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Abstract
Introduction: In today's society, the Feynman Quantum Learning Technique (1965) is
one of the methods of active teaching, a method that includes all the processes that make
learning a pleasant and meaningful process. Therefore, the aim of this study was to
investigate the effect of Feynman quantum learning technique on cognitive and
metacognitive skills, academic self-efficacy and students' academic performance.
Method: The research method was quasi-experimental and included an unequal control
group design. The study population included students of educational sciences of Bu-Ali
Sina University, Hamadan. Using available sampling method, 23 people were randomly
divided into experimental (n = 11) and control (n = 12) groups. Research tools include
the Cartwright-Hatton and Wells Cognitive and Metacognitive Strategies Questionnaire
(1997); Morgan-Jenks (1999) Academic Self-Efficacy Questionnaire and Academic
Performance Test (researcher-made). Multivariate analysis of covariance was used to
analyze the data.
Results: The results showed that Feynman quantum learning technique has an effect on
students' cognitive and metacognitive skills at the level (P<0.05). Feynman quantum
learning technique has an effect on students' academic self-efficacy at the level (P<0.05).
Feynman quantum learning technique has an effect on students' academic performance at
the level (P<0.01).
Conclusion: Feynman quantum learning technique activates the learner, the person uses
learning strategies and styles and trusts in his / her reading abilities to study the subject
with more interest, which increases students' academic progress, academic self-efficacy
and academic performance. The application of Feynman's quantum learning technique
improved students' cognitive and metacognitive skills, academic self-efficacy, and
academic performance.
Keywords: Feynman Quantum Learning, Cognitive and Metacognitive Skills, Academic
Self-Efficacy, Academic Performance, Students.
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Extended Abstract
1. Introduction
One of the methods that has tried in recent years to enable the application of a
combination of educational theories in a fast, integrated and effective way in the
classroom learning is the quantum educational model. Core Quantum Learning
is a set of learning theories that deals with how and how data is organized by the
brain and the practical application of brain research in the learning process. The
quantum model of learning integrates life and learning skills and makes learners
effective learners throughout their lives (Suryani, 2013). New educational
methods, due to the involvement of learners with content, somehow make them
aware of their mental, cognitive and metacognitive processes and improve their
self-efficacy and academic performance. Quantum teaching emphasizes the use
of specific teaching strategies, including Richard Feynman's quantum learning
technique, which is a method of complete and effective learning that is done to
deepen the learner's understanding of the content. The use of this technique
involves learners' cognitive and metacognitive strategies. Cognitive strategies
help us to prepare new information to combine with previously learned
information and store it in long-term memory (Berthold, Nuckles & Renkl,
2007), as well as metacognition skills, knowledge of one's cognitive processes
and how to make optimal use of them for achieving learning goals
(Mohebzadeh, Nikdel & Taghvaeinei, 2021). Another variable that quantum
learning can affect learners is self-efficacy. Increasing self-efficacy and
identifying the factors influencing it can play a decisive role in the academic
achievement of learners and help them achieve their goals (Marsh et al., 2019).
The use of quantum learning method can be effective in increasing the cognitive
and metacognitive strategies of learners and thus affect academic performance.
Due to the teacher-centeredness of the classrooms, inactivity of the learner,
individual differences in students' learning, diverse information sources,
excessive use of memorization methods in the learning process and some such
cases, as well as due to the lack of active methods in the classroom The
researcher seeks to answer the question of whether Feynman's quantum learning
technique, as an active method, is effective on students' cognitive and
metacognitive skills, self-efficacy and academic performance?
2. Materials and Methods
The method of the present study is quasi-experimental and includes the design of
unequal control group. The statistical population of this study included 75
undergraduate students in the field of educational sciences at Bu Ali Sina
University. This research was carried out by available sampling method among
undergraduate students in the second semester of the 98-97 academic year of the
Faculty of Humanities and a sample of 23 students were randomly divided into
two experimental groups (11) and a control group. (12 people) were located.
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Research instruments included the Wells & Cartwright Hatton (2004) Cognitive
and Metacognitive Strategies Questionnaire, the Morgan -Jenks Academic SelfEfficacy Questionnaire (1999), and the self-made Academic Performance Test.
Both experimental and control groups completed questionnaires of cognitive and
metacognitive strategies, academic self-efficacy and academic performance in
the pre-test stage. The control group trained and learned for five sessions of 90
minutes in the usual way. Feynman quantum learning technique was performed
on the experimental group for five sessions of 90 minutes. After teaching and
performing this method in all five sessions, in the end of each session of the
experimental group, a post-test was performed and the learner's performance
were evaluated by the instructor. In the last session, all of questionnaires were
administered again for both experimental and control groups(post-test).
Descriptive indices such as mean and standard deviation were used to analyze
the data and multivariate analysis of covariance was used to test the research
hypotheses.
3. Results
A total of 23 female undergraduate students in the second semester of 20182019, and range of aged was 20 to 21 years, participated in this study.
Multivariate analysis of covariance was used to investigate the effect of
Feynman method on research variables. First, the results of multivariate tests
were considered and based on the results, it was observed that the value of F
obtained in Wilkes's lambda statistic is 10.37 with a significance level of 0.01 (P
<0.01), so in the mean of the combined scores of the variables There is a
significant difference between the control and experimental groups. Then, to
find out the difference between which of the dependent variables (cognitive and
metacognitive skills, academic self-efficacy and academic performance) there is
a significant difference between the two groups, the results of multivariate
analysis of covariance were examined.
Table 1: Results of analysis of covariance on post-test scores of cognitive and
metacognitive skills, self-efficacy and academic performance by controlling pretest scores According to the results of analysis of covariance in Table 1, the
effect of Feynman quantum learning technique on cognitive and metacognitive
skills of students was significant for cognitive and metacognitive skills after
adjusting for pre-test scores (p <0.05, F = 0.04). And increases its rate.
According to Eta squared, this effect is 21%. The results of analysis of
covariance in Table 1 on academic self-efficacy after adjusting for pre-test
scores (p <0.05, F = 4.79) show that the effect of Feynman quantum learning
technique on students' academic self-efficacy is significant and increases. Give.
According to Eta squared, the effect is 18%. Also, the results of analysis of
covariance in Table 1 on academic performance after adjusting for pre-test
scores (p <0.01, F = 9.59) show that the effect of Feynman quantum learning
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technique on students' academic performance is significant and according to Eta
squared, this effect is 34%.
Table 1. The results of multivariate analysis of covariance to investigate the effect of
Feynman quantum learning technique on cognitive and metacognitive skills, academic
self-efficacy and academic performance of subjects in experimental and control groups
in the post-test stage.
Variable

Factor

SS

MS

Df

F

P

Eta

cognitive and metacognitive
skills

group
error
group
error
group
error

1.21
4.57
2.11
7.99
57.75
108.41

1.21
0.24
2.11
0.44
57.75
6.02

1
18
1
18
1
18

5.04

0.037

0.21

4.79

0.040

0.18

9.59

0.008

0.34

academic self-efficacy
academic performance

4. Discussion and Conclusion
The results showed that Feynman quantum learning technique has an effect on
students' cognitive and metacognitive skills. This research result is consistent
with the results of Arini, Salmanu and Sangur (2017) study. In explaining this
result, it can be said that according to the quantum technique, the learner is
actively involved in his learning process and learns and makes meaning of the
content using his desired learning strategies, this method is effective on learners'
cognitive skills; Because it somehow causes the person to pay attention to their
cognitive processes and learn and memorize the content, make it meaningful and
relevant to the content in the cognitive structure, and finally retrieve information.
The results showed that Feynman quantum learning technique has an effect on
students' academic self-efficacy. This research result is consistent with the
results of studies by Altin and Saracaoglu (2019), Mohammad Hadi (2017).
Students who use metacognitive strategies learn content meaningfully, they
relate new material to previous information in the field and understand and learn
more coherently. This gives them a deeper and more complete understanding of
the content, and given the results of the evaluations and the feedback they
receive, they have confidence in their abilities, which ultimately increases their
self-efficacy. The results showed that Feynman quantum learning technique has
an effect on students' academic performance. This research result is consistent
with the results of studies by Suryani et al. (2014) and Purwanto (2011). To
explain this finding, it can be said that this method has made learners more
confident in their ability to learn, in other words, when people believe that they
have the necessary abilities and capabilities to do a job or activity, to do it. They
will spend more time and consequently achieve better results, which will
ultimately improve their academic performance. According to the findings of the
present study, it is suggested that Feynman quantum learning method training
courses be held in a completely scientific manner in theoretical and practical
modules to master teachers' skills and its application in teaching and learning,
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including research limitations. The choice of undergraduate students majoring in
education; Results based on data collection methods limited to Feynman's
quantum learning technique; Therefore, caution should be exercised in extending
the results to other communities.
5. Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines: All ethical principles are considered in
this article. The participants were informed about the purpose of the research and
its implementation stages. They were also assured about the confidentiality of
their information and were free to leave the study whenever they wished, and if
desired, the research results would be available to them.
Funding: This research did not receive any grant from funding agencies in the
public, commercial, or non-profit sectors.
Authors' contributions: All authors have participated in the design,
implementation and writing of all sections of the present study.
Conflicts of interest: The authors declared no conflict of interest.
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چکیده
هدف :در جوامع امروزی تکنیک یادگیری کوانتومی ریچارد فاینمن ( )1965بهعنوان یکی از روشهای تدریس فعال
مطرح است ،روشی که کلیه فرآیندهایی که باعث ایجاد یادگیری بهعنوان یک فرآیند خوشایند و معنیدار میشود را
در برمیگیرد .هدف پژوهش تعیین تأثیر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارتهای شناختی و فراشناختی،
خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود.
روش :روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و شامل طرح گروه کنترل نابرابر بود .جامعه پژوهش شامل دانشجویان علوم
تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود که با روش نمونهگیری در دسترس تعداد  23نفر بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش ( 11نفر) و کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی ولز
و کارترایت هاتون ()1997؛ پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان -جینکز ( )1999و آزمون عملکرد تحصیلی
(محقق ساخته) بود .جهت تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کواوریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارتهای شناختی و فراشناختی دانشجویان در
سطح ( )P <0/05تأثیر دارد .تکنیک یادگیری کوانـتومی فاینمن بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در سطح
( )P <0/05تأثیر دارد .تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در سطح ( )P <0/01تأثیر
دارد.
نتیجهگیری :تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن موجب فعال شدن یادگیرنده میشود ،فرد از راهبردها و سبکهای
یادگیری بهره برده و به تواناییهای خود برای مطالعه اعتماد میکند تا با عالقه بیشتری به مطالعه مطالب درسی
بپردازد که این موارد باعث افزایش پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان میشود.
کاربرد تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن ،مهارتهای شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد
تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشید.
کلید واژهها :یادگیری کوانتومی فاینمن ،مهارتهای شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی تحصیلی ،عملکرد تحصیلی
دانشجویان.
 .1دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
 .2استادیار ،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
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 .1مقدمه
در حال حاضر نظامهای آموزشی با فقر تفکر در یادگیرندگان مواجه هستند .بسیاری از صاحبنظران
تربیتی علت این مســئله را نتیجه حاکمیت روشهای ســنتی و اســتفاده نکردن از روشهای تدریس
فعال میدانند (ســـخنور و ماهروزاده .)1389 ،به کارگیری روش های فعال تدریس باعث میشـــود
یادگیری تا عمق جان یادگیرندگان رســـون کند و آنها نهتنها یافتهها و کشـــفیات خود را فراموش
نمیکنند بلکه در طول زندگی آن ها را بهصـــورت کاربردی به کار میبرند .اگر هدف تعلیم و تربیت
پرورش یادگیرندگانی با شد که بتوانند م سئولیت یادگیری خویش را به عهده بگیرند ،پس ابتدا الزم
است که این ویژگی در مدرسان پرورش یابد (صادقی و محتشمی.)1389 ،
یکی از روشهایی که در ســالهای اخیر تالش کرده اســت تا امکان کاربرد ترکیبی از تئوریهای
آموزشــی را بهگونهای ســریع ،یکپارچه و اثربخش در جریان یادگیریهای کالس درس مهیا ســازد،
مدل آموز شی کوانتومی ا ست .یادگیریکوانتومی ه ستهی ا صلی مجموعهای از نظریههای یادگیری
اســت که نحوه و ســرعت ســازماندهی دادهها بهوســیله مغز و کاربرد عملی تحقیقات مغز در فرآیند
یادگیری میپردازد .یاددهی و یادگیری کوانتومی با ا ستقرار یک مدل ساده و پویا لذت تدریس را به
استادان بازمیگرداند و دانشجویان را به سطح یادگیرندگانی سیریناپذیر ارتقا میدهد .همانگونه که
فیزیک کوانتومی در صدد ک شف رفتار ذرات در عمیقترین الیههای آن ا ست ،یادگیری کوانتومی نیز
تالش می نماید تا به درون هزارتوی دنیای یادگیری نفوذ نماید .در این روش به اســـتادان کمک
میشــود تا مطالبشــان را بهنحوی ارائه دهند که بیشــترین درگیری را از دانشــجویان انتظار داشــته
باشــند .مدل کوانتومی از یادگیری ،مهارتهای زندگی و یادگیری را ادغام میکند و موجب میشــود
فراگیران ،یادگیرندگانی کارآمد در تمام زندگیشــان باشــند (ســوریانی .)2013 ،1قابلیتهای تئوری
کوانتوم در بررســی پدیدههای بســیار پیچیده ســبب شــده دانشــمندان از این نظریه در بررســی
پدیدههایی مثل ذهن ،تفکر و ضمیر خودآگاه ا ستفاده نمایند .تالش آنان زمینه منا سبی برای کاربرد
تئوری کوانتوم در سیستمهای آموزشی فراهم ساخته و دیدگاه نوینی از هسته اصلی این سیستمها
یعنی یادگیری ارائه نموده ا ست .ازاینرو به نظر میر سد تحلیل یادگیری از منظر رویکرد کوانتومی،
رهاوردهای مهمی برای آموزش در بردا شته با شد (محمدهادی .)1396 ،روشهای نوین آموز شی با
توجه به درگیرســازی یادگیرندگان با محتوا ،بهنوعی آنها را متوجه فرآیندهای ذهنی و شــناختی و
فراشناخت خود میکنند و سبب بهبود خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی آنان میشوند.
یادگیری کوانتومی ،یعنی یادگیری در یک فضـــای دلپذیر و نوعی از آموزش اســـت که ن یاز به
آزادی ،آرامش ،شــرای شــگفتانگیز ،لذتبخش و انگیزه بخش دارد .کلید اصــلی این نوع یادگیری،
تنظیم محی یادگیری دلپذیر و راحت برای فعالیت ،کشـــف و خالقیت یادگیرندگان اســـت ،لذا
یادگیری کوآنتومی بهعنوان یکی از نوآوریهای مهم در عر صه آموزش و یادگیری ( سوریانی)2013 ،
1. Suryani
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رویکردی همافزا به فرایند یادگیری ا ست که موجب پی شرفت یادگیرندگان می شود و به فرآیندهای
حافظه و یادگیری مادامالعمر و همچنین به پرورش ســطوح عالی تفکر در فراگیران توجه مینماید و
کلیه فرآیندهایی که باعث ایجاد یادگیری معنیدار میشـــود را در برمیگیرد (ســـلمن ،ســـلمن و
سلمن.)2003 ،1
در فرآیند خودآموزی از سوی دانشجویان ،آنها یاد میگیرند که چگونه یاد بگیرند ،بهعبارتدیگر،
شـــناخت هنر یادگیری ،از اهمیت حیاتی برخوردار اســـت (دمیرل .)2012 ،2در تئوری یادگیری
کوانتومی ،دان شجو میتواند اطالعات را با فرآیندهای خاص خود ک شف کند و از راهبردهای یادگیری
که برای حافظه بلندمدت مغز استفاده میشود بهره ببرد .ازاینرو ،او میتواند در هر زمانی بهراحتی به
اطالعاتی که میخواهد دســترســی پیدا کند (افکان و گرل .)2019 ،3هدف از یادگیری کوانتومی،
تحقق فرد بهعنوان یک کل است که از یافتهها و مفروضات فیزیک کوانتومی منتقل می شود (زیبک،4
 .)2017دیدگاه کوآنتومی نشــان میدهد که یادگیری ماهیتاً کلگرا اســت و در واقعیت هولوگرافیک
تبلور مییابد .کلگرایی در یادگیری کوانتوم به این معنی میبا شد که ان سان با خود ،دیگران ،محی
و جهان در ارتباط اســت .این همبســتگی و ارتباط متقابل در همهچیز ،در همهی زمانها و در همة
مکانها میســر اســت .از منظر رویکرد کوآنتومی ،یادگیری کشــف ارتباطاتی اســت که هماکنون در
همه جا وجود دارد .در واقع ترکیبی از تعامالت گوناگونی اســـت که در لحظه یادگیری در دســـترس
میباشــند (اوالندری و ســورای)2017 ،5؛ بنابراین ،در یادگیری کوآنتومی تعامل یک مفهوم مرکزی
است .برقراری تعامل مناسب با عناصر محی آموزشی ،نهتنها موجب افزایش یادگیری می شود ،بلکه
یادگیری معنیدار را نیز امکان پذیر میســـازد .بهعالوه ،از طریق این پیوندها ،تعامالت ،ارتباطات و
درهمتنیدگیها ،یادگیری بجای اینکه در بخشهای منحصــراً گســســته یا مجزای نظم تصــریحی و
آشکار ایجاد شود ،در حالت کلگرایی بهعنوان بخشی از یک نظم تلویحی و پنهان که در آن همهچیز
با هم مرتب هســـتند بهوجود میآید (جانزن ،پری و ادوارد .)2012 ،6این روش یادگیری همچنین،
فراگیران را هم بهعنوان جزء و هم بهعنوان کل در نظر میگیرد و در واقع رو شی پویا ست و بر رواب
کل و جزء تمرکز دارد .این رواب از دو منظر قابل ا ستنباط ا ست .اول آنکه ،یادگیری زمانی معنیدار
میشـــود که فراگیر بتواند بین آموخته های جدید (جزء) و قبلی (کلی) ارتباط برقرار کند .دوم آنکه
درک معنی کلیت و ایده اصـــلی محتوای آموزشـــی به درک اجزاء ،الیههای عمیقتر کل را آشـــکار
میســازد؛ مشــخن شــدن الیههای پنهان کل ،منجر به ادراک دقیقتر اجزاء میگردد ،این جریان

1. Selman
2. Demirel
3. Afacan & Gürel
4. Zeybek
5. Ulandari & Surya
6. Janzen, Perry & Edwards
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رفتوبرگشـــت ،به یادگیری عمق میبخشـــد ( کاســـما ،گانراهادی و ریادی .)2018 ،1در تدریس
کوانتومی بر اســتفاده از راهبردهای آموزشــی خاصــی تأکید میشــود ،ازجملة این روشها تکنیک
یادگیری کوانتومی ریچارد فاینمن ا ست ،این تکنیک شیوهای ا ست برای یادگیری کامل و مؤثر که
به منظور عمق بخشـــیدن به درک یادگیرنده از محتوای موردنظر انجام میشـــود .مراحل این روش
عبارتند از :الف -مشـــخن کردن موضـــوع یادگیری توســـ یادگیرنده ،ب -مطالعه محتوا توســـ
یادگیرنده با استفاده از راهبردهای یادگیری مناسب و در نهایت شرح آن به زبان خود ،ج -مراجعه به
منبع ا صلی در صورت عدم درک منا سب یادگیرنده از محتوا ،مرور مجدد با ا ستفاده از راهبردهای
یادگیری و شرح آن به صورت نو شتاری به زبان خود و د -ا ستفاده از زبان ساده و محاورهای برای
شرح مطالب ،بازگشت یادگیرنده به مرحله سوم در صورت عدم درک مناسب از موضوع و محتوا.
به طورکلی ،متمرکز نمودن توجه و ایجاد انگیزه در فراگیران برای یادگیری؛ ایجاد نوعی تجربه در
فراگیران برای پیوند دادن محتوای آموزشــی جدید با ســاختارشــناختی آنان جهت ایجاد یادگیری
معنیدار؛ بهره گیری از نیاز طبیعی ذهن برای شـــناخت و نامیدن از طریق جلب مشـــارکت فعال
فراگیران در پا سخ به سؤاالت هدایت شده ،فر صت دادن به فراگیران برای ن شان دادن آموختههای
جدید خود؛ بررســـی میزان درک فراگیران از مطالب آموزش داده شـــده و بازخورد به آنان بهمنظور
تعیین چ هارچوب ت کالیف فراگیران در تمرین و تکرار م طا لب؛ و ت قدیر از موفق یت فراگیران در
یادگیری محتوای آموزشــی ،ازجمله راهبردهایی هســتند که در تدریس کوانتومی از آنها اســتفاده
میشــود (کریســتیانی و ســاراجی2012 ،2؛ گانراهادی ،کاســیم و شــاری .)2014 ،3این راهبردهای
تدریس کوانتومی به شیوه مناسبی دادهها را به حافظه بلندمدت فراگیران از طریق توسعه قابلیتهای
خود در تعامل با محی و همچنین با اســتفاده از فرایند اکتشــاف ،بســ و تأیید میتوانند محتوای
آموز شی را بهطور معنیدار بیاموزند .تدریس کوانتومی قویاً بر این باور ا ست که افراد بهطور متفاوت
یاد میگیرند و یادگیری هنگامی اثربخش خواهد بود که خوشــایند ،فعال و چالشــی باشــد .اگرچه
راهبردهای مختلفی در تدریس کوانتومی پیشــنهاد شــده اســت ،لیکن به نظر میرســد جهتگیری
اصــلی راهبردهای تدریس کوانتومی ،یادگیری فعال ،اکتشــافی ،معنیدار ،جذاب و چالشــی باشــد
(سیلفیا ،ایروان و یریزون.)2019 ،4
اصطالح شناخت به فرآیندهای درونی ذهنی یا روندهایی که در آنها اطالعات پردازش می شوند،
یعنی به روشهایی که ما توس آنها اطالعات را موردتوجه قرار میدهیم ،آنها را تشخین میدهیم
و به رمز درمیآوریم و در حافظه ذخیره می سازیم و هر وقت که نیاز دا شته با شیم آنها را از حافظه

1. Kusuma, Gunarhadi & Riyadi
2. Kristiani & Saragih
3. Gunarhadi, Kassim & Shaari
4. Silfia, Irwan & Yerizon.
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فرا میخوانیم و مورد اســـتفاده قرار میدهیم ،گفته میشـــود (نورمن و مورینا .)2018 ،1راهبردهای
شـــناختی به ما کمک میکند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات قبالً آموخته شـــده و
ذخیره سازی آنها در حافظه بلندمدت آماده کنیم و شامل فرایندهای تکرار ،مرور ،ب س و گ سترش
معنایی و ســازماندهی میشــود (برثلود ،ناکلس و رانکل .)2007 ،2فراشــناخت اصــطالحی اســت که
نخ ستین بار بهو سیله فالول 3در زمینه حافظه بکار برده شد ،فالول ( )1998فرا شناخت را بهعنوان
آگاهی از شــناخت و فرآیندهای شــناختی و کنترل ،تنظیم و بازبینی فعاالنه شــناخت تعریف کرد.
اصـطالح فراشـناخت ،دانش فرد درباره فرآیندهای شـناختی خود و چگونگی اسـتفاده بهینه از آنها
برای رســـ یدن به اهداف یادگیری اســـت (م حبزاده ،نیکدل و تقوایین یا .)1400 ،بهع بارتدیگر
فرا شناخت ،دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود ا ست (کارلیک 4و همکاران .)2018 ،باورهای
فراشـــناختی اشـــاره به باورهای افراد در باب معنای انواع خاص افکار و باورهای مرتب با کارآمدی
حافظه و کنترل شناختی ا ست (ادیبنیا و شمس ا سفندآباد .)1399 ،مفهوم فرا شناخت ،اکنون به
مفهوم متداول در تعلیموتربیت تبدیل شــده اســت .محققان و متخصــصــان تعلیم و تربیت بهطور
گ سترده ،به نوع و سطح دانش موردنیاز فراگیران عالقهمند شدهاند .دریافت منفعل اطالعات و حفظ
کردن آن ،شاخن یادگیری مطلوب موردنیاز در آینده نیست .اکنون از فراگیران انتظار میرود بهطور
انتقادی درباره آنچه شــنیده و خواندهاند ،بیندیشــند؛ رواب بین ایدهها را بررســی کنند و در فرآیند
پیچیده تصمیمگیری درگیر شوند (اوهتانی و هیساسکا.)2018 ،5
خودکارآمدی ،یکی از سازههای مهم روانشناسی است که بهدلیل نقشی که در پیشرفت تحصیلی
دارد ،اغلب موردتوجه روانشناسان قرار گرفته است .افزایش خودکارآمدی و شناسایی عوامل تأثیرگذار
در آن میتواند در پیشــرفت تحصــیلی فراگیران و یاریرســاندن به آنان در دســتیابی به اهداف نقش
تعیینکنندهای ایفا کند ( مارش و همکاران .)2019 ،6خودکارآمدی بهعنوان اعتماد به توانایی های
خود برای انجام یک رفتار جهت ر سیدن به پیامد مطلوب ا ست (وودمن 7و همکاران2018 ،؛ به نقل
از جوادی علمی و همکاران .)1399 ،عقاید خودکارآمدیتحصـــیلی ،عقاید فرد ،درباره یادگیری و
موفقیت در کارهای تحصــیلی اســت ،لذا خودکارآمدی تحصــیلی باور مربوط به توانایی انجام ســطح
خاصی از یک تکلیف را میسنجد و بر عواطف ،انگیزش و پیشرفت فرد تأثیر دارد و تفکرات ،هیجانات
و رفتار وی را تحت تأثیر قرار میدهد (آلتون سوی .)2010 ،8البته خودکارآمدیتح صیلی ممکن ا ست
که به سایر حوزههای ظاهراً نامربوط به تح صیالت تعمیم داده شود .مثالً دان شجویانی که معتقد به
1. Normann & Morina
2. Berthold, Nuckles & Renkl
3. Flavell
4. Kralik
5. Ohtani & Hisasaka
6. Marsh
7. Woodman
8. Altunsoy
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برنامهریزی و مدیریت کارها برای انجام یک پژوهش و یا یک تکلیف درســی هســتند ،همین روند را
برای سایر زمینههای زندگی خود ادامه میدهند (پاجارس و شانک .)2001 ،1خودکارآمدی تحصیلی
به باورهایی همچون ،مطالعه کردن ،اجرای فعالیتهای پژوهشـــی ،پرســـش در کالس درس ،ارتباط
موفق با اســـتادان ،برقراری رابطه دوســـتانه با دیگر دانشـــجویان ،گرفتن نمره خوب و شـــرکت در
بحثهای گروهی اشاره دارد که شخن این باور را دارد که در وضعیت خاص و موقعیتهای تحصیلی
میتواند آنها را انجام دهد .این افراد با کنجکاوی و تالش میتوانند از راهحلهای مناســب برای حل
مشکالت خویش بهره ببرند و از خود مقاومت بیشتری برای حل مسائل نشان دهند (تالسما ،شوز و
نوریز)2019 ،2
عملکرد تحصیلی ،معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعهای درسی است
که معموالً بهوســیله آزمایشها یا نشــانهها یا هر دو که معلمان برای یادگیرندگان وضــع میکنند،
اندازهگیری می شود (لو 3و همکاران .)2018 ،عملکرد تح صیلی توانایی آموخته شده یا اکت سابی فرد
در موضــوعات آموزشــگاهی اســت که بهوســیله آزمونهای اســتاندارد شــده ،اندازهگیری میشــود
(اتکینســون .)2015 ،4فکان و گرل )2019( 5مطالعهای بهمنظور بررسـی تأثیر یادگیری کوانتومی بر
مهارتهای خودکارآمدی و ارتباطی معلمان علوم به روش شــبهتجربی انجام دادند .نتیجه نشــان داد
که یادگیری کوانتومی م هارت های ارت باطی کا ند یدا های معلم علوم را افزایش مید هد .همچنین
معلمان با اســتفاده از مهارتهای ارتباطی در بخش مهارتهای زندگی در الگوی یادگیری کوانتومی،
قادر به بهبود مهارتهای ارتباطی خود هســتند که این نشــاندهنده خودآگاهی آنان اســت .نتایج
مطالعه آلتین و ساراکاگوال )2019( 6ن شان داد که کاربرد مدل یادگیری کوانتومی تو س معلمان بر
مهارتهای گفتاری به زبان خارجی ،ا ضطراب گفتاری و خودکارآمدی دانش آموزان دبیر ستانی نقش
مثبت و اثرگذاری دارد.
نتایج مطالعه آرینی ،ســـالمانو و ســـلنگور )2017( 7بیانگر نقش مؤثر و معنادار مدل یادگیری
کوانتومی بر نتایج یادگیری تواناییهای شناختی و فراشناختی انواع مفاهیم در دانشآموزان از طریق
مقایســـه وضـــعیت مهارتهای شـــناختی و فراشـــناختی دانشآموزان قبل از کاربرد مدل یادگیری
کوانتومی بود .نتایج مطالعه ســـوریانی 8و همکاران ( )2014که به مطالعه بهبود کیفیت یادگیری
درسی دانشآموزان از طریق مدل یادگیری کوانتومی در دبیرستانهای اندونزی پرداختهاند ،حاکی از

1. Pajares & Schunk
2. Talsma, Schüz & Norris
3. Lu
4. Atkinson
5. Afacan & Gürel
6. Altin & Saracaoglu
7. Arini, Salmanu & Sangur
8. Suryani
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آن بود که دانشآموزان مشغول به تحصیل با رویکرد کوانتومی شایستگی بهتری در یادگیری نسبت
به دانشآموزان با رویکردهای توضیحی و تفسیری دارند.
پوروانتو و پوروانتو )2011( 1برا ساس تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش خود به این نتایج ر سید که
یادگیری کوانتومی برای آموزش ریاضــیات مؤثر اســت و پیشــرفت یادگیری در دانشآموزانی که با
روش تدریس کوانتومی آموزش دریافت میکنند بهتر از زمانی اســـت که به روش معمولی آموزش
میبینند ،چراکه روش کوانتومی روشی فعال است و موجب درگیری یادگیرندگان با محتوا می شود و
در نتیجه یادگیری بهتر صورت میگیرد.
اِی )2010( 2تحقی قاتی را با هدف بررســـی تأثیر الگوی یادگیری کوانتومی در آموزش علوم و
فناوری به موفقیت تحصـــیلی ،نگرش به درس و یادگیری مســـتقیم دانشآموزان پایه هفتم ابتدایی
انجام داده اســت .در پایان دوره ،مشــخن شــد که مدل یادگیری کوانتومی تأثیر مثبتی بر موفقیت،
نگرش و یادگیری مستقیم و درس فناوری دارد.
دمیر )2006( 3با هدف تعیین تأثیر الگوی یادگیری کوانتومی بر موفقیت تحصـــیلی دانشآموزان
در ســطح آموزش متوســطه و تغییر در درک دانشآموزان از دوره ،مدرســه و یادگیری ،یک مطالعه
تجربی انجام دادند .طبق نتایج بهدستآمده ،براساس نتایج ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از نظر
آماری معنیدار بود .همچنین مشاهده شد که در نگرش دانشآموزان به این دوره ،مدرسه و یادگیری
تحوالت مثبتی رن داده است.
پژوهش محمدهادی ( )1396نشـــان داد رویکرد کوانتومی روشـــی اثربخش برای بهینهســـازی
عملکرد ســیســتمهای آموزشــی در شــرای پیچیده و مبهم اســت .دادگران و خلخالی ( )1395در
پژوهش خود گزارش کردند که کاربرد روش یادگیری کوانتومی میتواند موجب افزایش رضـــایت در
دانشـــجویان شـــود و آنان دروس را با جدیت مطالعه و پیگیری نمایند و نیز به کارگیری این روش
توس اساتید میتواند موجب ایجاد عالقه و بهبود انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
شود .طبق موارد مطرح شده باید روش و تکنیکهایی را برای آموزش بهکار برد که حداکثر کارایی را
به دنبال داشـــته باشـــند؛ بنابراین با توجه به معلم محور بودن کالس های درس ،غیرفعال بودن
یادگیرنده ،تفاوت های فردی در یادگیری دانشـــجویان ،منابع اطالعاتی متنوع ،اســـتفاده زیاد از
روش های حفظی در فرآیند یادگیری و مواردی ازایندســـت و همچنین به علت عدم بهرهگیری از
روشهای فعال در کالسهای درس ،پژوه شگر بهدنبال پا سخگویی به این سؤال ا ست که آیا تکنیک
یادگیری کوانتومی فاینمن بهعنوان یکی از روشهای فعال ،بر مهارتهای شــناختی و فراشــناختی،
خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر است؟
1. Purwanto & Purwant
2. Ay
3. Demir
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لذا با توجه به مسئله پژوهش ،شواهد نظری و مستندات مطالعات تجربی میتوان فرضیات زیر را
تدوین و به آزمون آنان در پژوهش حاضر اقدام نمود:
 .1تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارت شناختی و فراشناختی دانشجویان تأثیر دارد.
 .2تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.
 .3تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،از نوع نیمهآزمایشی و شامل طرح گروه کنترل نابرابر است.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش شامل دان شجویان کار شنا سی ر شته علوم تربیتی دان شگاه بوعلی سینا به
تعداد  75نفر بود .این پژوهش با روش نمونهگیری در د سترس از بین دان شجویان ر شته کار شنا سی
علوم تربیتی در نیم سال دوم سال تح صیلی  97-98دان شکده علوم ان سانی انجام شد و نمونهای به
حجم  23نفر از دان شجویان به صورت ت صادفی در دو گروه آزمایش ( 11نفر) و گروه کنترل ( 12نفر)
قرار گرفتند .با توجه به مالکهای ورود نمونه شـامل دانشـجویان ترم شـشـم رشـته علوم تربیتی به
تعداد  29نفر بود و کســانی که معدل بین  18تا  19داشــتند  23نفر بودند که وارد پژوهش شــدند.
محاســبه حجم نمونه در نرمافزار جی پاور 1با اندازه اثر  0/80و حجم نمونه هر گروه به مقدار  12نفر
توان آزمون برابر با  0/60ا ست ،لذا این تعداد در گروهها موردقبول ا ست .مالکهای ورود عبارتند از
دانشــجوی کارشــناســی علومتربیتی ،ترم شــشــم ،دارای دامنه معدل  18الی  19و مالکهای خروج
ع بارت ند از غی بت در یک جلســـه ،ناتوانی در حضـــور و عدمشـــرکت در ت مامی پیشآزمون ها و
پسآزمونها.
 .2-2ابزار پژوهش
پر س شنامه راهبردهای شناختی و فرا شناختی :این پر س شنامه تو س ولز و کارترایت

هاتون2

( )2004طراحی و اعتباریابی شده است .این پرسشنامه ،یک ابزار  30گویهای خودگزارشی است که
باورهای افراد درباره تفکرشان را می سنجد .این ابزار بهمنظور سنجش عناصر شناختی و فراشناختی،
طراحی شده ا ست .پا سخها در این مقیاس بر پایه پنجدرجهای لیکرت 1 :موافق نی ستم تا  -5خیلی
زیاد موافقم محا سبه می شود .این مقیاسها دارای پنج خرده مقیاس ا ست )1 :باورهای مثبت درباره
نگرانی )2 ،باورهایی درباره کنترلناپذیری و خطر افکار )3 ،باورهایی درباره اطمینان شـــناختی)4 ،
باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار و  )5وقوف شناختی است .در کشور ایران شیرینزاده دستگیری
و همکارانش ( ،)1387به بررســی روایی و پایایی این پرســشــنامه پرداختند و به این نتیجه دســت
1. GPower
2. Wells & Cartwright Hatton
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یافتند که مقیاس  MCQ-30در جامعه ایرانی خ صو صیات روان سنجی مطلوبی دارد و از آن میتوان
در تحقیقات ا ستفاده نمود .در این پژوهش برای به د ست آوردن روایی پر س شنامه از روایی صوری
(نظرات استاد راهنما و مشاور) استفاده شد و پایایی بهوسیله آلفای کرونبان 1محاسبه شد که برابر با
 0/94گزارش شد.
پر س شنامه خودکارآمدی تح صیلی مورگان-جینکز ( :)1999پر س شنامه خودکارآمدی دانشآموز
مورگان -جینکز )1999( 2گستردهترین سیاههای است که از سطوح گزارش خود بهعنوان یک متغیر
واب سته ا ستفاده میکند .این پر س شنامه دارای  30سؤال و  3خردهمقیاس است :ا ستعداد ،کو شش و
بافت .گویههای این پرســشــنامه مشــتمل بر اســتعداد ،بافت و کوشــش با اســتفاده از مقیاس لیکرت
ال
به صورت پاسخهای چهار گزینهای شامل :کامالً مخالفم تا حدودی مخالفم تا حدودی موافقم و کام ً
موافقم طراحی شدهاند که به ترتیب دارای نمرات  3 ،2 ،1و  4میبا شند .مورگان و جینکز ()1999
ضریب پایایی پر س شنامه را  0/82و ضریب پایایی هر یک از خردهمقیاسهای ا ستعداد ،کو شش و
با فت را بهترت یب  0/66 ،0/78و  0/70گزارش کردها ند .بهمنظور بررســـی روایی پرســـشـــ نا مه
خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز از تحلیل عوامل بهره گرفتند .تحلیل عوامل ،سه عامل اصلی
را در مقیاس مورد تأکید قرار داد .اولین عامل گویههای مربوط به اســـتعداد ،دومین عامل مربوط به
بافت و سومین عامل با گویههای کوشش هماهنگ بودند .این محققان همبستگی گویهها با نمره کل
این پرســشــنامه را در ســطحی مطلوب و معنادار گزارش کردهاند .در ایران نیز مظاهری و صــادقی
( ،) 1394به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارامدی پرداختند و روایی همگرای را (،p>0/01
 )p=0/73و پا یایی آن از طریق آلفای کرونبان برای کل پرســـشنامه  0/93و برای خردهمق یاسهای
عملکرد تح صیلی  ،0/89مهارتهای تح صیلی  0/84و آینده تح صیلی  0/83بهد ست آوردند .در این
پژوهش برای بهدست آوردن روایی صوری پرسشنامه از نظر متخصصان موضوع و استادان تکنولوژی
آموزشی استفاده شد و پایایی بهوسیله آلفای کرونبان محاسبه شد که برابر با  0/88گزارش شد.
آزمون عملکرد تحصیییلی (محقس سییاخته) :این آزمون توســ متخصــصــان موضــوع در قالب
پیشآزمون (هر جل سه  2سؤال ،جمعاً  10سؤال) و پسآزمون (هر جل سه  2سؤال ،جمعاً  10سؤال)
در قالب سؤاالت ت شریحی طراحی و اجرایی شد .در این پژوهش برای بهد ست آوردن روایی صوری
پرسشنامه از روایی متخصصان موضوع و استادان تکنولوژی آموزشی استفاده شد و پایایی بهوسیله
کودر ریچاردسون محاسبه شد که برابر با  0/91گزارش شد.

1. Cronbach's alpha
2. Morgan -Jenks
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جدول  .1شرح آزمون عملکرد تحصیلی در پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون جلسه اول:

پیشآزمون جلسه دوم:

 .1هرچه در مورد روانشناسی و روانشناسی اجتماعی می
دانید بنویسید؟
 .2گروه را تعریف کنید؟

 .1گروه را تعریف کنید؟
 .2ارتباط را تعریف کند؟

پسآزمون جلسه اول:
 .1روانشناسی اجتماعی چیست؟
 .2تغییره ریسکی یا مخاطرهآمیز را توضیح دهید؟

پسآزمون جلسه دوم:
 .1مشخصههای گروه را بنویسید؟
 .2شبکه ارتباطی را تعریف کنید؟

پیشآزمون جلسه سوم:

پیشآزمون جلسه چهارم:

 .1تغییر مخاطرهآمیز را توضیح دهد؟
 .2انواع ارتباط را بنویسید؟

 .1مفهوم نفوذ را بنویسید؟
 .2مفهوم اجتماع را بنویسید؟

پسآزمون جلسه سوم:

پسآزمون جلسه چهارم:

 .1فرضـــ یه های معروف در زمی نه تغییر م خاطرهآمیز را
بنویسید؟
 .2انواع گروهها را توضیح دهید؟

 .1نفوذ اجتماعی را تعریف کنید؟
 .2همنوایی را تو ضیح دهید و ا صول مؤثر بر همنوایی را
بنویسید؟

پیشآزمون جلسه پنجم:
 .1تعریف کنترل را بنویسید؟
 .2عوامل درونی و بیرونی کنترل را بنویسید؟
پسآزمون جلسه پنجم:
 .1کنترل را توضیح دهید؟
 .2درماندگی آموخته شده را تعریف کنید؟

 .3-2شیوه اجرای پژوهش

هر دو گروه آزمایش و کنترل ،پرسشنامههای باورهای شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدیتحصیلی
و عملکرد تحصـــیلی را در مرحله پیشآزمون تکمیل کردند .گروه کنترل به روش معمول و به مدت
پنج جلســـه  90دقی قه ای به آموزش و یادگیری پرداخت ند .همچنین تکن یک یادگیری کوانتومی
فاینمن به مدت پنج جلســـه  90دقیقهای بر روی گروه آزمایش اجرا شـــد ،در هر جلســـه از آنان
پیش آزمون به عمل آمد ،در مرحله بعد به بیان اهداف آموزشــی ،ســپس تعیین محتوای آموزشــی،
انتخاب ر سانه پاورپوینت برای ارائه محتوا ،انتخاب روش یادگیری کوانتومی فاینمن و تو ضیحاتی در
ارتباط با آن پرداخته شد .بعد از آمادگی دان شجویان ،محتوا ،ر سانه و سایر ملزومات ،به ارائه آموزش
با ا ستفاده از پاورپوینت پرداخته شد و همچنین محتوای جل سات نیز به صورت چاپ شده در اختیار
آنان قرار گرفت .در مرحله بعدی برای درگیری و مشـــارکت یادگیرندگان روش یادگیری کوانتومی
فاینمن که رو شی فعال و درگیرکننده ا ست اجرا شد که شامل مراحل زیر میبا شد )1 :مو ضوعی را
که میخواهید یاد بگیرید مشـــخن کنید و تیتر آن را بنویســـید؛  )2محتوای موردنظر را بخوانید،
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درباره آن فکر کنید ،برای آن تصـــویرســـازی کنید و زمانی که محتوا را درک کردید ،آن را با زبان
خودتان توضـیح دهید؛  )3اگر نتوانسـتید توضـیح دهید برگردید و دوباره بخوانید ،به کتاب یا مرجع
ا صلی مراجعه و مجدداً آن را مرور کنید ،تج سم سازی کنید و زمانی که واقعاً محتوا را درک کردید،
بهصــورت نوشــتاری توضــیح دهید و  )4زبان ســادهای انتخاب کنید .اســتفاده از کلمات مخصــوص
خودتان بهجای کلماتی که در من بع اصلی نوشته شده است ،اگر در این قسمت به مشکل برخوردید
مجدداً به قدم ســوم برگردید (ســایت بریتانیکا و ســایت ریچارد فاینمن .)1965 ،1بعد از تدریس و
اجرای این روش در هر پنج جل سه ،در نهایت در هر جل سه از گروه آزمایش پسآزمون به عمل آمد و
توسـ مدرس به ارزشــیابی از یادگیری و عملکرد یادگیرندگان پرداخته شــد .در جلســه آخر مجدداً
برای هر دو گروه آز مایش و کنترل پرســـشـــ نا مه های باور های شـــ ناختی و فراشـــ ناختی،
خودکارآمدیتح صیلی و عملکرد تح صیلی (پسآزمون) به اجرا درآمد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از
شـــاخنهای توصـــیفی میانگین و انحراف اســـتاندارد و در آزمون فرضـــیههای پژوهش از تحلیل
کواوریانس چندمتغیره استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
شاخنهای توصیفی تأثیر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن شامل ،تعداد  23نفر دانشجوی دختر
دوره کارشناسی در درس روانشناسی اجتماعی در نیمسال دوم سال  97-98که سن آنها  20الی 21
سال بود ،در این پژوهش حضور داشتند .در جدول  2گروهها ،میانگین و انحراف استاندارد پژوهش
آمده و در ادامه به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرها به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیر
مهارتهای شناختی و
فراشناختی

گروه
کنترل
آزمایش
کنترل

خودکارآمدی تحصیلی
آزمایش
کنترل
عملکرد تحصیلی
آزمایش

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

2/14

0/60

پسآزمون
پیشآزمون

2/45
2/12

0/69
0/53

پسآزمون
پیشآزمون

3/17
2/65

0/59
0/17

پسآزمون
پیشآزمون

2/77
2/67

0/15
0/16

پسآزمون
پیشآزمون

3/16
10/91

0/28
2/81

پسآزمون
پیشآزمون

12/91
10/84

2/90
2/59

پسآزمون

17/79

2/72

1. https://www.Richardfeynman.com. (about/bio.Html).
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در ادامه پیشفرض های تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت .اولین پیشفرض نرمال بودن
توزیع نمرات متغیرهای پژوهش که با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف 1موردبررسی قرار گرفت
که در جدول  3نتایج این آزمون برای گروههای موردبررسی آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها در دو گروه
کنترل و آزمایش
متغیرها
مهارتهای شناختی و فراشناختی
خودکارآمدی تحصیلی
عملکرد تحصیلی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
Z

Sig

Z

Sig

آزمایش

0/105

0/200

0/134

0/200

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

0/128
0/197
0/182
0/211

0/200
0/089
0/114
0/056

0/141
0/144
0/153
0/122

0/200
0/200
0/200
0/200

کنترل

0/201

0/068

0/172

0/161

اطالعات جدول  3نشان میدهد که سطح معنیداری مقادیر  zبهدستآمده برای توزیع نمرات
مهارتهای شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در پیشآزمون و پسآزمون
گروههای آزمایش و کنترل موردبررسی ،باالتر از  0/05است ( )P>0/05که نشان میدهد نمرات
متغیرهای تحقیق ،دارای توزیعی نرمال است.
نتیجه بررسی همگنی شیبهای رگرسیون جهت بررسی پیشفرضهای آزمون تحلیل کوواریانس
نشان داد تعامل بین پیشآزمون مهارتهای شناختی و فراشناختی و گروه ( p=0/176>0/05و
 ،)F=1/97تعامل بین پیشآزمون خودکارآمدی تحصیلی و گروه ( p=0/237>0/05و  )F=1/67و تعامل
بین پیشآزمون عملکرد تحصیلی و گروه ( p=0/112>0/05و  )F=2/71به دست آمد کـه معنادار
نبوده و همگنـی شیب رگرسیون رعایت شده است .پیشفرض دیگـر بـررسی همگنی واریـانس
متغـیـرهای وابسته بود که با آزمـون لون بررسی شد و نتـایج در مورد مهارتهای شناختی و
فراشناختی ( p=0/252>0/05و  ،)F=1/34در مورد خودکارآمدی تحصیلی ( p=0/252>0/05و
 )F=1/34و در مورد عملکرد تحصیلی ( p=0/423>0/05و  )F=0/65بهدست آمد که سطح معنیداری
مقدار  Fباالتر از  0/05است بنابراین فرض همگنی واریانس نمرات متغیرهای وابسته بین دو گروه
پذیرفته میشود .همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت 2نیز نشان داد که همبستگی معناداری بین
متغیرهای وابسته وجود دارد ( p>0/01و  )χ2=26/22بدینترتیب از تحلیل کوواریانس چندمتغیره
جهت بررسی فرضیهها استفاده شد .پیش فرض همگنی ماتریس کوواریانس نیز با آزمون ام باکس3
بررسی شد .مقدار آماره باکس برابر با  76/02بهدست آمد .مقدار  Fبهدستآمده برای این آماره 1/31
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Bartlett's test of sphericity
3. Box's M test
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میباشد .سطح معنیداری مقدار  Fمحاسبه شده باالتر از  0/001است ()P>0/001؛ بنابراین فرض
همگنی ماتریس کواریانس پذیرفته میشود.
در ادامه برای بررسی معنیداری تفاوت میانگین متغیرهای پژوهش ،آماره چند متغیره المبدای
ویلکز 1موردبررسی قرار گرفت .نتیجه این آزمون در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمونهای چند متغیره روی نمرات پسآزمون مهارتهای شناختی و فراشناختی،
خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی با کنترل نمرات پیشآزمون
درجه آزادی

خطای درجه

سطح

فرضیه

آزادی

معنیداری

16

0/001

16

0/001
0/001
0/001

ارزش

مقدار F

اثر پیالیی

0/43

10/37

3

المبدای ویلکز

0/56

10/37

3

اثر هتلینگ

0/78

10/37

3

16

بزرگترین ریشه روی

0/78

10/37

3

16

شاخص

با توجه به اطالعات جدول  4مشاهده میشود که مقدار  Fبهدستآمده در آماره المبدای ویلکز
 10/37است که سطح معنیداری کمتر از  0/01است ( ،)P<0/01بنابراین در میانگین نمرات ترکیبی
متغیرهای پژوهش بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری وجود دارد.
در ادامه برای پی بردن به این نکته که تفاوت مربوط به کدام یک از متغیرهای وابسته (مهارت
شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی) بین دو گروه تفاوت معنیدار وجود
دارد ،نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره موردبررسی قرار گرفت.
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات پسآزمون مهارتهای شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی و
عملکرد تحصیلی با کنترل نمرات پیشآزمون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار
F

1

1/216

5/04

0/241

متغیر

عامل

مهارتهای
شناختی و
فراشناختی

گروه

1/216

خطا

4/578

18

گروه

2/11

1

2/11

خطا

7/99

18

0/44

گروه

57/75

1

57/75

خطا

108/41

18

6/02

خودکارآمدی

4/79

9/59

سطح
معنی
داری

0/037

0/040

0/008

مجذور
اتا

0/21

0/18

0/34

عملکرد تحصیلی

1. Wilks' Lambda
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فرضیه اول :تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارتهای شناختی و فراشناختی دانشجویان
تأثیر دارد.

با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در جدول  ،5در مورد مهارتهای شناختی و فراشناختی پس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ( )F=5/04 ،p<0/05نشان میدهد اثر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر
مهارت شناختی و فراشناختی دانشجویان معنادار بوده و میزان آن را افزایش میدهد .با توجه به
مجذور اتا میزان این تأثیر  21درصد است.
فرضیه دوم :تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در جدول  ،5در مورد خودکارآمدی تحصیلی پس از تعدیل نمرات
پیشآزمون ( )F=4/79 ،p<0/05نشان میدهد اثر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر خودکارآمدی
تحصیلی دانشجویان معنادار بوده و میزان آن را افزایش میدهد .با توجه به مجذور اتا میزان این تأثیر
 18درصد است.
فرضیه سوم :تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در جدول  ،5در مورد عملکرد تحصیلی پس از تعدیل نمرات
پیشآزمون ( )F=9/59 ،p<0/01نشان میدهد اثر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان معنادار بوده و میزان آن را افزایش میدهد .با توجه به مجذور اتا میزان این تأثیر
 34درصد است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش بررسی تأثیر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارتهای شناختی و فراشناختی،
خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود .نتایج فرضیه اول نشان داد که تکنیک
یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارتهای شناختی و فراشناختی دانشجویان تأثیر دارد .این نتیجه
پژوهش با نتایج مطالعه آرینی ،سالمانو و سلنگور ( )2017توافق دارد .در تبیین این نتیجه میتوان
گفت با توجه به اینکه طبق تکنیک کوانتومی ،یادگیرنده در فرآیند یادگیری خود بهصورت فعال درگیر
می شود و به یادگیری و معنادار ساختن مطالب با استفاده از راهبردهای یادگیری موردنظر خود
میپردازد ،این روش بر مهارت شناختی یادگیرندگان مؤثر است؛ چراکه بهنوعی موجب میشود تا فرد
به فرایندهای شناختی خود توجه نماید و به یادگیری و یادداری مطالب ،معنادار کردن و رب آن به
مطالب موجود در ساخت شناختی بهصورت منظم ،ذخیرهسازی در حافظه درازمدت و در نهایت بازیابی
و فراخوانی اطالعات بپردازد .هر قدر دامنه راهبردهایی که یادگیرندگان به نحو مناسب بهکار میگیرند
گسترده باشد موفقیت آنها در حل مسأله ،خواندن ،درک مطلب و به خاطرسپاری اطالعات بیشتر
است .در واقع الگویی یادگیری کوانتومی به یادگیرندگان در بهبود مهارتهای یادگیری کمک کرده،
بر نگرش یادگیرندگان نسبت به دروس تأثیر گذاشته ،سطح آمادگی آنها را افزایش داده و یادگیری
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را بهدلیل سازماندهی محی یادگیری جذابتر و لذتبخشتر کرده است .تکنیک کوانتومی فاینمن بر
مهارتهای فراشناختی دانشجویان مؤثر بوده است؛ زیرا زمانیکه یادگیرنده به این نتیجه میرسد که
محتوا را بهدرستی درک نکرده ،به نظارت و ارزشیابی خود میپردازد و ممکن است راهبردهای یادگیری
و مطالعه ،مدتزمان ی که برای یادگیری نیاز است را مجدد تنظیم و برنامهریزی نماید و این باعث
تقویت مهارتهای شناختی و فراشناختی یادگیرندگان میگردد.
نتایج فرضیه دوم نشان داد که تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر خودکارآمدی تحصیلی
دانشجویان تأثیر دارد .این نتیجه پژوهش با نتایج مطالعات آلتین و ساراکاگوال ( ،)2019محمدهادی
( )1396و دادگران و خلخالی ( )1395توافق دارد .در خصوص نتایج بهدستآمده در ارتباط با فرضیه
دوم میتوان اینگونه تبیین نمود؛ دانشجویانی که از راهبردهای فراشناختی استفاده میکنند ،محتوا
را بهطور معناداری یاد میگیرند؛ یعنی مطالب جدید را به اطالعات قبلی که در آن زمینه دارند ارتباط
میدهند و مطالب را بهصورت منسجمتر درک میکنند و یاد میگیرند .این امر باعث میشود به فهم
عمیقتر و کامل تری از محتوا برسند ،برای مدت زمان بیشتری مطالب را در حافظه نگهدارند و با توجه
به نتایج ارزشیابیها و بازخوردهای دریافتی ،آنان نسبت به تواناییهای خودآگاه شده و به خود و
تواناییهای خود اعتماد میکنند و در زمینه تحصیلی نیز به این باور میرسند که مهارتهای تحصیلی
باالیی دارند و در نهایت به خودکارآمدیتحصیلی باالتری دست مییابند .همچنین میتوان به این
واقعیت اذعان داشت؛ دانشجویانی که خود را کارآمد میدانند از راهبردهای شناختی و فراشناختی
بیشتری استفاده میکنند .بهواقع راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی برگرفته از نظریه
خودتنظیمی میباشد که خود مبتنی بر رویکرد سازندهگرایی است و این رویکرد بر نقش فعال فراگیر
و خودمسئولیت پذیری در مطالعه و یادگیری تأکید دارد و این فعال بودن و داشتن حق انتخاب و
آزادی عاملهایی هستند که باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی میشوند
(صفری ،قاسمیپور و طاهری.)1396 ،
نتایج فرضیه سوم نشان داد که تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
تأثیر دارد .این نتیجه پژوهش با نتایج مطالعات سوریانی و همکاران ( ،)2014پوروانتو ( ،)2011اِی
( )2010و دمیر ( )2006توافق دارد .در راستای تبیین یافتههای فرضیه سوم ،با توجه به نتایج
بهدستآمده از فرضیههای اول و دوم ،میتوان اینگونه اظهار داشت که با بهکارگیری روش تکنیک
یادگیری کوانتومی فاینمن در فرآیند تدریس -یادگیری و بهرهگیری آن از راهبردهای شناختی و
فراشناختی که منجر به یادگیری مؤثرتر و پایدارتر میشود ،این روش باعث شده یادگیرندگان نسبت
به توانایی یادگیری خود اعتماد بیشتری پیدا کنند به بیان دیگر هنگامیکه افراد بر این باور باشند که
قابلیتها و توانایی های الزم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند ،برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری
صرف نموده و بهتبع به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد؛ بنابراین میتوان اینگونه بیان داشت که
با بهکارگیری روش کوانتومی فاینمن فرآیند یادگیری در افراد به نحو بهتری صورت میپذیرد و این
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عمل نیز باعث میشود افراد تواناییهای خود را باور کرده در نتیجهی این باور به خود ،خودکارآمدی
تحصیلیشان نیز باال رفته و در نهایت منجر به بهبود عملکرد تحصیلی آنها میشود.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان پیشنهادهای ذیل را ارائه کرد )1 :اطالعرسانی در باب
روش یادگیری کوانتومی فاینمن بهمنظور آشنا نمودن مدرسان با این تکنیک یادگیری و تشریح مزایای
استفاده ازاینروش در آموزش و یادگیری؛  )2برگزاری دورههای آموزش روش یادگیری کوانتومی
فاینمن بهصورت کامالً علمی در پودمآنهای نظری و عملی برای ایجاد تسل در مدرسان در باب
مهارتها و کاربرد آن در آموزش و یادگیری و  )3ارزشیابی منسجم و مستمر توانایی معلمان در کاربرد
تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بهمنظور شناخت نقاط ضعف و حل آن بهمنظور توسعه مناسب
برنامه آموزش یادگیری کوانتومی فاینمن .ازجمله محدودیتهای پژوهش عبارتند از نوع نمونه انتخابی
که دانشجویان کارشناسی رشته علومتربیتی بودند؛ نتایج مبتنی بر روشهای گردآوری دادهها که تنها
به تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن محدود گشت؛ و نتایج مبتنی بر تکنیکهای اشاره شده در
آزمون فرضیات پژوهش بود و از روشهای کیفی استفاده نگردید ،اشاره کرد .لذا در تعمیم نتایج به
سایر جوامع باید با احتیاط عمل کرد.
تشکر و قدردانی
از همه دانشجویانی که در اجرای این پژوهش مساعدت و همکاری داشتند ،سپاسگزاری میشود.
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