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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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ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺿﻄﺮاب
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺘﺤﺎن (ﻣﺜﻞ زﯾﺪﻧﺮ )1118،و ﺗﺤﻘﯿﻖ واﯾﻨﺮ ﺑﺮ روي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي اﺳﻨﺎدي از ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ (ﻣﺜﻞ
واﯾﻨﺮ )1181،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﭘﮑﺮان،ﮔﻮﺗﺰ ،ﺗﯿﺘﺰ و
ﭘﺮي  .)a 0000،اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺠﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﺿﻄﺮاب رﯾﺎﺿﯽ (ﻣﺜﻞ ﻓﻨﻤﺎ و ﺷﺮﻣﻦ ،
1121؛ وﯾﮕﻔﯿﻠﺪ و ﻣﮏ ،)1188 ،در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد (ﮔﻮﺗﺰ ،زرﻧﺠﯿﺒﻞ ،و ﭘﮑﺮان  0009،؛ ﺳﺎﻟﻮي،
روﺗﻤﻦ ،دﺗﻮﯾﻠﺮ و اﺳﺘﻮارد .)0000،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ :ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ داري؟ .ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎري ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از روش
ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻇﻬﺎرات ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﯽ،
اﺑﻌﺎدي از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺶ وري ،ارزش ،ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻣﺜﻼ؛ رﺳﯽ-ﺑﺘﯽ و
اﺳﭽﺮر ( )1181و واﻟﺒﻮت و اﺳﭽﺮر ( )1188ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﺬت ،ﺧﺸﻢ،
اﺿﻄﺮاب و ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ .در ﻫﻤﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻫﯿﺠﺎن را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﮕﻦ ،واﺗﺴﻮن و ﮐﻼرك ( ،)1111ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﺷﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ
ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺷﺎد اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﻌﺎد ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ( )PAو ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ( )NAدر ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از واﺗﺴﻮن ،ﮐﻼرك و ﺗﻠﺠﻦ .)1188،ﭘﮑﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬت ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻗﻠﻤﺮو
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮑﺮان و
ﻫﻤﮑﺎران ( )0000درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي درون ﻓﺮدي و ﺑﺮون ﻓﺮدي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ–
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﮑﺮان در ﻣﻮرد ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﭘﮑﺮان در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درون ﻓﺮدي ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ (ﮔﻮﺗﺰ ،ﭘﮑﺮون ،ﻫﺎل،
ﻫﺎگ .)0001،در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر-ارزش و اﺳﻨﺎد ﻋﻠﯽ درﺑﺎره ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ (ﭘﮑﺮان،ﮔﻮﺋﺘﺰ ،ﺗﯿﺘﺰ و ﭘﺮي .)0000،در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ارزش ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ،ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻤﻞ-ﻧﺘﯿﺠﻪ (ﮔﻮﺗﺰ و ﻫﻤﮑﺎران .)0001،ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ارزش ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از
ﺗﻮاﻧﺶ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ،اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﺪف ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،
ﺑﺎزﺧﻮرد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .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 ادراك از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻟﺬت ،اﺿﻄﺮاب ،ﺧﺸﻢ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪي و ﺷﺮم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺷﺘﯿﺎق درك ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او (ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺬت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ (ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ  0/11و  .)0/98ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﮐﻮب ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ درك ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﻫﻢ
ﮐﻼﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻟﺬت راﺑﻄﻪ دارد .ﮔﻮﺗﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ( )0001ادراك داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺤﯿﻂ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ را در درس ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ،ادراك ﻣﺜﺒﺖ از ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻌﻠﻢ و آﻣﻮزش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ در درس ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﮔﺰارش اﻓﺮاد از ﻟﺬت و ﻏﺮور
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﮐﺴﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﺧﺸﻢ داﻧﺶآﻣﻮز
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﻟﺬت و ﻏﺮور در درس ﻻﺗﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﺳﺮ و ﻓﯿﺸﺮ ( )1180در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ادراك از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻼس ﺑﺎ ادراك از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،درﮔﯿﺮي،
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪاري ،ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،وﺿﻮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس ( )ICEQ1و
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس ( )CES0اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻟﺬت داﻧﺶ آﻣﻮزان از
درسﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ادراك از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي درس و ﻟﺬت را ﺑﯿﻦ  0/00و 0/91
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ادراك ﺗﻨﺒﯿﻪ از ﻃﺮف ﻣﻌﻠﻢ و
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي درك ﺷﺪه از راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ (ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ) ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺬت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺌﻮري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﮑﺮون ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺶآﻣﻮز (ﺷﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ) ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل–ارزش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎرب ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻠﯽ و اﺳﻨﺎدﻫﺎي
ﻋﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ادراك ﻓﺮد از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ارزش ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ (ﻣﺜﻞ ارزش ذاﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت) .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ارزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارزش ذﻫﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺷﺎره دارﻧﺪ (ﻣﺜﻞ درك اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺴﺖ در
رﯾﺎﺿﯿﺎت) .ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي 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 ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻫﺮ

Individualised Classroom Environment Questionnaire 1
Classroom Environment Scale 2
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ادراک از محیط یادگیري کالس و هیجان تحصیلي :تحلیل چند سطحي کالس ریاضي

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 ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  100داﻧﺶ آﻣﻮز ( 900دﺧﺘﺮ و  900ﭘﺴﺮ) از  00ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ 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 ﺳﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان  10,10ﺳﺎل ﺑﻮد و در اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ،اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﺿﻄﺮاب ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از وزنﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي 9اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد 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 ﮐﻼسﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﺎوي از ﮐﻼسﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
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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 ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶآﻣﻮز و ﮐﻼس وارد ﻣﺪل  HLMﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺿﯿﻪاي
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮐﻼسﻫﺎ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺷﯿﺐﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻼسﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮده و ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶآﻣﻮز و ﮐﻼس در ﺟﺪول  1آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺿﻄﺮاب و ﻟﺬت در ﺳﻄﺢ اول و ادراك از ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻼس در ﺳﻄﺢ دوم ،راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
اﺿﻄﺮاب و ﻟﺬت ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﻄﺢ اول ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﮐﻼﺳﯽ ( )ICCﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/01ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ( .)0/01=)0/09+0/1(/0/1ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻼﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ادراك از ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻼس در
ﺳﻄﺢ ﮐﻼس ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﻤﺘﺮي از ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺿﻄﺮاب و ﻟﺬت در ﺳﻄﺢ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ادراك داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن اﺿﻄﺮاب و ﻟﺬت در ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﺠﺎن
اﺿﻄﺮاب و ﻟﺬت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺿﻄﺮاب و راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺬت ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﺿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﻒ1989،؛ ﻣﻮﺳﻮي ﻧﮋاد1981 ،؛ ﻣﺤﻤﺪي1921 ،؛ ﻣﺎ،
(1111؛ اﺷﮑﺮاﻓﺖ و ﮐﺮك0001 ،؛ ﭘﮑﺮان و ﻫﻤﮑﺎران0000،؛ ﭘﮑﺮان و ﻫﻤﮑﺎران0011 ،؛ ﻫﻤﺒﺮي1188 ،؛ زﯾﺪﻧﺮ،
1118؛ ﭘﯿﻨﺘﺮﯾﭻ و دي ﮔﺮوت1110،؛ ﻫﺎراﮐﯿﻮﯾﮑﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ،روزك ،ﻫﺎﻟﻤﻦ و ﻫﺎﻟﮏ 0010 ،و واﯾﻦ1180 ،؛
ﺳﺎراﺳﻮن1188 ،؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ0000 ،؛ ﺷﻮﻧﻔﻠﺪ1110 ،؛ ﻓﻨﻤﺎ 1181 ،و ﮔﺎﻻ و وود )0010 ،اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در راﺳﺘﺎي
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل ارزش ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮي رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺎ ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ ﻟﺬت ﺑﺮده و ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮي را در اﯾﻦ درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻟﺬت از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ارزش و ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل – ارزش ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﺬت ،ﺗﻮﺳﻂ
ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮد از ﮐﻨﺘﺮل و ارزش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و
ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻟﺬت از ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻌﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻟﺬت در درس رﯾﺎﺿﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ﮐﻨﺘﺮل – ارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﺷﻮﺗﺰ و ﭘﮑﺮان .)0002 ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽ و اﺿﻄﺮاب از درس رﯾﺎﺿﯽ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد و داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ و وﺣﺸﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس رﯾﺎﺿﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ درس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .از ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺑﻌﺎد
ادراك از ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻼس ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻼس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ارزشﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ
ﮐﻪ ارزشﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ (ﮐﺮپ .)0001 ،ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ادراك ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﮐﻨﺘﺮل و ارزش ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ارزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪي ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎر و درﯾﺒﻦ ( )1189اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان داراي ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درس ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ،اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ادراك داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وﯾﻨﺴﺘﯿﻦ ( )1111ﺑﻮد .ﻟﺬا ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻨﺒﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ در
آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ و راﻫﻨﻤﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ .رﻗﺎﺑﺖ درك ﺷﺪه
در ﮐﻼس
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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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