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  چکيده   
ادراک از محیط یادگیري  بررسي رابطه هدف مطالعه حاضر 

کالس و هیجان تحصیلي با پیشرفت ریاضي در دو سطح 
دانش  100کالس است. این رابطه در میان  آموز ودانش

کالس بررسي شد. دانش آموزان به  00ششم از آموز پایه 
هاي ادراک از ساختار کالس فرانزل، پکران و پرسشنامه

( و هیجان پیشرفت پکران، گوتز و فرانزل 0002گوتز )
( پاسخ دادند. نتایج تحلیل چند سطحي نشان دهنده 0001)

ه و رابط ،رابطه منفي و معنادار هیجان تحصیلي اضطراب
موز آت با عملکرد ریاضي در سطح دانشمثبت و معنادار لذ

و همچنین رابطه معنادار ابعاد ادراک از محیط یادگیري 
کالس یعني کیفیت آموزش ریاضیات، اعتماد به همساالن، 
تنبیه معلم و رقابت با عملکرد ریاضي در سطح مدرسه 

از واریانس  درصد 21و  درصد 01است. در مدل کامل 
ساس متغیرهاي سطح اول و ا عملکرد ریاضي به ترتیب بر

دوم پژوهش تبیین شده است. نتایج همچنین نشان داد که 
مدل دو سطحي بر خالف مدل معمولي و یک سطحي، 

هد. ددانش بیشتري در ارتباط با رابطه بین متغیرها ارائه مي

ادراک از محیط یادگیري کالس،  هاي كليدي:واژه

هیجان تحصیلي، عملکرد ریاضي، مدل یابي چند سطحي

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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هشتم سال ،1 شماره ،يپژوهش -يعلم شناختي،روان کاربردي هايپژوهش نامهفصل

مقدمه        تجارب هیجانی دانش آموزان در زمینه یادگیري و پیشرفت متفاوت است و هنوز به استثناي اضطراب 
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 عالوه 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. مثال؛ رسی-بتی و 
اسچرر )1181( و والبوت و اسچرر )1188( با 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. عالوه بر 
این، پژوهشگران دیگر انواع متفاوتی از هیجان را نشان دادند که ممکن است در یک رفتار سلسله مراتبی سازمان 
یافته باشد. مثال تحلیل تائیدي انجام شده توسط تلگن، واتسون و کالرك )1111(، به یک بعد شاد در مقابل یک 

بعد ناشاد اشاره دارند که به صورت ابعاد عاطفه مثبت )PA( و عاطفه منفی )NA( در سطح بعدي شناخته 
شدهاند )به نقل از واتسون ،کالرك 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 )0000( درباره 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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، به هاي تحصیليهاي شناختي و هیجانهاي دو طرفه فرض شده است. به بیان دیگر، ابعاد محیط، ارزیابيپیکان
ر الگوهاي گذاري بهاي تحصیلي مثبت با اثرشوند. براي مثال، تجربه هیجانوسیله علیت متقابل به هم مربوط مي

ن، افراد شان تغییر کند. عالوه بر ایهاي فرديشوند که قضاوت آنها از توانشي شناختي یادگیرندگان سبب ميزیابار
درس  یفیت آموزش کالسبا انگیزش تحصیلي باال، از طریق ترغیب آموزش دهنده به مشارکت جدي در تدریس، ک

اي اثرگذار بر محیط اجتماعي کالس درس فرض هاي تحصیلي به عنوان پیشایندهدهند. بنابراین، هیجانرا ارتقا مي
  (.0008شوند )گوئتز، فرنزل، هال و پکران، مي

هاي تحصیلي، تجربه یک هیجان تحصیلي مثبت مانند شادي، نتیجه ارزیابي هاي بر اساس الگوي هیجان       
هاي ه ارزیابيد اضطراب نتیجمبتني بر ارزش ذهني باال و احساس کنترل باال و تجربه یک هیجان تحصیلي منفي مانن

باشد. در مطالعه حاضر هیجانات لذت و اضطراب در درس مبتني بر ارزش ذهني باال و احساس کنترل پایین مي
اوال این دو هیجان بیشترین فراواني را در زمینه  .این هیجانات به دو دلیل انتخاب شدند .ریاضي انتخاب شدند

باط ترین هیجان تجربه شده در ارتیادگیري و پیشرفت دارند. در مطالعات اکتشافي، لذت و اضطراب به عنوان فراوان
.(0000)پکران ،گوتز ،تیتز و پري،  اندشدهبا پیشرفت در دانش آموزان مدارس راهنمایي، دبیرستان و دانشگاه گزارش 

شامل هر دو هیجان  هاي متفاوت هیجان،دلیل دوم در انتخاب این دو هیجان تالش براي در نظر گرفتن جنبه
)مثل لذت از هیجان لذت شامل هر دو جنبه مرتبط با فعالیت  مرتبط با پیامد و هیجانات مرتبط با فعالیت است.

اضطراب معموال به عنوان هیجانات  ،کهدر حالي هاي مرتبط با پیامد )مثل لذت از موفقیت( است.یادگیري( و جنبه
شوند )ترس از شکست یا عصبانیت از شکست(. لذا در مطالعه حاضر هر دو هیجانات مرتبط با پیامد تجربه مي

 تحصیلي مرتبط با فعالیت و پیامد در نظر گرفته شده است.
ین شود. مطالعات بسیاري ارتباط بگرفته مي پیشرفت به عنوان یکي از پیامدهاي ادراک از محیط کالس در نظر      

( در فراتحلیلي در مورد ارتباط 1188) 1. همبريانددادهادراک از محیط یادگیري با پیشرفت دانش آموزان را نشان 
ادراک معلم از دانش آموز و اضطراب امتحان، به این نتیجه رسید که ادراک منفي و غیر دوست داشتني دانش آموزان 

ولي ادراک مثبت و دوست داشتني از معلم  ،(r 0/16=در حد متوسطي با اضطراب امتحان همبسته است )از معلم 
(. پکران 0002رابطه معناداري با سطح اضطراب دانش آموزان نداشته است )به نقل از فرانزل، پکران و گوتزي ،

امتحان به طور مثبتي با ادراک از  گیرد که میزان اضطراب ازدو تحلیل طولي و مقطعي، نتیجه مي( از هر 1110)
هاي پنجم تا دهم ارتباط دارد. او کالس را به عنوان واحد تحلیل به کار ها در پایهوجود رقابت در میان هم کالسي

( نیز رابطه 1189. هلمک )کندمي هایي مثل نوع مدرسه، جنس و نسبت پسرها در کالس را کنترلبرد و ویژگيمي
ي معلم، فشار براي پیشرفت و رقابت درک شده در میان همکالسي ها را ادراک از رفتار تنبیهن اضطراب و مثبت بی

گزارش کرده است.

1 Hembree 
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توجه به مطالعات انجام شده در مورد هیجان پیشرفت فراتر از اضطراب، از جمله مطالعات جاکوب )1111( ارزشمند 
است. جاکوب ارتباط بین متغیرهاي ادراك از محیط کالس 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 0/11 و 0/98(. سرانجام جاکوب گزارش میکند که رقابت درك شده در بین هم 
کالسیها به طور مثبتی با اضطراب و لذت رابطه دارد. گوتز و همکاران )0001( ادراك دانش آموزان از محیط 
یادگیري و هیجانات تجربه شده آنها را در درس التین بررسی کردهاند. در مطالعه آنها، ادراك مثبت از تشویق 

معلم به پیشرفت، اشتیاق معلم و آموزش تفصیلی معلم در درس التین 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 التین رابطه منفی داشته است. همچنین فراسر و فیشر )1180( در مطالعهاي 

به ارتباط مثبت پیامدهاي عاطفی و شناختی ادراك از متغیرهاي محیطی کالس با ادراك از مشارکت، درگیري،
پیوستگی، تکلیف مداري، نظم و سازماندهی، وضوح قوانین به صورتی که با پرسشنامه محیط کالس )ICEQ1( و 
مقیاس محیط کالس )CES0( اندازهگیري شده است، اشاره کردهاند. از طرف دیگر، میانگین لذت دانش آموزان از 

درسها اندازهگیري میشود. با در نظر گرفتن کالس 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 0/00 و 0/91 
گزارش کردند. به طور خالصه، 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 همساالن نیز ارتباط مثبتی با لذت تحصیلی نشان 

میدهند. تئوري شناختی– اجتماعی پکرون فرض  میکند که محیط دانشآموز )شامل والدین، معلمان و 
همکالسی 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(. عالوه 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 
از هر  لذت مربوط به فعالیت و پیامد میشود، 

Individualised Classroom Environment Questionnaire 1 
Classroom Environment Scale 2 
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اضطراب به عنوان یک هیجان مرتبط  شود.هاي فعالیت و پیامد ذهني باال حاصل ميارزشدو ارزیابي کنترل باال و 
ارزش -کنترل اجتماعي،-هاي پیامد پیشرفت باالست. تئوري شناختيحاصل ارزیابي کنترل پایین و ارزش با پیامد،
 .دهدرزش آنها را شکل ميهاي کنترل و اهایي از محیط دانش آموزان شناختکه جنبه کندمي ( بیان 0000پکرون )
انتظارات و ساختار  (9 ،( بازخورد و نتیجه پیشرفت9 ،هااستنتاج ارزش (0 ،(کیفیت آموزش1 :ها عبارتند ازاین جنبه

و ترکیبي از  به همه این چهار حوزه توجه شده است هدفي. در انتخاب جنبه هاي محیط کالس در مطالعه حاضر،
 ،هاي مرتبط با معلم و کالس در نظر گرفته شده است. در این مطالعهمثبت و منفي محیط کالس و ساختار هايجنبه

 ،ادراک از کیفیت آموزش )شامل وضوح و ساختار( (1 :جنبه هاي زیر از محیط کالس ریاضي در نظر گرفته شده است
هایشان از شناسي هم کالسيعالقه و قدر ها در مورد ریاضي )مثل درک فرد از میزانادراک از نظر هم کالسي (0

ادراک از رقابت در بین همساالن )اشاره به ساختار هدفي  (9 ،ادراک از تنبیه معلم در مواقع شکست (9 ،موضوع(
رقابتي در کالس(. 

کنترل -ارزش اجتماعي،–هاي ذکر شده در باال و مبتني بر تئوري شناختيبا توجه به پژوهش ،در این پژوهش       
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 100 دانش آموز )900 دختر و 900 پسر( از 00 مدرسه دولتی شهر 

تهران 
در  به روش نمونهگیري خوشهاي طبقهاي دو مرحلهاي1 انتخاب شدند )به این معنا که سهم هر یک از خوشهها0 

نمونه، متناسب با حجم آن در جامعه است(. میانگین سنی دانش آموزان 10,10 سال بود و در انتخاب دانش آموزان 
به عدم سابقه بیماري از قبیل بیشفعالی، اختالل یادگیري و اضطراب مدرسه توجه شده است. افزون بر آن، با 

بهرهگیري از وزنهاي نمونه گیري9 اطمینان حاصل  میشود که شاخصهاي آماري به دست آمده از نمونه، معرف 
جامعه مورد نظر هستند. در مرحله اول مدارس با روش احتمال متناسب با حجم9 نمونهگیري شدند. سپس در درون 

هر مدرسه منتخب، از میان همه کالسهاي پایه ششم یک کالس با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده، و 
در نهایت همه دانش آموزان با احتمال مساوي از کالسهاي نمونه گیري شده در آزمون شرکت کردند.  

Tow- stage Stratified Cluster Design 1
Strata 2
3Sampling Weights

Probability Proportional to Size (PPS 4
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 ابزار 
ادراک از ساختار کالس: در این مقاله از پرسشنامه فرانزل، پکران و در این پژوهش از دو ابزار استفاده شده است. 

 -1( براي بررسي ادراک دانش آموزان از کالس درس استفاده شد. این مقیاس داراي چهار بعد است: 0002گوتز )
 -9و  ،ادراک از تنبیه معلم-9 ،ها در مورد ریاضيادراک از نظر هم کالسي -0 ،ادراک از کیفیت آموزش ریاضي

ادراک از رقابت. این مقیاس داراي طیف پنج تایي کامال موافق تا کامال مخالف است. این مقیاس توسط دانش 
سطح کالس س، این متغیر در هاي مربوط به دانش آموزان هر کالآموزان پاسخ داده شد و سپس با تجمیع داده

( تائید 80/0 ،89/0 ، 10/0، 19/0مندي از روایي محتوایي و شاخص الشه به ترتیب )گیري شد. روایي  با بهرهاندازه
 ها و مقدار آلفا کرونباخ هر بعد در جدول زیر آورده شده است. نمونه سوال هر بعد، تعداد آیتم شده است.

هاي ادراك از محيط يادگيري كالسمولفهنمونه سوال و آلفا كرونباخ . تعداد، 1جدول 
آلفا كرونباخنمونه سوالتعداد سواالتمتغير

که همه موضوع درس را یاد  شودمي معلم ریاضي ما مطمئن  19 ادراک از کیفیت آموزش ریاضي
اندگرفته

82/0

89/0نندداکننده ميکسلبیشتر دانش آموزان کالس ما ریاضي را 1ها در مورد ریاضيکالسيادراک از نظر هم
معلم ریاضي وقتي در آزمون عملکرد خوبي ندارم مرا سرزنش 9 ادراک از تنبیه معلم

 کندمي
80/0

کنند تا بهتر از بقیه در کالس همه دانش آموزان تالش مي1ادراک از رقابت
 باشند

81/0

( پکران، گوتز و AEQ-Mهیجان تحصیلي )گیري هیجان پیشرفت از پرسشنامه هیجان پیشرفت: براي اندازه
روایي  با ي طیف پنج تایي از کامال مخالف تا کامال موافق است. ا( استفاده شد. این مقیاس دار0001فرانزل )

   تائید شده است. 10/0 ، 11/0مندي از روایي محتوایي و شاخص الشه به ترتیب بهره

لفه هاي هيجان تحصيلی. تعداد، نمونه سوال و آلفا كرونباخ مو2جدول 
آلفا كرونباخنمونه سوالتعداد سواالتمتغير

81/0 قبل از آزمون ریاضي نگرانم که نتوانم به خوبي امتحان دهم 1 اضطراب
10/0 من منتظر کالس ریاضي ام هستم 8 لذت

هاي مربوط به نمرات میان ترم دانش آموزان در درس آوري دادهنمرات عملکرد ریاضي دانش آموزان نیز با جمع
 ریاضي مورد بررسي قرار گرفت. 
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 روش تحليل
استفاده شد. مدل چند سطحي از  HLMدر این پژوهش از تحلیل چند سطحي )دو سطحي( با استفاده از نرم افزار 

تواند بین واریانس سطوح تمائز قائل شود. براي مثال زیرا مي ،تر استهاي واریانس خطي یک سطحي پیشرفتهمدل
آموز، کالس تواند بین واریانس عملکرد ریاضي دانش آموزان در سطح دانشمي HLMمدل خطي سلسله مراتبي 

هاي تک سطحي مثل رگرسیون معمولي (. فرضیه کلیدي در مدل0000)رادنبوش و بریک،  و مدرسه تمائز قائل شود
ثال اي وجود دارد، مات از یکدیگر مستقل است که این معموالً در جایي که یک ساختار آشیانهاین است که مشاهد

بندي هها در درون مدارس و مدارس در درون جامعه گروها، کالسدر آموزش و پرورش دانش آموزان در درون کالس
آموز( درون یک گروه )کالس( تمایل ، درست نمي باشد. در این شرایط، فرد مشاهده شده )دانشاندشده و یا آشیانه 

تا به فرد دیگر در گروه دیگر. این تجانس، یک سرپیچي از  ،دارد که نسبت به دیگري در گروه خود شبیه باشد
 باشد که عدم تجانس را قبول دارد. این تجانسمي ،فرضیات خطاي مستقل که براي مدل رگرسیون سنتي الزم است

(، که سهم واریانس بین ICC) 1وسیله همبستگي بین کالسيهکه ب شودمي به عنوان وابستگي آماري شناخته 
هاي تیمز داراي ساختار سلسله مراتبي است. زیرا دانش آموزان درون کالس، مدرسه . دادهشودميهاست، بیان گروه

توانند با عملکرد آموز، کالس، مدرسه، کشورها( مياند. تمام متغیرها در همه سطوح )دانشکردهو کشورها آشیانه 
پس متغیرها در سطوح مختلف بر عملکرد دانش آموزان تاثیر  .ریاضي دانش آموزان پایه هشتم ارتباط داشته باشند

آموز و ز تحلیل دو سطحي )دانشا ،تواند واریانس سطوح مختلف را جدا کند. در این پژوهشمي HLMدارند و 
 ها استفاده شده است.براي تحلیل داده HLMکالس( و  نرم افزار 

 نتايج
میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب، لذت، ادراک از محیط یادگیري کالس و عملکرد ریاضي آورده  1در جدول 
 شده است.

. ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش3جدول
انحراف معيارميانگينمتغير

10/199/0اضطراب
99/999/9لذت

19/110/1ادراک از کیفیت آموزش ریاضي
09/919/9ادراک از نظر هم کالسي ها در مورد ریاضي

80/010/8ادراک از تنبیه معلم
12/101/2ادراک از رقابت
09/1911/9عملکرد ریاضي

1 Inter Class Correlation (ICC) 
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. در پایان با اندشده هاي آماري تحلیل و سپس با استفاده از داده ،ش مطرحپژوههاي در ادامه هر یک از سئوال
 هشتم پایه دانش آموزان ریاضي آیا عملکرد استفاده از نتایج به دست آمده به مساله پژوهش پاسخ داده شده است.

 HLMدر ابتدا براي پاسخ به پرسش باال یک تحلیل غیر شرطي  ،در این پژوهش .است؟ متفاوت هاکالس بین در
آموز به ( اجرا شده است. هدف از این تحلیل تفکیک واریانس عملکرد دانش1)مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفي

ا هو همچنین بررسي اینکه آیا عملکرد دانش آموزان در بین کالس ،آموز و کالس(سطوح مختلف )در اینجا دانش
ه آورد کها در عملکرد را فراهم ميباشد. این مدل برآوردي از نسبت واریانس بین کالسمي ،ست یا نهاتفاوت م

تحلیل واریانس یک راهه با تاثیرات تصادفي اطالعات مقدماتي  ( است.ICCهمان ضریب همبستگي بین کالسي )
ها و اعتبار هر یک از میانگین نمونه کالس هاسمفیدي را راجع به چگونگي تغییرات در پیامدهاي نهفته در و بین کال

 دهد. ه ميئبرآوردي از میانگین جمعیت آن ارابه صورت 
با اثرات تصادفي ضریب همبستگي بین کالسي با توجه به فرمول مدل آنوا یک راهه در      

 90 کالس حدود ،(. بنابراین19/0(/19/0+99/0=)90/0دست آمد ) به 90/0برابر با   
براي عوامل سطح دانش آموزان تبیین شده است.  درصد 20کنند واز واریانس عملکرد ریاضي را تبیین مي درصد

 ،در در سطح کل کالس معنادار است 191/112( به دست آمده همچنین با توجه به این که مقدار خي دو )
معناداري با هم تفاوت دارد. مقدار  هاي مختلف به طورط عملکرد ریاضي دانش آموزان کالسمتوس توان گفتمي

تواند به عنوان شاخصي از نمونه مورد نظر معتبر بوده و مي دهد که میانگیننشان مي 19/0به دست آمده  0اعتبار
هاي واقعي باشد. نتایج مدل غیر شرطي نشان داد که عملکرد ریاضي به طور معناداري در بین هاي کالسمیانگین
هاي بعدي براي تبیین واریانس در عملکرد ریاضي با متغیر پیش بین اضطراب و لذت مدل ها متفاوت است.کالس

 آموز و ادراک از محیط کالس در سطح کالس اجرا شدند. در سطح دانش
موز آچه مقدار از واریانس عملکرد ریاضي دانش آموزان پایه هشتم مربوط به عامل اضطراب و لذت در سطح دانش     

 .شودمي با متغیرهاي سطح دانش آموزان به این سئوال پاسخ داده  9تفاده از مدل عرض از مبداء تصادفيبا اس .است؟
بین در این مطالعه وجود ندارد، بخش ها و متغیرهاي پیشهیچ فرض قبلي دربارۀ تفاوت بین کالس ،که از آنجا

اشد. اما دیگر بها متفاوت ميدر کلیه کالسها نیستند، به عبارت دیگر فقط عرض از مبداء تصادفي وابسته به شیب
آموز ماند. براي اجراي این مدل متغیر اضطراب و لذت در سطح دانشآموز در مفهوم باقي ميضرائب سطح دانش

وارد مدل شدند.

1One way Anova with random effects model 
2 Reliability 
3 Random – intercept model with only student- level variable 

)/( 2

0000  

2
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عملکرد دانش آموزان براي مدل عرض از مبداء تصادفی ها بربينی كنندهاثرات پيش .4جدول 

تصادفیمدل عرض از مبداء 

سطح معناداري خطاي استاندارد ضریب ثابت اثر

1سطح 

001/0 01/0 01/0- اضطراب

001/0 09/0 98/0 لذت

سطح معناداري خي دو درجه آزادي مولفه واریانس  تصادفي اثر

001/0 022/182 18 10/0  میانگین کالس

08/0  تاثیرسطح اول

رابطه اضطراب و  شودمي طور که مشاهده از مبداء تصادفي است. همان ل عرضه دهنده نتایج مدئجدول فوق ارا
معنادار  001/0سطح  آموز( درعملکرد ریاضي دانش آموزان و همچنین رابطه لذت با عملکرد ریاضي )در سطح دانش

 هايکاهش واریانس در مدل حاضر و مدل اي براي محاسبه نسبتمدل غیر شرطي اساس و پایه ،که است. از آنجا
بعدي است. با مقایسه مولفه واریانس مدل مدل عرض از مبداء تصادفي و مدل غیر شرطي، شاخص نسبت کاهش 

آموز از فرمول در واریانس یا واریانس تبیین شده در سطح دانش
σ2 null model−σ2 estimated model 

σ2 null model

با اضافه  (.ودشمي مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسیم  )تفاضل واریانس براورده شده از واریانس شودمي استفاده 
. نسبت آموز کاهش یافته استهاي واریانس در سطح دانشآموز، مولفهن عامل اضطراب و لذت در سطح دانششد

آموز به صورت زیر به دست آمد:کاهش واریانس در سطح دانش
( 99/0 - 08/0 )/ 99/0 = 11/0

آموز توسط متغیر اضطراب و لذت از واریانس کل عملکرد ریاضي در سطح دانشدرصد  11که نشان مي دهد حدود 
. شودمي تبیین 
 براي پاسخ به این سوال مدل بعدي .ها مشابه است؟آیا رابطه بین عملکرد ریاضي دانش آموزان در بین کالس      

براي بررسي  ز و کالس اجرا شد.آموهاي تصادفي با متغیرهاي سطح دانشو شیب یعني مدل عرض از مبدا تصادفي
روابط بین عوامل فردي و عملکرد ریاضي، عوامل اضطراب و لذت در سطح دانش آموز و ساختار کالس در سطح 

بیني کننده وارد مدل شدند. مدرسه به عنوان پیش
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هاي و شيب ها برعملکرد دانش آموزان براي مدل عرض از مبدا تصادفیبينی كننده. اثرات پيش5جدول 

تصادفی

هاي تصادفیو شيب مدل عرض از مبدا تصادفی

سطح معناداري خطاي استاندارد ضریب اثرثابت

1سطح 

00/0 09/0 09/0- اضطراب

001/0 09/0 99/0 لذت

0سطح 

090/0 00/0 10/0 کیفیت درک شده از آموزش ریاضیات

008/0 00/0 11/0-  ها از ریاضیاتکالسيدرک نظر هم

001/0 09/0 11/0-  ادراک از تنبیه معلم

001/0 09/0 11/0-  رقابت درک شده

سطح معناداري خي دو درجه آزادي مولفه واریانس  اثرتصادفي

001/0 10/110 18 10/0 میانگین کالس

09/0  تاثیرسطح اول

در مدل ضرایب تصادفی با متغیرهاي سطح دانشآموز و کالس وارد مدل HLM شدند. چون هیچ فرضیهاي 
راجع به تفاوت بین کالسها در متغیرهاي پیشبینی کننده در این مطالعه وجود نداشت، لذا شیبها بین کالسها 

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 کالس در جدول 1 آمده است. نتایج  نشان میدهد که 
با واردکردن متغیر اضطراب و لذت در سطح اول و ادراك از محیط یادگیري کالس در سطح دوم، رابطه متغیرهاي 

اضطراب و لذت با عملکرد ریاضی در سطح اول همچنان معنادار است. مقدار ضریب همبستگی بین 
کالسی )ICC( برابر با 0/01 به دست آمد )0/1/)0/1+0/09(=0/01(. ضریب همبستگی بین کالسی بعد از اضافه 
شدن متغیرها در هر دو سطح کاهش یافته است. لذا میتوان گفت متغیرهاي ادراك از محیط یادگیري کالس در 
سطح کالس 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 کالس ریاضی و 
تجربه هیجان اضطراب و لذت در کالس 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 سیف،1989؛ موسوي نژاد، 1981؛ محمدي، 1921؛ ما، 

1111؛ اشکرافت و کرك، 0001؛ پکران و همکاران،0000؛ پکران و همکاران، 0011؛ همبري، 1188؛ زیدنر، 
1118؛ پینتریچ و دي گروت،1110؛ هاراکیویکز و همکاران، روزك، هالمن و هالک، 0010 و واین، 1180؛ 

ساراسون، 1188؛ فیلیپس، 0000؛ شونفلد، 1110؛ فنما، 1181 و گاال 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 الزم 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 کالس با عملکرد ریاضی دانش آموزان است. معلمان کالس 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 کالسی توسعه دهند )کرپ، 0001(. کالسی که در آن دانش 
آموزان کیفیت آموزش را باال 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 کالسها افزایش مییابد و این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهایی از جمله 

پژوهش بار و دریبن )1189( است. همچنین کالسی که در آن دانش آموزان داراي همکالسیهایی 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 )1111( بود. لذا معلمان به جاي تنبیه دانش آموزان و ایجاد هیجانات منفی در 

آنها، باید در تالش باشند تا به عنوان یک مربی و راهنما، رفتارهاي دانش آموزان را شکل دهند. رقابت درك شده 
در کالس 
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موزاني گونه تبیین کرد که دانش آتوان ایننیز رابطه منفي معناداري با عملکرد ریاضي داشت که این نتیجه را مي
هر دو تجربه هیجان مثبت و منفي را خواهند داشت و این یافته از ترکیب ساختار  ،کنندکالس را رقابتي تلقي ميکه 

ا ها بکند. در کالسي که دانش آموزان در درون گروههدفي مشارکتي و رقابتي حمایت در کالس درس حمایت مي
کنند و به دلیل ماهیت گروهي تر تلقي ميکالس را لذت بخش ،ها با هم رقابت دارندهم مشارکت و در بین گروه

( همسو است. نتایج این 1119شوند و این یافته با پژوهش سالوین )ها در موقع شکست کمتر مضطرب ميفعالیت
درک کیفیت آموزش و  به این ترتیب که ،ارزش تبیین کرد –توان با توجه به تئوري کنترلپژوهش را همچنین مي

در کالس ریاضي با کیفیت باال در آموزش و وجود  دهد.هاي فعالیت مثبت را شکل ميارزش ساالن،نظر هم
 لذا د.دهنهاي مرتبط با ریاضیات را شکل ميهاي مثبت فعالیتهاي عالقمند به موضوعات درسي، ارزشکالسيهم

ر شود. عالوه بدر ریاضیات مي ها باعث ارتقا لذت و کاهش کسليکالسيکیفیت ادراک شده از آموزش و نظر هم
بینند، با توجه به احساس کمک در یادگیري موضوعات و یافته مياین، دانش آموزاني که آموزش را روشن و سازمان

احساس شایستگي، ارزیابي کنترل باالتري دارند. درک کیفیت آموزش نه فقط لذت را افزایش و کسالت را کاهش 
دهد. همچنین تنبیه باعث افزایش ارزش پیامدهاي تبط با موضوع را نیز کاهش ميدهد، بلکه اضطراب و خشم مرمي

ویژه افزایش ارزش منفي شکست(. در نتیجه ما انتظار داریم که تنبیه درک شده از معلم به طور هشود )بپیشرفت مي
ارد که ر این مطلب دمثبت با اضطراب و خشم مرتبط باشد. نهایتا اینکه ساختار هدفي رقابتي در کالس داللت ب

موزاني که کالس ( لذا دانش آ1129موفقیت برخي دانش آموزان مستلزم شکست دیگران است )جانسون  و جانسون ،
ها يکالسدانند. در نتیجه رقابت درک شده در بین همفرصت موفق شدن خود را کم مي ،کنندرا رقابتي درک مي

باشد )مثل ارزش مثبت باالي موفقیت و ارزش منفي باالي شکست( باید به ارزش باالي پیامدهاي پیشرفت مرتبط 
و هیجان مرتبط با پیامد، از قبیل هیجانات مثبت حاصل موفقیت )مثل لذت( و هیجانات منفي حاصل شکست )مثل ،

 (. 0000دهد )پکران ،اضطراب( را افزایش مي
از ادراک دانش آموزان از محیط کالس تاثیر  در نهایت مطالعه حاضر نشان داد که هیجانات اضطراب و لذت       

فاوت است و این واریانس ها  متپذیرند. نتایج پژوهش همچنان نشان داد که هیجانات دانش آموزان در کالسمي
تواند توسط متغیرهاي کالسي و ادراک دانش آموزان از محیط کالس تبیین شود. نتایج این پژوهش ها ميبین کالس

بیان  رد کهاین نکته اهمیت دا ،گذار محیط بر شناخت و هیجان دانش آموزان بود. به هر حالاي اثرهمبتني بر جنبه
هاي نزدیک بر باورهاي کنترل و ارزش و هیجانات دانش آموزان را یک طرفه در نظر شود که ما اثرات محیط

ها از تواند بر ادراک آنزان همچنین ميلذا تجارب هیجاني دانش آمو .دانیمبلکه این روابط را دو طرفه مي ،گیریمنمي
ر هاي مختلف اثشود که آنها بر محیط خود به شیوهمحیط تاثیر بگذارد و تجارب هیجاني دانش آموزان باعث مي

هاي دیگري به منظور بررسي این اثرات متقابل ضروري است.  از طرفي در این لذا پژوهش .(0000بگذارند )پکران ،
بررسي سایر هیجانات از قبیل کسلي و خشم . بررسي قرار گرفت ن اضطراب و لذت موردمطالعه فقط دو هیجا

هاي سایر دروس همچنین بررسي این روابط در مورد کالس .تواند اطالعات مفیدي را در اختیار ما قرار دهدمي
.شودميتوصیه 
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