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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسیییا راببا بهورههع فتر

شیییته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا به

ففهه م یهری رع ی،اا رر ف هن رازشجایهن رشعاههع ی،اا پهیا رازشهه اروف ا بار.
روش :بدین فتظار تتدار  333زفر ( 761ر عر و  711پسر)ن از رازشجایهن رشعاههع ی،اا پهیا با روش ز ازای رع
تصییهر ا قه ااع ازعخهب شییدزد و پرسییشییتهفاههع بهورههع فتر شییته عا ی ،ا ()SEBن ازه وۀ یهری رع ی،اا
()MLSن ارآهریفدع یهری رع ی،اا ( )SLSEو ففهه م یهری رع ی،اا ()COLSن جه ج عیورع رار ههع پژوهش
فارراسعفهر قرار یر .
یافتهها :زعهیج زشهن رار ففهه م یهری رع ی،اا فاتاازد باوس ،ا ابتهر بهورههع فتر

شته عا ی ،ا و ارآهریفدع

یهری رع ی،اا با شیی م فتتهرارع پ شب تا شییار .ه چت نن زعهیج زشییهن رار ب ن ابتهر تاج اپذیرع و پ شییر
بهورههع فتر شییته عا ی ،ا به بتد سییهززدیا ففهه م یهری رع ی،اا راببا فوه و فتتهرارع وجار راررن افه ب ن
زیرفالفا ههع فتهع و اق تهن به بتد ت و ر ففهه م یهری رع ی،اا راببا فتتهرارع یه زشییید .ی و بر اینن ب ن بتد
ت و ر به ازه و یهری رع ی،اا راببا فتتهرارع یه زشدن افه ب ن بتد سهززدیا به ازه و یهری رع ی،اا راببا فوه و
فتتهرارع وجار رارر .ه چت نن ب ن ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا راببا فوه و فتتهرارع
فشههد یررید.
نتیجهگیری :باقارآ،ا زعهیج پژوهش حه ضر ز ش فعغ رههع ازه و شا و شته عا را رر پ شب تا و ته ن ففهه م
یهری رع ی،اا فارر تهئ د قرار رار آا ت،ایحهت ی ،ا سییارفتدع را رر رییتد ازه وش و یهری رع ی ،ا رای ران رر
بر رارر.
کلید واژهها :بهورههع فتر

شته عا ی ،ان ازه و ن ارآهریفدع یهری رع ی،اا و یهری رع ففهه م

 .7رازشجاع آهرشتهسا ارشد روانشتهسا ترب عا
 .1رازش هرن یرو روانشتهسا ترب عان رازشهه اروف ا
 .3اسعهریهرن یرو روانشتهسان رازشهه اروف ا
* زایستد فسئال:

ی،اا.

Email: d.kazemifard17@gmail.com

11

بررسی رابطه باورهای معرفتشناختی علمی ،انگیزه ...

 .1مقدمه
یهری رع ررس و ی  ،رر تحص ،ا فب،اب رر ابتهر فخع،ف فسئ،اع به اه عا اس  .رر ه ن راسعهن
رر رشعاههع فخع،ف با صاص رر روانشتهسا ترب عا ت ش فاشار ته به شته هرچا ب شعر یاافم
فؤث ر بر یهری رع رازشجایهن با یهری رزدیهزا فعف رن با ار فع ا و تااز تد تهدیم شازد .رر چت ن
راها اس آا ینهه باقار تهل رازش ار را به پررازش ی ق و تهل ی ههع یهری رع سه
فارهتد .رر این ف هن ففهه م یهری رع ی،اا 7ز ش فه ا رر ارتههط به ر عهر یهری رع واقتا و آ ف
براع یهری رع ی،اا رر زظر یر عا شد اس .
زعهیج یهری رع بهزع فا آتد و ی ا از یاافم فا
تتریف ففهه م یهری رع ی،اا از رشعاههع ی،اا اقعههس شد اس و ین را با ازدیشاهه و بهورههع
یهری رزدیهن رر فارر یهری رع ی،اا زسه فارهتد (بهچ اان و آهپ ا1ن  .)1172شته عاشد ترین
تتریف از ففهه م یهری رع تتریف ورفاز و ورفاز )1112( 3ن اس آا ب هن آرر ازد ففهه م یهری رع
یههرت اس رازش و ی هید ا رار رر فارر یهری رع و پدید ههع فرتهط به ین فهزتد؛ رازش و ی هید
رربهر ار بایتاان یهری رزد ن فاضایهت یهری رعن تهل هه و راههررههع یهری رع و یهری رع
فبهلتا رر آم و رر فارر ت س م ت  ،ف ب ن رازشجایهن و فدرس رر رییتد یهری رع اس (زهاوانن
اسعریهن و آ،ست اک2ن  .)1172بایههرتریهر؛ ففهه م یهری رع ی،اا فتت سآتتد ع تجهرب یهری رع
و چهازها تفس ر ا رار رربهر ع یهری رع بار و بایتاان بهورههع یهری رزدیهن رر فارر تجرب هت
یهری رع و ازعخهب روشههع یهری رعشهن ز و تتریف فاشار (تسهعن ل ن و ل هزگ2ن .)1171
ه چت نن ففهه م یهری رع ی،اا شهفم؛ فج ایااع از بهورهه و ی هید ا رار زسه با یهری رع ی،اا
اس (چهن و ال ات6ن  .)1112بافتظار ررک فهه ففهه م یهری رع ی،اا بهید قه ابتدعههع
سه عاشد باوس ،اع فح هن از ففهه م یهری رع ی،اا فارربررسا قرار ی رر .سهلجا)7313( 1ن
ف ن اس اول ن ررع بهشد آا شروع با فبهلتا ففهه م یهری رع ی،اا آرر اس ن او ففهه م یهری رع
رازشیفازان را باصارت؛ ا وایش رازشن با هقر سپررنن یهری رع ح هیق (رازسعن ح هیق) آا ف ن
اس با ش م ی ،ا اسعفهر قرار ی ررن صا فتهزا و پررازش تفس رع (یه رایتدههع تفس رع) آا
هد شهن ررک واقت اس ن ت س م آرر اس  .بتد از سهلجا فبهلتهت بتدع رر واقع آهر وع را رزههل
آررزد و ففهه م فاررزظر او را رر شرایط فخع،ف یسعرش رارزد .براع فوهل؛ فهرتانن رال و بعا)7333(8ن
ففهه م یهری رع را باصارت زهپ اسعا و پ اسعا قه ابتدع آررزد .ففهه م پ اسعا بهزتهب ررک ازدک
یه یدا هم راببا ب ن فح ط یهری رعن از رازشیفازان راراع تجهرب یهری رع هص بارس یفد اس ؛
1. Conception of learning science
2. Bahçivan & Kapucu
3. Vermunt & Vermunt
4. Negovan, Sterian & Colesniuc
5. Tsai, Lin & Liang
6. Chan & Elliott
7. Saljo
8. Marton, Dall & Beaty
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ب تش رر رازشیفازان و رازشجایهن را تح تأث ر قرار فارهتد
بتهبراینن ففهه م یهری رع ی،اان اه
1
7
و بر پعهزس م ینهه براع یهری رع ز و تأث ر فایذارزد (شنن لا ن تسهع و چهزگ ن .)1176
رر ه ن راسییعه؛ تسییهع ز و ()1112ن به فبهلتا بر روع  711رازشییجا ففهه م یهری رع ی،اا را
فاررفبهلتا قرار رار .او به تجویاوتح ،م سیییؤال ههع فصیییهحهان ففهه م یهری رع ی،اا را رر هف
ف الاع -7 :با هقر سپررن؛  -1یفهر شدن براع افعحهن؛  -3ت رین و فحهسها؛  -2ا وایش رازش؛
 -2آهربررع بارن؛  -6ه دن و  -1ب تش یه عن با را جدیدن قه ابتدع آرر اسییی  .تسیییهع
()1112ن اظههر را ش آا یک س ،س،افراتب رر این ر سعابتدعهه وجار رارر آا ز شهن فارهد سا
سبح اولن سباح پهی نتر ففهه م یهری رع ی،اا هسعتد و چههر سبح بتد ز و بایتاان سباح بهالع
ففهه م یهری رع ی،اا باشی هر فاروزد .سیباح پهی نتر شیهفم؛ با هقر سیپررنن یفهر شیدن براع
افعحهنن فحه سها و ت رینن ررحهلاآا سباح بهالتر شهفم؛ ا وایش رازشن آهربررن ه دن (یه ررک)
و ریدن را ههع جدید اس ی  .ی و بر این (ل نن تسییهع و ل هزگن 1171ن سییهرع 3و لان )1171ن ز و
زشهن رار ازد آا این هف یهفم فاتاازد بایتاان سه عهر ففهه م یهری رع ی،اا از پهی نترین سباح
(ت و ر یه بهزتال د)2ن با بهالترین سیییباح (سیییهززدیا یه سیییارفتدع)2ن از هم فع هیو شیییازد .این
ر سعابتدع از ففهه م یهری رع ی،اا رر پژوهشههع قه،ا ز و باقار ف شهبها شته سهیا شد ا س
(سییاپراپعان چهزگ و هسیی ازگ آان 1171ن چهیا6ن لا و تسییهع 1173ن لان ل هزگ و تسییهعن 1173ن
سهرع و لان )1171؛ بتهبراینن ففهه م یهری رع بایتاان یک س سعم س ،س،افراتها تا ص ف شد
اسی آا تغ رات ین ف ن اسی با آ ک زف تاههع یفازشییا و رهتها صییارت ی رر (فهرتان و
ه هرانن 7333ن فهرتان و ه هران  7331و تسهعن .)1112
یاافم بس هر فخع،فا وجار رارزد آا ففهه م یهری رع ی،اا رر رازشجایهن را تح تأث ر قرار
فارهتد آا ی ا از فهمترین یاافم بهورههع فتر شته عا ی ،ا 1فابهشد .بهورههع فتر شته عا
با بهورههع رر رر فارر فهه رازش و رییتد رازسعن فرباط فاشار (هه ر و پ تعریچ8ن .)7331
ه چت نن بهورههع فتر شته عا ی ،ا زشهنرهتد ع هم ا رار رر فارر رازش و فهه رازسعن
اس (چهینن باآ،تد و پهزههوان3ن )1177؛ بتهبراینن بهورههع فتر شته عا ی ،ا با فج ایااع از
زظها بهورهه اق ق فا شار آا رییتد آسبن زههدارع و پررازش رازش را رر بر فای رر .هر رر بته
با زاع بهورع آا رارر قری اع روبارو شدن به رز هع ب روزا ار را تتظ م فاآتد .زظها بهورههع
1. Shen & Lee
2. Chang
3. Sadi
4. Reproduction
5. Constructivist
6. Chaio
7. Scientific Epistemological Beliefs
8. Hofer & Pintrich
9. Chinn, Buckland & Samarapungavan
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فتر شته عا ی ،ا تت نآتتد هدفن روش و چهازها پ شر ازسهن اس ن بازحاعآا ییهها از
زاع و فدل بهورههع فتر عا هر رر فاتاازد یهفم فه ا رر پ شب تا و ته ن ر عهر ازسهنهه بهشد
(ارروزون پهساران یبهر و روفرو7ن  .)1113بهورههع اشخهص رر فارر فهه رازش و رییتدههع یهری رع
ی ،ا آا با بهورههع فتر شته عا ی ،ا فرساا یررید اس ن به بس هرع از جتهاههع یهری رع
یفازشههها ارتههط رارر .براع فوهلن هرچا بهور رای ران با ازسجها و ی پهرچها رازش ضت فتر بهشدن
ررآا ضت فتر و سبحاتر از فبهلب ررسا راشعا و آ عر قهرر با زظهرت بر یهری رعههع ار
ااهتد بار (س ف و فرزوقان .)7388
ه چت نن بر ا از فح هن ز و (هه ر و پ تعریچن 7331ن شافر1ن )7338ن زشهن رار ازد آا شااهدع
وجار رارر آا این ففهه م و بهورهه رر فارر یهری رع تأث ر ی ا بر رییتد یهری رع فایذارزد.
فبهلتاع ففهه م یهری رع رازشجایهن و رازشیفازان رب رسعهزا و ففهه م فرتهط به ین ازج ،ا بهورههع
فتر شته عا ی ،ا فاتاازد با فت ،هن رر هم اید هه و ر عهرههع رازشجایهن و رازشیفازانن ارزیهبا
تاازهیاهه و ز هزههع ینهه آهربرر قرحهه و راه هرههع یفازشا آ ک آتد (هه ر و پ تعریچن .)1111
تف ر فتر شته عا رر زف تا یفازش و یهری رعن بر ا از صهحبزظران ه چان
پ رافان اه
ر عن با فدرسا
شافر ()7331ن فتع دزد آا فبهلتا بهورههع فتر شته عا فاتاازد تاازهیا و ظر
را تت ن ز ار و با ا وایش بهورههع رر رربهر ع قه ت رازش و یهری رع آ ک آتد .رر ه ن
راسعهن ها ر ()1117ن این بحث را فبرح ز ار آا ررک بهورههع فتر شته عا آ ک فاآتد ته
بفه م آا چهازا فسهئم ی ،ا را حمن اق یهت جدید را ارزیهبا و ه چت ن تص هت اسهسا آا
بهورههع
ززدیا ار و ریهران را تح تأث ر قرار فارهتد را به ریم .ه چت ن رر ب هن اه
فتر شته عا یفعا شد اس تف ر فتر شته عا زا ط به یهری رع رر فح ط یفازشان ب ،ا به
یتهصر فهم فح ط یفازشا و هرج از ین ارتههط رارر (ها رن  .)1117ازاینرون هریازا بهور
فتر شته عا ی ،ا آا رازشجایهن و رازشیفازان ین را با ز هیش فایذارزدن فتت سآتتد ع
تجهرب ینهه از تهل ههع ی ،ا و زحا ع بحثههع ی ،ا ینهه رر تهل ههع فرباط با یهری رع
و وزک3ن )1116؛ بتهبراینن فرب هن ترب عا اسعدالل آرر ازد آا یفازش ی،اا بهید
ی ،ا اس (اس
به هدف تشایق رازشجایهن و رازشیفازان با راشعن چشمازدازع از پ چ دیا بهورههع فتر شته عا
ی ،ا بهشد .ه چت نن فبهلتهت قه،ا زشهن رار ازد آا ب ن بهورههع فتر شته عا ی ،ا (چتگن
1178ن ل نن رزگن چهع 2و تسهع 1173ن اوزاآهن و ت هیه2ن 1177ن ها 6و ل هزگن )1172ن ففهه م
یهری رع ی،اا (بهچ اان و آهپ ان 1172ن چهیان لا و تسهعن 1173ن تسهع و ل نن 1118ن سهرع و لان
1. Ordunz, Ponsoda, Abad & Romero
2. Schommer
3. Smith & Wenk
4. Deng & Chai
5. Ozkan & Tekkaya
6. Ho
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)1172ن راببا فتتهرارع وجار رارر و این یاافم رییتد یهری رع ی ،ا را تح تأث ر قرار فارهتد.
این فبهلتهت ه چت ن زشهن فارهتد آا بهورههع فتر شته عا ی ،ا و ففهه م یهری رع ی،اا به
هم راببا رارزد و با ا وایش ررک رازشیفازان از رازش ی ،ا فرباط فاشازد (چنن 1178ن هه ر و
پ تعریچن 7331ن لان جهزسان 7و تسهعن .)1118
از یاافم فهم و تأث ریذار ریهر رر ففهه م یهری رعن ازه و ع یهری رع ی،اا 1فابهشییید .ازه و
یهری رع ی،اا با قهب ،ررک رازش ی ،ان شته سهیا پر سشههع ی ،ا فهمن زع جای رع فهعتا بر
شااهد و ت ص می رع رر فارر چهازها تهل ههع ی ،ا براع یهری رع ی،اا ا شهر رارر؛ بتهبراین
ازه و براع یهری رع ی،اا بایتاان فویعا براع یهری رزدیهن فح ساب فا شار ته ساار ی ،ا را رر
ار پرورش رهتد (برایهنن ی ،ن و آهیع،سییان3ن  .)1177رر فبهلتهتا آا رر فارر ازه و ع یهری رع
ی،اا ازجها شیید اس ی ن فح هن ت ش آرر ازد ته تاض ی ح رهتد آا چرا رازشیفازان و رازشییجایهن
براع یهری رع ی،اا ت ش فاآتتدن ینهه چا احسهسا رر فارر ت ش شهن رارزدن ت ش ینهه رر چا
حدع اسیی و ایت ا چا فدت ت ش فاآتتد و زحا ع فشییهرآ ینهه رر تهل ههع ی ،ا چهازا
اسییی (ها و ل هزگن 1172ن تسیییهع و ه هرانن  .)1173ازه و یهری رع رر زظریاع شیییته عا و
اجع هیا 2بایتاان یک حهل رروزا ا س آا هدفههع ر عهرع را تحریکن هدای و ت ای فاآتد.
ی و بر اینن فبهبق به زظریۀ شیییته عا و اجع هیان ازه و یهری رع ی،اا بایتاان ز روههیا تتریف
شیید اس ی آا رر را تشییایق با ی قافتد شییدن با یک هدف یه یک تهل ی ،ا هص فاآتد.
ه چت نن ازه و یک ارزش رروزا اسییی آا تهل ن رن احسیییهس و ی م رر را براع از جها
تهل ههع ی ،ا هدای فاآتد .هدای آررن هدفههع ر عهرع و تداوا ینهه رو فشییخصییۀ فهم
ازه و یهری رع اس (ویهف د و اآ،و2ن 1111ن پ تعریچ و شهزک6ن .)1111
ازه و یهری رع ی،اا بایتاان یک سهز روازا اس آا با صارت فسع م قهبمفشههد ز س ؛ افه
فاتاان ین را از زهرشهه و ر عهرههع یش هر رر اسعتههط آرر (رید1ن )1116؛ بتهبراینن رازشجایهن و
رازشیفازان به ازه و ن یهری رع ی،اا را باوس ،ا ر عهرههیا از قه م فبهلتان پرسش و پهسخن فشارت
یر عنن شییرآ رر آ سههن یزفهیشییهه هه و فبهلتاع یروها فسیی ر فارازتد (شییهزکن پ تعریچ و
ف س8ن  .)1118پهل ر)1113( 3ن ز و فتع د ا س آا ازه و یهری رع براع یغهز و ارافاع تهل ههع
ی ،ا ضرورع ا س و فرآو ت ها تهل هه س و ازه و یک پ ش شرط ضرورع و شرط الزا براع
1. Johanson
2. Motivation of learning science
3. Bryan, Glynn & Kittelson
4. Cognitive and social theory
5. Wigfield & Eccles
6. Shunck
7. reid
8. meece
9. palmer
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یهری رع ی،اا اس  .رر ه ن را سعهن ازه و ع یهری رع ی،اا راز شجایهن بایتاان یک یهفم ضرورع
رر زظر یر عا فاشیییار آا تتهفم ینهه رر آ س ررس و ی  ،رر تحصییی ،ا را ز و تح تأث ر قرار
فارهد .ی ا از جت ها ههع فهم ازه و ع یهری رع ی،اا فرباط با رالیم از جها تهل ههع ی ،ان
رری ر شدن به اهدافن ی یق و بهورههع راز شجایهن رر فارر تهل ههع ی ،ا ا س  .رر واقعن زفهزا
آا تهل ههع ی ،ا اجهز فارهتد ز هزههع رازشییجایهن براع یهری رع ی ،ا بریورر شییارن حعا
یک رازشییجاع بدون ازه و ف ن اس ی باقار تهلترع رر تجرب هت یهری رع شییرآ آتد و براع
یف و بهشیییدن بهید تاجا و ی قا یهری رزد زسیییه با یهری رع
ایت ا رییتد یهری رع ی ،ا فا
ی ،ا ج،ب شار (برایهنن ی ،ن و آهیع ،سانن )1177؛ بتهبراین ازه وۀ یهری رع ی،اا بایتاان جتهااع
اس ن رر زظر یر عا فاشار .تح هت ا ر زشهن
آا براع رییتد یهری رع ی ،ا بس هر حهئو اه
رار ازد آا ازه و یهری رع بر ففهه م یهری رع و پ شیییر تحصی ی ،ا تأث ر بسیییوایا رارر و ب تش
یهری رزدیهن زسییه با رییتد یهری رع را ا وایش فارهد (ل ان یهزگن چن و تهزگن 1171ن هسیی ان
چهزگن ل ن و وازگن 1176ن هاازگن ههزاون چن و ت تهعان .)1176
ی ا ریهر از فهمترین یااف،ا آا رر راببا به ففهه م یهری رع ی،اا قهبمبررسیییا اسییی ن ففهاا
ارآهریفدع یهری رع ی،اا 7فابهشد .اصب ح ارآهریفدع سهز اص،ا زظریا اجع هیا و شته عا
بتدورا اسییی  .بر قهق بهورههع بتدورا ارآهریفدع فهمترین یهفم رر ته ن ر عهرههن تهل هه و
آتعرل آهرآرر تحصیی ،ا ا رار اسیی  .ارآهریفدع یهری رع با فتتهع قضییهوت رای ران رربهر ع
ظر هه و تاازهیاههع ار براع ی  ،رر رر حاز ههع ویژۀ رازش اس (بتدورا1ن  .)7331ه چت نن
ارآهریفدع یهری رع ی،اا یازااع از ارزشی هبا اسی آا بر تصی هت ررع رر این صیاص آا
براع یهری رع ی،اا رر ق ،رویا فت ن چا تهل ههیا بهید ازجها شیییارن تأث ر فایذارر .رر تت ،م و
ارآهریفدع یهری رع ی،اا با قضییهوت رای ران رربهر ع قهب ،ههع ی ،ا ار و احسییهس
ترب
تسیی،ط بر ی  ،رر تحصیی ،ا و ازعخهب روی ررههع یهری رع ی ،اشییهن اشییهر رارر (چهیا و ل هزگن
 .)1171ی و بر اینن ارآهریفدع یهری رع ی،اا بایتاان یک پ شب تا آتتد براع رسییعهوررههع
ی ،ا رازشجایهن و حعا ازعخهب حر اع ییتد ینهه ز و رر زظر یر عا فا شار .فبهلتهت قه،ا زشهن
رار ازد آا ارآهریفدع یهری رع ی،اا ز ش ح هتا و فه ا را رر یهری رع ی،اان ازه و ن شیته و
پ هفدههع ر عهرع رازشیفازان و رازشیییجایهن ایفه فاآتد (پ تعریچ و شیییهزکن  .)1111یه عا ههع
تح هت قه،ا رربهر ع ارآهریفدع یهری رع ی،اا ( ساپراپعا و ه هرانن 1171ن ری س 3ن 1177ن
آهظمپار2ن 1173ن سییت،ر و سییهزهار2ن 1171ن ل ن و تسییهعن 1173ن سییهرع و رای ر6ن 1172ن یشییر و
1. Self-efficacy of learning science
2. Bandura
3. Diseth
4. Kazempour
5. Senler & sungur
6. Dagyar
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پهجهرس7ن )1116ن زشییهن فارهتد آا ففهه م یهری رع ی،اا باقار فوه و فتتهرارع ارآهریفدع
یهری رع ی،اا را پ شب تا فاآتد؛ بتهبراینن ففهه م یهری رع ی،اا فاتاازد ی ا از فتهبع اصییی،ا
ا وایش ارآهریفدع رازشیفازان و رازشجایهن رر آ سههع ی ،ا بهشد آا این افر زشهنرهتد ع
تأث ر فوه ففهه م یهری رع بر روع ارآهریفدع براع یهری رع اسییی (ل ن و ه هرانن 1172ن
بهرافا و بدرعن 7336ن ل ن و تسهعن .)1173
فبهلتهت زشهن رار ازد رازشجایهزا آا ارآهریفدع بهالیا رر یهری رع ی،اا رارزدن زسه با
رازشجایهزا آا ارآهریفدع ینهه رر سبح پهی تا اس ن رر تتظ م اهداف سبح بهالن ت م
تهل ههع یهری رع و اتخهذ راههررههع یهری رع ازتبهفپذیر و فعتاع ت ش ب شعرع از ار زشهن
تحص ،ا ینهه ز و ب شعر اس (یشر و
فارهتد و رر زع جا ی  ،رر یهری رع ینهه بهعر و فا
پهجهرسن  .)1116با ی دۀ بتدورا ()7331ن بهورههع ارآهریفدع بایتاان یک واسباع شته عا
ی م فاآتد و زهظر بر بهور با تاازهیا رر براع ازجها ت هل ف یه تهل ههع هص اس  .رر ش می رع
بهورههع ارآهریفدع فتهبع فعتدرع از قه م؛ وضع آررن تجرب هت (بایتاانفوهلن تفس ر ی  ،رر
ریهران)ن ترغ ب اجع هیا
یذشعا)ن تجرباع جهزش تا (بایتاانفوهلن فشههد آررن تهل
(بایتاانفوهلن پذیر عن قضهوت ریهران) و حهالت ویالایک یه یهقفا تأث ر فایذارزد (بتدوران
 .)7331ه چت ن ارآهریفدع یهری رع ی،اا زایا قضهوت شخصا اس آا ف وان ت ش و پشع هر
رر ق ،رو تحص ،ا ویژ اع فهزتد ی،اا را تت ن فاآتد .این ازعظهرات ررع
رر براع حصال فا
آا رر زظریاههع اجع هیا و شته عان تف ر ار فرجع فرساا شد اس ن تت ن آتتد ع ف وان اصرارن
فداوف ن ش ههیا و تح م رر براع رس یهبا با سبح تهحر رر ح باع فت تا از ت هل ف تحص ،ا
اس (تسهعن هان ل هزگ و ل نن  .)1177ی و بر این؛ ارآهریفدع یهری رع ف هزجا تفس ر شخص از
رازشن فههرتهه یه تجهربا از ضهیم قه،ا یه بهورههیا فابهشد آا بایتاان یک یهفم ضرورع و سهلم
رر پ شب تا ی  ،رر یهری رع و روشههع یهری رع رر زظر یر عا فاشار (زی رفنن بازر و آااچن
 .)1116پژوهشههع قه،ا زشهن رار ازد آا ففهه م یهری رع و بهور با تاازهیا براع یهری رع بر هم
تأث ریذار هسعتدن با این فتتا آا به بههار هرآداا از ینههن ریهرع ز و بههار فایهبد (ژزگ و ه هرانن
1171ن ساپراپعا و ه هرانن .)1171
رر ارتههط به راببا ب ن بهورههع فتر شیییته عا ی ،ا و ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا به
ففهه م یهری رع ی،اا فاتاان با بر ا از پژوهشههیا آا رر این زف تا ازجها شیید اسیی ن اشییهر
آرر .هازگ چتگ ()1178ن رابباع ففهه م یهری رعن واقت ت ای شد و بهورههع فتر شته عا
ی ،ا را رر ف هن رازشیفازان رب رسیییعهزا تهیاان فارربررسیییا قرار رار اسی ی  .زعهیج زشیییهن رار
رازشیفازازا آا ففهه م فوه (سیییباح بهال) را با ز هیش فایذارزدن ارراک ینهه از یهری رع ی،اا
قاعتر ا س آا این افر باو س ،اع واقت ت ای شد بایتاان ا وایش ازه و و تتهفم یهری رع رر
1. Usher & Pajares

18

بررسی رابطه باورهای معرفتشناختی علمی ،انگیزه ...

زظر یر عا فاشییار .ایرچا ب هن ففهه م باصییارت فتفا (سییباح پهی ن)ن ف حظهت یهری رزدیهن
رربهر ع یهری رع ی،اا باوس ی ،ا واقت ت ای شیید را زشییهن فارهد آا این افر بازاباع ار با
آههش تصیییارات یهری رزدیهن رربهر ع رازش ی ،ا و یک فهزع ز روفتد براع یهری رع ی ،ا فتجر
فا شار .ه چت ن زعهیج ز شهن رار آا ب ن ففهه م یهری رع و بهورههع فتر شته عا ی ،ا راببا
فوه و فتتهرارع وجار رارر آا این افر ف ن اسیی تح تأث ر یهفم جتس ی بهشیید .رر پژوهش
ژ زگن رو زگن هاا زگن چه زگ و آا فهر ب هه ی ()1171ن راب با ف فهه م یهری رعن راههرر هه و
ارآهریفدع یهری رع ی،اا فارربرر سا قرار یر عا ا س  .یه عاههع این پژوهش ز شهن رار سباح
پهی ن ففهه م یهری رع باقار فوهعا بر روی رر سییبحا رازشیفازان براع یهری رع ی،اا تأث ر رارر
و سییباح بهالع ففهه م یهری رع ز و بر روع روی رر ی ا تأث ر فوه و فتتهرارع رارر .ی و براینن
ارآهریفدع یک سه عهر س ،س،افراتها ا س آا با سباح پهی نتر و بهالتر ت س م فا شار .تتهه
رازشیفازازا آا از روی ررههع ی ا رر یهری رع ی،اا اسیییعفهر فاآتتدن تح تأث ر بهال یه پهی ن
بارن سباح ارآهریفدع یهری رع قرار فای رزد .ها و ل هزگ ()1172ن ز و با بررسا راببا بهورههع
فتر شیییته عا ی ،ا و ففهه م یهری رع ی،اا به ازه و یهری رع ی،اا پررا عاازد .زعهیج پژوهش
ینهه زشهن رار اس بهورههع فتر شته عا ی ،ا فب،ق رازشجایهن به بتد ت و ر ففهه م یهری رع
ی،اا (از قه م؛ حفظ آررنن افعحهن رارن و فحهسیییها و ت رین آررن)ن ارتههط راررن افه پ چ دیا
بهورههع فتر شیییته عا ی ،ا با بتد سیییهززدیا ففهه م یهری رع ی،اا (از قه م؛ ا وایش رازشن
آهربررع بارن و ه دن و ب تش یه عن با را جدید)ن فرباط فاشیییار .ه چت ن ب ن بتد ت و ر
ففهه م یهری رع ی،اا به ازه و سبحا یهری رع ی،اا رازشجایهن راببا فتفا وجار رارر .ررحهلاآا
بتد سیییهززدیا ففهه م یهری رع ی،اا باقار فوه و فتتهرارع به ازه و ی ق رازشیییجایهن ارتههط
وجار رارر .رر زههی ن زعهیج این فبهلتا زشییهن رار اسی رازشییجایهزا آا بهورههع فتر شییته عا
ی ،ا پ شییر عااع رارزدن ازه و یهری رع ی،اا ینهه ز و رر سییبح بهالیا اسیی  .ه چت ن تسییهع و
ه هران ()1177ن رابباع بهورههع فتر شیییته عا ی ،ان ففهه م یهری رع ی،اا و ارآهریفدع
یهری رع ی،اا را رر ف هن رازشیفازان تهیاازا فارر برسییا قرار رارزد .زعهیج زشییهن رار رازشیفازازا
آا با بهورههع فتر شته عا ی ،ا با صارت فب،ق فازهرزد رر ففهه م یهری رع ی،اا رر سبح
پهی تا قرار رارزدن افه زفهزاآا رازشیفازان راراع بهورههع فتر شییته عا ی ،ا پ چ د هسییعتد
ینهه باقار ز روفتدع براع ففهه م یهری رع ی،اا رر سبح بهال برازه خعا هسعتد .پهی ن بارن سبح
ف فهه م یهری رع ی،اا رر رازشیفازان به ار آهری فدع پهی ن ین هه براع ف فهه م یهری رع ی،اا
ه ه سعا ا س ؛ افه زفهزاآا ففهه م یهری رع ی،اا رر سبح بهالیا ا س ن ینهه ارآهریفدع براع
یهری رع ی،اا را رر ار پرورش فارهتد .با هر حهل زعهیج این فبهلتا زشیییهن رار رازشیفازازا آا
یرایش با فب،ق رازسییعن رازش ی ،ا رارزدن ارآهریفدع ینهه زسییه با یهری رع ی،اا رر سییبح
پهی تا قرار رارر.
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رر پژوهش ریهرع سییهرع و رای ر ()1172ن با بررسییا رابباع بهورههع فتر شییته عا ی ،ان
ففهه م یهری رع و ارآهریفدع یهری رع زیس شته سا پررا عاازد .رر این فبهلتا زعهیج زشهن رار
اسییی بهورههع فتر شیییته عا ی ،ا رازشیفازان رر فارر فتهعن ی نن تاج ا و رشییید رازش
زیس شتهسا باقار فوه و فتتهرارع به بر ا از یاافم ففهه م یهری رع ی،اا ارتههط رارر .ی و بر
اینن یه عا ههع تح ق زشیییهن فارهد آا بهورههع فتر شیییته عا ی ،ا رازشیفازان رر فارر
تاج اپذیرعن رشییید و ففهه م یهری رع ی،اا رر فارر آهربررن ه دن و ریدن رر را ههع جدیدن به
ار آهری فدع یهری رع رازشیفازان با قار فو ه و فت تهرارع ارت ههط رارر .ه چت نن ب ن فتهع و
ی ن رازش به ارآهریفدع یهری رع رازشیفازان ارتههط فتتهرارع یه ز شد ا س  .ا وون بر اینن
بهورههع فتر شیییته عا ی ،ا رازش یفازان باواسیییباع ففهه م یهری رع ی،اا رر ارآهریفدع
رازشیفازان براع یهری رع ز ش فسییع ا را ایفه فاآتتد .زعهیج ه چت ن زشییهن فارهد آا ت ها
این اق یهت رر فارر بهورههع فتر شته عا ی ،ان ففهه م یهری رع ی،اا و ارآهریفدع یهری رع
زیس شتهسا براع فؤثر بارن رییتد یفازش و یهری رع فاررز هز هسعتد .ل ن و تسهع ()1173ن ز و
رابباع ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا رر ب ن رازشیفازان رب رسعهزا تهیاازا
فارربررسییا قرار رار ازد .یه عاهه زشییهن فارهد آا ه اع ابتهر ارآهریفدع یهری رع ی،اا باقار
فو ه و فت تهرارع ب تد ه دن و ب تش یه عن رر را جد ید ف فهه م یهری رع ی،اا را پ شب تا
فاآتتد؛ بتهبراین فاتاان یف رازشجایهزا آا ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح بهالیا اس ن از
ارآهریفدع بهالیا براع یهری رع ی،اا بر اررار ه سعتدن افه راز شجایهزا آا ففهه م یهری رع ی،اا
ینهه رر سییبح پهی تا اسیی ارآهریفدع ینهه براع یهری رع ی،اا ز و رر سییبح پهی تا ارزیهبا
فاشار.
رر آم زعهیج پژوهشههع فارربحث باصارت فجوا ارتههط ب ن بهورههع فتر شته عا ی ،ان
ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا را زشهن فارهتدن بهاینوجار ی ا از
اهداف این پژوهش بررسا ه وفهن این فعغ رهه اس ته بعاازد آهریفدع زسها ینهه را رر پ شب تا
ففهه م یهری رع ی،اا فارربررسا قرار رهد .از لحهظ آهربررع ز و ازعظهر فارور آا زعهیج پژوهش
حهضر به یش هر سه عن سهم هریک از فؤلفاههع بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع
یهری رع ی،اا و ففهه م یهری رع ی،اا رر رری رع شته عا رازشجایهنن اق یهت فف دع را رر ا ع هر
اسعهرانن فدیران و سهیر رس ازدرآهران زظهاههع یفازشا (برزهفاریوان ررسا و یفازشا)ن قرار رهد
تحص ،ا بهعرع زهئم شازد.
ته شرایط و فاقت هه را قارع تدارک به تتد آا رازشجایهن با فا
ازاینرون فا تاان یف آا این تح ق یک آهر و پژوهش جدید رر این یرصا فحساب فاشار آا
اف د اس بایتاان سریغهز اثریذار رر این فس ر قهبمتاجا بهشد و تح هت زیهرع را با این یرصا
ب شهزد ته شههد تاستا و پ شر رر زظها یفازشا باویژ رر جا رازشهه هه بهش م .ی و براینن بررسا
پ ش تاع پژوهش حهضر ز و زشهن فارهد آا رر سهلههع ا ر تاجا زیهرع با فبهلتا راببا بهورههع
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فتر شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا و ریهر فعغ رهه زسه با یهری رع ی ،ا
شد اس ن افه رر را م آشار آ عر پژوهشا با بررسا راببا بهورههع فتر شته عا ی ،ا و ازه و
این فاضاع و
و ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا پررا عا اس  .زظر با اه
آ هار پژوهش رر این ح بان هدف فبهلتا حهضر بررسا راببا بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و
و ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا رر ف هن رازشجایهن رشعاههع ی،اا پهیا
فابهشد .به تاجا با هدفههع اص،ا و ریا پژوهش سا رض ا و یک سؤال فبرح شد:
 ب ن بهورههع فتر شته عا ی ،ا و یهری رع ففهه م ی،اا راببا وجار رارر. ب ن ازه وۀ یهری رع ی،اا و یهری رع ففهه م ی،اا راببا وجار رارر. ب ن ارآهریفدع یهری رع ی،اا و یهری رع ففهه م ی،اا راببا وجار رارر.سؤال پژوهش :هریک از ابتهر فعغ رههع بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع
یهری رع ی،اا چا سه ا رر ته ن ففهه م یهری رع ی،اا رارزد.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حهضر تاص فا از زاع ه هسعها اس  .جهفتاع یفهرع این پژوهش شهفم ه اع
رازشجایهن رشعاههع ی،اا پهیا رازشهه اروف ا اس آا رر سهل تحص ،ا  7332-32فشغال با
تحص م بارزد .براسهس جدول فاریهن و آرجسا از این جهفتان تتدار ( 333شهفم  761ر عر و 711
پسر)ن با روش ز ازای رع تصهر ا قه ااع ازعخهب شدزد .تتدار آم این جهفتا  1316بارزد .ا ق
پژوهش رر این فبهلتا آهف ً ریهی یرریدن بایازااع آا فشهرآ آتتدیهن رر زف تا فحرفهزا فهزدن
اق یهتن اق تهن هقر رار شد و ینهه به رضهی آهفم پرسشتهفاهه را رر فح با یراا و بدون ذآر
زها ت م آررزد.
 .1-2ابزارهای پژوهش
رر این پژوهش براع ج عیورع اق یهت از پرسشتهفاههع بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و
یهری رع ی،اان ارآهریفدع یهری رع ی،اا و ففهه م یهری رع ی،اا اسعفهر شد.
 -1پرسشنامه باورهای معرفتشناختی علمی :ف هس بهورههع فتر شته عا ی ،ا تاسط آهز،ان
پ تعریچن وآهرع و هریسان)1112( 7ن ته ا شد اس  .پرسشتهفا بهورههع فتر شته عا از چههر
بتد فتهع رازش (رازش از رییتدههع تف ر ازع هرع یه ح هیق فاجار بارس فایید یه تاسط فح ق
با چهلش آش د فاشار)؛ ی ن رازش (رازش ثهب یه رائ هً رر حهل رشد اس )؛ سهریا رازش (رازش
فب،ق یه زسها اس )؛ تاج اپذیرع رازش (رازش قبتا یه ثهب اس ن این بهورهه از ایت ا رازش
پ چ د ن یزفهیشا و ض تا اس زهشا شد اس )؛ تش م شد اس  .ف هس حهضر شهفم  16سؤال
فابهشد و براع هر سؤال  2یویتا رر زظر یر عا شد و با تتهسب  7ته  2ز ر با ینهه ا عصهص رار
1. Conley, Pintrich, Vekiri & Harrison
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شد اس  .آهز،ا و ه هران ()1112ن پهیهیا و روایا بهالع این ف هس را براع ارزیهبا بهورههع
فتر شته عا ی ،ا رازشجایهن یوارش آرر ازد .رر بررسا آهز،ا و ه هران ()1112ن ضریب ایعههر
قهبمقهال و یلفهع آ،ا ()%11ن براع این ابوار با رس یفد .رر زف تا پهیهیا پرسشتهفا بهورههع
فتر شته عا ی ،ا رر فبهلتاع تسهع و ه هران ()1177ن ضریب یلفهع آ،ا ()1/81ن یوارش
شد اس  .رر پژوهش حهضر ز ون پهیهیا ابتهر ف هس بهورههع فتر شته عا ی ،ا به روش یلفهع
آروزههخ براع چههر رر ف هس تاج اپذیرعن رشدن فتهع و ی ن باترت ب ()1/87ن ()1/81ن ()1/68
و ( )1/61و ز ر ع یلفهع آ،ا ف هس بهورههع فتر شته عا ی ،ا ز و ()1/82ن بارس یفد اس .
 -2پرسشنامه انگیزه یادگیری علوم :پرسشتهفاع ازه و یهری رع ی،اا تاسط لا و ه هران
()1118ن ته ا شد اس  .پرسشتهفا ازه و یهری رع ی،اا از پرسشتهفا روی ررههع یهری رع ی،اا لا
و ه هران () 1118ن اسعخراج شد اس  .از این پرسشتهفا براع ستجش ازه و یهری رع ی،اا ز و
رازشجایهن اسعفهر فاشار .پرسشتهفا لا و ه هران ()1118ن از چههر یهفم؛ ازه و ی ان
اسعراتژعههع ی ان ازه و سبحا و اسعراتژعههع سبحا تش م شد اس  .پرسشتهفا حهضر
شهفم  12سؤال فابهشد و براع هر سؤال  2یویتا رر زظر یر عا شد و با تتهسب  7ته  2ز ر با
ینهه ا عصهص رار شد اس  .تجویاوتح ،م پهیهیا ازه و یهری رع ی،اا رر فبهلتا ها و ل هزگ
()1172ن زشهن فارهد آا ف هریر یلفهع آروزههخ براع ازه و یهری رع ی،اا ( )1/86و براع ابتهر ازه و
ی ا و ازه و سبحا ز و با ترت ب ف هریر یلفهع ( )1/32و ()1/81ن یوارش شد اس  .رر پژوهش
حهضر ز ون پهیهیا ازه و یهری رع ی،اا به روش یلفهع آروزههخ ( )1/86و براع ازه و ی ا ف دار یلفهع
( )1/36و براع ازه و سبحا ز و ف دار یلفهع ()1/63ن بارس یفد اس
 -3پرسشنامه خودکارآمدی یادگیری علوم :ف هس ارآهریفدع یهری رع ی،اا براع ارزیهبا
ارآهریفدع یهری رع ی،اا رازشجایهن قراحا شد اس  .پرسشتهفا ارآهریفدع یهری رع ی،اا
باوس ،ا ییدین و تهیهراآا)1113( 7ن ته ا شد اس  .این ف هس تاسط ل ن و تسهع ()1173ن یسعرش
رار شد آا هدف ینهه ازداز ی رع ارآهریفدع رازشجایهن رر زفهن یهری رع ی،اا بار اس  .این
پرسشتهفا از پتج بتد؛  -7ررک ففهافا :اق تهن رازشجایهن رر تاازهیا اسعفهر از فههرتههع
شته عا براع ررک ففهه م ی ،ان قااز ن و زظریاهه؛  -1فههرتههع شته عا سبح بهال :اق تهن
رازشجایهن از تاازهیا ار براع ب هر ی رع فههرتههع شته عا پ چ د تر؛  -3آهر ی ،ا :ارزیهبا
ایع هربازفس رازشجایهن رر تاازهیا با ازجها رسهزدن تهل ههع یزفهیشههها رر هر رو حاز ع
شته عا و روازا؛  -2آهربرر روزفر  :ارزیهبا ایع هربازفس رازشجایهن رر تاازهیا آهربرر ففهه م ی ،ا
و فههرتهه رر رویدارههع روزفر ؛ و  -2ارتههط ی ،ا :زشهنرهتد ع ایع هربازفس رازشجایهن رر
تاازهیا برقرارع ارتههط و بحثههع ی ،ا به ریهرانن تش م شد اس  .پرسشتهفا حهضر شهفم 31
سؤال فابهشد و براع هر سؤال  2یویتا رر زظر یر عا شد و با تتهسب  7ته  2ز ر با ینهه ا عصهص
1. Capa Aydin & Uzuntiryaki
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رار شد اس  .ییدین و تهیهراآا ()1113ن پهیهیا و روایا بهالع این ف هس را براع ارزیهبا
ارآهریفدع یهری رع ی،اا رازشجایهن یوارش آرر ازد .رر بررسا ییدین و تهیهراآا ()1113ن ضریب
ایعههر قهبمقهال و یلفهع آ،ا ()%31ن براع این ابوار بارس یفد .رر زف تا پهیهیا پرسشتهفا
ارآهریفدع یهری رع ی،اا رر فبهلتاع وازگ و تسهع ()1172ن ضریب یلفهع آ،ا ()1/31ن یوارش
شد اس  .رر پژوهش حهضر ز ون پهیهیا ابتهر ف هس ارآهریفدع یهری رع ی،اا به روش یلفهع
آروزههخ براع پتج رر ف هس ررک ففهافان فههرتههع شته عا سبح بهالن آهر ی ،ان آهربرر
روزفر و ارتههط ی ،ا باترت ب ()1/17ن ()1/11ن ()1/16ن ( )1/62و ( )1/12و ز ر ع یلفهع آ،ا
ف هس ارآهریفدع یهری رع ی،اا ز و ()1/82ن بارس یفد اس .
 -4پرسشنامه مفاهیم یادگیری علوم :ف هس ففهه م یهری رع ی،اا تاسط لا و جهزسان و تسهع
()1118ن سه عاشد اس  .این ابوار براسهس فبهلتاع تسهع ()1112ن به هدف ارائا قه ابتدههع
س،س،افراتها از ففهه م یهری رع ی،اا و به احع هل وجار ترآ ها از ففهه م یهری رع ی،اا قراحا
شد اس  .این ف هس شهفم  13ییعم اس و پهسخ براسهس ف هس  2ررجااع ل رت از آهف ً فخهلفم
ته آهف ً فاا م ررجابتدع شد اس  .لا و ه هران ()1118ن پهیهیا و روایا بهالع این ف هس را
براع ارزیهبا ففهه م یهری رع ی،اا رازشیفازان یوارش آرر ازد .رر بررسا لا و ه هران ()1118ن
ضریب ایعههر قهبمقهالا براع این ابوار با رس یفد و یلفهع آ،ا ( .)%37رر زف تا پهیهیا پرسشتهفا
ففهه م یهری رع ی،اا ها و ل هزگ ()1172ن ضریب یلفهع آ،ا ( )%81را یوارش آرر ازد .رر پژوهش
حهضر ز ون پهیهیا ابتهر ففهه م یهری رع ی،اا به روش یلفهع آروزههخ ()1/87ن بارس یفد اس  .زیر
فؤلفاههع این ف هس یههرتتد از -7 :حفظ آررن؛ 1ی افعحهن رارن؛ 3ی فحهسها و ت رین آررن؛ 2ی
ا وایش رازش؛  -2آهربررع بارن و  -6ه دن و ب تش یه عن با را جدید .تسهع ()1112ن اظههر
راش آا یک س،س،افراتب رر این رسعابتدعهه وجار رارر آا زشهن فارهد سا سبح اولن سباح
پهی نتر ففهه م یهری رع ی،اا هسعتد و چههر سبح بتد ز و بایتاان سباح بهالع ففهه م یهری رع
ی،اا با ش هر فاروزد .سباح پهی نتر شهفم؛ حفظ آررنن افعحهن رارنن فحهسها و ت رین آررنن
ررحهلاآا سباح بهالتر شهفم؛ ا وایش رازشن آهربررع بارنن ه دن و ب تش یه عن با را جدید
اس  .ی و بر اینن ل نن تسهع و ل هزگ ()1171ن ز و زشهن رار ازد آا این هف یهفم فاتاازد بایتاان
سه عهر ففهه م یهری رع ی،اا از پهی نترین سباح (ت و ر یه بهزتال د)ن با بهالترین سباح (سهززدیا
یه سارفتدع)ن از هم فع هیو شازد.
 .3روش اجرای پژوهش

رر پژوهش حهضر براع ازداز ی رع فعغ رههع پژوهشن از ابوارههع بهورههع فتر شته عا ی ،ان
ازه و یهری رع ی،اان ارآهریفدع یهری رع ی،اا و ففهه م یهری رع ی،اا اسعفهر شد .رر یها اول
یزفانهه تاسط یک زفر روازشتهس و یک زفر فعرجم زبهن ازه ،سا با زبهن هرسا ترج ا و سپس
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تاسط رو زفر از ایضهع ه ئ ی ،ا یرو زبهن رازشهه اروف ا فجدراً با ازه ،سا بریررازد شدزد.
تفهوتههع فشههد شد ب ن زسخ هرسا و ازه ،سا ارزیهبا و فارر تجدیدزظر قرار یر  .یزفانهه
روع یروها  21زفرع از رازشجایهن (غ ر ز ازا اص،ا)ن اجرا و از زظر روازا و قهبمررک بارن ج ت
بررسا و فجدراً سؤالههع فههم اص ح یررید .زسخا زههیا جه تت ن پهیهیا روع یروها 711
زفرع (غ ر ز ازا اص،ا)ن اجرا و ضریب پهیهیا یزفانهه از قریق یلفهع آروزههخ فحهسها شد آا زعهیج
حهصم رر بخش فرباط با هر یزفان ارائا شد اس .
 .4یافتههای پژوهش
براع بررسا ه هسعها ب ن فعغ رههع بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع یهری رع
ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا از یزفان ه هسعها یشعهورع پ رسان اسعفهر شد .ضرایب ه هسعها
صفر فرتها روباروع این فعغ رهه رر جدول  7ارائا شد اس .
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جدول  :1ماتریس همبستگی متغیرهای مربوط باورهای معرفت شناختی علمی ،انگیزه ،خودکارآمدی یادگیری علوم و مفاهیم یادگیری علوم
فعغ رهه
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فتر شته عا
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-1/177

1/622

7
**

7

2ی سبحا

**1/728

1/173

1/111

*1/778

7

6ی ی ا

**1/171

**1/723

1/121

1/121

**1/612

7

 1ی ررک ففهافا

**1/721

**1/717

-1/11

1/111

*1/713

**1/336

7

8ی فههرتههع
شته عا

**1/763

*1/731

*1/711

*1/712

**1/722

**1/223

**1/238

7

 3ی آهر ی ،ا

*1/771

1/111

-1/121

-1/13

*1/733

**1/118

*1/733

1/138

7

 71ی آهربرر روزفر

**1/313

**1/373

*-1/771

-1/161

**1/781

**1/738

**1/723

**1/118

**1/723

 77ی ارتههط ی ،ا

1/131

**

**

**

**

**

 73ی ت و ر

77

7

-1/132

 71ی سهززدیا

71

73

**

1/312

1/127

**

1/723

**

1/386

1/171

1/13
*

-1/123

-1/718

-1/132

*

**

1/777

1/781

1/731

**

1/721

-1/66

1/366

**

1/731

-1/67

1/372

**

1/721

-1/183

1/113

**

1/136

1/188

1/173

*

7
**

1/632

**

1/312

1/716

-1/123

**

1/373

7
**

1/131

1/173

7
**

1/111

7

 p <** 1/17و ( p<*1/12یزفان رو رافتا)
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ه هنقار آا رر جدول  7فشههد فاشار بتد سهززدیا ففهه م یهری رع ی،اا به ه ا فعغ رهه با
غ ر از زیر فؤلفا اق تهن بهورههع فتر شته عا ی ،ا راببا فتتهرارع رارر .رر ب ن این فعغ رهه
بهالترین راببا فوه به زیرفالفا آهربرر روزفر ارآهریفدع یهری رع ی،اا و بهالترین راببا فتفا را
به زیرفالفا فتهع بهورههع فتر شته عا ی ،ا رارر .ه چت نن ب ن بتد ت و ر ففهه م یهری رع ی،اا
ز و به زیرفؤلفاههع فتهعن اق تهن بهورههع فتر شته عا ی ،ا و زیرفؤلفا آهربرر روزفر
ارآهریفدع یهری رع ی،اا راببا فوه و فتتهرارع وجار رارر؛ افه ب ن بتد ت و ر ففهه م یهری رع
ی،اا به زیرفؤلفاههع پ شر و تاج اپذیرع بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و سبحا و ی ا
و زیرفالفاههع ررک ففهافان فههرتههع شته عان آهر ی ،ا و ارتههط ی ،ا ارآهریفدع یهری رع
ی،اا راببا فتتهرارع یه زشد.
براع تت ن سهم هر یک از فعغ رههع بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع
یهری رع ی،اا رر پ شب تا ففهه م یهری رع ی،اا از تح ،م ریرس ان چتدیهزا ه وفهن یه اسعهزدارر
اسعفهر شد .رر ریرس ان چتدیهزا ه وفهن ه اع فعغ رههع پ شب ن وارر تح ،م فاشازد و هر
فعغ ر پ شب ن براسهس تاان پ شب تا ارش فارر تح ،م قرار فای رر (پ،ت 7ن  .)7332تح ،مههع
ف دفهتا بافتظار اق تهن از یداتخبا از ففروضاههع زرفهل بارنن هم بان پراآتدیا و ی سهن
پراآتدیا ازجها شد .ف هریر یوارش شد براع  Toleranceو  VIFرر جدول  2حهآا از ین اس آا
از ففروضا هم با بارن تخبا زشد اس (ارزش  Toleranceآ عر از  1/7یه ارزش  VIFبهالع 71
ب هزهر تخبا از این ففروضا اس ) .ه چت ن بررسا ز ارار پراآتش و ز ارار  Normal (P–P) Plotو
ز ارار پراآتش پسفهزد ههع اسعهزدارر شد زشهن رار آا از ففروضاههع زرفهل بارنن با بارن و
ی سهزا پراآتدیا تخبا زشد اس .
رر این پژوهش براع پ ش ب تا یهری رع ففهه م ی،اا به اسعفهر از روش ریرس ان چتدیهزا
ه وفهن یه اسعهزدارر فدل فتتارارع بارس یفد (R1=616؛  313(=3/838و  )F)73آا جداول  1و 3
ین را زشهن فارهتد .جدول  2ز و سهم هریک از فعغ رههع وارر شد با فدل را رر پ شب تا ففهه م
یهری رع ی،اا را زشهن فارهد .ه هنقار آا رر جدول  2فشههد فاشار رر این فدل فعغ رههع
اق تهنن ازه و ن ازه و ی ان ازه و سبحان ارآهریفدعن فههرتههع شته عان آهربرر روزفر و
ارتههط ی ،ا از لحهظ یفهرع فتتارار فابهشتد .فعغ رههع اق تهن راراع ارزش بعهع ( 1/728بعهن
)P=1/117ن ازه و ( -7/311بعهن )P=1/172ن ازه و ی ا ( 1/332بعهن )P=1/176ن ازه و سبحا
( 1/312بعهن )P=1/182ن ارآهریفدع یهری رع ی،اا ( -1/138بعهن )P=1/113ن فههرتههع شته عا
( 1/738بعهن )P=1/112ن آهربرر روزفر ( 1/126بعهن  )P=1/117و ارتههط ی ،ا ( 1/731بعهن
) P=1/111ن بارزد .ه چت نن بخش ریهرع از زعهیج تح ،م ریرس ان چتدیهزا با ش ا ع ه وفهن یه
اسعهزدارر زشهن رار آا حدور  23ررصد از واریهزس ففهه م یهری رع ی،اا باوس ،اع فعغ رههع
1. Planet
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تاج اپذیرعن پ شر ن فتهعن اق تهنن ازه و ن ازه و ی ا و ازه و سبحان ارآهریفدع یهری رع
ی،اان ررک ففهافان فههرتههع شته عان آهر ی ،ان آهربرر روزفر و ارتههط ی ،ا قهبم ته ن اس .
جدول  :2خالصه نتایج تحلیل رگرسیون استاندارد یا همزمان برای مفاهیم یادگیری علوم دانشجویان
مدل

R

R2

 R2تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

7

1/113

1/616

1/123

3/71162

 :aپ شب نهه( :ثهب )ن بهورههع فتر شتهحعا ی ،ان تاج اپذیرعن پ شر ن فتهعن اق تهنن ازه و ن ازه و ی ا و
ازه و سبحان ارآهریفدع یهری رع ی،اان ررک ففهافان فههرتههع شته عان آهر ی ،ان آهربرر روزفر و ارتههط ی ،ا
 :bفعغ ر ف ک :ففهه م یهری رع ی،اا
جدول  : 3خالصه نتایج مجموع مجذورات در تحلیل رگرسیون استاندارد یا همزمان برای مفاهیم یادگیری
علوم دانشجویان
منابع تغییرات
ریرس ان
بهق هزد
آم

SS

d.f

MS

F

27321/728
16863/711
68113/111

73
313
336

3781/177
83/786

38/118

سطح
معنیداری
1/117a

 :aپ شب نهه( :ثهب )ن بهورههع فتر شتهحعا ی ،ان تاج اپذیرعن پ شر ن فتهعن اق تهنن ازه و ن ازه و ی ا و
ازه و سبحان ارآهریفدع یهری رع ی،اان ررک ففهافان فههرتههع شته عان آهر ی ،ان آهربرر روزفر و ارتههط ی ،ا
 :bفعغ ر ف ک :ففهه م یهری رع ی،اا
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جدول  :4خالصه نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی مفاهیم یادگیری علوم دانشجویان
ضرایب غیراستاندارد
مدل
ثهب
تاج اپذیرع
پ شر
فتهع
اق تهن
ازه و
ازه و ی ا
ازه و سبحا
ارآهریفدع
ررک ففهافا
فههرتههع شته عا
آهر ی ،ا
آهربرر روزفر
ارتههط ی ،ا

B
37/627
1/121
-1/127
-1/121
1/672
-7/316
7/271
7/173
-1/333
-1/711
1/113
1/371
1/311
1/611

آمارهی چند هم خطی

ضرایب

خطای

استاندارد

استاندارد

بتا

2/317
1/723
1/718
1/111
1/782
1/261
1/283
1/281
1/721
1/131
1/126
1/122
1/778
1/117

1/173
-1/176
-1/171
1/728
-7/311
1/332
1/312
-1/138
-1/132
1/738
1/117
1/126
1/731

T
2/833
1/311
-1/183
-1/128
3/338
-1/221
1/211
7/112
-1/732
-1/282
1/881
7/162
7/612
3/126

سطح معنیداری
1/111
1/112
1/111
1/812
1/117
1/172
1/176
1/182
1/113
1/223
1/112
1/111
1/117
1/111

Tolerance

1/312
1/331
1/233
1/221
1/212
1/118
1/126
1/631
1/322
1/128
1/337
1/813
1/132

VIF

1/611
1/262
7/811
7/818
7/812
2/338
2/373
7/231
1/313
3/883
1/226
7/122
3/213
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حهضر بررسا راببا ب ن بهورههع فتر شته عا ی ،ا و ازه و و ارآهریفدع
یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا رر ف هن رازشجایهن رشعاههع ی،اا پهیا رازشهه اروف ا بار.
زعهیج حهصم از فبهلتا حهضر راببا یش هرع ب ن بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و ن ارآهریفدع
یهری رع ی،اا و ففهه م یهری رع ی،اا را زشهن رار .زعهیج حهآا از ین بار آا زیرفالفاع اق تهن
بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و یهری رع ی،اا و زیرفؤلفاههع ازه و ی ا و سبحان
ارآهریفدع یهری رع ی،اا و زیرفؤلفاههع فههرتههع شته عان آهربرر روزفر و ارتههط ی ،ا
پ شب تاآتتد ههع فتتارارع براع ففهه م یهری رع ی،اا هسعتد (اق تهنن ازه و ی ا و سبحان
فههرتههع شته عان آهربرر روزفر و ارتههط ی ،ا راراع ارزش بعهع فوه و ازه و و ارآهریفدع
یهری رع ی،اا راراع ارزش بعهع فتفا).
رر ارتههط به راببا بهورههع فتر شته عا ی ،ا و ففهه م یهری رع ی،اا پژوهشههع ازجها یر عا
زعهیج فشهبها را زشهن فارهتد .زعهیج یه عاهه زشهن رار آا ب ن زیر فؤلفاههع تاج اپذیرع و پ شر
بهورههع فتر شته عا ی ،ا به ففهه م یهری رع ی،اا راببا فتتارارع وجار رارر و ب ن
زیرفؤلفاههع فتهع و اق تهن به ففهه م یهری رع ی،اا راببا فتتهرارع یه زشد .یه عاههع این
پژوهش به زعهیج پژوهش اسدع فجر ()7337ن ه سا اس ؛ بتهبراین فاتاان یف رازشجایهزا
بهورههع فتر شته عا ی ،ا ینهه ها و سهر لاحهزا اس ن فتع دزد آا رازش ی ،ا سهر ن قبتا و
تغ رزهپذیر بار و از فرجع اقعدار آسب فاشارن بت و رر بر یهری رع آتعرلا زداشعا و تتهه ا رار
بههاش قهرر با یهری رع هسعتدن این ا رار ب شعر فهیم با اسعفهر از بتد ت و ر آا شهفم سباح
پهی نتر ففهه م یهری رع ی،اا فهزتد؛ حفظ آررنن افعحهن رارن و فحهسها و ت رین آررن هسعتد
(شافرن  .)7331ررحهلاآا رازشجایهزا آا ایع هر رارزد رازش پ چ د ن تجربا و فهعتا بر اسعدالل
اس ن ب شعر فهیم با اسعفهر از بتد سهززدیا آا شهفم سباح بهالتر ففهه م یهری رع ی،اا فهزتدن
ا وایش رازشن آهربررع بارن و ه دن و ب تش یه عن با را ههع جدید هسعتد .ه چت ن این ا رار
فتع دزد آا رازش راراع سه عهرع پ چ د و اق یهت ین از ثههت آ عرع بر اررار اس ن رر ار
سهززد فتته و ففهاا بار و بر رییتد یهری رع آتعرل رارر (شافرن  .)7331یه عاههع این فبهلتا به
یه عاههع فبهلتا اوت تگ و ه هران ()1177ن ز و فهتا بر ز ش بهورههع فتر شته عا ی ،ا به
ففهه م یهری رع ی،اا ه سا اس  .ازاینرون رازشجایهزا آا بهورههع فتر شته عا یهل هزااع رر
فارر یهری رع ی ،ا رارزدن ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح بهالیا اس ن افه رازشجایهزا آا
بهورههع فتر شته عا سهر ازدیشهزااع رارزدن ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح پهی تا اس .
این زعهیج ه چت ن به یه عاههع یوارش شد تاسط چهن و ال ات ( )1112و شافر ()7331ن رربهر ع
ارتههط بهورههع فتر شته عا ی ،ا و ففهه م یهری رع ی،اا ه سا فابهشد .یه عاههع این فبهلتا
به زعهیج حهصم از فبهلتا چتگ ( )1178و تسهع و ه هران ()1177ن ز و ه سا اس  .به تاجا با
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یه عاههع این پژوهش فاتاان چت ن اسعدالل آرر رازشجایهزا آا ت هیم رارزد رازش ی ،ا را باصارت
سهر ن قبتا و غ رقهبم تغ ر ف حظا آتتدن ینهه ففهه م یهری رع ی،اا را باصارت با هقر سپررنن
یفهر شدن براع افعحهن و فحهسها و ت رین رر زظر فای رزدن بایههرتریهرن رازشجایهزا آا رازش
ی ،ا را رر حهل تغ ر و تحال فاب تتد و به رق یزرا تاج ا فاآتتدن ت هیم رارزد یهری رع ی ،ا را
باصارت ا وایش رازشن آهربررع بارن و ه دن و ب تش یه عن با را جدید رر زظر به رزد .رر تاج ا
این یه عاهه فاتاان یف آا ایر ا رار را یزهازا رر زظر به ریم آا براسهس شته و ی قافتدع ار
ی ا از پهراریمههع پسهاثههتیرایا 7و اثههتیرایا 1را ازعخهب فاآتتدن فاتاان زع جا یر
رازشجایهزا آا بهورههع فتر شته عا ی ،ا ینهه سهر ازدیشهزا و بات ،ف اس ن یتتا رازش ی ،ا
را قبتان سهر و تغ رزهپذیر فارازتدن روی رر ینهه با یهری رع ی،اا فهعتا بر ،سفا اثههتیرایا
(ی ت یرایا) اس و ففهه م یهری رع ینهه رر سباح پهی ن (با هقر سپررنن افعحهن رارن و
فحهسها و ت رین)ن فابهشد .رر ریدیه ی ت یرایا تأآ د بر ین اس آا رازش ی تا فسع م از
یهری رزد وجار رارر و فرب هن و اسهت د فاتاازتد ین را با آ ک زبهن با ریهران ازع هل رهتد .رر ف هبم
ریدیه ی ت یرایا ریدیه سهززد یرایا قرار رارر .رر این ریدیه تأآ د فاشار آا رازش افرع
سه عتا و تدریجا اس و اسهس این زظریا روی رر رریرایا اس (س فن  .)7338زعهیج این پژوهش
از فبهلتهت فرتهط به یفازش سهززد یرایا ح هی فاآتد .ازاینرون رازشجایهزا آا بهورههع یهل هزا و
پ شر عااع رر فارر رازش ی ،ا رارزدن یتتا رازش ی ،ا را زسهان تغ رپذیرن فهعتا بر یزفهیشههع
ی ،ا و اسعدالل فارازتدن روی رر ینهه با یهری رع ی،اا فهعتا بر ،سفا پسهاثههتیرایا
(سهززد یرایا)ن اس و ففهه م یهری رع ینهه رر سباح بهالع (ا وایش رازشن آهربررع بارن و
ه دن و ب تش یه عن با را جدید)ن ارزیهبا فاشار .رر واقعن یدا راببا ب ن بتد سهززدیا ففهه م
یهری رع ی،اا به ابتهر فتهبع چتدیهزا و یدا اق تهن بهورههع فتر شته عا ی ،ا ب هزهر این اس
آا رازشجایهن ف ن اس روشههع یفازشا سهززد یرایا از قه م؛ یزفهیشههع ی ،ا و فشههد را
تتهه بایتاان راها آا از قریق فاتاان براع فش ت ی ،ا و یزفان رض اهه را حم پ دا آررن رر
زظر به رزد .این رازشجایهن ف ن اس بهورههع فتر شته عا ی ،اشهن رر فارر چهازها یهری رع
ی،اا بر ینهه غهلب بهشد و براع ینهه رشاار اس آا بهورههع فتر شته عاشهن را تغ ر رهتد.
ی و براینن احع هل ریهر رر ته ن این یه عاهه این اس آا ف ن اس فت ،هن و اسهت د ایع هر
راشعا بهشتد آا با روش سهززد یرایا تدریس فاآتتدن افه ش ا ع واقتا تدریس ینهه رر تضهر به
روش سهززد یرایا بهشد .این رر حهلا اس آا ایرچا فت ،هن و اسهت د ف ن اس بر ایت ا رازش
ی ،ا فاتاازد رر فتهبع فعتدر یه شار و ب شعر از یک پهسخ راشعا بهشدن تأآ د آتتد .ررحهلاآا
فح ط یفازشا راراع یک سه عهر فت،مفحار و یه یک س سعم فهعا بر پهراش بهشد .ی و براین یدا
1. Post postivism
2. positivism
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یک

رص براع تف ر ازع هرع با احع هل زیهرع فهزع رشد بهورههع فتر شته عا ی ،ا با س
ریدیه سهززد یرایا فاشار.
رر این پژوهش ه چت ن زعهیج ز شهن رار آا ب ن ازه و سبحا و ازه و ی ا به بتد سهززدیا
ففهه م یهری رع ی،اا راببا فتتارارع وجار رارر .این یه عاهه به زعهیج حهصییم از پژوهشههع قه،ا
(براع فوهل؛ ب هو7ن 7337ن چهیا و ل هزگن 1171ن رضیییهیان 7332ن چهیا و ه هرانن  1173و لا و
ه هرانن )1118ن فهتا بر ارتههط ب ن بتد سییهززدیا ففهه م یهری رع ی،اا به ازه وۀ یهری رع ی،اا
ه سا اس  .زعهیج زشهن رار اس رازشجایهزا آا ایع هر رارزد ففهه م یهری رع با فتتهع آهربررع
بارنن ا وایش رازش و ه دن و ب تش یه عن با را جدید اسیی ن راراع ازه و ی ا براع یهری رع
ی،اا هسیییعتد .ی و بر اینن یه عاههع حهصیییم از پژوهشههع (ل ا و ه هرانن 1171ن هسییی ا و
ه هرانن 1176ن هاازگ و ه هرانن 1176ن ها و تسیییهع  )1172آا زشیییهنرهتد ع تأث ر ففهه م
یهری رع بر ازه و یهری رع اسی به زعهیج پژوهش حهضییر ز و ه خاازا رارر .یه عاههع این فبهلتهت
ز شهن رار ا س راز شجایهزا آا راراع سباح بهالع ففهه م یهری رع ی،اا (بتد سهززدیا)ن ه سعتد
راراع ازه و ع ی ا براع یهری رع ی،اا هسییعتد آا این بازاباع ار فاتاازد بر روع جه ی رع
هدف و ازه و ع یهری رع تأث ر ب هذارر و فتجر با الهاع ی  ،ررع و ازه و ی ا براع یهری رع
شار .یه عاههیا آا ب هو ()7337ن از تجویاوتح ،م ففهه م یهری رع ی،اا راز شجایهن هتگآتگ با
ر س یورر ا س ن ز و به پژوهش حه ضر ه سا فابه شد؛ بتهبراینن فاتاان زع جا یر راز شجایهزا
آا راراع سیییبح بهالع ففهه م یهری رع ی،اا (بتد سیییهززدیا)ن هسیییعتدن از هتجهرههع یزفانههع
ا سعهزدارر براع ق ضهوت رر فارر ی  ،رر شهن ا سعفهر فاآتتدن افه رری نحهل ینهه راراع ازه و ع
ی ا براع پ شر و رر ازجها وظهیف یهری رع ز و باقار ی ا رری ر فا شازد و باقار ف شهبها
راراع ی  ،رر جه ی رع هدف هسعتد.
رر تاج ا این یه عاهه فاتاان یف راز شجایهزا آا ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح پهی تا
اسیی ن ازه و ع ینهه براع یهری رع سییبحا اسیی ن این رر حهلا اسیی آا رازشییجایهزا آا راراع
سباح بهالع ففهه م یهری رع ی،اا هسعتدن راراع ازه و ع ی ا براع یهری رع ی،اا هسعتد .ی و
بر اینن رازشیییجا یهزا آا راراع ازه و ی ا براع یهری رع هسیییع تد ین هه راراع الهاع ی  ،رر
جه ی رع هدف هسیییعتد و هدف ار از یهری رع ی،اا را رسییی یهبا با سیییباح بهالع ی  ،رر
فارازتدن ه چت ن ینهه ت هیم رارزد برترع ار را ز سه با ریهران از لحهظ ازجها وظهیف یهری رع
زشیییهن رهتد و الهاههع ازه وشیییا ین هه با زف تا و ز هز با ازجها ت هل ف یهری رع بسیییعها رارر.
ه چت ن فاتاان اینیازا ا سعدالل آرر آا ب ن سباح ازه وش و ابتهرع آا شهید بعاان ینهه را به
سییباح بهالع یهری رع قه ابتدع ب،اا (تح ،من ترآ ب و ارزشیی هبا)ن فشییهبا رازسیی ن راببا وجار
را شعا و ا رارع آا راراع سباح ازه و شا بهال ه سعتدن ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح بهالیا
1. Biggs
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ارزیهبا فاشار.
ه چت ن زعهیج زشیییهن رار آا ب ن ازه و ی ا و سیییبحا به بتد ت و ر ففهه م یهری رع ی،اا
راببا فتتارارع وجار زدارر آا این یه عا به یه عاههع پژوهشههع قه،ا زهه سییا اس ی  .یدا راببا
ب ن ازه وۀ یهری رع ی،اا و بتد ت و ر ففهه م یهری رع ی،اا آا فغهیر به زعهیج ارائا شییید تاسیییط
پژوهش ههع قه،ا (ها و تسییییهعن 1172ن پ تعریچ و رعیروتن )7331ن اسیی ی ن رر واقع ز عهیج
ز شهنرهتد ع این ز عا ا س راز شجایهزا آا ففهه م یهری رع ینهه رر سبح پهی تا ا س ن ازه و
یهری رع ی،اا ینهه ز و سبحا اس  .رر تهه ن این یه عاهه فاتاان یف آا رازشجایهزا آا ففهه م
یهری رع ی،اا را با صارت با هقر سپررنن یفهر شدن براع افعحهن و فحه سها و ت رین ف حظا
با پهیهن برسهزتد و هدف ینهه از
فاآتتدن ازاینجه راراع ازه و هسعتد آا افعحهزهت را به فا
یهری رع ی،اا صییر هً با رس ی یوررن شییغم رر ززدیا اس ی  .ی ا ریهر از ته نههع احع هلا این
اسی آا شیهید تفهوتههع رهتها و اجع هیا جهفتاههع فاررپژوهش ی ،این زهه سیایا بهشید.
چت ن تفهوتههیا را احع هالً فاتاان بررسییا بهورهه و زهرشههع رازشییجایهن زسییه با یهری رع
تاضیی ح رار .ازاینرون ویژیا هص ازه و ع یهری رع رازشییجایهن ف ن اسیی با رهتگ یفازش
سیتعا و ففهه م شی م یر عا از یفازشوپرورش فرتهط بهشید و این افر فاتاازد فتجر با این ارزش
شییار تأث ر رهتگ جهفتاههع فاررپژوهش بر زهرشههع رازشییجایهن براع یهری رع ی،اا بهید فارر
شار .چت ن زع جااع ز شهن فارهد آا راز شجایهزا آا
بهززهرع قرار ی رر و این تأث ر بهید ی تاا
راراع ب تد ت و ر یهری رع ف فهه م ی،اا با الهاع ج ه ی رع ب روزا ت ه یم رار زد و از الهاع
ی  ،ررع جه ی رع هدف اجعتهب فاآتتد .لذا شهید بعاان یف آا رازشجایهن هقد ازه و رروزا
رر افعحهنن یر عن ز رات اب و اجعتهب از ز رات بد فع رآو بار و ازه وش
ب شیییعر بر فا
آه ا را جه ارت هع آ ف یهری رع و یه وارر شدن با سباح بهالتر ین را زدا شعا به شتد .رر واقع
فاتاان اینیازا اسییعدالل آرر آا ب ن سییباح ازه وش و ابتهرع آا شییهید بعاان ینهه را به سییباح
پهی نتر یهری رع قه ابتدع ب،اا( 7رازشن ه دنن آهر بسعن)ن فشهبا رازس ن راببا وجار راشعا و
ا رارع آا راراع سباح ازه وشا پهی تا هسعتدن ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح پهی تا اس .
ی و بر این بخش ریهرع از زعهیج زشییهن رار اسیی آا ب ن ارآهریفدع یهری رع ی،اا و بتد
سهززدیا و ت و ر ففهه م یهری رع ی،اا راببا فوه و فتتارارع وجار رارر .این یه عاهه به پژوهش
اسییدع فجر ()7337ن فهتا بر ز ش ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا ه سییا
اسیی  .زعهیج زشییهن رار آا ب ن سییباح بهالع ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م یهری رع ی،اا
رابباع فوه و فتتهرارع وجار رارر .ازاینرو فاتاان یف آا ففهه م یهری رع ی،اا ی ا از فتهبع
ضییرورع براع ارآهریفدع یهری رع ی،اا اسیی و بهیث پرورش ارآهریفدع براع یهری رع ی،اا
فا شار .این یه عان به یه عاههع پژوهش ت سهع و ه هران ()1177ن ز و ه سا ا س ؛ بتهبراینن شهید
1. Bloom
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بعاان یف رازشییجایهزا آا یهری رع ففهه م ی،اا ینهه رر سییبح پهی تا اسیی ن از اسییعراتژعههع
سییبحا اسییعفهر فاآتتدن ب شییعر راراع جه ی رع ی  ،ررع هدفیرا و ازه و ب روزا هسییعتد و
ایع هربازفس ینهه به ی  ،رر تح ص ،ا شهن پ ازد ارر ا س  .ررحهلاآا راز شجایهزا آا ففهه م
یهری رع ی،اا ینهه رر سیبح بهالیا اسی از اسیعراتژعههع ی ق اسیعفهر فاآتتدن ب شیعر راراع
تس،ط جه ی رع هدف و ینهه ذاتهً به ازه و هسعتد و ف ن اس ب شعر بر ررک ی ق و آهربررع
بارن یهری رع تأآ د راشعا بهشتد.
زعهیج ارائا شیید به زعهیج پژوهش ل ن و تسییهع ()1173ن ز و ه سییا اسیی  .زعهیج پژوهش ل ن و
ت سهع ()1173ن ز شهن رار ا س آا راز شجایهزا آا ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح پهی تا
ا س ن ارآهریفدع ینهه ز و براع یهری رع ی،اا رر سبح پهی تا ا س ن افه راز شجایهزا آا ففهه م
یهری رع ی،اا ینهه رر سیییبح بهالیا اسی ی ن ارآهریفدع یهری رع ی،اا را ار پرورش فارهتد.
ی و براینن این یه عا به زعهیج پژوهش چهیا و ل هزگ ()1171ن ز و ه سیییا اسی ی  .زعهیج این فبهلتا
ز شهن رار ا س آا ارآهریفدع یهری رع ی،اا ی ا از فتهبع ا ص،ا یهری رع ی،اا ا س ن ه چت ن
زعهیج زشهن رار اس آا تفهس ر رازشجایهن از تجهرب یهری رع ف ن اس بهیث ت ای ن حفظ و یه
ت ضت ف ارآهریفدع راز شجایهن براع یهری رع شار .این یه عا به زعهیج پژوهش (ژزگ و ه هرانن
1171ن ساپراپعا و ه هرانن 1171ن سهرع و رای رن  )1172آا تأث ر فوه ففهه م یهری رع ی،اا را
بر ارآهریفدع یهری رع ی،اا را زشهن رار ازدن ه خاازا رارر .یه عاههع این فبهلتا زشهن رار اس
ففهه م یهری رع ز ش فسع ا را رر پرورش ارآهریفدع رازشجایهن ایفه فاآتد .ه چت ن زعهیج
زشهن رار اس آا رازشجایهزا آا ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح بهالیا اس (بایتاانفوهلن
ا وایش رازشن آهربررع بارن و ه دن و ب تش یه عن با را جدید)ن ارآهریفدع یهری رع ین هه
ز و رر سیییبح بهالیا اسیی و هدف ینهه رسیی یهبا یا ررک واقتا از رییتد یهری رع اسیی ؛ افه
راز شجایهزا آا ففهه م یهری رع ی،اا ینهه رر سبح پهی تا ا س (بایتاانفوهل؛ با هقر سپررنن
افعحهن رارن و فحهسها و ت رین)ن ارآهریفدع ینهه ز و براع یهری رع ی،اا رر سبح پهی تا اس
و هدف ینهه از یهری رع ی،اا صییر هً فا ق شییدن رر افعحهن اسیی  .بر این اسییهس فاتاان یف
یهری رزدیهن راراع بهورههع ارآهریفدع بهالن با فههرتهه و تاازهیاههیشییهن براع ازجها اب ایع هر
رارزد و ف شهرآ ب شعرع رر تهل ههع یهری رع از ار ز شهن فارهتد .ه چت ن این ا رار ت هیم
با ت ش ب شعر و پشع هر جه رسع هبا با سباح بهالتر ی  ،رر تحص ،ا رر ف هیسا به یهری رزدیهن
راراع ارآهریفدع پهی ن رارزد (پ تعریچ و شهزکن 1111ن پ تعریچ و رع یروتن .)7331
این یه عاهه را فاتاان به تاجا با زظریا ارآهریفدع بتدورا اینیازا ته ن آرر آا رازش یجایهزا
آا ارآهریفدع یهری رع ینهه رر سبح بهالیا قرار رارر ب شعر ت هیم رارزد ته ازرژع ار را صرف
تجویاوتح ،م و حم فسییهئم آتتد و رر زع جا ففهه م یهری رع ینهه ز و رر سییبح بهالیا اسیی و
ی  ،رر بهعرع را رر یهری رع ی،اا از ار زشهن فارهتدن افه رازشجایهزا آا ارآهریفدع یهری رع
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ینهه رر سبح پهی تا ا س به ارزیهبا رلااپ ساهه و زهرازاههع ارن یزرر هقر فا شازدن ز سه با
تاازهیاهه و فههرت ههع ار شک رارزد و قهم از صرف ت ش رر حم ف سهئم ازعظهر ش س را رارزد
(بتدوران  .)1117ازاینرو اینیازا رازشیییجایهن ففهه م یهری رع ینهه رر سیییبح پهی تا قرار رارر و
ی  ،رر ضت فا را رر حاز ههع تح ص ،ا فخع،ف از ار ز شهن فارهتد .این زعهیج ه سا به فههحث
زظرع بتدورا این ر را تأی د فا آتد آا ارآهریفدع یک ز ش قاع را رر یهف ،ازسیییهزا بهزع
فا آتد و یک واسیییبا ب ن یهف ،ازسیییهزا و ر عهر ازج ،ا یهری رع اسییی  .به تاجا با ایت ا
ارآهریفدع ازتبهف پذیر اسییی و فاتاازد تغ ر آتد و ارت هء یهبد و ازیزجهآا تفهوت ههع ررع رر
زهرش زسه با ار و جههن پ رافازا رر رشد ارآهریفدع ز ش فؤثرع را ایفه فاآتد (یرههرت و
براونن )1116ن ازاینرون یهری رع ففهه م سییباح پهی ن باوسیی ،ا ارآهریفدع فحدور فاشییار و
باوس ،ا ارآهریفدع یهری رع ففهه م سباح بهال ا وایش فایهبد.
بتهبراین فاتاان یف آا بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا به
ففهه م یهری رع ی،اا رر ارتههط اس ی  .رر واقع رازشییجایهن آا از ز هط ضییتف و قات ارن هدف و
فهه ّ ت  ،ف و راههررههع فاررز هز براع آهربرر ین هه رر بر ارر به ت هل ف فخع،ف ییهها رارزد.
فدرسییهن ز و رر برزهفاههع ررسییا از یک برزهفاریوع ازتبهفپذیر قهق ی قا رازشییجایهن اسییعفهر
آتتدن فحعااع فبهلب ررسییا و واحد ا ع هرع و اجههرع فخع،فا را رر برزهفا ررسییا تدارک به تتد
آا بهیث ج،بتاجا رازشیییجایهن و ی قا ین هه با یهری رع شیییار .باقارآ،ا زعهیج این پژوهش
چهرچابا را براع تشییخ ص و تشییریح روابط زظرع ب ن فؤلفاههع بهورههع فتر شییته عا ی ،ان
ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا و ففهه م یهری رع ی،اا راهم فاآتد .براسیییهس زعهیج ب ن
فعغ رههع زیرفؤلفاههع تاج اپذیرع و پ شر بهورههع فتر شته عا ی ،ا به ففهه م یهری رع
ی،اا و ه چت ن ب ن زیرفؤلفاههع ازه و ی ا و ازه و سییبحا و ب ن زیرفالفاههع ارآهریفدع
یهری رع ی،اا به بتد سیییهززدیا و ب ن زیرفالفا ارتههط ی ،ا به بتد ت و ر ففهه م یهری رع ی،اا
راب با فتتارارع وجار رارر .ه چت ن ز عهیج زشییییهن رار فعغ ر ازه و ی ان بهعرین پ شب تا
آتتد ع ففهه م یهری رع ی،اا رر ف هن رازشجایهن رشعاههع ی،اا پهیا اس  .یه عاههع این پژوهش
به چتد فحدوری فااجا اس :
اول ایت ا ازیزجهآا بهورههع فتر شته عا ی ،ا و ریهر فعغ رهه زسه یهری رع ی ،ا از یاافم
فخع،فا غ ر از فدرسا و رازشهه ز و تأث ر فاپذیرزدن پ شتههر فاشار آا فبهلتهتا رر صاص تأث ر
فعغ رههع ج ت شته عا و یفازشا ریهر چان زف تاههع قافا و رهتها و سهلههع فخع،ف
تحص م بر ف وان و سبح بهورههع فتر شته عا ی ،ا و ریهر فعغ رهه زسه با یهری رع ی ،ا
رای ران صارت ی رر .روا ایت ا زعهیج ف ن اس رر به ههع تحص ،ا و یرو ههع ستا فعفهوت
تغ ر یهبتد؛ بتهبراین تح هت ریهرع الزا اس ته با روابط چتد فعغ رع ب ن یاافم سه عهرع فخع،فن
ضهع آ سان بهورههع فتر شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا به ففهه م
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یهری رع ی،اا رر به ههع آ سا و یرو ههع ستا فعفهوت بپررازر .ساا ایت ا بر ا از فعغ رههع
پژوهش تأث ر فسع ا بر یهری رع ففهه م ی،اا زداشعاازدن افه ارتههط ینهه به یهری رع ففهه م ی،اا
فتتهرار بار .با ه ن رل م تاص ا فاشار رر پژوهشههع یتا راببا فعغ رههع بهورههع فتر -
شته عا ی ،ان ازه و و ارآهریفدع یهری رع ی،اا و ففهه م یهری رع ی،اا به روش یفهرع تح ،م
فس ر و فتهرالت سه عهرع فارر تح ،م قرار ی رزد ته فعغ رههع آا بر یهری رع ففهه م ی،اا اثر
فسع م و غ رفسع م رارزد باصارت رق قتر شتهسهیا شازد .چههرا ایت ا زعهیج تح ،م ریرس ان
زشهن رار آا ف دار زیهرع از واریهزس یهری رع ففهه م ی،اا باوس ،اع یاافم ریهرع پ شب تا
فاشارن لذا پ شتههر فاشار پژوهشهران ی قافتد با این فاضاع یاافم فؤثر ریهر رر ففهه م
یهری رع ی،اا از قه م اسعتدار تحص ،ان سهکههع شته عا و یهری رعن سه عهر آ سان راههررههع
ار زظمرهان ویژیاههع شخص عا و ریهر یاافم فؤثر آا احع هل فارور رر ته ن یهری رع ففهه م
ی،اا ز ش راشعا بهشتد را فاررپژوهش قرار رهتد .پتجم ایت ا پ شتههر تسه م تاستا بهورههع
فتر شته عا ی ،ا از قریق راهم آررن رص ههیا براع رازشجایهن جه بحث و تح ،م فسهئمن
رری ر آررن رازشجایهن رر بحث فاضایهت فتهقشاازه و و فاضایهتا آا تأآ د ینهه فشهرآ
رازشجایهن رر فههحث ی ،ا اس  .بر این اسهس الزا اس آا فرب هن و اسهت د ض ن ایت ا روشههع
یفازشا فتهسب را براع رازشجایهن فاآتتدن از قریق روی رر یفازش فهعتا بر سهززد یرایان بر
بهورههن ففهه م و روی ررههع یهری رع ینهه تأث ر بهذارزد؛ و رر زههی ایت ان جهفتا یفهرع پژوهش
حهضر را رازشجایهن رشعاههع ی،اا پهیا رازشهه اروف ا تش م فارارزد؛ بتهبراین براع ا وایش تت م-
پذیرع زعهیج پژوهش با آم یهری رزدیهنن پ شتههر فاشار پژوهشههع فشهبا رر جاافع یفهرع ریهر
ازج ،ا سهیر رازشهه هه و سهیر فدارس ازجها شار.
تقدیر و تشکر
رر پهیهن از ه هرع رازشجیایهن رشعاههع ی،یاا پهیا رازشهه اروف ا آا به فسهیدت و ه هرع
بارریغشهن اف هن اجراع پژوهش را راهم یورزدن تش ر و قدررازا فاشار.
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