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Introduction 
The epistemological beliefs research is about how people know the 

phenomena of the universe, what theories and beliefs they have about to know, 

and how epistemological assumptions affect to cognitive processes of thinking 

and reasoning. In recent years, there has been growing interest in researching 

children's epistemological beliefs. As Feucht (2017) in his study provided 

evidence that the level of complexity cannot necessarily be associated with 

more advanced developmental stages of personal epistemology and the 

complexity of elementary school children's epistemic beliefs was 

underestimate in the field of personal epistemology; The purpose of this 

research is to investigate the epistemological beliefs of children. For this 

purpose, the questions were: 1) What beliefs do elementary students have in 

third grade, and 2) which conceptual model could be designed based on 

students' beliefs. 

 
Methods 

The primary method used in this research is Grounded theory. By using a 

purposeful sampling method, 20 girl students of the third grade in elementary 

school with a mean age of 9 years old were select. Various techniques, 

including "draw, write, tell," an in-depth and semi-structured interview with 

students, were conducted. Then the data about their beliefs and experiences in 

the process of acquiring these beliefs were collected and analyzed. 
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Results 
By coding, data categorized, and seven categories emerged. These 

categories are Individual Mental Scheme, Epistemic Susceptibility, Epistemic 

Climate, Doubt, Volition, Justification of knowledge, and Multi-dimensional 

beliefs. The results showed that participants in this research hold multi-

dimensional beliefs, which include five dimensions named "Ownership: 

Authority or Reason, Innateness: Innate or Acquired, Exactness: Certain or 

Tentative, Simplicity: Simple or Complex, Pace: Quick or Gradual. 

Dimensions of Exactness, Simplicity, and Ownership have illustrated on 

nature of knowledge and dimensions of Innateness and Pace have indicated on 

nature of knowing. All these dimensions can appear in a continuum from 

naive to sophisticated. 

 

Discussion  
Based on the conceptual model developed in this research, the categories 

of individual mental schema, epistemic susceptibility and epistemic climate as 

"Fundamental Components" and categories of doubt, volition, and justification 

of knowledge in the form of "change mechanism" had contribution in the 

process of creating and developing epistemological beliefs of students in a 

way that can lead to formation the multi-dimensional epistemological 

beliefs. The results of this study will help educators to find new findings of 

student's beliefs about knowledge and knowing as well as its development 

process. They can lead to better educational planning by understanding the 

epistemological beliefs of students.  
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 آموزان دوره ابتدایی شناسی دانش مدل مفهومی باورهای معرفت
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سهیال هاشمی
 

حبیب اله نادری
 

 علی اصغر فیروزجائیان
 چکیده

شناسی کودکان و ترسيم مدل مفهومی از اين باورها  هدف از پژوهش حاضر، بررسی باورهای معرفت
ترسيم، »ها نيز از طريق تکنيک آوری دادهبود. طرح پژوهش، کيفی و با روش نظريه داده بنياد بوده و جمع

آموزان دختر  نفر از دانش 23گيری غير احتمالی هدفمند، بوده است. براساس روش نمونه« نوشتن، گفتن
های استان مازندران در اين پژوهش مشارکت داشتند. در نتيجه تحليل کالس سوم يکی از شهرستان

های  هلفؤمعرفتی به عنوان م معرفتی و جوّ ها، هفت مقوله عمده شامل: طرحواره ذهنی فردی، آمادگی داده
شناسی چندبعدی به عنوان  مبنايی، شکّ، اراده، توجيه دانش به عنوان مکانيزم تغيير و باورهای معرفت

پيامد پديدار شد. باور به دانش اکتسابی، آزمايشی و موقتی، پيچيده، تدريجی و تاحدی مبتنی بر استدالل 
ند بعدی پديدارشده در کودکان بود. شناسی چبه همراه استناد به مرجعيت دانا، از جمله باورهای معرفت

به طور کلی ترکيبی از باورهای ساده و پيچيده نسبت به ماهيت دانش و دانستن در کودکان مشاهده گرديد 
های  تر باشد. نتايج اين پژوهش يافته گذار به سطحی از باورهای پيشرفته تواند بيانگر نوعی مرحله که می

اندرکاران ستانی درباره دانش و دانستن برای پژوهشگران و دستای درخصوص باورهای کودکان دب تازه
های آينده در اين حوزه و نيز در تواند در پژوهش می پرورش فراهم آورده است ووآموزش

 آموزان مفيد واقع شود.های آموزشی و درسی دانش ريزی برنامه
 

 آموزان دبستانی ، دانشش کيفیشناسی، نظريه داده بنياد، پژوهباورهای معرفت های کلیدی: واژه

                                                      
 باشد. اين مقاله برگرفته از رساله دکتری می  -

  دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران )نويسنده مسئول( ،دانشجوی دکترای           m.mahdavieh@yahoo.com 

  دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران. ،دانشيار 
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 مقدمه
ای در زمينه روند رشد شناسان و متخصصان آموزش و پرورش به نحو فزاينده امروزه، روان

ها نظير اين که افراد چگونه پديدارهای هستی را  شناسی انسان و نيز باورهای معرفت

ای  و به چه شيوهها و باورهايی که آنها درباره دانستن دارند، چيست  شناسند، نظريه می

گذارد، عالقه نشان  شناختی بر فرايندهای شناختی تفکر و استدالل اثر میمفروضات معرفت

های  سال . در (Zhang Ulyshen, Koehler & Gao, 2015; Holma & Hyytinen, 2015)اند داده

اد شده شناسی کودکان ايجحوزه باورهای معرفت ای به انجام تحقيقات دراخير عالقه فزاينده

ای اشاره کرد که در آن همه کودکان ان به مطالعهتو می ای از اين تحقيقاتبه عنوان نمونه است.

شناسی خود را بيان کنند توانستند باورهای معرفتسال می 92تا  1کننده در فاصله سنی شرکت

 .(Haerle, 2006) های کسب دانش نشان دهند و باورهای متفاوتی درباره منشأ دانش و روش

آموزان ابتدايی انجام شده است، نشان  تحقيقات ديگری نيز که درباره باورهای معرفتی دانش

  & Kuhn, Cheney) يابد دهد که باورهای معرفتی کودکان با سن آنان، رشد میمی
 

Weinstock., 2000; Mansfield & Clinchy, 2002; Elder, 2002; Conely, Pintrich, 
 

Vekiri & Harrison, 2004; Wainryb, Shaw, Langley, Cottam & Lewis., 2004; 
 

Yang & Tsai, 2010; Boz, Aydemir & Aydemir, 2011).  در پژوهش درباره باورهای

های ششم، هفتم و هشتم نشان داد که کودکان با سطوح  آموزان کالس شناسی دانشمعرفت

 ,Yilmaz Tuzun & Sami Topca) شناسی متفاوتی دارند متفاوت تسلط، باورهای معرفت

آموزان درباره علم و ماهيت ؛ هرچند برخی پژهشگران دريافتند که باورهای دانش(255 ,2010

ای، در مطالعه .(Duran & Mihladiz, 2014, 4331) به موضوع دارد آن، تا حد زيادی بستگی

شاهده شد به آموزان کالس چهارم، م شناسی دانش تنوعی از پيچيدگی در باورهای معرفت

رفت، دارای ارتباط  شناسی آنان از آنچه از لحاظ رشدی انتظار می نحوی که باورهای معرفت

درونی بيشتری بود. همچنين شواهدی ارائه شد که نشان داد سطحی از پيچيدگی باورها لزوماً 

. (Feucht, 2017, 21) باشد شناسی شخصی نمی تر از معرفت وابسته به سطوح رشدی عالی

ثر باشد. در ؤشناسی متواند بر باورهای معرفترسد عوامل ديگری میابراين به نظر میبن

آموزان کالس پنجم بررسی شد و شناسی در حوزه علمی دانشپژوهشی ديگر، باورهای معرفت

شناسی هريک از کودکان دوره دبستان در علم، دست آمد که باورهای معرفت اين نتيجه به

در پژوهشی که باورهای  .(Elder, 2002, 71)های ساده و پيچيده است ترکيبی از درک و فهم
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معرفتی کودکان کالس پنجم و ششم نيوزلندی مورد بررسی قرار گرفت؛ بسياری از کودکان، 

درباره بعد عاطفی دانش رياضی اظهاراتی داشتند؛ مانند بيان احساساتی نظير سرگرمی، 

وهش همچنين نشان داد که مدارس و معلمان، به برانگيختگی، يا ماللت و خستگی. اين پژ

سمت تأثير بر ماهيت اين باورها در رياضيات تمايل دارند، اما چگونگی تأثير مدارس و 

ای ضمن در مطالعه .(Solomon & Grimly, 2011)معلمان به طور دقيق مشخص نشده است 

رد رويکرد چندروشیِ معرفتی کودکان کالس چهارم و ششم، يک رويکبررسی ماهيت باورهای

ی کودکان که از طريق يک مصاحبه پيگيری شدهها و عبارات نوشته)يعنی: نقاشی 9محورکودک

تواند فهمی با جزئيات بيشتر از باورهای معرفتی کودکان درباره منبع شود( معرفی شد که میمی

ها،  پژوهش رغم اين . علی(Brownlee, 2015, 16) و فرايندهای اکتساب دانش فراهم کند

آموزان دوره ابتدايی شناسی دانشتری با رويکرد کيفی درباره باورهای معرفتمطالعات کم

تحصيلی به ويژه کالس سوم ابتدايی انجام شده است. در همين راستا، پژوهش حاضر سعی 

شناسی کودکانی که در کالس سوم داشته است با رويکرد کيفی در شناخت باورهای معرفت

 ای درتواند بينش تازه می ایشغول به تحصيل هستند، گام بردارد. اجرای چنين مطالعهابتدايی م

شناسی خود و نوع و سطح پيچيدگی خصوص توانايی کودکان در بيان باورهای معرفت

 شناسیگيری باورهای معرفتشناخت فرايند شکلباورهای کودکان فراهم آورد. عالوه بر اين، 

های آموزشی و درسی و به ويژه در فرايند ريزیگيری در برنامهصميمتواند برای ت می کودکان

آموزان ثر باشد. بنابراين مسأله اساسی در پژوهش اين بود که دانشؤيادگيری نيز م-ياددهی

شناسی دارند به نحوی که بتوان با تحليل اين باورها و  کالس سوم ابتدايی چه باورهای معرفت

گيری باورهای  ها نقش دارند، مدل مفهومی از فرايند شکليری آنگ عوامل احتمالی که در شکل

 شناسی را ترسيم نمود. معرفت

 

 شناسی پژوهش روش
انجام شده است. ساختار  2طرح اين پژوهش کيفی است که با استفاده از روش نظريه داده بنياد

  ،0کدگذاری باز -9ها در نظريه داده بنياد برمبنای سه شيوه کدگذاری است: اصلی تحليل داده
 

                                                      
1-  child-centred multi-method approach 

2-  Grounded theory 

3-  Open coding 
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.  از جامعه (Corbin & Strauss, 2008, 214) 2کدگذاری انتخابی -0، و 9کدگذاری محوری -2

های استان مازندران آموزان دختر کالس سوم ابتدايی در يکی از شهرستانپژوهش که شامل دانش

انتخاب شد.  4از نوع همگون 0گيری غير احتمالی هدفمندباشند، بيست نفر با شيوه نمونهمی

آموزان، های دانشها و نوشتههای مختلف از جمله، تحليل ترسيمسپس با استفاده از تکنيک

شناسی های مرتبط با باورهای معرفتآموزان، دادهساختار با دانشمصاحبه عميق و بدون

آوری آورند، جمعآموزان و نيز تجربياتی که طی فرايند کسب اين باورها به دست می دانش

کنندگان به سوال ضرورتاً يکی از مواردی است که مشارکت گرديد. تکنيک نقاشی و نوشتن،

دهند و/يا  دقت شرح میشده بهدهند، ازطريق پاسخ نوشته می پژوهشگر از طريق نقاشی پاسخ

 ,Brownlee) شوندبندی شده است درگير میای که تصوير، بيشتر توصيف و دستهدرمصاحبه

نحو که از آنان  بود، به اين« آنچه شبيه دانش است»ها درباره ن پژوهش، ترسيم. در اي(7 ,2015

بينيد که شبيه چه چيزی می» خواسته شد تا با استفاده از يک مداد سياه و کاغذ در پاسخ به سوال:

رسد را ترسيم کنند. سپس در يک جلسه ديگر به ، هر آنچه که به ذهنشان می«به دانش است؟

کنند اين موارد شبيه به خواسته شد تا درباره ترسيم خود بنويسند که چرا فکر می دقيقه 40مدت 

ها و عبارات نوشتاری ازطريق تحليل موضوعی انجام شد. دانش است؟ بعد از بررسی ترسيم

تا  03ای به طور ميانگين به مدت ای جداگانه مصاحبهآموزان طی جلسهسپس با هريک از دانش

ها نيز  ها به عمل آمد. فرايند تحليل مصاحبهها و عبارات نوشتاری آن ت ترسيمدقيقه با محوري 40

های باز، محوری و انتخابی انجام شد و در نهايت مدل مفهومی تدوين گرديد.  براساس کدگذاری

 0سازیجهت بررسی موثق بودن نتايج تحليل نيز روش بررسی از زوايای مختلف يا مثلث

ها شامل ترسيم، نوشتن و گفتن( اجرا شد که موارد آوری دادهلف جمعهای مخت)استفاده از روش

کنندگان در هر سه روش، تاحد زيادی همسان بوده است. برای  اشاره شده توسط مشارکت

های کنترل يا اعتباريابی توسط متخصصان مختلف )ارزيابی  ها نيز، از تکنيک اطمينان از پايايی داده

ها  )رجوع مستمر به داده های تحليلیتربيتی( و مقايسهشناسی روان ها توسط دونفر متخصصيافته

 خام( استفاده شد. های دادهبرای مقايسه و ارزيابی مدل مفهومی با 

                                                      
1-  Axial coding 
2-  Selective coding 
3-  Purposeful  
4-  Homogeneous  
5-  Data Triangulation  
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 ها یافته
را نقاشی کنند و « آنچه در کالس شبيه دانش است»هنگامی که از کودکان خواسته شد تا 

های ای از باورهای معرفتی در پاسخند، دامنهها شبيه دانش هستتوضيح دهند که چرا اين نقاشی

ها نشان داد که ها آشکار شد. تحليل موضوعی نقاشیتصويری، نوشتاری و کالمی در مصاحبه

نفر( منابع دانش را به عنوان منبع کامالً خارجی ديدند که اشياء يا  23) تقريباً همه کودکان

 ها اتی که ترسيم شد اغلب شامل کتابدهد. موضوعهای دانای بيرونی را نشان میمرجعيت

نفر(، مطالب آموزشی  98) هانفر(، همکالسی 0نفر(، ساعت ) 94) ، تابلوهای سفيدنفر( 90)

-نفر(، دست 94) نفر(، محتوای درسی مانند مفاهيم ضرب و علوم 93) نصب شده در کالس

تاپ و لپ نفر( 6) نفر(، چارت تشويقی کالس 8) ديواریآموزان و روزنامههای دانشساخته

نفر( که ترسيم شد، عمدتاً عوامل انسانی  91) های مرجعيتینفر( بود و چهره 4ويدئو پروجکشن )

، ساير کنندگان مورد از مشارکت به جز دوداد. درون مدرسه مانند مدير، مربيان و معلم را نشان می

 ها را نشان د که همکالسیآموز ترسيم کرده بودننفر دانش آنها معلم را همراه با حداقل دو

داد که به يک تعامل  می های کودکان بيشتر يک منبع خارجی از دانش را نشانداد. نقاشی می

مورد از کودکان که  ؛ به جز دوکودک سهمی در ساخت دانش ندارد() کرد می يک سويه اشاره

نندگان به منبع ک به طور مستقيم، تحقيق کردن را ترسيم کرده بودند و کمتر از ساير مشارکت

و « سوال دانشمندی»نفر از کودکان به طور مستقيم به  0تعداد  خارجی اکتفا کرده بودند.

های اجرا شده توسط معلم در کالس  که يکی از روش« مراسم اهدای کارت دانشمند کالس»

ها،  حبهطی عبارات نوشتاری و مصا کنندگان نيز در بود؛ به عنوان دانش اشاره داشتند. ساير مشارکت

به مثابه  کنندگان نظر مشارکت ها از اين مورد را به مثابه دانش معرفی کردند. مواردی که در نوشته

نفر(، مطالب  6) نفر(، معلم 93) دانش معرفی شده بودند، عبارت بود از: کتاب و کتابخانه

-تحقيقديواری، نفر(، روزنامه 0 يک )هر آزمايش علوم و ضرب نفر(، 4) نصب شده در کالس

 )هر کردنتاپ، ساعت و ورزشنفر( و مواردی مانند لپ 2 يک کردن، سوال دانشمندی )هر

های ها عمدتاً درباره مقولهشده نشان داد که نوشتهنفر(. تحليل موضوعی عبارات نوشته 9يک 

مورد، کاربرد دانش و اهميت مشوّق بود. برای تحليل  منبع دانش، اکتساب دانش و در دو

های درباره دانش و دانستن، مصاحبههای پنهان ديدگاههای کودکان و رسيدن به اليه ترعميق

 مفهوم )زير 407طی کدگذاری باز،  شده بعد از ترسيم و نوشتن نيز کدگذاری شدند. درانجام
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-مقوله عمده دسته 7قالب  ها استخراج شد که در مرحله کدگذاری محوری، درمقوله( از اين داده

، 4، شک0ّمعرفتی، جو2ّمعرفتی، آمادگی9اين مقوالت عبارتند از: طرحواره ذهنی فردی بندی شدند.

پديدار شده در کدگذاری ای  . مقوله هسته7شناسی چندبعدیو باورهای معرفت6، توجيه دانش0اراده

ای گزيده 9باشد. در جدول  می يعنی نگاه به دانش و دانستن« شناسیباورهای معرفت»انتخابی نيز 

 ز مفاهيم اوليه، مقوالت عمده و نقش مقوالت عمده در مدل مفهومی ارائه شده است.ا
 

 ها مفاهيم اوليه و مقوالت عمده پديدار شده از داده  .9جدول 
Table 1: Primary concepts and main categories emerged from data 

ف
ردی

 

 مفاهیم

concepts 

 مقوالت اولیه

Primary 
categories 

 ت عمدهمقوال

Main 
categories 

 نقش مقوالت عمده

Role of Main 
categories 

9 

اعتماد به مرجعيت، بزرگساالن به مثابه منبع 
دانش، والدين به مثابه مرجعيت دانا، خدا به 

 مثابه مرجعيت دانا
 نگاه به منبع دانش

 طرحواره 
 ذهنی فردی

8مولفه های مبنايی
 

اری برای ابز کاربرد دانش در زندگی، دانش:
 کسب قدرت

جايگاه دانش 
 درجامعه

يادگيری به مثابه دانش، دانش درسی و 
 نگاه به دانش غيردرسی، و ...

2 

-از ضرورت عنوان داننده، آگاهی خود به
آگاهی، شناخت  تالش، نياز به دانستن، درک

شناخت محيط، دانش شناختی، شناخت  خود،
 ، فهميدن های شناختی مهارتفردی، بين

 شناخت

 آگاهی

آمادگی 
 معرفتی

ريزی، راهبردهای  دانش فراشناختی، برنامه
يادگيری از  يادگيری، شناخت تکليف،

 ... اشتباهات، تأمل، درک نقص دانش خود و
 فراشناخت

0 

مانع  خستگی: مشوّق، عالقه، تازگی مشوّق،
زمينه ساز کسب دانش، سوال  تالش، دوستی:

 ش، ذهن کنجکاومشوّق کسب دان دانشمندی:
 انگيزه

افزايی، ميل به ميل به دانستن، ميل به دانش عواطف
 اميال يادگيری، ميل به تسلط بر يادگيری

عواطف، اعتمادبه نفس، اعتماد به معلم، حس 
خوب خودارزشمندی، اطمينان به خود، حسِ

 ارتباط، سالمت روان
 احساسات

                                                      
1-  Individual Mental Scheme 

2-  Epistemic Susceptibility 

3-  Epistemic Climate 

4-  Doubt  

5-  Volition  

6-  Justification of knowledge 

7-  Multi dimensional Epistemological  Beliefs 

8-  Fundamental components 
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4 

فضای مدرسه، فضای کالس، وسايل 
موزشی، امکانات کالسی، ابزار ديداری و آ

شنيداری، رويدادهای آموزشی، محتوای 
همتايان، فرايندهای آموزشی آموزشی، نقش
 مدرسه، منابع مجازیانسانیکالس، عوامل

 جوّ معرفتی بافت موقعيتی

 معلم روش تدريس معلم، روش کالسداری معلم

0 

 ها به دانسته شکّ ها، نقص در دانش فردی، شکّ به دانسته

 شکّ

 9مکانيزم تغيير

-دانش، ديد انتقادی، شکاحتمال خطای منبع
اعتماد، شکّ به دانش معلم، گرايی ابتدايی، عدم

 دانش، احتمال خطای منبع مجازیشکّ به منبع

عدم اعتماد به 
 منابع دانش

 دانشترديددرثبات ترديد در ثبات دانش

6 
د، اهميت دقت و هدفمنهدفمند، تالشمشاهده

 هدف ها، توجه، تسلط در يادگيری، استفاده از فرصت
اهميت تالش، اهميت تمرين، اراده، يادگيری  اراده

 تالش ارادی، جستجوگری،

7 

ترازوی دانش، مقايسه منابع، درست  معلم:
ترازوی  ترازوی دانش، تفکر: آزمايی، آزمايش:

 دانش، درست آزمايی از طريق جستجو
 زمايیدرست آ

 توجيه دانش
 توجيه ابتدايی، استدالل شخصی ساده، ارزيابی
 توجيه شواهد، عدم داوری نابجا، توجيه براساس شواهد

8-9 

مرجعيت معلم، مرجعيت منابع مجازی، اعتماد به 
 مرجعيت دانا مرجعيت، مرجعيت بيرونی، مرجعيت متخصص

 تملّک دانش

پيامدها:  باورهای 
معرفت شناسیِ 

 دیچندبع

ترازوی دانش،  استدالل شخصی ساده، مقايسه:
، بررسی شواهد، توجيه براساس اطالعات

 ابزار ارزيابی دانش تحقيق:
 استدالل

8-2 

 ذاتی بودن دارا بودن سطحی از هوش
دانش اکتسابی، يادگيری اکتسابی، دانش  ذاتی بودن

 اکتسابی تکوينی، انتقال دانش،
8-0 

 قطعی اه با ترديدعدم قطعيت دانش همر
دانش متغير، دانش نسبی، غير قطعی بودن  قطعيّت

 آزمايش و موقتی دانش، موقتی بودن دانش

8-4 

 ساده حفظ مطلب
گسنره وسيع علم، پيچيدگی دانش، فضای  سادگی

 پيچيده )دايره(، دانش پيچيده دانش

8-0 

 سريع )حوزه خاص( سرعت وابسته به محتوا

ری تدريجی، سرعت يادگيری متوسط، يادگي سرعت
در سرعت يادگيری، تفاوت فردی در  اثر رشد

 سرعت يادگيری
 تدريجی

 
 طرحواره ذهنی فردی

نگاه به منبع دانش، جايگاه دانش در »های شده از مقوله طرحواره ذهنی، مقوله تجريد

نسان، به صورت باشد. طرحواره به عنوان هسته اصلی باورهای امی« جامعه، نگاه به دانش

                                                      
1-  Mechanism of change 
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توان آن گيرد. به بيانی ديگر می می قالب يا ساختاری است که براساس واقعيت يا تجربه شکل

مشارکت شود. نظر گرفت که شامل تجربه زيسته کودک می را به صورت قالب فکری در

کسب يک جايگاه مناسب در  کنندگان در اين پژوهش، ضمن دانستن يادگيری به مثابه دانش،

 دانستند.می را مستلزم داشتن دانشجامعه 

شيم و  ما هم وقتی اين چيزا رو ياد بگيريم بزرگ می»در اين باره گفت:  6کودک شماره 

 تونيم مثالً درسهامونو ادامه بديم تو زندگی واسه خودمون کسی بشيم تونيم عين شما بشيم. می می

واسه خودمون بشيم. بتونيم به ای  يه کارهمثالً اگه چيزهای زيادی به ما ياد بدين، هم در آينده  ...

يا . .. يا مثالً دکتر بشيم ... ای ديگه بشيمهای ديگه ياد بديم، شايد اصالً معلم نشيم يه کارهبچه

نيز دانش را  94کودک شماره « تونيم پرستار بشيم. می .ها رو بگيريم تونيم خيلی شغل می ... مثالً

مثالً اگر يه نفر دانش زيادی داشته باشه،  »...انسته و گفت: ابزاری برای کسب قدرت در جامعه د

ها خوبی بشه. بعضی ... تونه آدمهایتونه با دانش پولدار بشه. میمی تونه هرکاری بتونه بکنه.می

 ..«. . کنن. همديگه رو گول ميزنن، با دانشی که دارنبا دانش، از دانش سوءاستفاده می

 
 آمادگی معرفتی

فتی نيز نوعی آمادگی است که کودک براساس آن آماده، حساس و مستعد پذيرش معرآمادگی

در « عواطف»و « آگاهی»شود. دو زيرمقوله  می تغيير در ديدگاه فعلی خود درباره دانش و دانستن

دهند. برخالف کودکان پيش دبستانی که ذهن را را شکل می« معرفتیآمادگی»تعامل با هم، مقوله 

ای در نظر فعال و سازندهدانند، کودکان دبستانی آن را عامل نفعل اطالعات میبه صورت مخزن م

در نتيجه آنها  (Berk, 2014, 315). دهدگيرند که اطالعات را انتخاب کرده و تغيير شکل میمی

شناختی برعملکرد، آگاهی خيلی بيشتری دارند. برای  مورد فرايند تفکر و تأثير عوامل روان در

دانند که انجام دادن خوبِ يک تکليف به متمرکز کردن توجه بستگی دارد و افراد میمثال آنها 

بلکه  کردن مستقيم رويدادها و صحبت کردن با ديگران،توانند دانش خود را نه تنها با مشاهدهمی

های اوليه شامل مقوله« معرفتی آمادگی»های ذهنی گسترش دهند. آگاهی در مقوله  با استنباط

رسد که بيش از همه، نوعی آگاهی نسبت به  باشد. اما به نظر میمی« فراشناخت»، «شناخت»

بايست در کودک وجود داشته باشد تا بتواند خود را به ضرورت دانستن و درک نياز به تالش می

اين  در 6عنوان داننده بشناسد و دانش شناختی و فراشناختی خود را ارتقاء دهد. کودک شماره 

جمله تأکيدی که برخی از « بايد ببينيم تا ببينيم چجوری مثالً اون رو انجام بديم. ..».باره گفت: 
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اين باره گفت:  در 96کودک شماره «. که بدونم»گفتند اين بود: کودکان درباره اهميت دانستن می

 کودک«. فهميمدونيم که تحقيق کرديم، درباره اون زيادتر می مثالً می … مثالً تحقيق کنيم »...

برای اينکه چيزهايی هست »به الزام به دانستن اشاره کرده و گفت: « بايد»با تأکيد بر  93شماره 

تواند باور خاصی را  يک خأل نمی در« معرفتیآمادگی»اما «. که هنوز نفهميدم. بايد اونا رو بفهمم

اند تودر کودک ايجاد يا توسعه دهد بلکه يک جوّ معرفتی که کودک در آن حضور دارد می

 معرفتی داشته باشد.های مختلفی را در نوع و ميزان اين آمادگی مداخله

 

 جوّ معرفتی

جوّ معرفتی به عنوان محيط دارای عوامل معرفتی متفاوت )مانند مسائل رياضی و تفسير 

شود که در تعامل و تحت  می اخبار( و فرايندها )مانند حل مسأله و آموزش تحصيلی( تعريف

از تولد تا مرگ، يک شخص دائماً  .(Feucht, 2010, 57) سی يک شخص استشنا تأثير معرفت

)خانه،  معرض جوّهای معرفتی متفاوت است که از بافتی به بافت ديگر متفاوت است در

بنابراين يک بافت کامالً از لحاظ عوامل و فرايندهای معرفتی بصورت  مدرسه، کليسا، و کار(.

  .(Bendixen & Feucht, 2010, 57) واقع غيرممکن است رکند، يک خأل معرفتی دباز عمل می

معرفتی به بافت خودش و موضوع  شناسی شخصی يک جوّمطابق با مدل آموزشی معرفت

اين پژوهش نيز  که در (Haerle, 2006, 58) تحصيلی حساس است و بر رشد معرفتی تأثير دارد

ن در اين پژوهش به مواردی مانند کنندگاهای بافت محيطی و معلم است. مشارکتشامل مقوله

فضای کالس، فضای مدرسه، وسايل آموزشی به عنوان ابزار کسب دانش و امکانات مختلفی 

با اشاره به حياط  4که در محيط کالس و مدرسه وجود داشت اشاره داشتند. کودک شماره 

دی کنن تا ها يکم شا حياط که باعث ميشه بچه»مدرسه و منابع دانشی موجود در آن، گفت: 

بگيرن. چون توی حياط هم چيزهايی مثل نشاطشون بره باال، باعث ميشه مثالً چيزهايی ياد

تونه مثالً به ما بگه آشغال رو کجا  ديواری و چيزهای، کارهای بزرگ، بنر شده که می روزنامه

دانشمون ها شه به بچه خشک. برای همين باعث می و بريزيم، کجا نريزيم؛ وقتی زباله داريم، تر

تونه مثالً به ما بگه که چه چيزهايی بخوريم چه  می. .. مورد همين بوفه مون در کمک کنه. ...

«. شه غذاهايی سالمن چه غذاهايی غيرمفيدن. برای همين اگر اينا رو بدونيم، دانش ما بيشتر می

شاره کرد و به عنوان دانش، به نقش همساالن نيز ا« چيدمان ميزها»ضمن معرفی  93کودک شماره 

 های اينجوری معلممون درست نکرد برامون، برای اينکه از کالس اول يا آمادگی بودم، شکل» گفت:
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برای اينکه با دوستامم. پيش همديگه نشستيم، روبروی هميم. برای اينکه اگه  ... ... همين که گروهيه

 «. سوال کنيم)معلم(  تونيم از همديگه سوال کنيم يا از شما درسی رو بلد نيستيم می

گيری و رشد باورهای تواند در شکلهای معرفتی که در بافت محيطی موجود است، میپيام

درباره تجربه خود در چنين  92ای داشته باشد. کودک شماره معرفتی کودکان نقش ويژه

کرديم  کاشتيم، مثالً تحقيق می می کاشتيم، گياهايی که مثالً لوبياهايی که می»محيطی گفت: 

از  ... هاش چه شکليه و اينها ديديم دونهومد و پس از چند روز، بعد میرش چطوری درميآخ

شون رو بفهمن تو آب تونن مثالً سبکی و سنگينیها می مثالً چی فهميم که ... می اون قايق هم

های  شه. مثالً چرا قايق هايی هم از توش درآوردين که به دانشمون اضافه می و اينها. بعد سوال

اين گفته عالوه بر اشاره به تجربيات خود طی رخدادهای آموزشی، ...«.  وچيک تو آب نميرنک

کند. معلمی که از آنچه در طی شناسی او نيز اشاره میبه طور غيرمستقيم به نقش معلم و روش

آموزان را درباره آنچه کند تا تفکر دانش می هايی خلق دهد، فرصتفرايند آموزشی رخ می

مثل سوال دانشمندی . »..گفت:  8کنند به چالش بکشد. در اين ارتباط کودک شماره  می تجربه

که شما ميدين، ما ميريم دنبالش....چون مثل يه سواله. شما مثالً ميگين ليتر يعنی چه؟ ليتر 

از طرفی « چگونه به وجود آمده، بعد ما رفتيم دنبالش گشتيم و بعد شما به ما امتياز ميدين.

ای ديگر از تواند برگرفته از باورهای شخصی او باشد، جنبهتدريس معلم که میديگر، روش 

درباره يکی از روشهای معلم برای تثبيت يادگيری  92شناسی معلم است. کودک شماره روش

مثالً دفترهايی که انجام ميداديم. مثل  ..آره .» آموزان گفت:کشاندن ذهن دانشو يا به چالش

مثالً يه چيزهايی خيلی بيشتر از سنمون . .. ... سال قبلمون نبود ين چيزهادفتر نکات طاليی، ا

تواند نزديک به مفهوم منطقه  اين نکته می...«. توش بود. بعد چيزهای زيادی بود. مثل مضربها 

کند فرايند مداخله ديدگاه معلمی را نشان دهد که سعی می تقريبی رشد ويگوتسکی بوده و

 س اين مفهوم پيش ببرد.تدريس خود را بر اسا

 

 شکّ

شکّ معرفتی بطور خاص از  (IM) 9شناسی شخصیمدل يکپارچه معرفتمطابق 

 ناهماهنگی شناختی همراه با سوال از باورهای يک فرد درباره دانش و دانستن است

(Bendixen & Rule, 2004, 99). کند تا  می ها را برانگيختهاين ناهماهنگی معموالً يادگيرنده

                                                      
1-  The integrative model of personal epistemology 
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ای برطرف کنند، مثالً عقايد موجود خود را ناديده بگيرند يا ها را به گونهکنند اختالفسعی 

يا اطالعات جديد را ناديده بگيرند يا نپذيرند تا  )بنابراين، تغيير مفهومی ايجاد کنند( نپذيرند

. وقتی اين (Ormrod, 2012, 546) تر برگردندبخشاينکه بتوانند به چارچوب ذهنی رضايت

هماهنگی شناختی درباورهای موجود کودک درباره دانش و دانستن رخ دهد، منجر به حالتی نا

شود که درواقع نوعی شکّ معرفتی است. کودک دراين حالت ممکن است به معرفتی می

های خود و منابع دانشی بيرونی مانند مرجعيت دانا شکّ کند. همانگونه که  درستی دانسته

مثالً ممکنه خودم يه جوابی دربيارم برای اون سوال، ولی جواب  »... گفت: 1کودک شماره 

 تواند اشتباه باشد گفت:درباره اينکه ادعای دانشی هرکسی می 94يا کودک شماره « غلط باشه.

مثالً خود ما هم ميتونيم همچين اشتباهی کرده باشيم. بزرگترهامون،  نه هرکسی ممکنه باشد.»

درباره اينکه حتی کشفيات  1کودک شماره «. يی اشتباه کنهمثالً اينترنت هم ممکنه يه جا

آره ممکنه اينها اشتباه کرده باشند. »دانشمندان هم ممکن است تغيير کند و موقتی هستند، گفت:

سال بفهمند که اين اشتباه بوده، شما مثالً اين مريضی رو نديديد به خاطر اين علت  بعد از چند

  «.نيست. اينا ممکنه تغيير کنه

 

 اراده

کنندگان در مسير کسب تمرکز و دقّت مشارکت اين پژوهش شامل توجه، مقوله اراده در

های شناختی خود نسبت به درستی يا قطعيت ادعای دانشی است. دانش و رفع ناهماهنگی

تالش هدفمند، برای رفع نقص در دانش خود و استفاده از نيروی تفکر خود در اغلب 

خونم، بازهم دنبال پاسخ بازم اون سوال رو می»ان پديدار بود. عباراتکنندگهای مشارکت گفته

. ».. نيز گفت: 90کنندگان وجود داشت. کودک شماره های مشارکت در اغلب گفته« رم.اون می

اين « همه تحقيق کنيم، بهتره. ما وقتی که بيشتر به مطلبی بچسبيم و بريم درمورد اون بيشتر از

 کودکان مشهود بود که هنگام مواجهه با مسأله، تمرکز خود را بر آن قرار هاینکته نيز در گفته

کنند؛ به نحوی که کودک کردن چالش موجود میداده و به طور هدفمند سعی در برطرف

 »... شود، گفت: می ای که نسبتاً پيچيده است مواجهدرباره اينکه چگونه با يک مسأله 99شماره 

ای بيشتر بهش توجه کنيم. بهش بيشتر فکر کنيم که يه چند دقيقه يا اينکه ... خونمشخب، می

اين «. کنه.بتونيم متوجه بشيم که کدومش بهتره، کدومش بهتر، کدوم جواب بهمون کمک می

 تواند مسير را برای توجيه های فرد باشد، میتفکر هدفمند اگر همراه با ارائه داليل برای انديشه
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 واهد و مدارک هموار سازد.ادعاهای دانشی براساس، ش

 

 توجیه دانش

آزمايی، مقايسه، توجيه و استدالل است که هريک از آنها در مقوله توجيه شامل درست

طيفی از ساده تا پيچيده قرار دارد. به طوری که اين پيوستار از استدالل ساده و ابتدايی و بدون 

ادامه دارد. در اين پژوهش،کودکان  تکيه بر شواهد تا استدالل مبتنی بر شواهد و مدارک عينی

تعامل با ديگران سعی در کردند و درشدند، تعمق میدرباره ادعاهای دانشی که با آنها مواجه می

توانست بسيار آزمايی و توجيه ادعاها داشتند. هرچند که اين توجيه، میمرور بازنگرانه ، درست

ای که پاسخ در ارتباط با مواجهه با مسأله .ابتدايی و گاهی بدون تکيه بر شواهد و مدارک باشد

ای از اين توجيه براساس شواهد عينی را اينگونه بيان نمونه 94 مشخص ندارد، کودک شماره

... من اول مثالً اونی که به  کنمکنم، هرکدوم درست بود قبول میهر دو تا رو آزمايش می» کرد:

مثالً يکی  ... آيا مثالً همين درباره .. ... ت يا نهکنم ببينم اون هسنظرم بهتره، اونو آزمايش می

مونه. من ميرم اين ورقه آلومينيوم رو مونه، يکی بگه ورقه آلومينيوم نمیميگه ورقه آلومينيوم می

هوش را به شکل قدرت انديشه برای  98کودک شماره «. مونه يا نه.ميزارم روی آب، ببينم می

تونم فکر بکنم، بگم با هوشِ زيادم، می ...»  کرده و گفت:قضاوت بين دو ادعای دانشی بيان 

-درست»کنندگان، طيفی از نوعی اغلب مشارکت« ... برای تو اشتباهه، برای اين درسته. که

های خود منعکس کردند؛ ولی برای توجيه اين را در گفته« توجيه براساس شواهد»تا « نادرست

ضمن  90کودک شماره  دانستند.لی را نيز الزم میها، شواهد عينی و داليل قابل قبوتشخيص

مثالً هرچيزی که توی کتاب » ضروری دانستن شواهد عينی برای پذيرفتن ادعای دانش گفت:

اينه که ميريم جاهای ديگه  تونيم عکس واقعيتش رو ببينيم. بخاطرنوشته، فقط نوشته. ما که نمی

 .«ر شده رو ببينيم. مثل موزه يا جاهای ديگههايی که موندگابتونيم واقعيتش رو يا اون عکس

 

 پیامدها: باورهای معرفت شناسی چندبعدی

توان  می باشد کهها میهای پديد آمده از دادهشناسی چند بعدی يکی از مقولهباورهای معرفت

ين بندی کرد. ابعاد شناسايی شده در اهر يک از ابعاد آن را در يک پيوستار از ساده تا پيچيده دسته

پژوهش عبارت بودند از تملّک دانش، ذاتی بودن، قطعيت، سادگی و سرعت. ابعاد قطعيّت، سادگی 

 بودن يادگيری و سرعت يادگيری به ماهيت دانستن و تملّک دانش، به ماهيت دانش و ابعاد ذاتی
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 باشند: می بعد پديد آمده در اين پژوهش و ابعاد آن ها بدين شرح 0اشاره دارند. 

. اينکه فرد باور داشته باشد که منبع دانش در بيرون از ک دانش: مرجعیت/استداللتملّ -9

او وجود دارد و از طريق مرجعيت دانا و مقتدر قابل اکتساب است يا اينکه از طريق استنتاج از 

توان گفت فردی که منبع دانش را صرفاً باشد. میشواهد تجربی و استدالل قابل حصول می

کند، به سطحی از داند و شواهد مستدل را در کسب دانش، ضروری تلقی میمیمنبع بيرونی ن

باور پيچيده در اين بعد رسيده است؛ چنين فردی دانش را براساس شواهد و استدالل معنايابی 

کننده در اين پژوهش باور به منبع بيرونی و رسد کودکان مشارکتکل به نظر میکند. درمی

نفر( اکتساب دانش را بيشتر از اينکه يک  94) به نحوی که بيشترآنهاسويه داشته باشند، يک

 عنوان فرايند يادگيری مبتنی بر تکليف نظير مطالعه، فرايند ساخت معنا توصيف کنند، به

باره دراين 98جو از ديگران و جستجو در منابع مجازی توصيف کردند. کودک شماره وپرس

اگه چيزی رو نميدونيم بايد بيايم از شما سوال کنيم، بايد  پرسيدن، منظورم اينه که من» گفت:

جوری » نيز با اشاره به والدين و منابع بيرونی دانش گفت: 0کودک شماره « از آگاهان بپرسيم.

که ما در مورد چيزی از پدر و مادرمون سوال کنيم يا بريم از جايی که خيلی خوبه يا مطمئنه، 

نفر(، ديدگاههای کودکان، نقشی کامالً  6) تعدادی از مواردهرچند در «. ازشون سوال کنيم.

ای داشتند. کودک شماره کرد، و برخی از آنان به ساخت معنا نيز اشارهمنفعالنه را منعکس نمی

 با تشبيه مغز خود به يک دفترچه، استفاده از مغز خود را برای يادگيری الزم دانسته و گفت: 93

کنم،  خودم باز میموم شد، دفترچه بسته ميشه. مغزم بسته ميشه يعنیيعنی مثالً اگه کارم ت ..».

ضمن اشاره به عدم  94کودک شماره  .«بندم. با فکر کردن. با فکر کردن باز ميشهخودم می

بايد مثالً نبايد » استناد مطلق بر مرجعيت دانا، لزوم مشاهده شواهد تجربی را بيان کرده و گفت:

 مثالً يه جا زود گفتن اين بزرگ نميشه ولی بايد يکم صبر اجرا کنيم. ما اشتباه دانشمندان رو

مثالً ما شايد فکر  ... مثالً ما هم همين کار رو بکنيم. .. کردن، ببينن اين دانه بزرگ ميشه؟می

تو نور آفتاب باشه. ولی  گفتم اين دانه هميشه بايدکنيم اصالً بزرگ نميشه. من مثالً هميشه می

اونو تو خاک ببينيم، رشد ميکنه يا  کنه. ولی مثالً هرکاری کرديم نشد. پس بايدمیتوی آب رشد 

کنندگان به ساخت در برخی از موارد هم مشارکت« کرد.نه، ديديم رشد کرد؛ پس اين رشد می

تونيم با  . ما می.آره .» گفت: 6دانش توسط خود اشاره داشتند؛ به عنوان نمونه کودک شماره 

تونيم ازش چيزهای زيادی می ..تونيم .. می.. مون رو بهتر کنيمنهای علمی، خواند خوندن کتاب

اش تونيم خالصه هايی از خودمون دربياريم، طراحی کنيم و می تونيم مثالً داستانياد بگيريم. می
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کردن، از خودت يه آره طراحی ... هم کنيم. داستان رو يا درسی باشن يا علمی باشن فرق نداره

 «تونه به ما کمک کنه، دانش ما رو باال ببره. و بعد مثل کارهايی که می ... دربياری چيزی

. اين بعد اشاره به باوری دارد که مبنی بر ذاتی بودن: توانایی یادگیری ذاتی/اکتسابی -2

تغيير دانسته يا اينکه برخالف آن، رشد و آن، فرد توانايی يادگيری را امری ذاتی و غيرقابل

ا در توانايی يادگيری امری بديهی بداند و براساس آن، بتواند از فرصتهايی که در اختيار تغيير ر

بودن دارد برای تالش در جهت بيشتر دانستن استفاده کند. همه کودکان اين پژوهش به اکتسابی

توانايی يادگيری اشاره داشتند و عليرغم اينکه ميزانی از هوش و استعداد را الزمه يادگيری 

کردند. از نظر برخی آنان حتی هوش نيز به واسطه تالش ولی آن را کافی تلقی نمی دانستند می

با اشاره به اين نکته که توانايی يادگيری افراد  1توانست ارتقاء يابد. کودک شماره بيشتر می

ممکنه  نه ..». مثابه توانايی يادگيری بيان کرده و گفت:تواند با تالش ارتقاء يابد، هوش را بهمی

بعضی هاشون اولش خوب نباشن، ولی دوباره تالش کنن خوب ميشه آره. اگه زياد تمرين 

ياد گرفتم »عبارات  .«ها رو خيلی زياد تمرين کنن شايد بتونن باهوش بشن کنند مثالً درس

هايی از اکتسابی دانستن نمونه« چيزهای علمی رو ياد گرفتم ها رو ... همين درس»و « خودم

 يادگيری از ديدگاه کودکان است.توانايی 

های علمی را . به اين معنی که فرد يافتهقطعیّت: قطعی/ آزمایشی و موقتی بودن دانش -0

ها را امری ها وجود ندارد، درنظر بگيرد يا اينکه آنموضوعاتی مطلق که امکان خطا در آن

ننده در اين پژوهش، رسد کودکان مشارکت کموقتی و مستلزم آزمون مجدد بداند. به نظر می

با ذکر اين نکته که دانش  0بودن دانش داشتند. در همين راستا، کودک شماره  باور به غيرقطعی

ها هست. ها خيلی چيزها نبود ولی االن کنه. اون موقعفرق می ... نه ..». کند، گفت:تغيير می

 نيز در 92دک شماره کو«. کنهکنه و اينها هم فرق میهای ديگه هم همه چيزها فرق می سال

های ديگه هم مثالً مياد. درست و  .. نه جواب.» خصوص اينکه دانش رو به رشد است گفت:

رسد اين بودن دانش مشاهده شد، به نظر میدر برخی از مواردی که باور به قطعی« تر. درست

کودک شناسی آنان و تغييرناپذيری واقعيت نشأت گرفته باشد. همانند آنچه باور از هستی

خصوص تغييرپذيری کشفيات دانشمندان و تغيير ناپذير بودن واقعيت يک چيز  در 1شماره 

 بيان کرد.« ريشه لوبيا و نظير آن»مانند 

اين بعد، از نظر فردی که باور به ساده بودن  . درسادگی: ساده/ پیچیده بودن دانش -4

تی( مجزا را فراهم آورد که )اطالعا ترين ويژگی دانش اين است که حقايق دانش دارد، مهم
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بودن دانش، دانش را  صورتی که فرد دارای باور به پيچيده شود، در می ها ايجادارتباطی بين آن

ای بين آن مفاهيم وجود داشته باشد. تواند ارتباط درونی پيچيدهداند که میمفاهيم يکپارچه می

دانش اشاره داشتند، از نظر برخی  وجود اينکه اغلب کودکان در اين پژوهش به پيچيده بودن با

با اشاره  7توانست ساده يا پيچيده باشد. کودک شماره از آنان، با توجه به نوع محتوا، دانش می

به اين که ميزان سادگی دانش، وابسته به محتواست؛ مسائلی که به نظر او پيچيده هستند را به 

خيلی مثالً من سوالی رو جواب  .. وقتی.» عنوان سوال هوشی و خاص معرفی کرده و گفت:

 ... . خيلی خيلی برام سخت باشه ولی ميفهمم که اين سوال خاصه، هوشيه اين سوال.. بدم

وقتی که اون سوال برام سخت نباشه، خودم جوابشو به راحتی به دست بيارم، ميفهمم که اون 

شد، لزوم تالش و و وقتی از او درباره سوال خاص توضيح بيشتر خواسته « هوشی نيست.سوال 

نميدونم. خاصه. اونايی که خاص هستند به راحتی  »... و گفت: تفکر برای دانش پيچيده را بيان کرد

 «جوابش به دست نمياد. بايد سرش فکر کرد. با مطالعه ميتونيم جوابش رو به دست بياريم.

باور به  . بُعد سرعت اشاره به اين دارد که فردی باتدریجی سرعت: یادگیری سریع/ -0

داند، چرا که يادگيری يادگيری سريع، درگيری و فعاليت مداوم برای يادگيری را ضروری نمی

کند. اما در مقابل، فردی که باور دارد را امری سريع و در کمترين زمان ممکن تلقی می

کند و تمرين مداوم و يادگيری تدريجی است، برای اين امر زمان و تالش بيشتری صرف می

کننده در اين پژوهش به داند. همه کودکان مشارکتبازنگرانه را الزمه يادگيری میمرور 

يادگيری تدريجی اشاره داشتند و آن را نيازمند صرف زمان و تمرين و تالش مستمر 

يعنی داخل ذهنم يه »... با اشاره به زمان بربودن يادگيری گفت:  93دانستند. کودک شماره  می

مثالً طول  ... مونهنويسم و يادم میی که نوشته، منم داخلش میدفترچه هست. يعنی چيز

کودکان نيز به سرعت متوسط يادگيری اشاره داشتند و آن را با  برخی از« ميکشه آدم ياد بگيره.

با  92کردند. کودک شماره  بندی می های فردی افراد، از سريع تا تدريجی دسته توجه به تفاوت

 متوسط. يعنی نه خيلی تند نه خيلی کند» سرعت يادگيری، گفت:گرفتن حدوسط برای  نظر در

 90کودک شماره « ها نه.گيرن. بعضیها هستن که ذهنشون خيلی بازه، سريع ياد می... بعضی

هيچ کدوم. به  ... .. سريع بودن، عجله زياد کار خوبی نيستش.» نيز همين نظر را داشته و گفت:

بودن نيز با تأکيد بر تدريجی97کودک شماره «. زياد نه کم نظر من ... بايد متوسط باشه. نه

گيرن يا آروم. چون کالً متوسطه يا سريع ياد می» محتوا دانسته و گفت:بهيادگيری، آن را وابسته

سريع، چونکه اگه بخوايم چيزی رو  ... آروم به نظر من بهتره ... که بايد بيشتر تمرين کنن ديگه



 37 (3ی  شماره، 3199ستان ، بهار و تاب72سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

گيريم که داخل مغزمون جا شه. شايد چيزی رو آروم ياد میگيريم. آرومبدونيم، سريع ياد نمی

 «کنيم.آروم تمرين میتونيم سريع کارهامون رو انجام بديم. اگه بلد نبوديم، آرومبلد بوديم، می

های به دست آمده، مدل مفهومی از فرايند شکل گيری باورهای در کل، براساس يافته

 آمده است. 9که در شکل  شناسی آنان تدوين شدمعرفت

 
 

 شناسی دانش آموزان کالس سوم ابتدايی. مدل مفهومی باورهای معرفت9 شکل

Picture1: Conceptual model of epistemological beliefs in elementary school students 

 

 گیری بحث و نتیجه
وره ابتدايی در آموزان کالس سوم دشناسی دانشاين پژوهش ماهيت باورهای معرفتدر 

دهنده اين باورها، بررسی گرديد. براساس محيط آموزشی مدرسه و عوامل احتمالی شکل

معرفتی به های طرحواره ذهنی فردی، آمادگی معرفتی و جوّمدل مفهومی پديدارشده، مقوله

مکانيزم "های شکّ، اراده و توجيه دانش در قالب و مقوله "های مبنايیمؤلفه"عنوان 

کنند به نحوی  آموزان ايفای نقش میايجاد و توسعه باورهای معرفتی دانشدر فرايند "تغيير

 عوامل»شناختی چندبعدی شوند. دو دسته گيری باورهای معرفتبه شکل توانند منجرکه می

که شامل جوّ « 2عامل ساختاری»معرفتی و های طرحواره ذهنی و آمادگیشامل مقوله« 9فردی

ای و های مبنايی، در واقع به ترتيب، شرايط علّی، زمينهنقش مولفه باشد، در می معرفتی

                                                      
1-  individual factors 
2-  structural factor 
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دهند. کودک با يک شناسی در کودکان را تشکيل میگيری باورهای معرفت گر در شکل مداخله

تواند در پی ريزی باورهای او درباره شود که میتجربه زيسته قبلی وارد نظام آموزشی می

و در واقع در قالب يک طرحواره ذهنی فردی است که  کنددانش و دانستن نقش مهمی ايجاد 

تواند شامل باورهای مقدماتی او درباره دانش  می منحصر به خود او بوده و به عنوان شرط علّی،

و دانستن، يعنی نوع نگاه او به دانش، منبع دانش و جايگاه دانش در جامعه باشد. کودک با 

رد نظام آموزشی شده و در جريان فرايند آموزشی، به فرد خود واهای ذهنی منحصر بهطرحواره

ها همزمان در يابد. اين آگاهی می آگاهی شناختی و فراشناختی درباره دانش و دانستن دست

افزايی، احساس مثبت به تعامل با عواطف که خود شامل انگيزه، ميل به دانستن بيشتر و علم

مری پويا و برانگيزاننده ببيند؛ به نحوی که شود که دانش را ا فرايند دانستن است، موجب می

که موجب ايجاد  دار خواهد بود. چرادر فرايند درک بهتر ماهيت دانش نقش موثری را عهده

درک مطلوب از دانش شده و راه را برای تالش بيشتر در مسير کسب دانش برای او هموار 

کند معرفتی را در کودک ايجاد میسازند. بنابراين تعامل بين آگاهی و عواطف، نوعی آمادگیمی

که به موجب آن، مستعد پذيرش تغيير در باورهای موجود در طرحواره ذهنی خود خواهد شد. 

ای الزم را تواند شرط زمينهمعرفتی دست يافته باشد، میکودکی که به سطح بااليی از آمادگی

سطح از درک رسيده است که تر معرفتی داشته باشد. زيرا به اين برای کسب باورهای پيچيده

شود منحصراً قابل اکتساب از منابع مقتدر بيرونی نيست، ماهيت  می آنچه دانش ناميده

تواند در ساخت معنا نقش داشته و سعی در ای دارد، قابل تغيير است و خود او نيز می پيچيده

 استفاده بيشتری از قدرت انديشه و استدالل خود داشته باشد. 

باشد که به  می معرفتیه در تعامل ديگری با يک عامل ساختاری به نام جوّاما اين مقول

يعنی محيط، محتوای  -عنوان شرط مداخله گر و در ابعاد مختلف شامل معلم و  بافت موقعيتی

تواند آمادگی معرفتی کودک را در معرض تغيير قرار دهد.  می -آموزشی و رخدادهای آموزشی

معرفتی وجود دارد توسط تعامالتی که بين معلم و کودک و بافت  های معرفتی که در جوّپيام

معرفتی فرد طرحواره ذهنی او و آمادگیگيرد، با توجه به ويژگی منحصر بهموقعيتی شکل می

تواند تأثيرات متفاوتی نيز در ديدگاه کودک نسبت به دانش و فرايند دانستن به  می ايجادشده،

گرايی بوده شناسی معلم از نوع سازندها و باز، که در آن روشجای بگذارد. يک جوّ معرفتی پوي

هايی برای به چالش درآوردن تفکر کودکان و ضروری دانستن استدالل توسط آنها  و فرصت
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تواند اثر متفاوتی نسبت به جوّمعرفتی داشته باشد که در آن معلم از  می آورد،فراهم می

های کند. زيرا در هنگام مواجهه با چالشمیهای پاسخ محور و کمتر فعال استفاده  روش

دانشی، کودکی که در جوّ معرفتی پويا قرار دارد، به اين نکته پی خواهد برد که ممکن است 

های مشخص نداشته باشند و نيز برای پذيرفتن يک ادعای دانشی نيازمند  همه مسائل پاسخ

ی جوّمعرفتی شامل مولفه بافت باشد. از طرفبررسی شواهد و مدارک متناسب با آن ادعا می

موقعيتی نيز هست که خود از محيط و امکانات موجود در آن، محتوای آموزشی و رخدادهای 

های تواند باشد. اين پيامهای معرفتی متنوعی میآموزشی تشکيل شده است و حاوی پيام

ا به شکل نسبی، تر بوده و ماهيت دانش رتواند هم جهت با باورهای نسبی و پيچيده معرفتی می

ارزشيابانه، مستلزم صرف زمان و تأمل برای دانستن معرفی کند يا برخالف آن، باورهای 

 داند و مستلزم دانستن منفعالنه است.تری را نمايان سازد که دانش را ساده و قطعی می ساده

با مفاهيم دارد همسان  های آموزشی که در مولفه بافت موقعيتی از مقوله جوّ معرفتی وجود پيام

است  Haerle (2006)های دانش و دستورالعملهای معرفتی موجود در مدل آموزشی بازنمايی

تواند موجب رشد معرفتی کودک شود؛ از جمله شناسی معلم میکه در تعامل با معرفت

 های آموزشی، کتاب ها، متون و ساير محتواها وجود دارد. های آموزشی که در روش پيام

کند؛ به عنوان نمونه های تدريس معلم تجلّی پيدا میتواند در روشی میهايچنين پيام

تواند دانش آموز را در جهت جستجوگری، تکيه بر  می های موجود در روش تدريس فعال، پيام

شواهد و استدالل سوق دهد. به همين ترتيب، محتواهای آموزشی مستلزم بکارگيری استدالل 

آموز از محتواهايی هستند که تأکيد کمتری بر استدالل دانش های معرفتی متفاوتیحاوی پيام

معرفتی، مبنايی را برای بروز شکّ توان گفت جوّ معرفتی در تعامل با آمادگیدارند. بنابراين می

بودن ماهيت در کودک نسبت به اعتبار ادعای دانشی دريافتی از منابع دانش و نيز ساده و قطعی

تواند او را به سمت تالش بيشتر برای دانستن و رفع ناهماهنگی کند و میدانش، ايجاد می

شناختی ايجاد شده درباورهای او سوق دهد. تالش کودکان در اين پژوهش به صورت اراده 

مشتمل بر تمرکز بر مسأله و پرسشگری، تحقيق چندجانبه و به دنبال شواهد رفتن برای ادعای 

 Baxrer Magolda (2004, 99)و Corno (1993, 16) يافتهدانشی مشهود بود. مفهوم اراده همسو با 

باشد که آن را متمرکز بر مسئوليت گفتگوی افراد درباره باورهای معرفتی بيان کردند. به نظر می

رسد ميزانی از اراده در اين تالش، نوع توجيهی را که آنان برای ادعای دانش در نهايت می
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ای داشته و برای که در اين مسير، تالش منفعالنه سازد. کودکیکنند؛ مشخص می می اتخاذ

آزمايی دست زده است واقع به نوعی درست کند، در می توجيه دانش به تأييد افراد مرجع اکتفا

بيند و نيازی به استدالل برپايه شواهد نادرست می-زيرا اين کودک دانش را به شکل درست

دانا برای معتبر دانستن يک ادعای دانشی کافی  کند. از نظر او تأييد مرجعيتمعتبر احساس نمی

داند، عالوه بر نظرات مرجعيت دانا، آنان را در است، اما کودکی که دانش را ساده و مطلق نمی

رود تا بر اساس آن استدالل خود را بستر آزمون نيز قرار داده و به دنبال شواهد معتبر نيز می

هر دو اين سطوح را نشان دادند؛ عليرغم اينکه  تر کند. کودکان اين پژوهش طيفی ازمحکم

بيشتر آنان اعتبار خاصی برای مرجعيت دانا قائل بودند، ولی لزوم بررسی شواهد بيشتر و 

کردند، هرچند اين موضوع را استفاده از تفکر و انديشه خودرا نيز در برخی موارد بيان می

ودکان، وجود نوعی ناهماهنگی شناختی را دانستند . اين کموضوع وابسته می بسيار به محتوا و

شد، تأييد کردند و در  می در هنگام مواجهه با مسائل متعارض که منجر به ظهور شک وترديد

ادامه آن، به طور ارادی در مسير رسيدن به نوعی تعادل، تالش هدفمند خود را تاجايی که 

دادند و در نهايت در ادامه می بتوانند يک ادعای دانشی را معتبر دانسته يا آن را ردّ کنند

سطوحی از توجيه ساده تا مبتنی بر شواهد مستدل نسبت به معتبر بودن آن ادعای دانشی 

رسد شکّ، اراده و توجيه دانش در تعامل با يکديگر در يافتند. درواقع،به نظر میاطمينان می

شناسی کودکان عرفتباورهای م« مکانيزم تغيير»نقش راهبرد در مدل مفهومی، به صورت يک 

باشد که يک  می IMرا شکل داده است. اين مکانيزم همسان با مفهوم مکانيزم تغيير در مدل 

 Bendixen).مکانيزم عملياتی با سه مولفه شکّ معرفتی، اراده معرفتی و راهبردهای حل است

& Rule, 2004, 99; Bendixen, 2002, 200) رحواره تواند آنچه که در طمکانيزم تغيير می

های بوده و در جريان تعامالت بين مولفه« ماهيت دانش و دانستن»ذهنی فردی کودک درباره 

معرفتی و جوّمعرفتی قرار گرفته است را در قالب مشابه يا متفاوتی شکل مبنايی شامل آمادگی

يچيده شناسی در طيفی از ساده تا پاز باورهای معرفتای  دهد به نحوی که منتج به ايجاد مجموعه

 (Braten, Stromso & Ferguson, 2016, 75) شود. نقش بافت موقعيتی بر باورها همسو با يافته

دهی طرحواره توانند در شکلشناسی ايجاد شده میاست. از طرفی ديگر، باورهای معرفت

ذهنی جديد فردی و نيز نوع آمادگی معرفتی او دخالت داشته و موجبات توسعه اين باورها را 

 های مبنايی مدل مفهومی ارائه شده فراهمای مختلف از جمله مولفهی زمان و شرايط زمينهدر ط
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تواند شبيه به مفهوم آورد. به بيانی ديگر ارتباطهايی که بين اجزاء مدل مفهومی وجود دارد می

 شناسی کودک باشد .تعادل يابی پياژه، و به صورت ايجاد تغيير مفهومی در باورهای معرفت

 از جمله شرايط تغييرو مکانيزم تغيير IMور کلی اجزاء مدل مفهومی همسو با مفاهيم مدل به ط

شود. پديدار شدن  می باشد که موجب تغيير در باورهای فعلی فرد به سمت باورهای پيشرفته می

 .Braten Brandmo, Kammererسطوحی از توجيه در ميان کودکان اين مطالعه، همسو با يافته 

توجيه توسط مرجعيت، توجيه توسط منابع چندگانه » باشد که يک مدل سه عاملی شامل می (2019)

ارائه دادند.باورهای چندبعدی پديدار شده نيز همسو با ابعاد « و توجيه شخصی متناسب با داده ها

 Scommer (1990, 1993, 1994); Bendixen, Schraw and Dunkleشناسیباورهای معرفت

(1998); Schommer-Aikins (2000, 2005); Schraw, Dunkle and Bendixen (1995),  
 

Schraw, Bendixen and Dunkle (2002) و Cano (2005) باشد. ضمن اينکه همسان با نظر  می

Atkinson (2014) شناسی معرفی کرد، ابعاد باورهای که پنج زمينه برجسته در ادبيات معرفت

ک، ذاتی بودن، قطعيت، سادگی و سرعت پديدار شد. شناسی کودکان در پنج بعد تملّمعرفت

 Yilmaz Tuzun and Sami Topcu (2010)پديدار شدن باورهای چند بعدی، همسو با يافته 

شناسی کودکان ابتدايی شامل توانايی نيز بود که يک ساختار چهار عاملی از باورهای معرفت

ايی کردند. پژوهش حاضر نشان داد سريع، مرجعيت مقتدر و دانش قطعی شناس ذاتی، يادگيری

که کودکان در اين سن زمينه دارا بودن باورهای پيچيده را درباره ماهيت دانش و دانستن دارند 

-است مبنی بر اينکه سطوحی از پيچيدگی باورهای معرفت Feucht (2017)که همسو با يافته 

نيست. عالوه براين همسو تر شناسی لزوماً مختص بزرگساالن و وابسته به سطوح رشدی عالی

ترکيبی از باورهای ساده و پيچيده در ميان کودکان اين پژوهش پديدار  Elder (2002)با يافته 

توان آن را شبيه به مرحله  می رسد آنان در موقعيتی قرار دارند کهبود.  هرچند که به نظر می

دانا، و توجيه بر اساس نظر گذار پياژه دانست؛ زيرا عليرغم اينکه تا حدی به مرجعيت بيرونی 

تر و بر پايه کنند، ولی به سمت ساخت دانش توسط خود، انديشه عميقافراد آگاه تکيه می

شود نيز در حال حرکت هستند. بنابراين به نظر شواهد تجربی که منتج به استدالل معتبر می

باشند به پيچيده میرسد کودکان اين سن در حال تجربه کردن مرحله گذار از باورهای ساده می

معرفتی و جوّمعرفتی و مکانيزم تغييری که در نتيجه آن که با توجه به شرايطی از قبيل آمادگی

تری از اين فاز گذر عبور کنند و باورهای توانند سريع تر يا در زمان طوالنیکنند، میتجربه می
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 Haerleال همسو با يافته تری را نسبت به دانش و دانستن در خود توسعه دهند.در هرحپيچيده

همه کودکان قادر به گفتن باورهای خود از دانش و دانستن بودند و باورهای نسبتاً  (2006)

متفاوتی را در اين باره داشتند. اين يافته نيز که کودکان منابعی را بيشتر ذکر کردند که در محيط 

بوده است مبنی بر  BrownLee (2015,15)آموزشی برای آنها قابل مشاهده بود، همسو با نظر 

هايی دارد زيرا محدويت« است آنچه شبيه دانش»اين که درخواست توصيف کودکان درباره 

اين امکان دارد که کودکان باور داشته باشند که آنها الزم است چيزی را مستند کنند که در 

 ان، نيزآموزکالس قابل مشاهده بوده است. سطوح مختلف مهارت های زبان شناختی دانش

ها به وجود آورد. عالوه براين، فاصله زمانی هايی در جهت بيان ذهنيات آنتواند محدوديت می

های کامل تواند امکان دستيابی به دادهو مصاحبه ها، می« نوشتن»و « ترسيم»بين اجرای مراحل 

م صرف های عميق با کودکان مستلزهايی مواجه سازد. عليرغم اينکه مصاحبهرا با محدوديت

انداز چشم« ترسيم، نوشتن و گفتن»باشد، ولی اجرای آن به صورت تکنيک زمان زيادی می

شناسی در تحقيقات درباره توان به عنوان يک روش می دهد کهتری را به پژوهشگر میوسيع

ای را برای تواند مسير تازهکودکان آن را به کار گرفت. عالوه بر اين، نتايج پژوهش حاضر، می

شناسی کودکان فراهم آورد. در همين راستا نظر وهشگران در حوزه شناخت باورهای معرفتپژ

شود که بررسی باورهای به اين که پژوهش حاضر با نمونه دختر انجام شد، پيشنهاد می

وپرورش نيز به اندرکاران آموزششناسی کودکان با نمونه پسر نيز انجام شود. دستمعرفت

دست آمده درباره باورهای افراد درباره دانش و دانستن و نيزفرايند تحولی های بهواسطه يافته

های آموزشی و درسی، گام بردارند؛ هم چنين استفاده ريزیتوانند در راستای برنامهآن، می

 ها به ديدگاههای های درس، برای جلب توجه يادگيرندهمعلمان از راهبردهايی در کالس

تواند عالوه بر تقويت باورهای  می ز پيچيدگی تکاليف و بهبود استداللمتنوع، ادراک بهتر آنان ا

معرفت شناسی، در تقويت توانايی توجيه ادعاهای دانشی نيز نقش مهمی ايفا کند. بنابراين 

-شود با فراهم نمودن امکانات الزم برای اجرای رويکردهای آموزشی يادگيرندهپيشنهاد می

 آموزان تر در دانشاورهای معرفت شناسی پيچيدهمحور، محيطی غنی برای تقويت ب

 به وجود آورند.
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، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، ارسال و مهين مهدويهنویسندگان: مشارکت سهم 
همکاری در تحليل ، همکاری در طراحی چارچوب کلی، سهيال هاشمیاصالحات مقاله و نويسنده مسئول؛ دکتر 

پژوهش؛  يکپارچگی، علی اصغر فيروزجائيان؛ دکتر بررسی اوليه، اله نادری حبيب؛ دکتر گيری و نتيجه مفاهيم
 اند. همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نموده

ن اند، به ويژه دانش آموزان و معلما نويسندگان از همه کسانی که در تکميل اين پژوهش مؤثر بودهسپاسگزاری: 
 دارند. اعالم می مراتب تشکر خود رامشارکت کننده، 

در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج از  کنند که نويسندگان اذعان میتضاد منافع: 
 علی اصغر فيروزجائيانو دکتر  اله نادری حبيبو مشاورت دکتر  سهيال هاشمیهنمايی دکتر ارساله دکتری، با ر

 ت.اس

 است. نشدهحمايت مالی هيچ سازمان يا دانشگاه خاصی  توسطاين مقاله منابع مالی: 
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