
 

 

 پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر

 

سال شومر  سشنامه  1990در  شناخت یسنجش پنج بعد یخود را برا یسوال 63پر اش  یشنهادیپ یمعرفت 

)  گریو منبع( و دو بعد د تی، سه بعد به خود دانش ) ساختار ، قطع یپنج بعد معرفت شناخت نیکرد. از ا یمعرف

کرده  هیمجموعه سوال ته کیابعاد  نیاز ا کیهر  یشد. شومر برا یکنترل و سرعت( به اکتساب دانش مربوط م

و   اسیخرده مق کیبه  یاز ابعاد معرفت شدددناخت یشدددده بودند . برخ یگروهبند اسیخرده مق 12بود که در 

مثال با توجه به سدداختار دانش ، بعد )) سدداده بود   یاشدداره دارند. برا اسیسدده خرده مق ایبه دو  گرید یبرخ

شی)) به دنبال  یها اسیخرده مق قیدانش(( از طر سخ بود (( و )) اجتناب از وحدت بخ به اطالعات((  د یک پا

عامل را مطرح کرد : سدداده بود   5ها  اسیمق خرده یعامل لیتحل 1990شددد. در مطالعه شددومر  یمشددخم م

 . عیسر یریادگیو  یریادگیدر  یذات ییدانش ، توانا تیقطع خاص بود  دانش،دانش ،
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      .دیآ  را بفهم یامیهر پ د یبه محض شن دیتوان یشما م 1

      است. تیاست ، عدم قطع یکه قطع یزیتنها چ 2

      نپرسم. یادیاست که سواالت ز نیکار ا نیدر اداره مدرسه بهتر تیموفق یبرا 3

      مطالعه احتماال با ارزش است. یدرباره مهارت ها یگذراند  دوره آموزش 4

      دارد. یمعلم بستگ تیفیدر مدرسه غالبا به ک یریادگی زا یم 5

      .دیباور کن دیتوان ی، م دیخوان یهر چه را م بایتقر 6

      دارم. دیدانشگاه ترد دیمعلومات اسات یواقع زا یمن اغلب نسبت به م 7

      کند. ینم رییما بعد از تولد تغ یریادگی یتوانائ 8



 

 

آور  یخود را مشخم کند خستگ یتواند موضع اعتقاد یکه در آخرنم یفرد یگوش داد  به سخنران 9

 است

     

      فهمد. یم عیاست که مطالب را سر یدانش آموز موفق کس 10

      منحرف شوند. میمستق ریمعلم خوب آ  است که نگذارد دانش آموزا  از مس کی فهیوظ 11

      .ندیرا کشف نما زیهمه چ قتیتوانند حق یم بایتالش کنند ، تقر یاگر دانشمندا  به اندازه کاف 12

      دارد. نا یاز اندازه به خود اطم شیکند ، ب یکه با معلم مجادله م یشاگرد 13

مطالب  یحت ای،  یمطالب فصول مختلف کتاب درس بیتالش خود را صرف ترک نیبهتر دیدانش آموز با 14

 دیدرسها بنما هیکل

     

      خود را بهبود بخشند یریادگیاند چگونه  افتهیهستند که در یافراد کسان نیموفق تر 15

      کنند. یمسائل آسانتر از آنند که اغلب معلما  وانمود م 16

      و کار با دقت است. قیدق یریاندازه گ یجنبه کار علم نیمهمتر 17

      .اتییکتابهاست نه شناخت جز یاصل یها دهیمطالعه شناخت ا یاز نظر من هدف اصل 18

روش  ایکوچک  ی) بحث در گروهها سیتدر یاز روشها کیباشند که کدام دهیفهم دیتاکنو  با ا یمرب 19

 ( بهتر استیسخنران

     

      کند یفصل مشکل کتاب ، معموال به شما در فهم آ  کمک نم کیمطالعه مکرر  20

      رسند یمسائل م قتی، دانشمندا  به کشف حق تاینها 21

      .دیکتاب را بدان سندهینو تین نکهیداردمگر ا یکتاب چه منظور کی دیبفهم دیتوان یهرگز نم 22

      تفکر خالق است. یجنبه کار علم نیمهمتر 23

از آ  خواهم  یشتریب یزهایرا مجددا مطالعه کنم درباره دوم چ یاگر وقت داشته باشم تا فصل کتاب 24

 آموخت.

     

      دارد. یبه خود او بستگ یشاگرد از کتاب درس یریادگی زا یم 25

      است یو نود و پنج درصد آ  سخت کوش یده درصد نبوغ ، توانائ 26

      جالب است. میآ  توافق ندارند، برا یکه دانشمندا  رو یمسائل یفکر کرد  رو 27

      اموزدیدارد که چگونه آموختن را ب ازیهر کس ن  28



 

 

تا خودتا   دیکن یبهتر است سع دیشو یمواجه م یبار در کتاب درس نیاول یبرا یبا مفهوم مشکل یوقت 29

 دیآ  را بفهم

     

      شما مشخم باشد. یآ   جمله در متن برا تیموقع نکهیندارد، مگر ا یجمله مفهوم کی 30

      دارد. یبستگ تهایدانش آموز خوب بود  ، معموال به حفظ کرد  اطالعات مربوط به واقع 31

      کرد  جواب است. دایدانستن چگونه پ ی، بلکه به معنا ستیدانستن جواب ن یبه معنا یهوشمند 32

      واضح دارند یمعنا کیاغلب کلمات  33

      است. ریناپذ ریی، تغ قتیحق 34

بدست آورد فکر  یرا از کتاب درس یدیجد یها دهیقادر باشد ا یرا فراموش کند ، ول اتیجزئ یاگر فرد 35

 هوش است زیکنم ت یم

     

      کنم. یاداره مشورت م را یشوم، با مد یمواجه م یبا مشکل یهر موقع در زندگ 36

      است یدر امتحا  ضرور تیموفق یبرا فیکلمه به کلمه تعار یریادگی 37

      گردم یم یکنم ، بدنبال مدارک و شواهد مشخص یمطالعه م یوقت 38

      به کوشش خود ادامه دهد. یرا بفهمد ، باد یزیچ ینتواند در مدت کوتاه یاگر فرد 39

      کنم. یاداره را قبول م را یمد یآنکه بفهمم به ناچار پاسخ ها یاوقات، ب یگاه 40

 یزهایتوانند چ یها صرفنظر کنند ، دانش آموزا  م هیبحث کنند و از نظر تهایاگر معلما  راجع به واقع 41

 .اموزندیاز مدرسه ب یشتریب

     

      مشخم را دوست ندارم. ا یبدو  پا لمیف 42

      دارد. ازین تیفعال یادیبه مقدار ز شرفتیپ 43

      آنها وجود ندارد اتالف وقت است یپاسخ روشن و ساده برا کی افتنیکه امکا   یمسائل یکار کرد  رو 44

      دیکن یابیصحت آ  مطالب را ارز یستی، با دیدار یآشنائ یکتاب درس کیاگر با موضوعات  45

      .ردیقرار گ یمورد سوال و بررس یستیبا زین نینظرات متخصص یاوقات ، حت شتریب 46

متولد  یمحدود یبا توانائ گرید یبعض کهیهستند ، در حال یخوب یها رندهیادگیها از هنگام تولد  یبعض 47

 شده اند.

     

      ، مگر مرگ. ستین یقطع زیچ چیه 48



 

 

      ندارند. یادیز تیبه فعال ازین تیموفق یهوشند ، برا زیکه واقعا ت یدانش آموزان 49

      است. دیدانش آمورا  واقعا زرنگ مف یمساله مشکل تنها برا کی یرو یدر مدت زما  طوالن ادیکار ز 50

 یم یذهن یفقط دچار سردرگم ا یکند ،احتماال در پا یادیمسئله کوشش ز کیفهم  یبرا یگر فرد 51

 شود

     

      بار مطالعه کرد  بدست آورد. نیتوا  با اول یکتاب را م کیتمام اطالعات موجود در  بایتقر 52

را از خود دور کرده و حواستا  را  یاگر تمام عوامل حواسپرت د،یمشکل را بفهم میمفاه دیتوان یمعموال م 53

 .دیآ  متمرکز کن یواقعا رو

     

خودتا   یاست که مطالب آ  را براساس چهارچوب ذهن نیکتاب ، ا یدرک محتوا یخوب برا وهیش کی 54

 .دیکن میمجددا تنظ

     

      مانند یم یمتوسط باق شا یزندگ یدانش آموزا  متوسط، در تمام 55

      است. یو خال یته یذهن آراسته نشانه ذهن کی 56

      ها با استعداد است. نهیزم یاست که در بعض یمتخصم فرد 57

      کنم. یم ریکنند واقعا تقد یم سینموده و وطبق آ  تدر میشا  را تنظ یکه سخنران یمن از معلمان 58

      دارند. حیپاسخ صح کیاست که اغلب آنها تنها  نیا یمطلب درباره مسائل علم نیبهتر 59

      (معلومات است.جادی)ا لیدر تشک یجیکند و تدر یندیفرآ یریادگی 60

      امروز ممکن است فردا موهوم باشند. یها تیواقع 61

      کنند ینم یریادگیبه  یادی)حل المسائل( کمک ز یدرس یراهنما یکتاب ها 62

دچار  د،یربط ده دیکه درباره آ  موضوع دار یکتاب را با معلومات کی دیجد یها دهیتا ا دیکن یاگر سع 63

 .دیشو یم یذهن یسردرگم

     

 

 تعریف مفهومی:

در سال های اخیر ، روانشناسا  و متخصصا  آموزش و پرورش به نحو فزاینده ای درباره ی باورهای معرفت 

( . 2004شناسی و عقاید یادگیرندگا  نسبت به ماهیت علم ، یادگیری و دانستن عالقه نشا  داده اند ) هوفر ، 

ایای مختلف مورد بحث قرار گرفته و به سازه باورهای معرفت شناختی از دیدگاه نظری توسط صاحب نظرا  از زو



 

 

مراجعه شود( با این حال ، در  1997صورت متفاوتی مفهوم سازی شده است ) برای مرور آنها به هوفروپینتریچ ، 

( به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است 1990پژوهش های تجربی از پرسشنامه تهیه شده توسط شومر ) 

ین ابزار هم تغییرات مفهومی و هم روش شنخاتی را برای فهم باورهای معرفت شناسی مطرح . او با معرفی و ارائه ا

نمود و معرفت شناختی شخصی را به عنوا  یک نظام باور که از چند بعد کم و بیش مستقل از باورهایی درباره 

رباره ساختار دانش ، قطعیت ماهیت دانش و یادگیری مفهوم سازی کرد. بنا به اعتقاد او این نظام شامل باورهایی د

 دانش ، منبع دانش و نیز باورهایی درباره ماهیت توانیی و یادگیری است.

 

 تعریف عملیاتی:

ماده ای   63ای است که فرد به سواالت نمره باورهای معرفت شناختی نمره استاندارددر این پژوهش منظور از  

 دهد میشومر  پرسشنامة 

 

 مولفه های پرسشنامه:

 63-54-38-37-35-18-14-3-33-23-22-19-17-16-11-2ساده بود  دانش : سواالت  .1

 46-45-31-13-7-6-40-36-5-1قطعیت دانش:  .2

 62-28-25-15-4-57-55-47-8-49-43-32-26توانایی ذاتی یادگیری:  .3

 53-51-25-24-20-60-50-39-29-10یادگیری سریع:  .4

 61-48-34-30-21-12-44-42-41-27-9خاص بود  دانش :  .5

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 درجه ای به شرح زیر است. 5این پرسشنامه لیکرت 

 



 

 

 کامال موافقم تا حدی موافقم نظری ندارم تا حدی مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 سواالت زیر به صورت معکوس نمره گذاری می شوند:

2-22-23-14-18-54-56-1-7-45-46-26-32-43-4-15-25-28-39-60-24-53-27-30-48-61 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 10ای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما کنید.توجه داشته باشید میزا  امتیاز های زیر بر

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

63 189 315 

 

  خواهد بود. 315و حداکثر  63عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  63امتیازات خود را از 

 است. باورهای معرفت شناختی در فرد ضعیف:   126تا  63نمره بین  

 متوسط است.باورهای معرفت شناختی در فرد :  189تا  126نمره بین 

 است .باورهای معرفت شناختی در فرد  قوی :   189نمره باالتر از 

 

 



 

 

 

 روایی و پایایی:

ضایی ) سب 1389در پژوهش ر ساختار عاملی منا سید  به  سازه از تحلیل عاملی برای ر سی روایی  (  برای برر

سوال  11سوال پرسشنامه محاسبه شد و  63استفاده شد . قبل از تحلیل عاملی داده ها ، همسانی درونی برای 

سوال کل آزمو  و به دلیل  ستگی منفی نمره  ستگی کمتر از  16همب سوال ، کل  1/0سوال به علت همب نمره 

سوال از تحلیل های بعدی حذف شدند. با استفاده از روش مولفه های اصلی ، تحلیل عاملی بر  27آزمو  ، جمعا 

ل دو عاملی را نشا  داد. سپس سوال باقی مانده انجام گرفت. بررسی نمودار اسکری تحلیل اولیه ، راه ح 36روی 

سوال به  20برای دستیابی به ساختار دو عاملی ، تحلیل مولفه های اصلی با روش چرخش پروماکس انجام شد. 

ساوی بر روی بیش از یک عامل چندین چرخش حذف  35/0علت بار عاملی کمتر از  و یا به دلیل بار معنادار و م

سددوال باقی مانده را بر روی دو عامل نشددا  داد. این دو عامل بر  16ی شدددند و در نهایت تحلیل نهایی بارگذار

 اساس محتوای سوال های تحت پوشش )) دانش ساده / قطعی (( و )) یادگیری سریع/ ثابت(( نامگذاری شدند.

( 1391% قرار داشت .در پژهش  کدیور و همکارا  )71% تا 54پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بین 

% بدست آمد .روایی 75% تا 65میزا  اعتبار خرده مقیاس های پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین 

( نشا  داده شده است که سه مورد از چهار باور بعد کنترل توانایی هوش 1993پیش بین این ابزار توسط شومر )

% 74می کند .برآورد اعتبار با روش بازآزمایی عمومی، جنبه های مختلف یادگیری نظیر درک مطلب را پیش بینی 

 (1391بدست آمده است .)کدیور و همکارا  ،

 

 

 



 

 

 :منابع

ومتوسطه و رابطه آ  با  ییمدارس ابتدا را یمد یمعرفت شناخت ی( . باورها1378) ی، عل یمیکر

ارشد . گروه علوم  ینامه کارشناس ا ی. پا 78-79آنا  در شهرستا  طبس در سال یسبک رهبر

 .مشهد ی. دانشگاه فردوس یتیترب

 

(. ساختار عاملی مقیاس باورهای 1390خالقی نژاد،علی. بشارت، محمدعلی. زمانپور، عنایت اله)

 2.سال5معرفت شناختی شومر.فصلنامه اندازه گیری تربیتی.شماره 
 


