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(دیدگاه دبیران مدارس هوشمند شهر اصفهان:مورد مطالعه)   
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 چکیده

روش تحقیق، توصیفی از نوع . ، تعیین عوامل مؤثر بر تدوین محتوای درسی کوانتومی ادراک شده بوده استهدف تحقیق حاضر

تشکیل 4950-59در سال  (نفر 0022)جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران مدارس هوشمند شهر اصفهان. همبستگی بوده است

ابزار . نفر بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند 994که نهایتاً تعداد شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده . داده اند

محتوای )پرسشنامه محقق ساخته ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی. 4:تحقیق، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است

ای درسی جهش ساز ذهن، درسی کلیشه زدای ذهن، محتوای  درسی تردید ساز ذهن، محتوای  درسی مجهول ساز ذهن، محتو

. 0گویه بوده است و 93این پرسشنامه شامل (. α=59/2( )محتوای درسی الگوساز ذهن، و محتوای درسی فراخوان ساز ذهن

برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین برای رتبه (. α=59/2)پرسشنامه محقق ساخته تدوین محتوای درسی کوانتومی ادراک شده

ه و آزمون همبستگی پیرسون برای تعییه رابطه بین ابعاد ششگانه با تدوین محتوای درسی کوانتومی ادراک شده، بندی ابعاد ششگان

به طورکلی نتایج تحقیق نشان داد،بین ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی و تدوین برنامه درسی کوانتومی . استفاده شده است

نیز نتایج تحقیق نشان داد، بطور کلی بین نظرات پاسخگویان بر حسب . وده استرابطه معناداری ب p<2/ 24ادراک شده، در سطح

، در خصوص ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شده، (جنسیت، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی)ویژگی های دموگرافی

 .تفاوت معناداری وجود دارد p<2/ 29در سطح

 

 کلید واژه ها

یشه زدای ذهن، تردید ساز ذهن، مجهول ساز ذهن، جهش ساز ذهن، الگوساز ذهن، فراخوان ساز محتوای درسی کوانتومی، کل

 ذهن
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 مقدمه

یادگیری، آموزش به فراگیران در خصوص جذب آنچه به آنها تدریس -یکی از آسیب های برنامه های درسی و نظامهای یاددهی

لقی می شوند که دقیقاً آنچه را که از آنها انتظار می رود، در فرایندهای یادگیری، فراگیرانی باهوش ت. می شود، می باشد

بیشتر مواقع اگر فراگیران از شیوه هایی به غیر از شیوه ای که . درپاسخگویی به سؤاالت پایان دوره به معلمان خود ارائه دهند

. که نمره قبولی از درس نمی گیرند برای آنها تدریس شده، برای حل مسئله استفاده نمایند، ارزشیابی آنها تأیید نشده تا جایی

این در حالی است که هدف عالی مرتبه نظامهای آموزشی، پرورش قوه خالقیت و نوآوری فراگیران بوده تا حدی که بتوانند 

نشان داده است، ( 4930شعبانی،)مطالعات(. 4932حسینی،)برای جامعه ای که در آن زندگی می کنند، مثمر ثمر واقع شوند

ق کامل فراگیران با معلمان در فراینده های یادگیری و برنامه های درسی، آنها را به افرادی منفعل تبدیل کرده تا آموزش وفا

حدی که هیچگونه فعالیتی برای یادگیری هرچه بیشتر نکرده و هیچ شک و تردیدی بر سر موضوعات یادگیری و برنامه های 

دکارت معتقد است، .شک و تردید اولین گام برای کشف بهتر حقیقت است این در حالی است که. درسی به خود راه نمی دهند

پوپر معتقد است که علم چیزی است که تغییر می . اساس و پایه اندیشیدن، شک و تردید عالمانه است. می اندیشم، پس هستم

درسی بوده که بستری را در منظور از محتوای برنامه درسی کوانتومی، آن نوع از محتوای برنامه (. 4932ترجمه آرام،)کند

فرایندهای یادگیری برای فراگیران فراهم می نماید تا آنها همواره در برخورد با مسائل و موضوعات یادگیری با شک و تردید 

عالمانه روبرو شده و تالش کنند تا با بررسی راهبردها، نظریه ها، رویکردها و اصول مختلف، تضادها و پارادوکس هایی که می 

د، گره گشای پیشرفت، بهبود و توسعه باشد را درک و فهم کرده و بر این اساس با خالقیت هایی که بدست می دهند، به توان

 .نوآوری هایی برسند

 

 پیشینه تحقیق

ایجاد برنامه درسی مبتنی . محتوای درسی کوانتومی متضمن ایجاد فرصت های یادگیری به منظور  رسیدن به مراتب خالقیت است

ش مغزی و پرورش خالقیت در دانش آموزان موجب حساسیت های ذهنی و عدم داشتن تفکر کلیشه ای می بر بار

. این نوع از محتوای درسی موجب می شود تا ذهن دانش آموزان همواره درگیر طرح مسئله و حل آن باشد(. 4،0242استارکو)شود

رجوع یا اتکاء به تخیل  .ر پی جهش های ذهنی بوجود می آیدنشان داد، خالقیت دانش آموزان د( 0240)0مطالعات او ایی سی دی

های بالقوه انسانی در جریان  مندی از تمام ظرفیت به منزله آزاد سازی ظرفیت های انسانی به طور همه جانبه و تمام و کمال یا بهره

فرایند آموزش اگر به این پتانسیل بها ندهند، های درسی و  برنامه. تخیل از دانش مهم تر است بنابه نظر اینشتین،. تعلیم و تربیت است

، امکان دوام و بقاء آن در فرد و در نتیجه توجه به (43،ص  0229یانگ،)و البته اگر آن را به شکل صحیح هدایت و تعدیل نیز ننمایند

، با باز کردن (4935)به نقل از مهرمحمدی. آن در سطوح بعدی آموزش به عنوان یک ظرفیت واالی ذهنی به شدت کاهش می یابد

. ظرفیت های بالقوه و واالی ذهن انسانی را فعلیت بخشیده و امکان بالندگی و عروج فراگیران را فراهم کرد قفل های ذهنی می توان

بر آشکار سازی اشتباهات دانش آموزان و به رخ  راصرا. 0پاسخ صحیح واحد برای هر مساله، شکی. 4:این قفل های ذهنی عبارتند از

تأکید بر پرهیز از رویاروئی با امور مبهم و . 9تأکید بر نگاه کاربردی به امور و موقعیت ها،. 0بر پیروی از قواعد، دتأکی. 9دن آن ها،کشی
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من نباید به این حوزه وارد شوم، . 3بازی فعالیتی فاقد ارزش و اهمیت است،. 3اشتباه کردن به منزله ارتکاب خالف است،. 3غیر شفاف،

نشان ( 4950شهرتاش،)مطالعات  .ام من که از خالقیت بهره ای نبرده. 3از اینکه نزد دیگران احمق جلوه کنی بپرهیز،. 3ست،کار من نی

بر این مبنا، وی باید از توان و . ظاهر شود« کارگزار فکور»در فرایند آموزش و تدریس به عنوان عامل یا داده است، معلم باید 

بهترین معلم  ،لئو تولستویبنا به نظر  .تمام، رغبت و انگیزه یادگیری در دانش آموزان برخوردار باشدشایستگی ایجاد، تقویت عزم، اه

و بهترین روش، روش خاصی نیست، بلکه هنری است متکی به عمل  کسی است که دارای قابلیت خلق روش های تازه است

. که در خویشتن، قابلیت کشف روش های جدید را بپرواند هر معلمی باید تالش کند(. 4932ترجمه کاردان و همکاران،)هنرمندانه

در یادگیری دو حلقه ای یا خالق، فرد یا  .برای برنامه های درسی کلیشه زدا، لزوماً باید از یادگیری های سطوح باالتر بهره گرفت

این نوع یادگیری، فرم ها و . می کند سازمان به ارزیابی مجدد و هنجارها و گاه تغییر در ارزش ها، مفروضات اساسی و فرهنگ مبادرت

یادگیری نشان داد،( 4935)مطالعات عدلی(. 4553، 9نیگُرد)معیارهای ثابتی ندارد و توانایی اساسی برای بازسازی آن وجود دارد

حرکت در . زدایی تغییری مستمر است که افراد و سازمان ها را برای انطباق با محیط و توسعه مهارت های جدید توانمند می کند

در این فرآیند، رهایی از . منحنی یادگیری زدایی حرکتی عمدی، مستلزم ساختار سازی مجدد و پاک سازی رویه های قدیمی است

یادگیری زدایی، صرفاً رهایی از .است ضروری آنچه که دیگر مفید نیست، توقف متفکرانه و خلق فضای پاک قبل از یادگیری جدید

تردید . ،تردید منطقی موجب رشد فکری و ذهنی افراد می شود(4934)بنابه نظر شریعتمداری. عادات وکلیشه های ذهن است

دیدگاه مربوط به رشد قوای ذهنی وعقلی در برنامه درسی . منطقی، مطالعاتی ژرف نگرانه را در برخورد با مسائل فراهم می سازد

به این خاطر است که شناخت «مسئله محور»های درسی رنامهمطلوب بودن ب .معتقد است که برنامه درسی باید مسئله محور باشد

به .خواهد شد  ها و قابلیتهای ذهنی انسان تقویت و تحکیم ترین توانایی آموزان، به عنوان یکی از اساسی مسئله و حل آن توسط دانش

ای آموزشی که با سود جستن از آنها آموزان با فرصته دانش  عبارت دیگر حامیان این دیدگاه برنامه درسی معتقدند که مواجه ساختن

حل   ها،شناسائی منابع اطالعاتی برای پردازی،تجزیه و تحلیل اطالعات، برخورد با ابهامات و نامعین  بتواندبه اموری از قبیل مفهوم

یقینی (. 4934ی،مهرمحمد)ذهنی شود  تواند منجر به استفاده مطلوب و پرورش قوای مسائل و ارزشیابی فعالیتهای خود بپردازد، می

،تفکر (4933)بنابه نظر سیف (.4930صال مصلحیان،)که بدون گذشتن از پل شک بدست آمده باشد،بر فلسفه کم ارزشی استوار است

مطالعات (.  4933ترجمه ابیلی،)تفکر انتقادی موجب آشنا شدن با ارزشها و تصورات نوین است. انتقادی، نگاهی تیزبینانه به قضایاست

نشان داد، ( 0220)9مطالعات کوئیپر .نشان داد، خالقیت و نوآوری، ابزارهایی برای آمادگی حل مسائل آینده هستند( 4550)0برولین

آدمی ،(0222)به نقل از گری .تقویت بُعد فراشناخت فراگیران از طریق بهره گیری از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی میسر است

نحوه تفکر و تعامل خود بیاندیشد و بنیان های فکری خود را وارسی کند، به تدریج  آنگاه که کوشش می کند آگاه تر شود، به

مطالعات  .آماده می شود تا به شیوه نوینی قابلیت های خود را برای تفکر، گفت و گو، یادگیری و تعامل توسعه دهد

رار دارد و این تجارب، فراگیران را در نشان داد، برنامه درسی مبتنی بر مجهوالت، بر اساس تجارب یادگیری ق( 0249)3بایلی

در خصوص تفکر فراخوان ساز ذهن، مطالعات نشان داده است که منطقی که . فرایندهای یادگیری و باورهای آنها حمایت می کند

های  همواره تبیین می شود به تجارب، انتظارات، شرایط اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، مالک های زیبا شناختی و حتی ویژگی
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گاهی تجربه و مشاهده، معین کننده نوع منطق حاکم است مانند منطق . ژنتیکی سازنده دستگاه شناختی وابسته است

 (.4933ترجمه ابوالقاسم الله،)کوانتومی

 فرضیه های تحقیق

 .جود داردبین محتوای درسی کلیشه زدای ذهن و  تدوین برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری و.4

 .بین محتوای  درسی تردید ساز ذهن و تدوین برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.0

 .بین محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و تدوین برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.9

 .وین برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود داردبین محتوای درسی جهش ساز ذهن و تد.0

 .بین محتوای درسی الگوساز ذهن و تدوین برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.9

 .و معناداری وجود دارد بین محتوای درسی فراخوان ساز ذهن و تدوین برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت.3

 .بین نظرات پاسخگویان درخصوص ابعاد ششگانه محتوای برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، تفاوت معناداری وجود دارد.3

 روش تحقیق

 0022)شهر اصفهان مدارس هوشمندجامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران .روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است

نفر بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب  994شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که نهایتاً تعداد . یل داده اندتشک( نفر

پرسشنامه محقق ساخته ابعاد محتوای درسی . 4:ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است که عبارتند از. شدند

محتوای درسی کلیشه زدای ذهن، محتوای  درسی ) گویه و ابعاد ششگانه 93سشنامه شامل این پر. کوانتومی ادراک شده بوده است

تردید ساز ذهن، محتوای  درسی مجهول ساز ذهن، محتوای درسی جهش ساز ذهن، محتوای درسی الگوساز ذهن، و محتوای درسی 

. 0. تنظیم شده است( متوسط، کم و خیلی کمخیلی زیاد، زیاد، )بوده که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت( فراخوان ساز ذهن

خیلی زیاد، زیاد، )پرسشنامه محقق ساخته تدوین محتوای درسی کوانتومی ادراک شده که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت

ان، روایی پرسشنامه ها به لحاظ محتوا تأمین شده و مبتنی بر نظرات اساتید و متخصص.  تنظیم شده است( متوسط، کم و خیلی کم

؛ 4553ن،یگُرد ؛0242استارکو،)پرسشنامه های یاد شده بر اساس نظریات و نتایج تحقیقات . گویه های آنها تهیه شده است

؛ 4933؛سیف،4933؛ مایرز، ترجمه ابیلی،4930؛ شعبانی،4932؛ حسینی،،4932مهرمحمدی، ؛4934شریعتمداری، ؛4935عدلی،

برای تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه ابعاد  .تدوین شده است( 0249؛ بایلی،0240او ایی سی دی،  ؛ 0220؛کوئیپر،4950شهرتاش،

نفر از پاسخگویان، اجرا و اعتباریابی  92ششگانه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده، بدین صورت که ابتدا پرسشنامه اولیه بر روی 

ه تدوین محتوای درسی کوانتومی ادراک شده به روش همچنین ضریب اعتبار پرسشنامه محقق ساخت. شد که به قرار ذیل آمده اند

برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین برای رتبه بندی ابعاد ششگانه و آزمون همبستگی   .بدست آمد 54/2آلفای کرونباخ برابر 

 .ه استپیرسون برای تعییه رابطه بین ابعاد ششگانه با تدوین محتوای درسی کوانتومی ادراک شده، استفاده شد

 ضرایب اعتبار ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شده و کل پرسشنامه .4جدول                                    

 ضریب اعتبار تعدادگویه ها ابعاد ششگانه شماره

 59/2 4-3 محتوای درسی کلیشه زدای ذهن 4

 54/2 3-40 محتوای  درسی تردید ساز ذهن 0

 50/2 49-43 رسی مجهول ساز ذهنمحتوای  د 9

 59/2 45-00 محتوای درسی جهش ساز ذهن 0

 50/2 09-92 محتوای درسی الگوساز ذهن 9
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 54/2 94-93 محتوای درسی فراخوان ساز ذهن 3

 59/2 93 کل 

 

 یافته های تحقیق

                                         

 

 

 

 

 وای درسی کوانتومی ادراک شدهرتبه بندی ابعاد ششگانه محت.4جدول 

 میانگین رتبه ابعاد ششگانه شماره

 93/9 محتوای درسی کلیشه زدای ذهن 4

 44/0 محتوای  درسی تردید ساز ذهن 0

 30/9 محتوای  درسی مجهول ساز ذهن 9

 20/0 محتوای درسی جهش ساز ذهن 0

 93/9 محتوای درسی الگوساز ذهن 9

 30/9 ذهنمحتوای درسی فراخوان ساز  3

، و کمترین میانگین 44/0با ( محتوای  درسی تردید ساز ذهن)بر اساس جدول فوق، بیشترین میانگین رتبه مربوط به بُعد دو

به هر حال یافته های جدول فوق نشان داد، . ، بوده است93/9با ( محتوای درسی کلیشه زدای ذهن)رتبه مربوط به بُعدیک

بوده و این نشان داده که محتوای درسی کوانتومی ادراک شده ازابعاد ششگانه یاد  9ه  باالتر از میانگین رتبه همه ابعاد یاد شد

 .شده برخوردار بوده است

 .   بین محتوای درسی کلیشه زدای ذهن، و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: فرضیه اول

 ی درسی کلیشه زدای ذهن، و برنامه درسی کوانتومی ادراک شدهضریب همبستگی بین محتوا( 0)جدول 

 متغیر مالک                                                      برنامه درسی کوانتومی ادراک شده

 (p)سطح معناداری r2))مجذور ضریب همبستگی r))ضریب همبستگی 

محتوای درسی کلیشه 
 زدای ذهن

*443/2 249/2 294/2 

                                                                                                                 24 /2>p 

نشان می دهد ضریب همبستگی بین محتوای درسی کلیشه زدای ذهن، و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، ( 0)یافته های جدول 

درصد واریانس محتوای درسی کلیشه زدای ذهن و برنامه  9/4( 0r)بر اساس ضریب تعیین .بوده است و معنادار( r=429/2) برابر

 .تأیید می گردد p<2/ 24لذا فرضیه اول، در سطح  . درسی کوانتومی ادراک شده، مشترک بوده است

 .مثبت و معناداری وجود داردبین محتوای  درسی تردید ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه : فرضیه دوم

 .بین محتوای  درسی تردید ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: فرضیه دوم

 ضریب همبستگی بین محتوای  درسی تردید ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده( 9)جدول 
 برنامه درسی کوانتومی ادراک شده                              متغیر مالک                        
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 (p)سطح معناداری r2))مجذور ضریب همبستگی r))ضریب همبستگی 

محتوای  درسی تردید 
 ساز ذهن

**040/2 209/2 224/2 

                                                                                                                 24 /2>p 

نشان می دهد ضریب همبستگی بین محتوای درسی تردید ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، ( 9)یافته های جدول 

درصد واریانس محتوای درسی تردید ساز ذهن و برنامه  9/0( 0r)بر اساس ضریب تعیین. و معنادار بوده است( r= 035/2)برابر

 .تأیید می گردد p<2/ 24لذا فرضیه دوم ،در سطح . کوانتومی ادراک شده، مشترک بوده استدرسی 

 .بین محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: فرضیه سوم

 

 

 سی کوانتومی ادراک شدهضریب همبستگی بین محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و برنامه در( 0)جدول 

 متغیر مالک                                                      برنامه درسی کوانتومی ادراک شده

 (p)سطح معناداری r2))مجذور ضریب همبستگی r))ضریب همبستگی 

محتوای  درسی 
 مجهول ساز ذهن

**033/2 234/2 224/2 

                                                                                                                 24 /2>p 

نشان می دهد ضریب همبستگی بین محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک ( 0)یافته های جدول 

د واریانس محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و برنامه درسی درص 4/3( 0r)بر اساس ضریب تعیین. و معنادار است( r=033/2)شده،برابر

 .تأیید می گردد p<2/ 24لذا فرضیه سوم ،در سطح . کوانتومی ادراک شده، مشترک بوده است

 .بین محتوای درسی جهش ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: فرضیه چهارم

 بستگی بین محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شدهضریب هم( 9)جدول 
 متغیر مالک                                                      برنامه درسی کوانتومی ادراک شده

 (p)سطح معناداری r2))مجذور ضریب همبستگی r))ضریب همبستگی 

محتوای درسی جهش 
 ساز ذهن

**023/2 200/2 224/2 

                                                                                                                 24 /2>p 

نشان می دهد ضریب همبستگی بین محتوای درسی جهش ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک ( 9)یافته های جدول 

درصد واریانس محتوای درسی جهش ساز ذهن و  0/0( 0r)براساس ضریب تعیین. معنادار بوده استو ( r=023/2)شده، برابر

 .تأیید می گردد p<2/ 24لذا فرضیه سوم،درسطح . برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، مشترک بوده است

 .بین محتوای درسی الگوساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: فرضیه پنجم

 ضریب همبستگی بین محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده( 3)جدول 

 برنامه درسی کوانتومی ادراک شده متغیر مالک                                                     
 (p)سطح معناداری r2))مجذور ضریب همبستگی r))ضریب همبستگی 

محتوای درسی الگوساز 
 ذهن

**044/2 200/2 224/2 
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                                                                                                                 24 /2>p 

محتوای درسی الگوساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، برابر نشان می دهد ضریب همبستگی ( 3)یافته های جدول 

محتوای درسی الگوساز ذهن و برنامه درسی درصد واریانس  0/0( 0r)بر اساس ضریب تعیین.معنادار بوده است و( r= 044/2)با

 .تأیید می گردد p<2/ 24ا فرضیه سوم، درسطح لذ. مشترک بوده است کوانتومی ادراک شده،

 

 .بین محتوای درسی فراخوان ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: فرضیه ششم

 ضریب همبستگی بین محتوای درسی فراخوان ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده(. 3)جدول 
 برنامه درسی کوانتومی ادراک شده                                                 متغیر مالک     

 (p)سطح معناداری r2))مجذور ضریب همبستگی r))ضریب همبستگی 

محتوای درسی 
 فراخوان ساز ذهن

**033/2 234/2 224/2 

                                                                                                                 24 /2>p 

نشان می دهد ضریب همبستگی بین محتوای درسی فراخوان ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک ( 3)یافته های جدول 

از ذهن و درصد واریانس محتوای درسی فراخوان س 4/3( 0r)بر اساس ضریب تعیین. با و معنی دار است( r=033/2)شده برابر

 .تأیید می گردد p<2/ 24لذا فرضیه سوم،در سطح . برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، مشترک بوده است

بین نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شده، بر حسب ویژگی های  :فرضیه هفتم

 .معناداری وجود دارد ، تفاوت(جنسیت،رشته تحصیلی، مختلف،مدرک تحصیلی)دموگرافی

حسب جنسیت مختلف نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شده بر (.3)جدول  

 
P 

 
t 

 جنسیت زن مرد
 عناصر ششگانه محتوای

 درسی کوانتومی 
S X  S X  

92/9  00/4  030/2  33/0  003/2  94/9  
محتوای درسی کلیشه زدای 

 ذهن

09/9  93/3  003/2  39/9  009/2  03/9  محتوای  درسی تردید ساز ذهن 

93/9  90/0  393/2  03/9  933/2  95/9  
محتوای  درسی مجهول ساز 

 ذهن

30/9  95/0  004/2  39/9  995/2  09/9  محتوای درسی جهش ساز ذهن 

35/9  90/3  903/2  05/9  093/2  00/9  از ذهنمحتوای درسی الگوس 

90/9  33/0  090/2  93/9  090/2  03/9  
محتوای درسی فراخوان ساز 

 ذهن

                                t= 53/4  

H0 : بر حسب جنسیت مختلف، تفاوت معنادار وجود ششگانه محتوای درسی کوانتومی ابعاد بین نظرات پاسخگویان در خصوص

 .ندارد

H1  : بعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی بر حسب جنسیت مختلف، تفاوت معنادار وجود داردابین نظرات پاسخگویان در خصوص. 
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بحرانی جدول  t محاسبه شده در خصوص محتوای درسی کلیشه زدای ذهن از tشود،  مشخص می( 3)های جدول  طبق داده

پنجگانه محتوای درسی کوانتومی د ابعاکوچکتر بوده و لذا فرضیه صفر تأیید می شود ولی در خصوص سایر    >29/2Pدر سطح 

t  محاسبه شده ازt  29/2بحرانی جدول در سطحP<   بزرگتر بوده و بدین معناست که فرضیهH0  شود رد می. 

رشته تحصیلیبر حسب   نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شده (. 5)جدول   

 
P 

 

 
F 

علوم 
 هنری

 -علوم فنی
سیمهند  

 رشته تحصیلی علوم انسانی علوم پایه
 عناصر ششگانه محتوای

S X درسی کوانتومی   S X  S X  
35/0  930/4  929/2  99/9  990/2  92/9  943/2  90/9  محتوای درسی کلیشه زدای ذهن 

03/9  335/0  903/2  00/0  033/2  39/9  033/2  40/9  محتوای  درسی تردید ساز ذهن 

30/3  040/9  033/2  33/9  343/2  04/9  094/2  20/9  محتوای  درسی مجهول ساز ذهن 

59/9  935/5  050/2  39/9  330/2  39/9  090/2  33/0  محتوای درسی جهش ساز ذهن 

94/0  093/0  904/2  33/9  930/2  33/9  039/2  09/9  محتوای درسی الگوساز ذهن 

30/4  439/3  052/2  30/9  920/2  90/9  053/2  30/9  محتوای درسی فراخوان ساز ذهن 

                     F = 93/0  

H0 :  بر حسب رشته تحصیلی، تفاوت معنادار وجود  ششگانه محتوای درسی کوانتومی ابعادنظرات پاسخگویان در خصوص بین
 .ندارد
H1  : حسب رشته تحصیلی، تفاوت معنادار وجود داردبر  ی درسی کوانتومیششگانه محتوا ابعادنظرات پاسخگویان در خصوص. 

محتوای  درسی  ،محتوای درسی کلیشه زدای ذهنمحاسبه شده در خصوص   Fشود،  مشخص می(  5)های جدول  طبق داده

و این بدین  بحرانی جدول بزرگتر بوده F از محتوای  درسی مجهول ساز ذهن، محتوای درسی جهش ساز ذهن  تردید ساز ذهن،

محتوای درسی فراخوان ساز  و  محتوای درسی الگوساز ذهنولی در خصوص . در این خصوص رد می شود H0 معناست که فرضیه

 . شود تأیید می H0کوچکتر بوده و بدین معناست که فرضیه  >29/2Pبحرانی جدول در سطح   F محاسبه شده از F ، ذهن

 بر حسب مدرک تحصیلی ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شده نظرات پاسخگویان در خصوص،  (42)جدول 

 

 

P 

فوق لیسانس به  

 باال

 مدرک تحصیلی زیر لیسانس لیسانس

ششگانهابعاد  

محتوای درسی کوانتومی ادراک  

 شده

F S X  S X  S X  

43/0  939/0  003/2  95/9  003/2  39/9  930/2  50/0  محتوای درسی کلیشه زدای ذهن 

93/9  995/9  390/2  33/9  934/2  33/9  939/2  30/9  محتوای  درسی تردید ساز ذهن 

24/0  000/4  039/2  39/0  939/2  30/9  003/2  93/9  محتوای  درسی مجهول ساز ذهن 

03/0  333/0  933/2  30/9  932/2  33/9  330/2  33/9  سی جهش ساز ذهنمحتوای در 

39/4  950/4  430/2  03/9  903/2  40/0  935/2  49/0  محتوای درسی الگوساز ذهن 

05/9  335/3  959/2  33/9  339/2  93/9  939/2  93/0  محتوای درسی فراخوان ساز ذهن 
              f= 93/0  
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H0  : تفاوت مدرک تحصیلیبر حسب  ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شدهابعاد نظرات پاسخگویان در خصوص بین ،

 .معنادار وجود دارد

H1  : تفاوت مدرک تحصیلیبر حسب  ششگانه محتوای درسی کوانتومی ادراک شدهابعاد نظرات پاسخگویان در خصوص بین ،

 .معنادار وجود دارد

 وان ساز ذهنشود، در خصوص محتوای  درسی تردید ساز ذهن، و محتوای درسی فراخ مشخص می( 42)های جدول طبق داده

F فرضیه  از بحرانی جدول بزرگتر بوده و این بدین معناست که  محاسبه شده H0  در این خصوص رد می شود ولی در

کوچکتر بوده و بدین معناست که فرضیه  >29/2Pبحرانی جدول در سطح  Fاز   محاسبه شده Fخصوص سایر ابعاد  یاد شده 

H0 شود تأیید می. 

 بحث و نتیجه گیری

محتوای . ای برنامه درسی باید به گونه ای تدوین شود که فراگیران را برای زندگی در دنیای پر تغییر و تحول، رشد دهدمحتو

برنامه درسی کوانتومی، آن نوع از محتوای برنامه درسی بوده که بستری را در فرایندهای یادگیری برای فراگیران فراهم می 

سائل و موضوعات یادگیری با شک و تردید عالمانه روبرو شده و تالش کنند تا با بررسی نماید تا آنها همواره در برخورد با م

راهبردها، نظریه ها، رویکردها و اصول مختلف، تضادها و پارادوکس هایی که می تواند، گره گشای پیشرفت، بهبود و توسعه 

نتایج تحقیق در . ، به نوآوری هایی برسندباشد را درک و فهم کرده و بر این اساس با خالقیت هایی که بدست می دهند

خصوص فرضیه اول تحقیق نشان داد، بین محتوای درسی کلیشه زدای ذهن، و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، در 

یادگیری کلیشه ای،فراگیران را برای زندگی در آینده در جامعه رشد نمی .  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد P<24/2سطح

مطالعات   .نشان داد، خالقیت و نوآوری، ابزارهایی برای آمادگی حل مسائل آینده هستند( 4550)3العات برولینمط .دهد

یادگیری زدایی تغییری مستمر است که افراد و سازمان ها را برای انطباق با محیط و توسعه مهارت نشان داد،( 4935)عدلی

زدایی حرکتی عمدی، مستلزم ساختار سازی مجدد و پاک سازی رویه حرکت در منحنی یادگیری . های جدید توانمند می کند

نتایج تحقیق در خصوص فرضیه دوم نشان   .یادگیری زدایی، صرفاً رهایی از عادات وکلیشه های ذهن است .های قدیمی است

بت و معناداری رابطه مث P<24/2داد، بین محتوای  درسی تردید ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، در سطح

تردید منطقی، مطالعاتی . ،تردید منطقی موجب رشد فکری و ذهنی افراد می شود(4934)بنابه نظر شریعتمداری .وجود دارد

یقینی که بدون گذشتن از پل شک بدست آمده باشد،بر فلسفه کم ارزشی . ژرف نگرانه را در برخورد با مسائل فراهم می سازد

اساس و پایه اندیشیدن، شک و تردید عالمانه . دکارت معتقد است، می اندیشم، پس هستم (.4930صال مصلحیان،)استوار است

، تفکر انتقادی، (4933)بنابه نظر سیف(. 4932ترجمه آرام،)پوپر معتقد است که علم چیزی است که تغییر می کند. است

نتایج تحقیق (. 4933ترجمه ابیلی،)صورات نوین استتفکر انتقادی موجب آشنا شدن با ارزشها و ت. نگاهی تیزبینانه به قضایاست

در خصوص فرضیه سوم نشان داد، بین محتوای  درسی مجهول ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، در 

نشان داد، برنامه درسی مبتنی بر مجهوالت، بر ( 0249)مطالعات بایلی  .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد P<24/2سطح

نتایج  .ارب یادگیری قرار دارد و این تجارب، فراگیران را در فرایندهای یادگیری و باورهای آنها حمایت می کنداساس تج

تحقیق در خصوص فرضیه چهارم نشان داد، بین محتوای درسی جهش ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، در 
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نشان داد، خالقیت دانش آموزان در پی ( 0240)و ایی سی دی مطالعات ا .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد P<24/2سطح

رجوع یا اتکاء به تخیل به منزله آزاد سازی ظرفیت های انسانی به طور همه جانبه و تمام و  .جهش های ذهنی بوجود می آید

تخیل از دانش مهم تر  شتین،بنابه نظر این. های بالقوه انسانی در جریان تعلیم و تربیت است مندی از تمام ظرفیت کمال یا بهره

های درسی و فرایند آموزش اگر به این پتانسیل بها ندهند، و البته اگر آن را به شکل صحیح هدایت و تعدیل نیز  برنامه. است

، امکان دوام و بقاء آن در فرد و در نتیجه توجه به آن در سطوح بعدی آموزش به عنوان یک (43،ص  0229یانگ،)ننمایند

ظرفیت  ، با باز کردن قفل های ذهنی می توان(4935)به نقل از مهرمحمدی. ی ذهنی به شدت کاهش می یابدظرفیت واال

این قفل های ذهنی عبارتند . های بالقوه و واالی ذهن انسانی را فعلیت بخشیده و امکان بالندگی و عروج فراگیران را فراهم کرد

 دتأکی. 9بر آشکار سازی اشتباهات دانش آموزان و به رخ کشیدن آن ها، رااصر. 0پاسخ صحیح واحد برای هر مساله، شکی. 4:از

. 3تأکید بر پرهیز از رویاروئی با امور مبهم و غیر شفاف،. 9تأکید بر نگاه کاربردی به امور و موقعیت ها،. 0بر پیروی از قواعد،

من نباید به این حوزه وارد شوم، کار . 3ت است،بازی فعالیتی فاقد ارزش و اهمی. 3اشتباه کردن به منزله ارتکاب خالف است،

نتایج تحقیق در خصوص . ام من که از خالقیت بهره ای نبرده. 3از اینکه نزد دیگران احمق جلوه کنی بپرهیز،. 3من نیست،

ثبت و رابطه م P<24/2در سطح فرضیه پنجم نشان داد، بین محتوای درسی الگوساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده،

آدمی آنگاه که کوشش می کند آگاه تر شود، به نحوه تفکر و تعامل خود بیاندیشد و ،(0222)به نقل از گری .معناداری وجود دارد

بنیان های فکری خود را وارسی کند، به تدریج آماده می شود تا به شیوه نوینی قابلیت های خود را برای تفکر، گفت و گو، 

غلبه می کند، جسارت وارسی اندیشه هایی که در  "ترس از دانستن"در چنین شرایطی بر  .دیادگیری و تعامل توسعه ده

و خودارزیابی  "آگاهی"سازمان های آموزشی کسب کرده است را به دست می آورد و شجاعت پذیرش مسوولیت های اجتماعی 

ماعی و بازاندیشی در رفتار خود را آغاز می کند و با این توانایی ها و قابلیت ها، تغییر مناسبات اجت. را در خود احساس می کند

در . به تدریج به این باور می رسد که جامعه و سازمانی که در آن زندگی و کار می کند می تواند آینده بهتری داشته باشد

کنند و این الگوی های ذهنی نیز به آرامی تغییر می  "آگاهی"چنین شرایطی جوانه های نوآوری سربرمی آورند، با افزایش 

تغییر مهم موجب تحول در نگرش و بینش افراد می شود و نهایتاً به افزایش دانش و بصیرت نظری نسبت به جهان منجر می 

در چنین شرایطی انسان ها بیشتر قادرمی شوند تا یاد بگیرند، با خود و دیگران گفت و گو کنند، به سخن و نظر دیگران . شود

افزایش آگاهی ناشی از گفت . ل با دیگران را در تحول نگرش و تغییر الگوی های ذهنی خود دریابندگوش فرادهند و تأًثیر تعام

بین محتوای درسی : فرضیه ششم .و گو با خود و تعامل با دیگران و شنیدن نقطه نظرات متفاوت، رویکرد افراد را تغییر می دهد

در خصوص  .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد P<24/2سطحفراخوان ساز ذهن و برنامه درسی کوانتومی ادراک شده، در 

تفکر فراخوان ساز ذهن، مطالعات نشان داده است که منطقی که همواره تبیین می شود به تجارب، انتظارات، شرایط اقتصادی، 

گاهی . ستاجتماعی، روانشناختی، مالک های زیبا شناختی و حتی ویژگی های ژنتیکی سازنده دستگاه شناختی وابسته ا

در خصوص مقایسه (. 4933ترجمه ابوالقاسم الله،)تجربه و مشاهده، معین کننده نوع منطق حاکم است مانند منطق کوانتومی

بین نظرات  نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد محتوای درسی کوانتومی بر حسب ویژگی دموگرافی، نتایج تحقیق نشان داد،

تفاوت معنادار وجود  P<29/2توای درسی کوانتومی بر حسب جنسیت مختلف، در سطح ابعاد ششگانه محپاسخگویان در خصوص 

این امر نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان زن از محتوای  درسی کلیشه ای و روتین استقبال کرده تا محتوایی که به دنبال . دارد

مرد بیشتر توفیق طلب و ارتقاء طلب هستند و پیشرفت  شاید به این دلیل باشد که پاسخگویان. نوگرایی، خالقیت و تحول ساز باشد

بین نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد ششگانه محتوای درسی کوانتومی  .گرایی اساس فرایندهای یادگیری تلقی می کنند
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 ،محتوای درسی کلیشه زدای ذهنمحاسبه شده درخصوص F رشته تحصیلی، نتایج تحقیق نشان داد،بر حسب  ادراک شده

بحرانی جدول بزرگتر F از محتوای  درسی مجهول ساز ذهن، محتوای درسی جهش ساز ذهن  وای  درسی تردید ساز ذهن،محت

این امر نشان می دهد که رشته تحصیلی پاسخگویان در نوع .  در این خصوص رد می شود صفر بوده واین بدین معناست که فرضیه

رک تحصیلی، نتایج تحقیق نظرات پاسخگویان بر حسب مدبین . ثر گذار استنگرش آنها نسبت به  نحوه محتوای برنامه درسی ا

از بحرانی جدول   محاسبه شده F نشان داد، در خصوص محتوای  درسی تردید ساز ذهن، و محتوای درسی فراخوان ساز ذهن

که مدرک تحصیلی  این امر نشان می دهد. در این خصوص رد می شود صفر فرضیه  بزرگتر بوده و این بدین معناست که

پاسخگویان، ذهنیت آنها را نسبت به کمیت و کیفیت محتوای درسی تحت تأثیر قرار می دهد و هر چه مدرک تحصیلی 

 .پاسخگویان بیشتر باشد، تنوع طلب،و تحول مدار می باشند
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