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Abstract
The purpose of this study was to investigate
the relationship between perception of
classroom learning environment and academic
emotion with mathematics improvement in
two levels of student and classroom. This
relationship was analyzed among six hundred
students of 6Th grade from 20 classes. Students
completed two questionnaires: Perceived
learning environment of Frenzel, Pekrun,
Goetz (2007) and academic emotional of
Pekrun, Goetz, Frenzel (2005). Multilevel
analysis found a significant and negative
association of educational Anxiety and
positive and significant association of
enjoyment with mathematics performance at
the student level and also significant
association of perception dimensions from
classroom learning environment including
quality of mathematics instruction, peers'
esteem, teachers' punishment, competition
with mathematics achievements at the the
school level. In full model, 29% and 71%, of
the variance in mathematics performance
explained based on the variables at student
level and school level respectively. The results
highlighted that the two-level model presents
more knowledge on the contrary to the normal
and one-level method
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چکيده
هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه ادراک از محیط یادگیري
کالس و هیجان تحصیلي با پیشرفت ریاضي در دو سطح
 دانش100  این رابطه در میان.دانشآموز و کالس است
 دانش آموزان به. کالس بررسي شد00 آموز پایه ششم از
 پکران و،پرسشنامههاي ادراک از ساختار کالس فرانزل
 گوتز و فرانزل،) و هیجان پیشرفت پکران0002( گوتز
 نتایج تحلیل چند سطحي نشان دهنده.) پاسخ دادند0001(
 و رابطه،رابطه منفي و معنادار هیجان تحصیلي اضطراب
مثبت و معنادار لذت با عملکرد ریاضي در سطح دانشآموز
و همچنین رابطه معنادار ابعاد ادراک از محیط یادگیري
، اعتماد به همساالن،کالس یعني کیفیت آموزش ریاضیات
تنبیه معلم و رقابت با عملکرد ریاضي در سطح مدرسه
 درصد از واریانس21  درصد و01  در مدل کامل.است
عملکرد ریاضي به ترتیب بر اساس متغیرهاي سطح اول و
 نتایج همچنین نشان داد که.دوم پژوهش تبیین شده است
،مدل دو سطحي بر خالف مدل معمولي و یک سطحي
.دانش بیشتري در ارتباط با رابطه بین متغیرها ارائه ميدهد
، ادراک از محیط یادگیري کالس:واژههاي كليدي
 مدل یابي چند سطحي، عملکرد ریاضي،هیجان تحصیلي
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مقدمه
تجارب هیجاني دانش آموزان در زمینه یادگیري و پیشرفت متفاوت است و هنوز به استثناي اضطراب امتحان (مثل
زیدنر )1118،و تحقیق واینر بر روي پیشبیني کنندههاي اسنادي از هیجانات مرتبط با پیشرفت (مثل واینر)1181،
تحقیقات کمي راجع به هیجانات ،بهویژه هیجانات مثبت صورت گرفته است (پکران،گوتز ،تیتز و پري .)0000 a ،
این کمبود تحقیق ،بجز تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب ریاضي (مثل فنما و شرمن 1121،؛ ویگفیلد و مک،
 ،) 1188در مورد سایر هیجانات مربوط به ریاضي نیز وجود دارد .لذا شناخت کمي در مورد تجارب هیجاني دانش
آموزان وجود دارد .در حاليکه ،تجارب هیجاني دانش آموزان عالوه بر پیشرفت تحصیلي از عوامل بسیار مهم در
بهزیستي دانش آموزان نیز محسوب ميشود (گوتز ،زرنجیبل ،و پکران  0009،؛ سالوي ،روتمن ،دتویلر و
استوارد .)0000،وقتي که ما در مورد تجارب هیجانيمان صحبت ميکنیم ،به پاسخ خود به این پرسش توجه داریم:
چه احساسي داري؟ .براي فهم رفتاري که هیجان را توصیف ميکند پژوهشگران از روش هاي کمي و کیفي براي
طبقه بندي اظهارات شفاهي در مورد هیجان استفاده ميکنند .با توجه به تحقیق کمي ،ابعادي از قبیل کنش وري،
ارزش ،شدت و سختي براي طبقه بندي هیجانات به کار ميروند .مثال؛ رسي-بتي و اسچرر ( )1181و والبوت و
اسچرر ( )1188با توجه به شدت و سختي هیجان به هیجاناتي از قبیل لذت ،خشم ،اضطراب و غمگیني توجه دارند.
در همه رویکردها ،هیجانات با توجه به حیطه خاصي مشخص ميشود .عالوه بر این ،پژوهشگران دیگر انواع متفاوتي
از هیجان را نشان دادند که ممکن است در یک رفتار سلسله مراتبي سازمان یافته باشد .مثال تحلیل تائیدي انجام
شده توسط تلگن ،واتسون و کالرک ( ،)1111به یک بعد شاد در مقابل یک بعد ناشاد اشاره دارند که به صورت ابعاد
عاطفه مثبت ( )PAو عاطفه منفي ( )NAدر سطح بعدي شناخته شدهاند (به نقل از واتسون ،کالرک و تلجن.)1188،
پکران نیز مطالعه طیف وسیعي از تجارب هیجاني در موقعیتهاي پیشرفت مانند لذت ،خستگي ،و ناکامي را بررسي
کرده است و به اتخاذ یک رویکرد منسجم در قلمرو مطالعاتي پیشایندها و پسایندهاي تجارب هیجاني در موقعیت
هاي تحصیلي پرداخته است .در مطالعه پکران و همکاران ( )0000درباره عوامل موثر بر تجارب هیجاني پیشرفت
در موقعیتهاي تحصیلي بر نقش تعیین کننده متغیرهاي درون فردي و برون فردي تأکید شده است .بر این اساس،
در پژوهش حاضر تأکید بر الگوي شناختي–اجتماعي پکران در مورد هیجانات تحصیلي است .پکران در این الگو بر
نقش حساس و تعیین کننده ارزیابي هاي شناختي به عنوان یک منبع درون فردي پیشایند تجربه هیجانات تحصیلي
تاکید کرده است (گوتز ،پکرون ،هال ،هاگ .)0001،در این الگو ،مفروضههاي مربوط به نظریه هاي انتظار-ارزش و
اسناد علي درباره هیجانات مبتني بر پیشرفت ،با یکدیگر تلفیق شدهاند (پکران،گوئتز ،تیتز و پري .)0000،در این الگو،
فرض مي شود که ارزیابي هاي شناختي وابسته به کنترل و ارزش ،عوامل اصلي ایجاد کننده هیجانات تحصیلي
مي باشند .ساختارهاي مربوط به کنترل ،بر روابط علي و معلولي تأکید مي کنند مثل انتظارات عمل-نتیجه (گوتز و
همکاران .)0001،ارزیابيهاي شناختي مبتني بر کنترل و ارزش ،روابط بین تجارب هیجاني و ابعاد محیطي را با توجه
به حمایتهاي محیطي از توانش ،حمایت و تشویق خودمختاري در برابر کنترل ،انتظارات پیشرفت و ساختارهاي
هدف ،نتایج پیشرفت ،بازخورد و ارتباطات اجتماعي ،تعدیل ميکنند .در این الگو ،روابط بین مؤلفهها به صورت
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پیکانهاي دو طرفه فرض شده است .به بیان دیگر ،ابعاد محیط ،ارزیابيهاي شناختي و هیجانهاي تحصیلي ،به
وسیله علیت متقابل به هم مربوط ميشوند .براي مثال ،تجربه هیجانهاي تحصیلي مثبت با اثرگذاري بر الگوهاي
ارزیابي شناختي یادگیرندگان سبب ميشوند که قضاوت آنها از توانشهاي فرديشان تغییر کند .عالوه بر این ،افراد
با انگیزش تحصیلي باال ،از طریق ترغیب آموزش دهنده به مشارکت جدي در تدریس ،کیفیت آموزش کالس درس
را ارتقا ميدهند .بنابراین ،هیجانهاي تحصیلي به عنوان پیشایندهاي اثرگذار بر محیط اجتماعي کالس درس فرض
ميشوند (گوئتز ،فرنزل ،هال و پکران.)0008 ،
بر اساس الگوي هیجانهاي تحصیلي ،تجربه یک هیجان تحصیلي مثبت مانند شادي ،نتیجه ارزیابي هاي
مبتني بر ارزش ذهني باال و احساس کنترل باال و تجربه یک هیجان تحصیلي منفي مانند اضطراب نتیجه ارزیابيهاي
مبتني بر ارزش ذهني باال و احساس کنترل پایین ميباشد .در مطالعه حاضر هیجانات لذت و اضطراب در درس
ریاضي انتخاب شدند .این هیجانات به دو دلیل انتخاب شدند .اوال این دو هیجان بیشترین فراواني را در زمینه
یادگیري و پیشرفت دارند .در مطالعات اکتشافي ،لذت و اضطراب به عنوان فراوانترین هیجان تجربه شده در ارتباط
با پیشرفت در دانش آموزان مدارس راهنمایي ،دبیرستان و دانشگاه گزارش شدهاند (پکران ،گوتز ،تیتز و پري.)0000 ،
دلیل دوم در انتخاب این دو هیجان تالش براي در نظر گرفتن جنبههاي متفاوت هیجان ،شامل هر دو هیجان
مرتبط با پیامد و هیجانات مرتبط با فعالیت است .هیجان لذت شامل هر دو جنبه مرتبط با فعالیت (مثل لذت از
یادگیري) و جنبههاي مرتبط با پیامد (مثل لذت از موفقیت) است .در حاليکه ،اضطراب معموال به عنوان هیجانات
مرتبط با پیامد تجربه ميشوند (ترس از شکست یا عصبانیت از شکست) .لذا در مطالعه حاضر هر دو هیجانات
تحصیلي مرتبط با فعالیت و پیامد در نظر گرفته شده است.
پیشرفت به عنوان یکي از پیامدهاي ادراک از محیط کالس در نظر گرفته ميشود .مطالعات بسیاري ارتباط بین
ادراک از محیط یادگیري با پیشرفت دانش آموزان را نشان دادهاند .همبري )1188( 1در فراتحلیلي در مورد ارتباط
ادراک معلم از دانش آموز و اضطراب امتحان ،به این نتیجه رسید که ادراک منفي و غیر دوست داشتني دانش آموزان
از معلم در حد متوسطي با اضطراب امتحان همبسته است ( ،)r =0/16ولي ادراک مثبت و دوست داشتني از معلم
رابطه معناداري با سطح اضطراب دانش آموزان نداشته است (به نقل از فرانزل ،پکران و گوتزي  .)0002،پکران
( )1110از هر دو تحلیل طولي و مقطعي ،نتیجه ميگیرد که میزان اضطراب از امتحان به طور مثبتي با ادراک از
وجود رقابت در میان هم کالسيها در پایه هاي پنجم تا دهم ارتباط دارد .او کالس را به عنوان واحد تحلیل به کار
ميبرد و ویژگيهایي مثل نوع مدرسه ،جنس و نسبت پسرها در کالس را کنترل ميکند .هلمک ( )1189نیز رابطه
مثبت بین اضطراب و ادراک از رفتار تنبیهي معلم ،فشار براي پیشرفت و رقابت درک شده در میان همکالسي ها را
گزارش کرده است.
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توجه به مطالعات انجام شده در مورد هیجان پیشرفت فراتر از اضطراب ،از جمله مطالعات جاکوب ( )1111ارزشمند
است .جاکوب ارتباط بین متغیرهاي ادراک از محیط کالس و هیجانات دانش آموزان راهنمایي و متوسطه شامل
لذت ،اضطراب ،خشم ،ناامیدي و شرم را بررسي ميکند .اشتیاق درک شده معلم و بازخوردهاي حمایتي مربوط به
پیشرفت او (مثل تشویق براي موفقیت ،حمایت بعد از شکست) به طور مثبتي با لذت تحصیلي افراد رابطه داشته
است (همبستگي پیرسون بین  0/11و  .)0/98سرانجام جاکوب گزارش ميکند که رقابت درک شده در بین هم
کالسيها به طور مثبتي با اضطراب و لذت رابطه دارد .گوتز و همکاران ( )0001ادراک دانش آموزان از محیط
یادگیري و هیجانات تجربه شده آنها را در درس التین بررسي کردهاند .در مطالعه آنها ،ادراک مثبت از تشویق معلم
به پیشرفت ،اشتیاق معلم و آموزش تفصیلي معلم در درس التین به طور مثبت با گزارش افراد از لذت و غرور رابطه
مثبت و با خشم و کسلي رابطه منفي داشته است .فشار معلم براي پیشرفت نیز با اضطراب و خشم دانشآموز رابطه
مثبت و با لذت و غرور در درس التین رابطه منفي داشته است .همچنین فراسر و فیشر ( )1180در مطالعهاي به
ارتباط مثبت پیامدهاي عاطفي و شناختي ادراک از متغیرهاي محیطي کالس با ادراک از مشارکت ،درگیري،
پیوستگي ،تکلیف مداري ،نظم و سازماندهي ،وضوح قوانین به صورتي که با پرسشنامه محیط کالس ( )ICEQ1و
مقیاس محیط کالس ( )CES0اندازهگیري شده است ،اشاره کردهاند .از طرف دیگر ،میانگین لذت دانش آموزان از
درسها اندازهگیري ميشود .با در نظر گرفتن کالس به عنوان واحد تحلیل و وجود ارتباط بین پیشآزمون و توانایي
کلي کنترل شده ،آنها همبستگي نسبي بین ادراک از این جنبههاي درس و لذت را بین  0/00و  0/91گزارش کردند.
به طور خالصه ،این یافته هاي تجربي پراکنده از ارتباط مثبت بین ادراک تنبیه از طرف معلم و رقابت با اضطراب
دانش آموزان حمایت ميکند .ویژگيهاي درک شده از راهبردهاي آموزشي معلم (مثل کیفیت آموزش و بازخورد
همسو با پیشرفت) ،و همچنین اشتغال همساالن نیز ارتباط مثبتي با لذت تحصیلي نشان ميدهند .تئوري شناختي–
اجتماعي پکرون فرض ميکند که محیط دانشآموز (شامل والدین ،معلمان و همکالسي ها) بر ارزیابي کنترل–
ارزش مرتبط با پیشرفت دانش آموز اثر ميگذارد ،که به نوبه خود تجارب هیجاني را پیشبیني ميکند .ارزیابي
کنترل مرتبط با پیشرفت شامل قضاوت در مورد شایستگي ،انتظارات علي و اسنادهاي علي براي موفقیت و شکست
است .ارزیابي ارزش مبتني بر پیشرفت شامل ادراک فرد از اهمیت فعالیت هاي مرتبط با پیشرفت است که ما آن را
ارزش هاي فعالیت ميخوانیم (مثل ارزش ذاتي فعالیت مربوطه در ارتباط با شکلهایي در ریاضیات) .عالوه بر این،
ارزیابيهاي ارزشي شامل ارزش ذهني پیامدهاي پیشرفت نیز ميشود که این ارزشها به ارزشهاي پیامد پیشرفت
اشاره دارند (مثل درک اهمیت تحقق اهداف و اجتناب از شکست در ریاضیات) .ارزیابيهاي کنترل براي هر دو
هیجانات مربوط به فعالیت و پیامد مهم هستند .ارزشهاي عمل نیز براي هیجانات مرتبط با فعالیت ،و ارزشهاي
پیامد براي هیجانات مرتبط با پیامد مهم هستند .در نتیجه از آنجا که لذت مربوط به فعالیت و پیامد ميشود ،از هر
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Classroom Environment Scale
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دو ارزیابي کنترل باال و ارزشهاي فعالیت و پیامد ذهني باال حاصل ميشود .اضطراب به عنوان یک هیجان مرتبط
با پیامد ،حاصل ارزیابي کنترل پایین و ارزشهاي پیامد پیشرفت باالست .تئوري شناختي-اجتماعي ،کنترل-ارزش
پکرون ( )0000بیان ميکند که جنبههایي از محیط دانش آموزان شناختهاي کنترل و ارزش آنها را شکل ميدهد.
این جنبهها عبارتند از)1 :کیفیت آموزش )0 ،استنتاج ارزشها )9 ،بازخورد و نتیجه پیشرفت )9 ،انتظارات و ساختار
هدفي .در انتخاب جنبه هاي محیط کالس در مطالعه حاضر ،به همه این چهار حوزه توجه شده است و ترکیبي از
جنبههاي مثبت و منفي محیط کالس و ساختارهاي مرتبط با معلم و کالس در نظر گرفته شده است .در این مطالعه،
جنبه هاي زیر از محیط کالس ریاضي در نظر گرفته شده است )1 :ادراک از کیفیت آموزش (شامل وضوح و ساختار)،
 )0ادراک از نظر هم کالسيها در مورد ریاضي (مثل درک فرد از میزان عالقه و قدرشناسي هم کالسيهایشان از
موضوع) )9 ،ادراک از تنبیه معلم در مواقع شکست )9 ،ادراک از رقابت در بین همساالن (اشاره به ساختار هدفي
رقابتي در کالس).
در این پژوهش ،با توجه به پژوهشهاي ذکر شده در باال و مبتني بر تئوري شناختي–اجتماعي ،ارزش-کنترل
پکرون در مورد هیجانات تحصیلي به بررسي رابطه ادراک از محیط کالس درس و تجارب هیجاني با عملکرد ریاضي
دانش آموزان پرداخته شده است.
روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفي و به طور دقیقتر همبستگي است .جامعه این پژوهش را دانش آموزان پایه ششم
شهر تهران تشکیل ميدهد که از این تعداد  100دانش آموز ( 900دختر و  900پسر) از  00مدرسه دولتي شهر تهران
به روش نمونهگیري خوشهاي طبقهاي دو مرحلهاي 1انتخاب شدند (به این معنا که سهم هر یک از خوشهها 0در
نمونه ،متناسب با حجم آن در جامعه است) .میانگین سني دانش آموزان  10,10سال بود و در انتخاب دانش آموزان
به عدم سابقه بیماري از قبیل بیشفعالي ،اختالل یادگیري و اضطراب مدرسه توجه شده است .افزون بر آن ،با
بهرهگیري از وزنهاي نمونه گیري 9اطمینان حاصل ميشود که شاخصهاي آماري به دست آمده از نمونه ،معرف
جامعه مورد نظر هستند .در مرحله اول مدارس با روش احتمال متناسب با حجم 9نمونهگیري شدند .سپس در درون
هر مدرسه منتخب ،از میان همه کالسهاي پایه ششم یک کالس با روش تصادفي سیستماتیک انتخاب شده ،و در
نهایت همه دانش آموزان با احتمال مساوي از کالسهاي نمونه گیري شده در آزمون شرکت کردند.

1

Tow- stage Stratified Cluster Design
Strata
3
Sampling Weights
4
Probability Proportional to Size (PPS
2
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ابزار
در این پژوهش از دو ابزار استفاده شده است .ادراک از ساختار کالس :در این مقاله از پرسشنامه فرانزل ،پکران و
گوتز ( ) 0002براي بررسي ادراک دانش آموزان از کالس درس استفاده شد .این مقیاس داراي چهار بعد است-1 :
ادراک از کیفیت آموزش ریاضي -0 ،ادراک از نظر هم کالسيها در مورد ریاضي-9 ،ادراک از تنبیه معلم ،و -9
ادراک از رقابت .این مقیاس داراي طیف پنج تایي کامال موافق تا کامال مخالف است .این مقیاس توسط دانش
آموزان پاسخ داده شد و سپس با تجمیع دادههاي مربوط به دانش آموزان هر کالس ،این متغیر در سطح کالس
اندازهگیري شد .روایي با بهرهمندي از روایي محتوایي و شاخص الشه به ترتیب ( )0/80 ،0/89 ، 0/10، 0/19تائید
شده است .نمونه سوال هر بعد ،تعداد آیتمها و مقدار آلفا کرونباخ هر بعد در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .1تعداد ،نمونه سوال و آلفا كرونباخ مولفههاي ادراك از محيط يادگيري كالس
تعداد سواالت
19

متغير
ادراک از کیفیت آموزش ریاضي
ادراک از نظر همکالسيها در مورد ریاضي
ادراک از تنبیه معلم

1
9

ادراک از رقابت

1

نمونه سوال
معلم ریاضي ما مطمئن ميشود که همه موضوع درس را یاد
گرفتهاند
بیشتر دانش آموزان کالس ما ریاضي را کسلکننده ميدانند
معلم ریاضي وقتي در آزمون عملکرد خوبي ندارم مرا سرزنش
ميکند
در کالس همه دانش آموزان تالش ميکنند تا بهتر از بقیه
باشند

آلفا كرونباخ
0/82
0/89
0/80
0/81

هیجان پیشرفت :براي اندازهگیري هیجان پیشرفت از پرسشنامه هیجان تحصیلي ( )AEQ-Mپکران ،گوتز و
فرانزل ( )0001استفاده شد .این مقیاس داراي طیف پنج تایي از کامال مخالف تا کامال موافق است .روایي با
بهرهمندي از روایي محتوایي و شاخص الشه به ترتیب  0/10 ، 0/11تائید شده است.
جدول  .2تعداد ،نمونه سوال و آلفا كرونباخ مولفه هاي هيجان تحصيلی
متغير
اضطراب
لذت

تعداد سواالت
1
8

نمونه سوال
قبل از آزمون ریاضي نگرانم که نتوانم به خوبي امتحان دهم
من منتظر کالس ریاضي ام هستم

آلفا كرونباخ
0/81
0/10

نمرات عملکرد ریاضي دانش آموزان نیز با جمعآوري دادههاي مربوط به نمرات میان ترم دانش آموزان در درس
ریاضي مورد بررسي قرار گرفت.
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روش تحليل
در این پژوهش از تحلیل چند سطحي (دو سطحي) با استفاده از نرم افزار  HLMاستفاده شد .مدل چند سطحي از
مدلهاي واریانس خطي یک سطحي پیشرفتهتر است ،زیرا ميتواند بین واریانس سطوح تمائز قائل شود .براي مثال
مدل خطي سلسله مراتبي  HLMميتواند بین واریانس عملکرد ریاضي دانش آموزان در سطح دانشآموز ،کالس
و مدرسه تمائز قائل شود (رادنبوش و بریک .)0000 ،فرضیه کلیدي در مدلهاي تک سطحي مثل رگرسیون معمولي
این است که مشاهد ات از یکدیگر مستقل است که این معموالً در جایي که یک ساختار آشیانهاي وجود دارد ،مثال
در آموزش و پرورش دانش آموزان در درون کالسها ،کالسها در درون مدارس و مدارس در درون جامعه گروهبندي
و یا آشیانه شدهاند ،درست نمي باشد .در این شرایط ،فرد مشاهده شده (دانشآموز) درون یک گروه (کالس) تمایل
دارد که نسبت به دیگري در گروه خود شبیه باشد ،تا به فرد دیگر در گروه دیگر .این تجانس ،یک سرپیچي از
فرضیات خطاي مستقل که براي مدل رگرسیون سنتي الزم است ،ميباشد که عدم تجانس را قبول دارد .این تجانس
به عنوان وابستگي آماري شناخته ميشود که بهوسیله همبستگي بین کالسي ،)ICC( 1که سهم واریانس بین
گروههاست ،بیان ميشود .دادههاي تیمز داراي ساختار سلسله مراتبي است .زیرا دانش آموزان درون کالس ،مدرسه
و کشورها آشیانه کردهاند .تمام متغیرها در همه سطوح (دانشآموز ،کالس ،مدرسه ،کشورها) ميتوانند با عملکرد
ریاضي دانش آموزان پایه هشتم ارتباط داشته باشند .پس متغیرها در سطوح مختلف بر عملکرد دانش آموزان تاثیر
دارند و  HLMميتواند واریانس سطوح مختلف را جدا کند .در این پژوهش ،از تحلیل دو سطحي (دانشآموز و
کالس) و نرم افزار  HLMبراي تحلیل دادهها استفاده شده است.
نتايج
در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب ،لذت ،ادراک از محیط یادگیري کالس و عملکرد ریاضي آورده
شده است.
جدول .3ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش
ميانگين
1/10
9/99
1/19
9/09
0/80
1/12
19/09

متغير
اضطراب
لذت
ادراک از کیفیت آموزش ریاضي
ادراک از نظر هم کالسي ها در مورد ریاضي
ادراک از تنبیه معلم
ادراک از رقابت
عملکرد ریاضي

انحراف معيار
0/99
9/99
1/10
9/19
8/10
2/01
9/11

)Inter Class Correlation (ICC
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در ادامه هر یک از سئوالهاي پژوهش مطرح ،و سپس با استفاده از دادههاي آماري تحلیل شدهاند .در پایان با
استفاده از نتایج به دست آمده به مساله پژوهش پاسخ داده شده است .آیا عملکرد ریاضي دانش آموزان پایه هشتم
در بین کالسها متفاوت است؟ .در این پژوهش ،در ابتدا براي پاسخ به پرسش باال یک تحلیل غیر شرطي HLM
(مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفي )1اجرا شده است .هدف از این تحلیل تفکیک واریانس عملکرد دانشآموز به
سطوح مختلف (در اینجا دانشآموز و کالس) ،و همچنین بررسي اینکه آیا عملکرد دانش آموزان در بین کالسها
متفاوت است یا نه ،ميباشد .این مدل برآوردي از نسبت واریانس بین کالسها در عملکرد را فراهم ميآورد که
همان ضریب همبستگي بین کالسي ( )ICCاست .تحلیل واریانس یک راهه با تاثیرات تصادفي اطالعات مقدماتي
مفیدي را راجع به چگونگي تغییرات در پیامدهاي نهفته در و بین کالسها و اعتبار هر یک از میانگین نمونه کالسها
به صورت برآوردي از میانگین جمعیت آن ارائه ميدهد.
در مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفي ضریب همبستگي بین کالسي با توجه به فرمول

) 2

   /(

00
00
برابر با  0/90به دست آمد ( .)0/19/)0/19+0/99(=0/90بنابراین ،کالس حدود 90
درصد از واریانس عملکرد ریاضي را تبیین ميکنند و 20درصد براي عوامل سطح دانش آموزان تبیین شده است.

2

) به دست آمده  112/191در در سطح کل کالس معنادار است،
همچنین با توجه به این که مقدار خي دو (
ميتوان گفت متوسط عملکرد ریاضي دانش آموزان کالسهاي مختلف به طور معناداري با هم تفاوت دارد .مقدار
اعتبار 0به دست آمده  0/19نشان ميدهد که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و ميتواند به عنوان شاخصي از
میانگینهاي کالس هاي واقعي باشد .نتایج مدل غیر شرطي نشان داد که عملکرد ریاضي به طور معناداري در بین
کالسها متفاوت است .مدلهاي بعدي براي تبیین واریانس در عملکرد ریاضي با متغیر پیش بین اضطراب و لذت
در سطح دانشآموز و ادراک از محیط کالس در سطح کالس اجرا شدند.
چه مقدار از واریانس عملکرد ریاضي دانش آموزان پایه هشتم مربوط به عامل اضطراب و لذت در سطح دانشآموز
است؟ .با استفاده از مدل عرض از مبداء تصادفي 9با متغیرهاي سطح دانش آموزان به این سئوال پاسخ داده ميشود.
از آنجا که ،هیچ فرض قبلي دربارۀ تفاوت بین کالسها و متغیرهاي پیشبین در این مطالعه وجود ندارد ،بخش
تصادفي وابسته به شیبها نیستند ،به عبارت دیگر فقط عرض از مبداء در کلیه کالسها متفاوت ميباشد .اما دیگر
ضرائب سطح دانشآموز در مفهوم باقي ميماند .براي اجراي این مدل متغیر اضطراب و لذت در سطح دانشآموز
وارد مدل شدند.

1

One way Anova with random effects model
Reliability
3
Random – intercept model with only student- level variable
2
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جدول  .4اثرات پيشبينی كنندهها بر عملکرد دانش آموزان براي مدل عرض از مبداء تصادفی
مدل عرض از مبداء تصادفی
ضریب

اثر ثابت

خطاي استاندارد

سطح معناداري

سطح 1
اضطراب

-0/01

0/01

0/001

لذت

0/98

0/09

0/001

اثر تصادفي

مولفه واریانس

درجه آزادي

خي دو

سطح معناداري

میانگین کالس

0/10

18

182/022

0/001

تاثیرسطح اول

0/08

جدول فوق ارائه دهنده نتایج مدل عرض از مبداء تصادفي است .همانطور که مشاهده ميشود رابطه اضطراب و
عملکرد ریاضي دانش آموزان و همچنین رابطه لذت با عملکرد ریاضي (در سطح دانشآموز) در سطح  0/001معنادار
است .از آنجا که ،مدل غیر شرطي اساس و پایهاي براي محاسبه نسبت کاهش واریانس در مدل حاضر و مدلهاي
بعدي است .با مقایسه مولفه واریانس مدل مدل عرض از مبداء تصادفي و مدل غیر شرطي ،شاخص نسبت کاهش
σ2 null model−σ2 estimated model
σ2 null model

در واریانس یا واریانس تبیین شده در سطح دانشآموز از فرمول
استفاده ميشود (تفاضل واریانس براورده شده از واریانس مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسیم ميشود) .با اضافه
شدن عامل اضطراب و لذت در سطح دانشآموز ،مولفههاي واریانس در سطح دانشآموز کاهش یافته است .نسبت
کاهش واریانس در سطح دانشآموز به صورت زیر به دست آمد:
(0/99-0/08)/ 0/99=0/11
که نشان مي دهد حدود  11درصد از واریانس کل عملکرد ریاضي در سطح دانشآموز توسط متغیر اضطراب و لذت
تبیین ميشود.
آیا رابطه بین عملکرد ریاضي دانش آموزان در بین کالسها مشابه است؟ .براي پاسخ به این سوال مدل بعدي
یعني مدل عرض از مبدا تصادفي و شیبهاي تصادفي با متغیرهاي سطح دانشآموز و کالس اجرا شد .براي بررسي
روابط بین عوامل فردي و عملکرد ریاضي ،عوامل اضطراب و لذت در سطح دانش آموز و ساختار کالس در سطح
مدرسه به عنوان پیشبیني کننده وارد مدل شدند.
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جدول  .5اثرات پيشبينی كنندهها برعملکرد دانش آموزان براي مدل عرض از مبدا تصادفی و شيبهاي
تصادفی
مدل عرض از مبدا تصادفی و شيبهاي تصادفی
ضریب

اثرثابت

خطاي استاندارد

سطح معناداري

سطح 1
اضطراب

-0/09

0/09

0/00

لذت

0/99

0/09

0/001

سطح 0
کیفیت درک شده از آموزش ریاضیات

0/10

0/00

0/090

درک نظر همکالسيها از ریاضیات

-0/11

0/00

0/008

ادراک از تنبیه معلم

-0/11

0/09

0/001

رقابت درک شده

-0/11

0/09

0/001

اثرتصادفي

مولفه واریانس

درجه آزادي

خي دو

سطح معناداري

میانگین کالس

0/10

18

110/10

0/001

تاثیرسطح اول

0/09

در مدل ضرایب تصادفي با متغیرهاي سطح دانشآموز و کالس وارد مدل  HLMشدند .چون هیچ فرضیهاي راجع
به تفاوت بین کالسها در متغیرهاي پیشبیني کننده در این مطالعه وجود نداشت ،لذا شیبها بین کالسها متفاوت
نبوده و ثابت در نظر گرفته شدند و همچنین اثرات تعاملي بین متغیرها مورد بررسي قرار نگرفته است .نتایج مدل
ضرایب تصادفي با متغیرهاي سطح دانشآموز و کالس در جدول  1آمده است .نتایج نشان ميدهد که با واردکردن
متغیر اضطراب و لذت در سطح اول و ادراک از محیط یادگیري کالس در سطح دوم ،رابطه متغیرهاي اضطراب و
لذت با عملکرد ریاضي در سطح اول همچنان معنادار است .مقدار ضریب همبستگي بین کالسي ( )ICCبرابر با
 0/01به دست آمد ( .)0/1/)0/1+0/09(=0/01ضریب همبستگي بین کالسي بعد از اضافه شدن متغیرها در هر دو
سطح کاهش یافته است .لذا ميتوان گفت متغیرهاي ادراک از محیط یادگیري کالس در سطح کالس تغییرپذیري
کمتري از عملکرد ریاضي را نسبت به متغیر اضطراب و لذت در سطح دانشآموز تبیین ميکنند.
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بحث و نتيجهگيري
هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي رابطه ادراک دانش آموزان از محیط کالس ریاضي و تجربه هیجان اضطراب و
لذت در کالس ریاضي است .همه پیشبیني کنندههاي سطح فردي یعني هیجان اضطراب و لذت به طور معناداري
با عملکرد ریاضي رابطه داشتند و رابطه منفي اضطراب و رابطه مثبت لذت با عملکرد همخوان با پژوهشهاي قبلي
(از قبیل رضایي و سیف1989،؛ موسوي نژاد1981 ،؛ محمدي1921 ،؛ ما1111 ،؛ اشکرافت و کرک0001 ،؛ پکران و
همکاران0000،؛ پکران و همکاران0011 ،؛ همبري1188 ،؛ زیدنر1118 ،؛ پینتریچ و دي گروت1110،؛ هاراکیویکز
و همکاران ،روزک ،هالمن و هالک 0010 ،و واین1180 ،؛ ساراسون1188 ،؛ فیلیپس0000 ،؛ شونفلد1110 ،؛ فنما،
 1181و گاال و وود )0010 ،است .این نتایج در راستاي نظریه کنترل ارزش هیجانهاي تحصیلي است .ميتوان این
نتایج را اینگونه تبیین کرد که دانش آموزاني که فعالیتها و تکالیف یادگیري ریاضي را با ارزش تلقي ميکنند،
داراي توانایي الزم براي موفقیت در انجام تکالیف ریاضي هستند و از انجام تکالیف و فعالیتهاي ریاضي لذت برده
و لذت بیشتري را در این درس تجربه ميکنند .طبق این نظریه ،لذت از فعالیتهاي تحصیلي زماني برانگیخته
ميشود که این فعالیتها هم با ارزش و هم قابل کنترل تشخیص داده شده باشند .در نظریه کنترل – ارزش ،تجربه
نمودن هیجان تحصیلي لذت ،توسط ارزیابيهاي شناختي فرد از کنترل و ارزش به وجود ميآیند .این ارزیابيها به
طور عمده توسط خودکارآمدي و ارزش و اهمیت ذهني فعالیتها صورت ميگیرند .بدین ترتیب دانش آموزي لذت
از یادگیري را تجربه ميکند که فعالیت یادگیري را ارزشمند تلقي نموده و معتقد باشد که شایستگي تسلط بر مطالب
را دارد .بنابراین ،یافته پژوهش فعلي در خصوص پیشبیني کنندههاي انگیزشي هیجان لذت در درس ریاضي در
راستاي مفروضههاي اصلي کنترل – ارزش ميباشد (شوتز و پکران .)0002 ،همچنین احساس منفي به ریاضي و
اضطراب از درس ریاضي در عملکرد تحصیلي نقش مهمي دارد و دانش آموزاني که طیف احساسات منفي و وحشت
را نسبت به درس ریاضي تجربه ميکنند ،در این درس موفقیت کمتري به دست ميآورند .از نتایج دیگر این پژوهش
رابطه معنادار ابعاد ادراک از محیط یادگیري کالس با عملکرد ریاضي دانش آموزان است .معلمان کالس به طور
مستقیم و غیرمستقیم انتقال دهنده ارزشهاي تحصیلي هستند ،و به این ترتیب بر عملکرد آنها مؤثر هستند .معلمان
قادرند که ارزشها را با مواد آموزشي مناسب ،تکالیف و تقابل کالسي توسعه دهند (کرپ .)0001 ،کالسي که در آن
دانش آموزان کیفیت آموزش را باال مي دانند ،این ادراک بر هر دو کنترل و ارزش یعني کنترل بر نتایج ریاضي و
همچنین ارزش فعالیتهاي این حوزه تأثیرگذار است که به نوبهي خود بر هیجانات مرتبط با فعالیت و پیامد تاثیرگذار
است .عملکرد ریاضي دانش آموزان در این کالسها افزایش ميیابد و این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهایي از
جمله پژوهش بار و دریبن ( )1189است .همچنین کالسي که در آن دانش آموزان داراي همکالسيهایي هستند که
به موضوعات درس خیلي توجه دارند ،اضطراب بیشتري را تجربه ميکنند و عملکرد ریاضي آنها کاهش ميیابد.
ادراک دانش آموزان از تنبیه معلم بعد از شکست به طور منفي با عملکرد ریاضي آنها رابطه داشت و این نتیجه همسو
با نتایجي از قبیل وینستین ( )1111بود .لذا معلمان به جاي تنبیه دانش آموزان و ایجاد هیجانات منفي در آنها ،باید
در تالش باشند تا به عنوان یک مربي و راهنما ،رفتارهاي دانش آموزان را شکل دهند .رقابت درک شده در کالس
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نیز رابطه منفي معناداري با عملکرد ریاضي داشت که این نتیجه را ميتوان اینگونه تبیین کرد که دانش آموزاني
که کالس را رقابتي تلقي ميکنند ،هر دو تجربه هیجان مثبت و منفي را خواهند داشت و این یافته از ترکیب ساختار
هدفي مشارکتي و رقابتي حمایت در کالس درس حمایت ميکند .در کالسي که دانش آموزان در درون گروهها با
هم مشارکت و در بین گروهها با هم رقابت دارند ،کالس را لذت بخشتر تلقي ميکنند و به دلیل ماهیت گروهي
فعالیتها در موقع شکست کمتر مضطرب ميشوند و این یافته با پژوهش سالوین ( )1119همسو است .نتایج این
پژوهش را همچنین ميتوان با توجه به تئوري کنترل– ارزش تبیین کرد ،به این ترتیب که درک کیفیت آموزش و
نظر همساالن ،ارزشهاي فعالیت مثبت را شکل ميدهد .در کالس ریاضي با کیفیت باال در آموزش و وجود
همکالسيهاي عالقمند به موضوعات درسي ،ارزشهاي مثبت فعالیتهاي مرتبط با ریاضیات را شکل ميدهند .لذا
کیفیت ادراک شده از آموزش و نظر همکالسيها باعث ارتقا لذت و کاهش کسلي در ریاضیات ميشود .عالوه بر
این ،دانش آموزاني که آموزش را روشن و سازمانیافته ميبینند ،با توجه به احساس کمک در یادگیري موضوعات و
احساس شایستگي ،ارزیابي کنترل باالتري دارند .درک کیفیت آموزش نه فقط لذت را افزایش و کسالت را کاهش
ميدهد ،بلکه اضطراب و خشم مرتبط با موضوع را نیز کاهش ميدهد .همچنین تنبیه باعث افزایش ارزش پیامدهاي
پیشرفت ميشود (بهویژه افزایش ارزش منفي شکست) .در نتیجه ما انتظار داریم که تنبیه درک شده از معلم به طور
مثبت با اضطراب و خشم مرتبط باشد .نهایتا اینکه ساختار هدفي رقابتي در کالس داللت بر این مطلب دارد که
موفقیت برخي دانش آموزان مستلزم شکست دیگران است (جانسون و جانسون  )1129،لذا دانش آموزاني که کالس
را رقابتي درک ميکنند ،فرصت موفق شدن خود را کم ميدانند .در نتیجه رقابت درک شده در بین همکالسيها
باید به ارزش باالي پیامدهاي پیشرفت مرتبط باشد (مثل ارزش مثبت باالي موفقیت و ارزش منفي باالي شکست)
،و هیجان مرتبط با پیامد ،از قبیل هیجانات مثبت حاصل موفقیت (مثل لذت) و هیجانات منفي حاصل شکست (مثل
اضطراب) را افزایش ميدهد (پکران .)0000،
در نهایت مطالعه حاضر نشان داد که هیجانات اضطراب و لذت از ادراک دانش آموزان از محیط کالس تاثیر
ميپذیرند .نتایج پژوهش همچنان نشان داد که هیجانات دانش آموزان در کالسها متفاوت است و این واریانس
بین کالسها ميتواند توسط متغیرهاي کالسي و ادراک دانش آموزان از محیط کالس تبیین شود .نتایج این پژوهش
مبتني بر جنبههاي اثرگذار محیط بر شناخت و هیجان دانش آموزان بود .به هر حال ،این نکته اهمیت دارد که بیان
شود که ما اثرات محیط هاي نزدیک بر باورهاي کنترل و ارزش و هیجانات دانش آموزان را یک طرفه در نظر
نميگیریم ،بلکه این روابط را دو طرفه ميدانیم .لذا تجارب هیجاني دانش آموزان همچنین ميتواند بر ادراک آنها از
محیط تاثیر بگذارد و تجارب هیجاني دانش آموزان باعث ميشود که آنها بر محیط خود به شیوههاي مختلف اثر
بگذارند (پکران  .)0000،لذا پژوهشهاي دیگري به منظور بررسي این اثرات متقابل ضروري است .از طرفي در این
مطالعه فقط دو هیجان اضطراب و لذت مورد بررسي قرار گرفت .بررسي سایر هیجانات از قبیل کسلي و خشم
ميتواند اطالعات مفیدي را در اختیار ما قرار دهد .همچنین بررسي این روابط در مورد کالسهاي سایر دروس
توصیه ميشود.
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