted to the education system and the need 

to use these resources optimally, identifying the variables affecting the quality of 

teachers’ teaching is of great significance and provides the basis for genuine academic 

progress. Among the effective factors in improving the quality of teachers’ teaching are 

cognitive factors such as content knowledge, cognitive skills, teaching experiences, and 

teaching emotions (positive or negative) experienced by teachers during the teaching 

process. The quality of teachers’ teaching can have positive or negative effects on 

students’ learning. Previous research shows that most studies examining factors 

influencing the quality of teaching have mainly focused on cognitive factors, such as 

teachers’ subject knowledge, cognitive skills, and educational experiences (Kington, 

Sammons, Day & Regan, 2011). However, the emotional aspects of teaching and teachers 

have been paid less attention, even in recent research (Anttila et al., 2016). Any research 

shedding light on these aspects of teaching can provide useful information to educational 

planners, policymakers, and school administrators and, especially, help teachers increase 

their positive emotions and self-efficacy. This, in turn, can improve the overall status of 

the educational system and facilitate curriculum implementation. 

Research questions  

1. Can epistemological beliefs predict special education teachers’ self-efficacy? 

2. Can epistemological beliefs predict special education teachers’ teaching emotions? 

Method 
This research adopted a descriptive survey and applied design. The statistical population 

included all primary teachers working in special needs schools in Mazandaran province 

in the academic year 2018-2019. The teachers were classified into three groups: mentally 

retarded, blind, and deaf. The study participants were selected from teachers in Babol, 

Mazandaran province, using cluster sampling. Three questionnaires, namely, 

Schommer’s epistemological questionnaire (1998), teacher emotions questionnaire 

(Frenzel et al., 2014), and teacher self-efficacy questionnaire (Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2001), were used to collect data. 

Results 
The results showed that the total score of self-study with learning ability (r = -0.29), 

simple knowledge (r = -0.24), quick learning (r = -0.29), and the total score of 
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epistemological beliefs (r = -0.34) had a negative and significant relationship. However, 

the relationship between definite knowledge and self-efficacy was not significant (r = 

0.18). 

The results showed that the comprehensive involvement component had a negative and 

significant relationship with learning ability (r = 0.33), simple knowledge (r = 0.27), and 

epistemological beliefs (r = 0.31). The learning strategies component had a negative and 

significant relationship with quick learning (r = 0.27), definite knowledge (r = 0.39), and 

epistemological beliefs (r = 0.23). The classroom management component had a negative 

and significant relationship with learning ability (r = 0.22) and quick learning (r = 0.22). 

 The results showed that among the components of epistemological beliefs that were 

entered into the regression equation, only learning ability was found to be a predictor 

variable (Beta = -0.32, P < 0.01). The value of F = 10.02 (94, 1) revealed the statistical 

significance of the relationship at the level of 0.01. The adjusted squared multiple 

correlation was 0.09, which shows that about 9% of the variance in teachers’ self-efficacy 

can be explained by the learning ability component. 

The results showed that the components of simple knowledge (Beta = -0.48, P < 0.01), 

definite knowledge (Beta = -0.31, P < 0.01), and learning ability (Beta = -0.27, P < 0.01) 

entered into the regression equation as predictor variables. The value of F = 17.95 (92, 3) 

showed the statistical significance of the multivariate relationship at the level of 0.01. The 

adjusted squared multiple correlation was 0.35, which shows that about 35% of the 

variance in teachers’ sense of pleasure in teaching can be explained by the components 

of simple knowledge, definite knowledge, and learning ability. 

Discussion  
Considering the fact that epistemological beliefs predicted the special education teachers’ 

self-efficacy, the findings showed that the three components of the epistemological belief 

of inherent ability, simplicity of knowledge, and quick learning had an inverse and 

significant relationship with teachers’ self-efficacy. Among the components, the inherent 

ability to learn was found to predict self-efficacy. Teachers who believed that knowledge 

was simple, learning was dependent on innate abilities, such as intelligence, and learning 

can happen quickly and not gradually felt low efficiency in teaching students with special 

needs. On the other hand, teachers who believed that knowledge was relative and 

complex, the ability to learn was acquired, and students’ learning can happen gradually 

felt more worthy and efficient in their teaching and were more likely to use appropriate 

educational tools to improve their students’ learning. 

Given that epistemological beliefs predicted special education teachers’ teaching 

emotions, the results indicated that, except for the definite knowledge component, there 

was a positive relationship between the components of epistemological beliefs and 

negative emotions in teachers. In other words, the ability to learn had a negative 

relationship with pleasure and a positive relationship with shame. In conclusion, it can be 

said that the teachers had cruder epistemological beliefs than expected. 

Keywords: cognitive beliefs, teaching quality, self-efficacy, teachers’ emotions, 

curriculum 

 

 

 


