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چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر فضای شاد و خنثی کالس درس برر نرررد دانشآمرزاان بره برنامره
درسی آمزاد ریاضی بزد .رود این تحقیق شبه -آامایشی و اا نرز پیشآامرزن و پ آامرزن برا وررو
کنترل بزد .جامعه آماری شامل تمامی دانشآمزاان پسر دوم متزسطه رشته ریاضی و فیزیک در شهر ارومیره
بزد .با استفاد اا رود نمزنهویری هدفمند دو کالس هر یک به تعداد  20نفر و اا دو مدرسره غیرانتفراعی
انتخاب و بهصزرت تصادفی به دو ورو آامایش و کنتررل تقسریم شردند .بررای جمر آوری اطالعرات اا
پرسشنامه نررد به درس ریاضی ایکن استفاد شد .این پرسشنامه داری  24وزیة چهاروزینهای با طیف
لیکرت بزد .در این راستا ابتدا قبل اا اعمال هروزنه تغییر در بافت کالس درس ،پرسشنامة نررد نسربت
به ریاضی در دو ورو آامایش و کنترل تزای شد .سرس

در کرالس وررو آامرایش ،تغییراتری برا هردف

شادساای فضای آمزاشی صزرت ورفت .نتایج تحقیق نشان داد که نررد به ریاضری دانشآمرزاان وررو
آامایش مثبتتر اا ورو وزا است .الام به ذکر است با تزجه به ضریب اتای بهدستآمد میترزان اذعران
کرد که  86درصد این تغییر نررد ،مربزط به اثر متغیر مستقل است .در ادامة تحلیلهرا مشرخ

شرد کره

متغیر مستقل یا همان شادساای فضای کالس درس تزانسته است در همة متغیرهای نررد به برنامه درسی
آمزاد ریاضی تأثیروذار باشد.
واژههای کلیدی :فضای کالس شاد ،نررد ،برنامه درسی ،آمزاد ریاضی
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مقدمه
یکی اا مسائلی که همزار مسئزالن کشزر در سالهای اخیر بر آن تأکید داشتهاند ،مزضز
تحزل در نظام آمزاشی است ،اا این رو تغییر و بهبزد برنامههای درسی یکی اا ابزارهای عملیاتی
نمزدن این تحزالت است که هیچوقت البته بهتنهایی کافی نبزد است .در این راستا ،یکی اا
مزضزعات درسی که بیش اا سایر مزضزعات به آن تزجه میشزد ،درس ریاضی است.
دانشآمزاان در مدرسه با وجهی اا ریاضی برخزرد میکنند که با اندوی واقعی آنان ارتباط
چندانی ندارد .در چنین حالتی ،امینة بیزاری اا ریاضی در آنها به وجزد میآید که این اا
بزرگترین مزان یادویری ریاضی است (خاکباا و مزسی پزر.)1387 ،
با نراهی وذرا به نتایج ملی مطالعات تیمز در دور های مختلف مشاهد میشزد که عملکرد
دانشآمزاان دختر و پسر ایران اا تیمز  95تا  2007با  15نمر کاهش همرا بزد است ،که این
رقم کاهش برای پسران  29نمر وزاردشد است .افزون بر آن ،متزسط درصد پاسخهای صحیح
دانشآمزاان ایران بهکل سؤالهای ریاضیات و علزم تیمز  2007حدود  37درصد ،و متزسط درصد
پاسخ صحیح آنها به سؤاالت مطابق با برنامة درسی داد شد خزد حدود  40درصد وزاردشد
است ،که این رقم در مقایسه با متزسط درصد پاسخ صحیح دانشآمزاان کشزرهای شرکتکنند
(حدود  50درصد) نشاندهند عملکرد پایین دانشآمزاان ایران است (پژوهشرا مطالعات
آمزادوپرورد .)1388،این نتایج بیانرر این مزضز است که آمزاد ریاضیات در ایران هنزا
نتزانسته است به اهداف خزد دست یابد.
نتایج تحقیقات حاکی اا این است که یکی اا مهمترین عزامل مؤثر بر یادویری مزفقِ ریاضی
این است که دانشآمزاان بدانند ریاضی چه کاربردی در اندوی واقعی آنان دارد و نررشی صحیح
نسبت به آن داشته باشند (مارچی  .)2011 ،1ینیلماا ،2جزرجینر 3و اواون  )2007(4بین نررد
مثبت دانشآمزاان با عملکرد ریاضی رابطة قزی یافتند و اذعان میکنند که احساس و عاطفه در
آمزاد ریاضی ،مزضز بسیار مهمی است و میتزاند عزاملی اا قبیل اضطراب و هراس ریاضی،
لذت اا ریاضی ،اعتمادبهنف

ریاضی ،مزفقیت و شکست در ریاضی را ایجاد کند (صفزی،
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 .)1389همچنین ایکن1و لزئی  )2007(2نشان دادند نررد به ریاضی ،پیشبینی کنندة مزفقیت
تحصیلی در ریاضی است (نقل اا یار محمدی واصل ،رشید و بهرامی .)1393،استیدلی ،دراوز و
عارفه ( )2008خاطر نشان میکنند که یادویری و آمزاد ریاضیات بهعنزان یک اولزیت مهم
جهانی برای دانشآمزاان و معلمان درآمد است .بااینحال مشاهد میشزد درس ریاضی به سبب
ماهیت انتزاعی آن ،اا جانب دانشآمزاان مزرد بیتزجهی و بیمیلی قرار میویرد (پژوهشرا
مطالعات آمزادوپرورد .)1388،با تزجه به نقش اساسی ریاضیات در دوران کنزنی و لزوم تزجه
به آمزاد مؤثر این مفاهیم در دور های مختلف تحصیلی ،الام است که باانرریای اساسی در کم
و کیف آمزاد و تدری

ریاضیات در کشزر صزرت ویرد و برنامههای درسی آن تا حد ایادی

متحزل وردند و بیشک در سایه چنین تحزلی خزاهد بزد که میتزان شاهد پیشرفتهای
چشمویری در حزاة پیشرفت تحصیلی دانشآمزاان ایرانی در ریاضیات و اصالح نررد آنان به
این درس بزد.
مفهزم نررد که در دهة  1930بهعنزان اصطالحی مهم درروانشناسی اجتماعی مطرح شد
همچنان اا مزضزعات مهمی است که پژوهشرران به آن تزجه داشتهاند (کزیزمدجیان
وپالنیک .)2011،3آن چه مسلم است نررد یک شرط اساسی برای مزفقیت است؛ اما پرداختن به
ریشههای مفهزمی این واژ نیز میتزاند بسیار کمککنند باشد .اا سال  1918امانی که تزماس و
انانکی 4بحث پیرامزن نررد را آغاا نمزدند ،بحثهای ایادی بین روانشناسان در مزرد تعریف
و ساختار این مفهزم به وجزد آمد است .بااینحال اغلب روانشناسان به این باور رسید اند که
احساسات و عناصر ارایابیکنندة نررد ،دو مؤلفه مهم مفهزم نررد است ،و اصرار دارند که
نررد یک تمایل روانشناختی است که بهواسطة اراشیابی یک هزیت یا ماهیت خاص و با
درجات مختلفی اا عالقهمندی یا عدم عالقهمندی ،بیان میشزد (جزی  5و کیراکزسکی.)2015،6
اما در خصزص نررد به ریاضی و واکاوی مفهزم آن نیز تحقیقاتی صزرت ورفته است.

هانزال7
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 ،)2002دی مارتینز و ان ( ،)2001داسکالزجیانی 1و سیمسسزن ( )2000در این خصزص
فعالیتهای چشمریری انجام داد اند .دی ماتینز و ان 2دو رویکرد اصلی را در تعریف نررد
نسبت به ریاضی مطرح مینمایند .آنان بر این باورند که یک تعریف ساد  ،نررد را همسان با
تمایل فرد به ریاضی در نظر میویرد ،درحالیکه تعریفی جام تر بر سه مؤلفة اصلی نررد تأکید
دارد و نررد را پاسخ های عاطفی ،باورها و رفتار افراد نسبت به ریاضی میداند .ااآنجاییکه
نررد داری سه مؤلفه است اکی ( )1390بیان میکند که نررد به ریاضیات سااة پیچید ای است
که احساسات ،باورها و رفتارهای افراد به ریاضیات را در برمیویرد.
تاکنزن تحقیقات ایادی تأثیر نررد دانشآمزاان در کیفیت یادویری آنان در یک درس
خاص را بررسی و اثبات کرد اند (پزفام ،2005،رویستر ،هری

و شس  .)1999،3به نظر میرسد

نررد و عملکرد تحصیلی دانشآمزاان در ریاضیات تحت تأثیر عزاملی مختلفی است ،اا جمله
نز مزضزعات و مفاهیمی که تدری

میشزد و مدرسهای که دانشآمزاان در آن مشغزل به

یادویری هستند (وزدای کزنتز .)2010،عالو بر این در تحقیق دیرری که در مالزی صزرت ورفته
است تدری

معلم ،تخص

او ،جز کالس ،نررد دانشآمزاان نسبت به درس ریاضی و

اضطراب ااجمله عزامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآمزاان در ریاضیات است (محمد ،عقیل،
مصطفی ،الام و حمدان .)2012،یزسیماکی و ناسزن ،)2004( 4بسزیک ،)2006( 5ویلکینز و برند
( )2004سزان ،7بل ،فیلیس

6

و شانزن ( )2000و بسزیک ( )2007در تحقیقات خزد نررد و

باورهای معلمان را در کیفیت یادویری ریاضیات مؤثر میدانند .استیج )2000( 8چسبرو)2003( 9
هارکن  ،دامبرایز و مزرونی )2006( 10و اشزاینل ،میر و ترنر )2006( 11همری در تحقیقات خزد
به این نتیجه رسیدند که سبک و رفتار معلم در کیفیت یادویری ریاضی دانشآمزاان تأثیر دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Daskalogianni
2. DiMartino & Zn
3. Roysterm,harris,schoeps
4. Uusimaki & Nason
5. Beswick
6. Wilkins & Brand
7. Swan
8. Stage
9. Chesebro
10. Harkness, D’Ambrosio, & Morrone
11. Schweinle, Meyer, & Turner

تأثیر فضای شاد و خنثیِ کالس درس بر نررد89 ...

همچنین تاون اند1و دیرران ( )1998میچل ( ،)1999یزسف و تال ( ،)1999الیزت و دیرران
( ،)2001وایتن )2007( 2در تحقیقات خزد بر فنهای تدری

تأکید نمزدند .لزپز ،3لنت ،4براون

5

و وزر )1997( 6تاپیا و مارد ( ،)2001هانزال )2002( 7بر نقش پیشرفت و دستاورد تحصیلی
دانشآمزاان تأکید نمزدند .عالو بر این ،نتایج سایر تحقیقات حاکی اا تأثیروذاری متغیرهایی
همچزن اراشیابی ،نرردها و باورهای کنزنی دانشآمزا است (وزدای کزنتز .)2010،بر اساس
آنچه تاکنزن وفته شد میتزان عزامل مؤثر بر نررد دانشآمزاان به برنامه درسی ریاضی را در
هفت عامل ایر برشمرد:
محتزای آمزاشی ،تخص

معلم ،نرردها و باورهای معلمان ،نحز اراشیابی ،سبک تدری

و رفتار معلم ،پیشرفت دانشآمزاان و فضای آمزاشی.
فضای کالس درس بخش جداییناپذیری اا فرآیند یادویری است و به نحزی بر تمام معلمان
و دانشآمزاان تأثیر میوذارد .در طراحی خالقانة محیط کالس درس ،باید به این نکته تزجه
داشت که شرایط فیزیکی خاص و فضای اختصاص داد شد  ،میتزاند تأثیر مهمی بر نرردها،
رفتارها و حتی پیشرفتهای دانشآمزاان داشته باشد (مارد ،2007،ص  .)163تحقیقاتی که در
خصزص کارکرد برنامه درسی پنهان صزرت ورفته است حاکی اا آن است که محیط فیزیکی
کالس درس میتزاند تأثیر شررفی بر کیفیت یاد-دهی و یادویری داشته باشد .رنگ کالس،
پرد ها ،نحزة چیدن میز و صندلیها ،ترتیب نشستن شاوردان ،شرایط عمزمی کالس و نظافت آن،
همه در ارسال پیام مثبت یا منفی به شاوردان دربار انتظاراتی که اا آنها وجزد دارد و همچنین
ایجاد یک محیط شاد و لذتبخش نقش دارند (دیکسی ،1384 ،ص .)71
در نظامهای آمزاشی عزامل متعدد درونی و بیرونی در حال تضعیف شادی دانشآمزاان در
مدارس هستند که نهتنها کیفیت آمزاد و یادویری را تحتالشعا خزد قرار میدهند ،بلکه به
کیفیت اندوی افراد چه در حال و چه در آیند لطمه میانند .در مرحله اول عزامل بیرونی
همچزن افزایش نابرابری ،عدم تحمل دیرران و ورایش به خشزنت افراطی اا عزامل مهم ایجاد
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جزام غمرین است .بهتب آن ،مدارس نیز اا درون با پدید ای تحت عنزان آاار و اذیت دیرران
(دانش آمزاان) مزاجه میشزند و در همان امان نیز آماج حمالت خشزنتآمیز عزامل بیرونی قرار
میویرند .یکی دیرر اا عزامل بیرونی مزاجهه سری جهان پیرامزن ما با پیشرفتهای فناورانه است
که بهسرعت منجر به یک رقابت بیمزرد و تأکید ایاد بر انبز اطالعات شد است و درنهایت
منجر به یک مسابقة بیپایانی شد است که بهطزر فزایند ای بر یک سری اعداد و ارقام تأکید
میشزد؛ چه اانظر تزسعه اقتصادی یک کشزر و یا االحاظ پیامدهای آمزاشی .بدیهی است که در
چنین فضایی فرصت شاد بزدن اا دانش آمزاان ورفته میشزد (یزنسکز.)2016،
در مرحله دوم عوامل درونی همچزن محیطهای نامناسب یادویری ،بیتزجهی معلمان به
فرایند یادویری ،برنامههای درسی منسزخ و همچنین تأکید بیشااحد بر محتزا و آامزنهای
پیشرفت تحصیلی همه ااجمله مزاردی هستند که به ایجاد یک محیط ناشاد یادویری کمک کرد
است .نتایج پیمایش مربزط به مدارس شاد مبنایی را جهت تعیین  22معیار برای مدارس شاد ذیل
سه محزر افراد ،فرایندها و محیط مدرسه به وجزد آورد است .حدود  650پاسخ اا دانشآمزاان،
معلمان ،مدیران ،والدین و کارکنان مدرسه سراسر جهان در خصزص اینکه چه عزاملی باعث
ایجاد مدرسهای شاد یا غمرین میشزد ،چه عزاملی باعث جذاب شدن فرایند تدری

و یادویری

میشزد و اینکه چرزنه میتزانیم مدارس را بهوزنهای تغییر دهیم که دانشآمزاان احساس و
نررد خزبی داشته باشند ،جم آوری وردید .پاسخهای دریافتی منجر به رسیدن به سه عامل بسیار
مهم ایر وردید:


افراد



فرایندها



فضای آمزاشی

عامل افراد به هروزنه روابط انسانی و اجتماعی افراد در بافت مدرسه اشار دارد .روابط
اجتماعی و دوستی در بافت مدرسه یکی اا مهمترین عزاملی است که در ایجاد یک محیط
آمزاشی شاد میتزاند نقش تعیینکنند داشته باشد .در بعد فرایندها نیز عزاملی همچزن حجم کار
معقزل و عادالنة دانشآمزاان ،آاادی یادویرند  ،خالقیت و تعامل؛ محتزای آمزاشی مفید ،مرتبط و
جذاب میتزانند مزجبات شادابساای مدارس را ایجاد نمایند .در بعد فضای آمزاشی نیز
فضاهای کالسی مملز اا امکانات جذاب ،محیط یادویری ورم و صمیمی ،محیط امن فارغ اا
قلدری ،چشمانداا مدرسه و محیطهای یادویری باای_محزر میتزانند اثرات چشمریری بر
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شادساای کالس درس داشته باشند (یزنسکز.)2016،
در بعد فضای آمزاشی ،یکی اا مهمترین عزامل در تمرکز یافتن ذهن و داشتن شادی و
نشاط برای یادویری بهتر ،نزر و رنگ مناسب در فضاهای فیزیکی مدرسه بهویژ در کالسهای
درس است ،عنصر مهمی که در طراحی فضاهای آمزاشی به آن کمتر تزجه شد است ،ولی امروا
پژوهشهای محققان نشان داد که برای رسیدن به اهداف آمزاشی اا این مؤلفه نباید غافل بزد
(محمدی ،1389،ص  .)19کزهن 1و دیرران ( )1998بیان میدارند که رسانههای وروهی بهخزبی
اا کاربرد رنگ آوا هستند و به همین دلیل تلزیزیزنهای رنری ،ضمیمههای رنری در روانامهها،
مجلههای تمامرنری و باایهای کامسیزتری تا این انداا مزردتزجه قرارورفتهاند (نقل اا
مارد.)2007،
وجزد نزر طبیعی در کالس درس نیز اا اهمیت ایادی برخزردار است .روان فیلد)1999( 2
در پژوهش خزد نشان داد که دانشآمزاان مقط ابتدایی که در مدارس ساتل و واشنرتن مشغزل به
تحصیل بزدند و کالسهای آنها اا نزر کافی برخزردار بزد ،نسبت به دانشآمزاانی که در
کالسهای کمنزر تحصیل میکردند ،در آامزنهای ریاضی و خزاندن بهمراتب نمرات بهتری
کسب نمزدند (مارد ،2007،ص  .)169البته باید اذعان داشت نتایج تحقیقاتی که در امینة تأثیر
رنگ کالس بر کیفیت یادویری دانشآمزاان صزرت ورفته است بعضاً همسز نبزد و حتی
متناقض نیز میباشند (هرینز 3و دیرران.)2005،
عالو بر این ،صندلیهای راحت نیز در کالس درس دارای اهمیت ایادی است .صندلیهای
نامناسب باعث اا دست رفتن تمرکز در دانشآمزاان میشزد (وی .)1986 ،4این مسئله حتی ممکن
است مزجب به وجزد آمدن نرردهای منفی نسبت به معلم شزد (تسمر 5و ریچی.)1997 ،6

من7

( )1997در مزرد پژوهش خزد اینوزنه بیان میدارد که دانشآمزاانی که اا صندلیهای مدرن
(دارای قطعات جداشدنی) در کالس درس خزد استفاد مینمزدند تغییرات ایادی در نررد آنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cohen
2. Rosen Feld
3. Higgins
4. Gay
5. Tessmer
6. Richy
7. Mann
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به وجزد آمد .لیبل ،1980( 1ص  )22بهاختصار ،مسئله را اینچنین بیان میکند« :ذهن فقط تا وقتی
میتزاند امزر مختلف را به خاطر بسسارد که نشیمنوا انسان احساس راحتی داشته باشد».
لذا بر اساس آنچه تاکنزن وفته شد ،فضاهای آمزاشی عنصر بسیار مهمی در فرایند تعلیم و
تربیت بهحساب میآیند ،اما متأسفانه در کشزر ما به دالیل مختلف کمتر بهطزر تخصصی به این
مبحث پرداختهشد است و بهعنزان یکی اا حلقههای مغفزل در برنامههای درسی کشزر ما
خزدنمایی میکند .بنابراین با علم به این مزضز نرارندة این مقاله به دنبال بررسی این هدف مهم
است که آیا شادابساای فضای کالس درس دانشآمزاان در تغییر و بهبزد نررد آنان نسبت به
برنامة درسی آمزاد ریاضی تأثیر دارد؟

روش پژوهش
رود این تحقیق شبهآامایشی و اا نز پیشآامزن و پ آامزن با ورو کنترل است .جامعه
آماری شامل دانشآمزاان دوم متزسطه رشتة ریاضی_فیزیک در شهر ارومیه است .با تزجه با
ماهیت تحقیق و ضرورت انجام تغییرات در فضای کالس درس جهت اجرای متغیر مستقل اا
رود نمزنهویری در دسترس استفاد شد .بدین منظزر تعداد دو کالس اا مقط دوم متزسطه رشته
ریاضی_فیزیک با میانرین تعداد  20نفر ،اا دو مدرسة غیرانتفاعی انتخاب و بهطزر تصادفی در دو
ورو آامایش و کنترل تقسیم شدند .ابزار جم آوری اطالعات ،پرسشنامة نررد به درس ریاضی
ایکن ( )1978بزد .این پرسشنامه داری  24وزیة چهاروزینهای با طیف لیکرت است .نمرة 58
نقطه برد این مقیاس است ،نمرات کمتر اا آن نشانرر نررد منفی به ریاضی و نمرات باالی آن
نشاندهندة نررد مثبت به آن است .پایایی کل پرسشنامه  0/90بزد که به رود بااآامایی 0/94
محاسبهشد است .این پرسشنامه در تحقیقات مختلفی در ایران استفاد شد است .بهعنزان مثال
پایایی آن در تحقیق اکی ( ،0/81 )1390در تحقیق فراهانی و کرامتی ( 0/91 )1381و در تحقیق
مزسزی ( 0/96 )1391وزاردشد است.
رود اجرای کار بدینصزرت بزد که ابتدا قبل اا اعمال هروزنه تغییر در بافت کالس
درس ،پرسشنامة نررد نسبت به ریاضی در دو ورو آامایش و کنترل بدون اینکه افراد دو ورو
اا جریان تحقیق و شکلویری این دو ورو مطل شزند ،تزای شد .پ

اا وذشت  40روا اا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lieble
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اجرای اول پرسشنامه و در فاصلة تعطیالت نزروا در کالس ورو آامایش تغییراتی ااجمله تغییر
رنگ کالس اا کرمی به آبی آسمانی با استفاد اا مالتی کالر ،تغییر رنگ پنجر ها اا قهز ای سزخته
به آبی پررنگ (جهت سنخیت با رنگ دیزار) ،تهیه و نصب پردة آبیرنگ با ولهای رنری برای
کالس ،نصب ساعت دیزاری طرحدار ،نصب روانامههای دیزاری بر روی دیزار کالس ،نصب
تصاویر دانشآمزاان در قسمت ورودی کالس ،استفاد ااولهای طبیعی در کالس و همچنین
نظافت کلی کالس صزرت ورفت .الام به ذکر است که در فضای کالس ورو کنترل که در یک
مدرسه دیرر واق بزد ،هیچ تغییری صزرت نررفت .درنهایت پ

اا وذشت دو ما و تداوم

حضزر دانشآمزاان ورو آامایش در کالس جدید ،مجدداً پرسشنامة نررد به ریاضی در هر دو
ورو اجرا شد و داد های آن به کمک آمار تزصیفی و آمار استنباطی همچزن تحلیل کزواریان
چند متغیر تحلیل شد.

یافتهها
در این قسمت داد های تزصیفی و استنباطی مربزط به آامزن فرضیه وزاردشد است .الام
به ذکر است که پیش اا انجام تحلیلهای اصلی ،اا نرمال بزدن تزای داد ها با استفاد اا آامزن
کزلمزوروف -اسمیرنف اطمینان حاصل شد.
شادابسازی فضای کالس درس بر نگرش دانشآموزان به برنامةدرسی آموزش ریاضی
تأثیر دارد.
مطابق جدول ایر ،میانرین پیشآامزن در ورو آامایش  58/42است که بعد اا اجرای متغیر
مستقل به  67/9رسید است ،لیکن در ورو کنترل تغییر چندانی رخ نداد است .به این صزرت که
میانرین در ورو کنترل در پیشآامزن 56/40 ،بزد که در پ آامزن به  55/12تغییریافته است.
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جدول شماره  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات گروهها در متغیر نگرش
به برنامه درسی آموزش ریاضی به همراه مؤلفههای آن

شاخ

ورو آامایش

آماری

متغیر

پیشآامزن

پ آامزن

ورو کنترل

میانرین

انحراف استاندارد

میانرین

انحراف استاندارد

لذت بردن

10/32

1/75

11/28

2/20

اهمیت

13/54

1/34

12/68

1/70

انریزد

20/24

2/65

17/21

2/91

ترس و نررانی

14/29

2/21

15/20

1/59

کل

58/42

5/26

56/40

6/2

لذت بردن

12/25

1/68

10/82

1/94

اهمیت

16/18

2/46

12/12

1/39

انریزد

21/94

2/51

16/65

2/2

ترس و نررانی

17/43

1/96

15/49

1/44

کل

67/9

7/59

55/12

5/85

بهمنظزر تحلیل داد های پژوهش ،تحلیل کزواریان
اا تحلیل کزواریان

چند متغیر استفاد شد .جهت استفاد

ابتدا مفروضههای آن بررسی و اا برقراری شرایط الام برای انجام تحلیل

اطمینان حاصل شد .با تزجه به برقراری مفروضههای تحلیل کزواریان  ،اا جمله همسانی
واریان ها ،شیبخط رورسیزن و نرمال بزدن تزای داد ها ،استفاد اا تحلیل کزواریان

برای

داد های حاصل اا بررسی نررد دانشآمزاان دو ورو به درس ریاضیات بالمان بزد .نتایج در
جدول شمارة  2آورد شد است.
جدول  .2آزمون کوواریانس چند متغیره برای متغیر نگرش به برنامه درسی آموزش ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل
شاخ

های آماری
المبدا ویلکز

F

سطح معنیداری

ضریب اتا

تزان

منب
ورو

نتایج حاصل اا تحلیل کزواریان

0/453

17/84

0/001

0/86

100

چند متغیر در جدول  2حاکی اا این است که دو ورو

کنترل و آامایش اا نظر نررد به برنامة درسی آمزاد ریاضی با هم متفاوت هستند و میتزان
وفت که متغیر مستقل (شاداب ساای فضای کالس) بر نررد دانشآمزاان به برنامه درسی
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آمزاد ریاضی تأثیروذار بزد است .الام به ذکر است با تزجه به ضریب اتای بهدستآمد
میتزان اذعان کرد که  86درصد این تغییر نررد ،مربزط به اثر متغیر مستقل است .در ادامه جهت
بررسی تأثیر متغیر مستقل در هر یک اا مؤلفههای نررد به برنامه درسی آمزاد ریاضی اا تحلیل
کزواریان

تک متغیر استفاد شد است.
جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در مؤلفههای نگرش
به برنامه درسی آموزش ریاضی در دو گروه کنترل و آزمایش

شاخ

آماری

مجمز

درجه

میانرین

مجذورات

آاادی

مجذورات

32/10

1

32/10

15/64

اهمیت

28/19

1

28/19

17/52

0/001

انریزد

22/41

1

22/41

8/71

0/001

45/29

1

45/29

6/95

0/001

0/39

92/86

1

92/86

30/65

0/001

0/55

100

مناب متغیر وابسته
لذت بردن

متغیرهای
همسراد

ترس و
نررانی
لذت بردن

ورو

F

سطح

ضریب

معنیداری

اتا

0/001

0/44

0/97

0/46

0/94

0/36

0/94
0/95

تزان

اهمیت

81/29

1

81/29

31/23

0/001

0/60

100

انریزد

64/87

1

64/87

13/16

0/001

0/47

0/98

128/56

1

128/56

14/36

0/001

0/44

0/99

ترس و
نررانی

نتایج بهدستآمد در جردول  3برا در نظرر وررفتن نمررات پیشآامرزن برهعنزان متغیرهرای
همسراد ،نشان میدهد که تفاوت دو ورو در مؤلفههای چهاروانرة نرررد بره ریاضریات نیرز در
سطح  p < 0/001معنیدار است .به عبارت دیرر میتزان اشار کررد کره متغیرر مسرتقل یرا همران
شادابساای فضای کالس درس تزانسته است در همة مؤلفههای نررد به برنامة درسی آمرزاد
ریاضی تأثیر برذارد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فضای شاد کالس درس بر نررد دانشآمزاان به برنامة
درسی آمزاد ریاضی صزرت ورفت .با تزجه به آنچه تاکنزن به آن پرداخته شد و بر اساس
داد های این تحقیق ،مشخ

شد که شادابساای فضای آمزاشی میتزاند بر نررد دانشآمزاان

به ریاضی تأثیر مثبتی داشته باشد .دانشآمزاانی که قبالً نررد نسبتاً منفی به درس ریاضی و
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مؤلفههای پیرامزن آن داشتند ،با تغییر در محیط آمزاشی و عناصر مختلف آن ،تغییر چشمویری در
نررد آنها به وجزد آمد .بهوزنهای که  0/86این تغییر نررد مربزط به تغییرات صزرت ورفته
در محیط آمزاشی بزد .تاکنزن تحقیقات ایادی در حزا های علمی مختلف اا معماری ورفته تا
رشتههای علزم تربیتی و روانشناسی در خصزص اهمیت فضای آمزاشی و متغیرهای مزجزد در
آن و تأثیر آنها بر یادویری دانشآمزاان صزرت ورفته است که بخش اعظمی اا نتایج آنها همسز
با نتایج این تحقیق است.
در تبیین یافتههای این پژوهش میتزان اذعان نمزد که فضاهای آمزاشی و عناصر مزجزد در
آن بر عملکرد شناختی و عاطفی دانش آمزاان تأثیروذار است .فضای شاد بر بعد عاطفی
دانشآمزاان تأثیر مثبت دارد و بعد عاطفی نیز به نزبة خزد بعد شناختی دانشآمزاان را تحت تأثیر
قرار میدهد .امروا عصبشناسان حزاة عاطفی به این نتیجه رسید اند که عزاطف دارای یک
عملکرد تلفیقی قدرتمند است که بر تمام اندیشهها ،نرردها و فعالیتهای انسان اثری نافذ و
فراویر دارد .لذا میتزان نتیجه ورفت که تغییر در عناصر فضای آمزاشی بعد عاطفی و نررشی
دانش آمزاان را تحت تأثیر قرار داد و این امر مزجب شد است تا نررد آنان به برنامةدرسی
آمزاد ریاضیات تا حد چشمریری دستخزد تغییر وردد .اا طرف دیرر افزایش ابعاد هنری و
ایباییشناسی کالس درس و به نزعی تلفیق هنر و مؤلفههای آن با جریان تدری

معلم و یادویری

دانشآمزاان در شکلویری نتیجة این تحقیق مؤثر بزد است .درواق امانی که دانشآمزاان در
یک محیط هنری آمزاد میبینند به آنان فرصت داد میشزد تا اا فرصتهای متنز یادویری
استفاد نمایند (لی و هید ،2008،1واکر ،تبزن و ویلسک .)2011،2در جریان این تحقیق دانشآمزاان
اا طریق ادراک بصری پدید هایی که در فضای کالس درس وجزد داشت به ح
نائل شدند و تزانستند به قلمرو باالتری اا این ح

ایباییشناسی

وارد شزند و همین امر بر نررد آنان

تأثیروذار بزد .نتایج این تحقیق همسز با تحقیق سانتراک ( )1976است که در تحقیق خزد به این
نتیجه رسید است که دانشآمزاانی که در محیطهای شاد به یادویری میپردااند نسبت به
دانشآمزاانی که در محیطهای غمرین و بیروح به یادویری میپردااند ،امان بیشتری را صرف
یادویری میکنند .نتایج این تحقیق بهنزعی با تحقیقات روان فیلد ( )1999و من ( )1997همسز
است .روان فیلد بر تأثیر نزر کافی در فضای کالس بر یادویری و پیشرفت تحصیلی دانشآمزاان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Leigh and Heid

1.

Tabone, and Weltsek

2.
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تأکید نمزد است .من ( )1997نیز پژوهشی انجام داد است که در آن دانشآمزاان اا صندلیهای
مدرن (دارای قطعات جداشدنی) در کالس درس خزد استفاد مینمزدند و وجزد این صندلیها
منجر به ایجاد تغییرات وسترد ای در نررد آنان به مزضزعات درسی شد .نتایج این تحقیق با
یافتههای معین پزر ،نصر اصفهانی و ساعدی ( )1392نیز همسز است .آنان در تحقیق خزد به این
نتیجه رسیدند که رابطة معنیداری بین متغیرهای محیط فیزیکی و نرررد معلرم وجزد دارد و
نررد معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانشآمزاان را تحرت ترأثیر قررار میدهد .در همین راستا
مختاری ،قاعد ،امینی و متقی ( )2014نیز در تحقیق خزد بر اهمیت نقش عناصر محیط فیزیکی بر
یادویری دانشآمزاان و فرایندهای مفهزمی استفاد کنندوان اا این فضاهای آمزاشی تأکید نمزدند.
بیتن ،داکی و استروون ( )2012نیز بر تأثیر محیطهای یادویری متفاوت بر انریز دانشآمزاان به
یادویری و پیشرفت تحصیلی آنان اذعان کرد است .لذا نتایج این تحقیق با اغلب این تحقیقات
کامالً همسز و هم جهت است.
بر اساس یافتههای این پژوهش به دستاندرکاران نظام آمزاشی ،مدیران و معلمان پیشنهاد
میوردد که عنصر فضای آمزاشی را بهعنزان یک امر مهم و جدی تلقی نمایند و باور داشته باشند
که یادویری در خأل صزرت نمیویرد بلکه یادویری در فضاهای آمزاشی محقق میشزد .هرانداا
این فضاها همسز با استانداردهای ملی و بینالمللی باشد ،به همان انداا فرایند یاد-دهی و
یادویری با سرعت و کیفیت باالتری محقق خزاهد شد .اا طرف دیرر پیشنهاد میوردد بر خلق
یک فضای آمزاشی شاد تمرکز داشته باشند .با اندکی تغییر در طراحی و سااماندهی فضاهای
مدرسه میتزان تا حدی به این مهم نائل شد .همزار در طراحی و سااماندهی دسترا های
آمزاشی ،به جنبههای هنری و ایباییشناسی مدرسه باید بهطزرجدی تزجه شزد .با تأکید بر این
مهم ،دانشآمزاان قادر خزاهند بزد به ادراکات ،احساسات و اندیشههای خزد اا طریق مؤلفههایی
همچزن رنگ ،صدای مزسیقی ،عناصر بصری مزجزد در فضای آمزاشی و یا عبارات نزشتهشد ،
شکل و جهت دهند .لذا بدیهی است که مدارس امروای باید فضاهای آمزاشی خزد را بهوزنهای
طراحی و اصالح نمایند که همسز با خزاست و تمایالت دانشآمزاان باشد که بهوزنهای بتزاند
آنها را به خزد جذب نماید (بزتینگ ،2004،1ص  )12و شرایطی را فراهم آورند که نه تنها
دانش آمزاان در چنین فضاهایی بتزانند به مناب متنز اطالعاتی و مزاد آمزاشی متنز دسترسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bunting
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راحتی داشته باشند ،بلکه اا این مهمتر به محیطی که قسمت اعظمی اا وقت آنها در آنجا
میو ذرد ،احساس و نررد مثبتی داشته باشند تا این احساس مثبت درنهایت منجر به پیشرفت
تحصیلی آنها وردد.
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The Effect of Happy and Neutral Classroom Atmosperes
on Students' Attitude Toward Mathematics Curriculum
Sirous Asadian1
Azarbaijan Shahid Madani University

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of happy and
neutral classroom atmospheres on the students' attitude toward
mathematics curriculum. The research method was quasi-experimental
with pre-test, post-test and control group. The statistical population of the
study included all the male high school students (grade two) in the field
of mathematics and physics in Urmia. Given the nature of the research,
purposive sampling method was used. For this purpose, two classes of 20
students from two non-public schools were selected and assigned
randomly to the experimental and control groups. To collect data, Aiken
questionnaire for assessing students’ attitude towards mathematics
curriculum was used. The results of the research showed that there is a
significant difference between the attitudes toward the math curriculum
of students in both groups and based on the results of Mancova analysis
0.86 of attitude change was related to changes in the learning
environment.
Keywords: Attitude, classroom atmosphere, curriculum, math
education
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