
  

   

  

آموزان و اولیاي سازي  مدارس از دیدگاه دانشبررسی عوامل مؤثر در شاداب

  با تاکید بر توسعۀ فرهنگی: مدرسه

  3لیال برزمینی، 2سهیال هاشمی، 1صمد ایزدی

  �/�/: تاریخ پذیرش  �//: تاریخ دریافت

  

  چکیده

سازی مدارس دورۀ راهنمایی دخترانۀ استان مؤثر در شاداب هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل

روش . است) مدیران، معلمان، مربیان تربیتی( آموزان و اولیای مدرسهگلستان از دیدگاه دانش

آموزان، مدیران، معلمان و آماری شامل دانش ۀجامع. یابی استپژوهش توصیفی از نوع زمینه

حجم نمونه متناسب با حجم جامعه . ورش استان گلستان استمربیان تربیتی اداره کل آموزش و پر

مربی تربیتی به  170معلم و 310مدیر، 170آموز، دانش 380و با استفاده از جدول مورگان شامل

نتایج حاصل از تجزیه . ابزار این پژوهش پرسشنامه است. ای انتخاب شدندگیری طبقهروش نمونه

آموزان و اولیای مدرسه عوامل چهارگانۀ مورد بررسی دانش ها حاکی از آن است کهو تحلیل داده

شود به دانند ولی بین دیدگاه آنان تفاوت معناداری مشاهده میسازی مدارس مؤثر میرا در شاداب

آموزان عوامل اجتماعی ـ فرهنگی دارای بیشترین و عوامل سازمانی این صورت که از نظر دانش

اداب سازی مدارس و از نظر اولیای مدرسه عوامل کالبدی دارای دارای کمترین میزان تأثیر در ش

  .سازی مدارس هستندبیشترین و عوامل آموزشی دارای کمترین میزان تأثیر در شاداب

سازی، عوامل فیزیکی، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی و شاداب :واژگان کلیدي

  .فرهنگی

  مقدمه 

ش در بهسازی و توسعۀ زندگی فردی و اجتماعی موجب شده اهمیت و نقش آموزش و پرور

دهنده، پویا و آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشداست که جامعه و اولیای دانش

یکى از اهداف تعلیم و تربیت فراهم . های بالقوۀ فرزندان آنان باشدساز پرورش استعدادزمینه

گیرى عدادهایى است که بخش عمده آن در مدرسه پیکردن شرایط مساعد براى شکوفایى است

                                                

 )S.izadi@umz.ac.com( دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران. 1

 ار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندراناستادی. 2

  ریزی آموزشیکارشناس ارشد برنامه. 3
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هاي آینده، باید محیطی سالم و پویا مدرسه به عنوان مهمترین جایگاه حضور نسل. شودمى

یکی از موضوعات مهم که امروزه دربارۀ آن بحثهاي بسیار شده است موضوع . باشد

 ).1،2000باس(سازي مدارس است  شاداب
شوق زندگی کردن را به دانش آموزان «جدید این است که  سرلوحۀ تعلیم و تربیت قرن

حقیقت رشد پایدار ما در گرو شادي پایدار است و این پس باید معتقد باشیم که در» بیاموزیم

تواند شوق زندگی را به دانش مدرسه شاد می. شادي باید در مدارس ایجاد و مدیریت شود

یات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی نشاط و شادابی یکی از خلق. آموزان هدیه دهد

  ).1384صباغیان، (کند در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازي می

افزاید، انگیزد، بر آگاهی او میمیمعتقد است شادي فعالیت فرد را بر) 1993( وینهوون

رونق  کند، شادي مشارکت راکند و روابط اجتماعی را تسهیل میخالقیت وي را تقویت می

شاد زیستن و شادابی همانند . شودبخشد و موجب حفظ سالمتی و طول عمر افراد میمی

جسمانی را تأمین  که سالمت روانی وتغذیۀ خوب، محبت و امنیت، حائز اهمیت است چرا

شادابی در . هاي بهداشت روانی استاحساس رضایت، شادي و شادابی از شاخص. کندمی

حضور در . اي از عوامل در آن تأثیر دارندنیست، بلکه مجموعهعلتی مدارس به صورت تک

مراسم و اماکن مذهبی، ارتباط با خدا، اعتقاد به دین و توجه به معنویات از جمله عوامل 

  ).2005، 3؛ موکرجیو بران1990، 2پولوما و پندلتون(مذهبی و معنوي شادي به شمار می آیند 

جتماعی و روابط دوستانه، خانواده، عشق و موفقیت و تأئید اجتماعی، ارتباطات ا

) 1996( 5آرگایل). 4،2001مایرز( صمیمیت از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادي هستند

هاي جمعی، تفریح و نحوۀ گذراندن اوقات توسعۀ علمی و فرهنگی، تحصیالت، هنر و رسانه

روانی، جسـمانی و هاي فراغت را از منابع و عوامل شادي ذکر می کند که داراي جنبه

با عنایت به این دیدگاه که توسعۀ علمی و فرهنگی از عوامل و . اجتـماعی و فرهنگی هستند

منابع شادي و شادکامی تلقی می شود، پرداختن به آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز، 

  ). 1380فردرو، (هاي عمدۀ توسعۀ فرهنگی است  ازجمله شاخص

                                                

١.Bass 
١. Poloma  &  Pendelton 
٢. Mookerjee &  Beron 
٣. Meyers 
٤. Argyle 
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سند  جهتفرهنگی در ۀبررسی الگوي مدیریت توسعنیز در ) 1389(آذريقدمی و 

گسترش آموزش و یادگیري بیانگر تحقق : دست یافتند که این نتایج هب 1404انداز  چشم

دموکراسی در جامعه است و  افزایش سطح آموزش، علم، پژوهش و بینش عوامل موثر در 

انداز  سند چشم 5 ندب. تربیت انسان کیفی و انسان کیفی محور اصلی توسعه فرهنگی است

فعال، «: ایرانیان را با این خصوصیات معرفی می کند 1404در سال هاي مردم ایران  ویژگی

مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحیۀ تعاون و  پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مسئولیت

» ه ایرانی بودنسازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر ب

هاي فرهنگی نقش مؤثر دارد،  ها و شرایط ساختاري که در پیدایی این ویژگییکی از مکانیسم

سازي بنابراین از یک سو عوامل فرهنگی و اجتماعی در شاداب. مدارس کارآمد و شاداب است

هاي گیري ویژگیشاداب و کارآمد در شکلمدارس تأثیرگذار است و از سوي دیگر مدارس 

  .حائز اهمیتی دارند نقش 1404انداز ایران ل در سند چشمآفرهنگی افراد ایده

فرهنگی سازي مدارس، به نقش عوامل اجتماعی ـعوامل شادابزمینۀدر) 1999( کنلی

تقویت عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در مدارس از قبیل برگزاري : اشاره دارد و معتقد است

-ا همراه با شادي و سرور و آموزش والدین براي شادابههاي موزیک، برگزاري جشنکالس

سازي مدارس و فراهم کردن محیطی سالم به منظور تواند درشادابسازي محیط منزل می

    .یادگیري هرچه بهتر دانش آموزان مؤثر باشد

، 1960هاي مربوط به شادمانی از دهۀ با اشاره به افزایش پژوهش) 1381( میرشاه جعفري

ها به به این ترتیب که برخی از پژوهش. کندري اساسی را از آنها استخراج میگیسه جهت

اند برخی دیگر، عوامل مؤثر بر شادمانی را مدنظر قرار داده. اندسنجش میزان شادمانی پرداخته

  . اندهاي افزایش شادمانی پرداختهو گروهی به ارزیابی شیوه

  عوامل مؤثر بر شادابی مدارس

اي از عوامل آموزشی، کالبدي، بلکه مجموعه. علتی نیستارس بصورت تکشادابی در مد

 . اجتماعی و فرهنگی و سازمانی در آن تأثیر دارند
محیط . اي برخوردار استمحیط براي انسان ها از اهمیت ویژه. عوامل فیزیکی. 1

ب زمینه را مدرسه زیبا و جذا. فیزیکی، بر احساسات و چگونگی ارتباط بر دیگران تأثیر دارد

کند و مدرسه نامناسب نیز شوق و اشتیاق در ها تسهیل میبراي یادگیري و شکوفایی استعداد

در آموزش . دهدرساند و امکان پویایی و بالندگی را کاهش میآموزان را به حداقل میدانش
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 شناختی در اولویت قرارانگیز، محیط فیزیکی کالس از نظر پردازش روانی و زیبایینشاط

  ).1377لنگستر، (چیز مثل یک کالس ایستا کسل کننده نیست گیرد، زیرا هیچ می

عالوه بر اهمیت وضعیت فیزیکی کالس بر قابلیت استفادۀ ) 1993(آرتور و همکاران 

آن ها معتقد هستند اهمیت حیاتی وضعیت فیزیکی . کنندمنظوره از کالس نیز تأکید میچند

آموزان و معلم مدت زیادي از عمر خود را در شود که دانشکالس و مدرسه از آنجا ناشی می

 . گذرانندمدرسه می
ها در به نقش رنگ) 1375(اکبرزاده . رنگ از عوامل فیزیکی مؤثر است. رنگ.  1-1

به نقش و تأثیر ) 1388( آیتن. کندها اشاره میتکریم و کرنش انسان نسبت به خالق زیبایی

شوند و این تغییر اي که موجب تغییر رفتار میپردازد، به گونهیها در روح و روان آدمی مرنگ

  .سبب ایجاد تحوالتی در شخصیت افراد می شود 

آموزان با یکدیگر و همچنین براي ارتباط و تعامل بیشتر دانش. هاچیدمان صندلی. 1-2

اي ورت دایرهها به صآموزان بهتر است چینش نیمکتچهرۀ معلم با دانشبهارتباط مؤثر و چهره

 .باشد» U«یا به شکل
شود بلکه بر عملکرد آموزان میتنها موجب ارتقاي سالمتی دانشنور طبیعی نه. نور. 1-3

حاکی از آن است که عملکرد تحصیلی ) 2001(مطالعات نیسا . گذاردها نیز تأثیر میآن

انش آموزانی که مدرسۀ کنند نسبت به دآموزانی که بیشترین استفاده را از نور طبیعی می دانش

درصد  83به طور کلی در فرآیند یادگیري، . مند است، بهتر استآنها از نور طبیعی کمتر بهره

بنابراین، اگرعمل ). 1377پور، ذوفن و لطفی( گیرد یادگیري به وسیله حس بینایی صورت می

مدرسه، عبارت از هدف تأمین روشنایی در. رو شود، یادگیري کم می شودبهدیدن با اشکال رو

به بهترین وجه و با حداقل زحمت و کوشش باشد تا نیروي » دیدن«محیطی است که درآن، 

آموزان، صرف جذب اطالعات و فرایند یادگیري شود، نه اینکه این نیرو براي مبارزه با  دانش

 البته باید یادآوري کنیم که. اشکاالت دیدن ـ که درمحیط کم نور وجود دارد ـ صرف شود

 ) 1377پور، معین( .هنگام انجام هر فعالیتی، میزان نور مورد نیاز متفاوت است
آید، اما اي به نظر میظاهر امر سادهپوشش به: آموزان و معلمانپوشش دانش. 4 -1

اند که از نظر علمی و اخالقی بایدآراسته و درواقع چنین نیست برخی از معلمان بر این عقیده

جه به ظواهر از جمله رعایت شأن معلمی در پوشش وآرایش یا پیرایش از توانمند باشند و تو

) 1386( اکبرزاده و حقیقی. اما این پندار ناصواب وخطاست. اهمیت چندانی بر خوردار نیست

کنند در تحقیقی به این مهم اشاره می کنند که فراگیران حتی دربارۀ پوشش معلم موشکافی می
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پوشش لباس و رنگ «. پذیرنداشته باشد از او تاثیر چندانی نمیمرتب دو اگر معلم ظاهري نا

-بخش و خوشایندي براي کارکنان و دانشدست باید به نحوي باشد که احساس لذتیک

 ).42، ص 1386اکبرزاده، حقیقی، (» آموزان ایجاد نماید
هاي  ترین نیازهاي بشر که جزء شرط از ضروري. تأسیسات و امکانات ورزشی. 1-5

رود، آرامش خاطر، احساس امنیت، شادابی و نشاط است و  لی بهداشت روانی به شمار میاص

معتقد است که ورزش، از ) 1387( افرو. یابی به این امر مهم است هاي دست ورزش یکی از راه

آور؛ و از سوي دیگر با کاستن فشارهاي عضالنی و  انگیز و نشاط سویی با ایجاد محیطی فرح 

. شود ستی و کسالت، فشارهاي روانی را مهار و باعث احساس شادي و نشاط میاز بین بردن س

ورزش و تحرک بدنی را عامل دستیابی به توانایی، نشاط و سالمتی بیشتر ) 1383( اصفهانی

کند شود و به افراد کمک میورزش کردن به طور مرتب باعث طوالنی شدن عمر می. داندمی

پیشه، سرشت و دلحلم( د و احساس ذوق و بهبودي نمایندکه از زندگی لذت بیشتري ببرن

توان به کم کردن و از بین بردن آثار ورزش می درخصوص) 1384( از نظر شادزي). 1377

معتقد است که ) 1370( وود. ها، افزایش قدرت دفاعی بدن اشاره کردفشارهاي روحی، استرس

ورزش . ن براي همگان بهبود می بخشدورزش و تحرک بدنی کیفیت زندگی را در تمام سنی

 .کندبخشد و عمر را طوالنی میبه زندگی رنگ شادي می
خواندن کتاب سبب دانایی، . هاي غنیکتابخانه، سالن مطالعه، کارگاه وآزمایشگاه. 1-6

اشرفی ریزي، ( شودنفس، آرامش، لذت و شادي و سرگرمی میبهاستحکام عقاید، اعتماد

هاي غنی ناتی مانند کتابخانه و سالن مطالعه و کارگاه و آزمایشگاهوجود امکا). 1383

 .داردمیآموزان را به فعالیت و کنجکاوي وا دانش
هاي مدرسۀ خوب را داشتن فضاي یکی از شاخصه) 1388( نوروززاده. فضاي سبز. 1-7

ن گلدان داند، وي معتقد است، ایجاد فضاي سبز، کاشت درخت، قراردادشاد و محیط زیبا می

 .آموزان تأثیر مثبت دارد ها در روحیه دانشو سبزه در سالن
هاي سطوح و ابعاد در ارتباط با چگونگی ویژگی: فضاي مناسب کالس درس.. 1-8

توان گفت که دیوارهاي کالس باید خشک، بدون درز، صاف و  ظاهري کالس، به طور کلی می

دیوار کالسها باید ساده باشد . ست از سنگ باشدمتر قابل شستشو و بهتر ا 5/1حداقل تا ارتفاع 

کف کالسها باید قابل شستشو، مسطح و بدون درز باشد؛ . غبار روي آن جمع نشودوتا گرد

.  این نکات دربارۀ سقف نیز باید رعایت شود. همچنین ضروري است، لغزنده و مرطوب نباشد

اشکال مربع، مدور یا بیضی  .شکل مستطیل یا ذوزنقه، بهترین شکل براي کالس درس است
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کند و  دار، نقاط کانونی ایجاد می انحناهاي بزرگ مساحت. از لحاظ صوتی مناسب نیست... و

  ). 1377پور ،معین(مانعی بزرگ براي شنیدن صداست 

به عبارت دیگر، . متر مکعب هوا الزم است 5/5متر مربع زمین و  5/1آموز  براي هر دانش

. متر داشته باشد 4متر و ارتفاع  7تا  6متر و عرض  8د ابعادي به طول نفري، بای 30یک کالس 

آموزان مد نظر  بنابراین، در انتخاب مکانی براي کالس، باید حجم کالس و تعداد دانش

 ).همان(قرارگیرد 
یکی دیگر از عوامل مؤثر در : سیستم گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع.  1-9

توجهی به آن سبب افت در راي تولید گرما و سرماست که کمیادگیري، تجهیزات مناسب ب

 16-18اساس گزارش مؤسسۀ استاندارد ایران، حرارت بر. یادگیري و آسیبهاي جانی شود

همان (گراد براي کالس درس مناسب و جریان داشتن هوا براي آن ضروري است  درجۀ سانتی

ر کالس جریان داشته باشد و تنفس اکسیژن دتهویۀ هوا باعث می شود هواي تازه و پر). 

تر انجام گردد و نتیجۀ آن نشاط و سرزندگی و دور شدن حالت رخوت و کسالت از راحت

 .دانش آموزان است

  عوامل آموزشی.  2

توان به منزلۀ چه روش تدریس واحدي را نمیاگر: هاي تدریس فعال و مشارکتی روش. 2-1

فت بهترین روش تدریس روشی است که براي توان گبهترین روش معرفی نمود اما می

تر باشد و یادگیري را آسانتر کند در روش تدریس نقش فراگیر بخشتر و نتیجهفراگیران جذاب

هاي تدریس همیاري و  مشارکت فراگیران در فرایند استفادۀ معلم از روش. باید لحاظ شود

هاي تدریس فعال به روش. تر می کندتر وکالس را پرجاذبهتدریس، آنان را به فراگرفتن مشتاق

کند اي هستند که ذهن انسان را فعال کنند در این روش معلم شرایط یادگیري را فراهم میگونه

نفس فردي، روحیۀ بهگروهی و همکاري، حس اعتمادهاي ذهنی و روابط میانو مهارت

قیت و استقالل کند و روح خالکاوشگري و لذت و توضیح و تحلیل مسائل در آن رشد می

هاي جذاب بین معلم و شاگرد در کالس). 1388صالحی و همکاران، ( شودفرد تقویت می

صمدي و (روابطی مثبت و پویا همراه با احترام متقابل، مشارکت و رضایت درونی برقرار است 

 ).1387همکاران، 
نون تدریس طرح درس که از مسائل مربوط به ف: بیان روشن و دقیق اهداف رفتاري. 2-2

طرح هدفهاي رفتاري وکلی درآغاز و . هاي آن است به جذابیت موضوع کمک می کندو روش
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داند با این کار فراگیر درآغاز درس می. سازدخالصۀ درس در پایان روش تدریس را مؤثر می

اي غافل شده باشد خالصۀ آن در پایان دوباره که دنبال یافتن چه نکاتی است و اگر از نکته

  .اش را جلب و نقص و کمبود را جبران خواهد کردوجهت

پیچیدگی و «: استفاده از رایانه، اینترنت، پاورپوینت و دیگر ابزار کمک آموزشی. 2-3

ها و دارد تا سیاستکاران جوامع را بر آن میاندرسرعت تغییرات درجامعۀ کنونی جهان، دست

با ). 30، 1384عارفی، ( »ناسب داشته باشندهایی را عرضه کنند که با شرایط معاصر تبرنامه

ورود فنّاوري اطالعات و ارتباطات در عرصۀ جهان، فرآیند تعلیم و تربیت به صورت عام و 

جدسکوي (هایی شده استریزي درسی به طور خاص دچار تغییرات و دگرگونیحوزۀ برنامه

العات نیرویی است که فناوري ارتباطات و اط معتقد است )2002( الیور). 2004 و نیس،

نتایج تغییرات اخیر بیانگر آن است که مؤسسات . دهدهاي زندگی را تغییر میبسیاري از جنبه

. )2008گلبهار، ( هاي روز و محتواهاي درسی هستندآموزش به دنبال ایجاد تعامل بین فناوري

شدید تغییرات را نسبت  کند، کمبودبه اعتقاد الیور، وقتی کسی به نظام تعلیم وتربیت نگاه می

ریزي درسی اهمیت دادن کند، یکی از موضوعات مهم در برنامههاي دیگر احساس میبه رشته

هاي تدریس با هاي درسی و هماهنگی محتوا و روشبه نوسازي و تجدید نظر در برنامه

 . شرایط متغیر و بی ثبات است
 16/7/1381مورخ  در 4766/101العمل شمارهوزارت آموزش و پرورش طی دستور

دستور تشکیل ساختار نظام طرح توسعۀ فناوري اطالعات را صادر و شوراي راهبردي فاوا را 

 . در آموزش و پرورش تأسیس کرد
هاي درسی آموزان در کتاباگر آنچه دانش: مرتبط بودن محتواي دروس با زندگی. 2-4

وزمرشان را بدهد، عالقه و انگیزۀ گیرند، به آنها مهارت الزم براي زندگی و مسائل رفرامی

در تحقیقی که پونتام و همکاران . یادگیري و نشاط در زندگی اجتماعی را تجربه خواهند کرد

با همکاري دانشگاه هاروارد و مرکز بشردوستی ایندیانا انجام دادند، دریافتند افرادي که از نظر 

با افراد و مسائل روزمره را دارند،  اجتماعی مهارت بیشتري هستند و توانایی برقراري ارتباط

 ). 2001 هوپکه،(شادترند 
شناسان قرار دارد و مدتی است که کاربست این تدابیر در مدارس در دستور کار روان

متخصصان براي ایجاد مدرسۀ مثبت و تدوین دروسی که بار مثبت داشته و امیدآفرین و 

اي در پنسیلوانیا که توسط سلیگمن و مدرسه جمله پروژۀ هایی را؛ ازافزا باشند، پروژهشادي

همچنین، آنها یک پروژۀ مفصل نیز در یکی از مدارس استرالیا . انجام شد) 2009( همکاران
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های مربوطه شده، متخصصان در کالس حاضر شدند و تمرینهای اجرادر پروژه. انداجرا کرده

هدف از . ها را به کار بردندداشتهجمله تمرین سه نعمت یا سه داشتۀ زندگی و شمارش و از

در  که آموزان با یادآوری و نوشتن سه داشته یا سه نعمتیاین تمرین، آن است که توجه دانش

ها حاکی از بررسی. هایا در زندگی دارند، معطوف شود نه به نداشته اند،طی روز به آن رسیده

یش سطح امید، رضایت از زندگی و ها، موجب افزاها و داشتهآن است که، فکر کردن به نعمت

  ). 2009؛ سلیگمن و همکاران، 2002سلیگمن، ( شودشادی می

در بیشتر کشورهای جهان آموزش موسیقی : گنجاندن موسیقی در برنامۀ درسی هنر. 2-5

آموزان را ورزش، هنر، سوم از ساعات درسی دانشدر ژاپن یک. جزء دروس مدرسه است

های زندگی در مالزی آموزش هنر و موسیقی و مهارت. دهدمی کاردستی و موسیقی تشکیل

 ها اختصاص داردهشتم ساعات مدرسه به این برنامهجزء درس مدرسه هستند و یک

ها ها و سختیموسیقی روح انسان را تلطیف می کند و او را از خشونت). 1388نژاد،  سلیمان(

و نغمات، یادگارهای خوش و موزونی که  رهاند، افالطون و فیثاغورس معتقدند که موسیقیمی

انگیزند و انسان را شنیده و به آن مأنوس بوده را در روح او برمیانسان در عالم قبل از تولد می

توان با موسیقی تلفیق آورند کالس های هنر، ادبیات و زبان خارجه را میبه وجد می

تر وهیجان انگیزتر یار جالبآموزان بسلذت شنیدن موسیقی درساعت هنر برای دانش«.کرد

 ).49، ص 1386حقیقی،  و اکبرزاده( » است
وجود امکانات کارگاهی برای تدریس : های تخصصی مانند اتاق جغرافیاکارگاه. 2-6

ناپذیری است که وفن، جغرافیا و علوم تجربی از ضروریات اجتنابدروسی مانند حرفه

فضای کارگاه باید . رش کشور قرار گرفته استمهری مسئوالن آموزش و پرومتاسفانه مورد بی

آموزان برمبنای فعالیتهای کارگاهی عمومی همراه با حرکت و فعالیتهای متناسب با تعداد دانش

های کارگاهی هستند، به فضای آموزانی که مشغول فعالیتباشد، دانشبدنی و صرف انرژی 

 5/1آموز باید وجود برای هر دانشکافی جهت انجام کار عملی نیاز دارند و حداقل فضای م

  .باشدمتر مربع 

معتقد است که مشارکت ) 1996( نیکول: آموزان و تکالیف گروهیگروهبندی دانش. 2-7

های مربوط به سازماندهی کالس منجر به ایجاد احساس مالکیت نسبت آموزان در فعالیتدانش

ود مباهات و نسبت به آن احساس نتیجه به کالس خشود و درآموزان میبه کالس در دانش

های همساالن و داشتن یک عنوان آموزان در گروهقرارگرفتن دانش. کنندمسئولیت بیشتری می

  ). 1388نورزاده، ( بخش استو مسئولیت برای آنان لذت
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کاربردترین رسانۀ ترین و پرکتاب درسی مهم: های درسینحوۀ نگارش کتاب. 2-8

این رسانۀ با اهمیت دربردارندۀ بخشهای نوشتاری، تصویرها و . استآموزشی در کشور ایران 

استفاده از . شوندهایی است که در جهت تحقق اهداف کتاب انتخاب و سازماندهی میتمرین

اکبرزاده، (آموزان مؤثر است های جالب، در لذت بصری دانشرنگ و تصاویر متنوع و مثال

1386.( 
پیامدهای طرح ارزشیابی توصیفی، ) 1385( خلققاد خوشبه اعت: ارزشیابی توصیفی .2-9

آموزان، دور کردن استرس و اضطراب و ایجاد جوی تأمین بهداشت روانی دانش: عبارتند از

در پژوهشی ) 2006(لوبرز . آموزانمطلوب در کالس درس و نیز افزایش میزان رضایت دانش

اکم بر کالس درس باعث ایجاد جوی بر این نکته تأکید می کند که اگر نظام ارزشیابی ح

عاطفی و روابط اجتماعی باال شود و رضایت دانش آموزان را از مدرسه و کالس در بر داشته 

  .آموزان حتمی استباشد، پیشرفت دانش

 عوامل سازمانی.  3

مدیر در مقام رهبر آموزشی موظف است با رسیدگی به : سبک مدیریت مشارکتی مدارس. 3-1

بخش جهت ، محیطی آرام، شاد و فرحهاآموزان، وپاسخ به نیازهای آنان ودانشمشکالت معلم

همچنین براساس مطالعۀ عابدی و ). 1378هاشمی، (رشد و شکوفایی آن ها به وجود آورد 

آموزان و رهبری مشارکتی مدارس همبستگی ، بین میزان شادمانی دانش)1383(همکاران 

 .معناداری وجود دارد
گوید؛ مهمترین گران مسائل آموزشی میبندی نظر تحلیلنیز ضمن جمع) 1388( یونسی

عامل در ایجاد نشاط و شادابی در مدارس توجه به ابعاد عاطفی و اجتماعی است و هرقدر 

آموزان تدوین گردند، شادی در آنان های عاطفی و روانی دانشها در جهت ارضای نیازبرنامه

سی که روابط مدیر و معلمان صمیمانه است، شایستگی شغلی و در مدار. تر خواهد بودرنگپر

  . حسن ظن درآنان بیشتر است

های برقراری روابط انسانی در از مؤثرترین شیوه: تقسیم کار و تفویض اختیار. 3-2

یعنی » مشارکت«. است» مشارکت«های آموزشی نظیر مدرسه ها به ویژه سازمانسازمان

را در ) آموزان و اولیامعلمان، دانش(نفوذ و مسئولیت کارکنان مجموعه اقداماتی که میزان 

گیری، از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف، افزایش دهد و در افرادی که فرایند تصمیم

 ). 1387میرکمالی، (به شکلی با سازمان مربوط هستند نوعی حس مالکیت و تعلق ایجاد کند 
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ها، ها، احساسات، رویهدر نظر گرفتن دیدگاه: انرسمی بین همکارجو عاطفی و غیر. 3-3

گیری و رهبری مبتنی بر هدایت افراد، عواطف و روابط غیررسمی، مشارکت افراد در تصمیم

ازاصول روابط انسانی است که رعایت آن سبب باال رفتن روحیۀ معلمان و ایجاد انگیزۀ کار و 

لعات مؤید آن است که رعایت اصول بررسی مطا). 1383بهرنگ، (شود فعالیت در آنان می

بنداری، (رود ها به شمار میوری در سازمانروابط انسانی از عوامل مؤثر در باال بردن تراز بهره

 . نتیجه شادابی و شادمانی را به همراه دارد در) 1375
تشویق عبارت است از تحسین، تقدیر و نوعی تأیید : استفاده بجا از تشویق وتنبیه.  3-4

تشویق و تحسین . سایۀ آن اشتیاق برای رفتار صحیح و تکرار آن در فرد به وجود می آید در

مایه تقویت روح است وحس اعتماد به نفس را در فرد به وجود می آورد و باعث رشد و 

 .اش را به فعلیت درآورداستعدادهای او شده، توان درونی
مرادی و : آموزاندانش بینی مسئوالن مدرسه نسبت بهنگرش مثبت و خوش. 3-5

ضمن تاکید بر روابط مبتنی بر نگرش مثبت، معتقدند که این روابط؛ خوب، ) 1384(همکاران

آفرین است، نگرش مثبت اشتیاق به ادامۀ ارتباط و یادگیری را دار و شادیسازنده، معنی

فا می های شخصیت انسان را به نحو احسن شکوتشدید، خالقیت را در انسان زیاد و ویژگی

ساز سازی عوامل مخرب و خطرفضا و فرهنگ مثبت موجب خنثی) 2002(به اعتقاد آدلر. کند

تر و ارتباط معلمان را همچنین جو مثبت، مدارسرا امن. شودآموزان میدر زندگی دانش

 .صمیمانه تر می کند
اندیشی مدیران در تسهیل جلسات هم: جلسات قطبی و چرخشی مدیران. 3-6

های فرهنگی و آموزشی تأثیر فراوان دارد و مدیران از تشکیل چنین جلساتی ابراز هماهنگی

نیروی انسانی مدرسه به عنوان عامل مهمی در تنظیم، هدایت و کنترل «. کنندخرسندی می

در این میان مدیران مدارس نقش مهمی ). 29: 1386حقیقی،  و اکبرزاده(» فرایند شادی است

 . آموزان ایفا می کنندآن در مدرسه و بین دانش در تولید شادی و توسعه
آموزش و پرورش ما به علت آشنانبودن : هاالویت دادن به شادی در تدوین برنامه.  3-7

آموزان نسبت به مقولۀ شادی به منزلۀ یک شاخص عمدۀ رشد های مورد نیاز دانشبا الویت

سوم جمعیت ایران، ه و سرپرستی یکاین نهاد بزرگ با مسئولیت ادار. تفاوت استاجتماعی بی

ریزی از این رو الزم است در برنامه). 22: همان ( مسئول عمدۀ فضای حاکم بر مدارس است 

  .ها به مقولۀ شادی و نشاط توجه شودها و برنامهو اجرای طرح

؛ اعم از طراحی محیط آموزشی در کشور: تجهیز، نوسازی و بهسازی مداوم.  3-8
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نظیر مدارس خاص (، نمای بیرونی و داخلی به استثنای برخی مدارس نوسازطراحی ساختمان

تواند انگیزه فاقد جذابیت برای سنین کودکی و نوجوانی است ونمی) تیزهوشان و نمونه دولتی

رسد به نظر می. های پویاست را فراهم آوردو اشتیاق حضور فعال و شاداب را که الزمۀ محیط

ت جذاب مدارس و توجه به نیاز در طراحی داخلی مدارس قربانی اصول مسلم طراحی و ساخ

 ). 1384ناظمی، (مشکل کمبود مدرسه و ساخت مدارس شده است 
ها و نهادهای بیرون از توانند از ظرفیت سازمانمدارس می: تعامل مدرسه با نهادها. 3-9

کتابخانه، سینما، (نگی های فرهمدرسه به نحو مطلوبی بهره بگیرند از جملۀ این نهادها مؤسسه

، مؤسسه های دولتی )شبکۀ بهداشت، بهداری(های بهداشتی ، مؤسسه)فرهنگ و ارشاد اسالمی

  ). 1388سلیمان نژاد، (باشند می) هانیروی انتظامی، شهرداری(

  عوامل اجتماعی، فرهنگی.  4

رکت افراد در شکل، ساختار، میزان مشا«: درسیهای غیرآموزان در گروهفعالیت دانش. 4-1

کارهای گروهی عوامل بسیار مهمی در افزایش نشاط است که با توجه به دو بعد اصلی شادی 

:  1380منطقی،(» یعنی افزایش رضایتمندی و عواطف مثبت وکاهش عواطف منفی همراه است

آموزان در ، شرکت دانش)1384به نقل از شاکریان، ( بسیاری از تحقیقات انجام شده). 42-30

بخش های تربیتی بسیار جالب و لذتها، در بردارندۀ فرصترۀ مدرسه و فعالیت در گروهادا

  . است

) 1382(از نظر آرگایل : آموزانهای دانشانعکاس شایسته و مطلوب موفقیت. 4-2

موفقیت و تأیید اجتماعی برای ما بسیار مهم . ترین منابع شادی استرایج موفقیت یکی از

آمیز ما های دیگران و به عملکرد موفقیتفس تا حدودی به واکنشهستند؛ داشتن عزت ن

 .بستگی دارد
ها روی آموزان به این دسته از فعالیتوقتی دانش: مسابقات فرهنگی ـ هنری. 4-3

کنند خوبی انجام دهند یا تصور میتوانند آن را بهآورند، در حال انجام کاری هستند که می می

ها بپردازند و چه بیشتر به این فعالیتکنند هردارند، بنابراین سعی میکه توانایی انجام آن را 

 .شوداین امر سبب نشاط آنان می
روزانه مدارس است و براساس مۀ زنگ تفریح جزئی از برنا: پخش موسیقی شاد. 4-4

آرامش آموزان بـهترین زمان مدرسه است، که در آن پخش موسیقی شاد یا حتینظر بیشتر دانش

نتایج به دست آمده از . ای تأثیرمثبت دارددر شادکامی مدرسه و کیفیت زندگی مدرسه بخش



  

  

  

  

 

  فرهنگی -اجتماعی ۀمطالعات توسع ۀفصلنام  102

بیانگرآن است که موسیقی مالیم، تأثیر مثبت و ) 1386( پور و همکارانپژوهش حبیبی

ۀ آموزان دورمعناداری بر کاهش پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کالمی و خشم دانش

 .راهنمایی داشته است
با توجه به تأثیر یادآوری مفاهیم : فرصت برای فهم معانی صلح و نوع دوستی ایجاد. 4-5

مثبت در افراد، الزم است جلسات مدرسه طوری تنظیم شود که بخشی از آن به موضوعات 

این . دوستی، همکاری و مفاهیمی از این دست اختصاص یابدجهانی و ضروری نظیرصلح، نوع

 .هستندساز نشاط و شادابی مفاهیم زمینه
های متنوع شروع مراسم آغازین مدارس اگر با نشاط و برنامه: مراسم آغازین متنوع. 4-6

آموزان تاثیر دارد، بلکه در باال بردن سطح تنها در امر پرورش روح معنوی دانششود، نه

آموزان چه از لحاظ یادگیری و چه از لحاظ باال رفتن اطالعات عمومی آنها مؤثر آموزشی دانش

های صبحگاه اگر اولیای مدرسه بتوانند هرهفته یک کالس را برای برگزاری برنامه. تاس

ها آموزان طبق استعداد خود در امور و انجام برنامهمدرسه انتخاب و هدایت کنند، دانش

کننده بودن به پویایی و مشارکت کنند و مراسم صبحگاه مدرسه از یکنواختی و احیاناً خسته

 .شودشادابی تبدیل می

  مفهومی تحقیق چارچوب .1جدول

 هاگویه ثر در شادابی مدارسمؤعوامل 

  

 آموزشی

آموزان، استفاده از ابزار هاي تدریس معلمان، بیان اهداف درسی براي دانشروش

آموزان و نحوه آموزشی، محتواي دروس، ابزار تدریس و گروه بندي دانشکمک

 آموزانارزشیابی از دانش

  

 فیزیکی

ها، فضاي سبز، فرم چینش نیمکتۀ ها، نور، ابعاد کالس و شیورنگ تأثیر

آموزان، پوشش معلمان، امکانات، فضاي مدرسه و کالس درس، کتابخانه و  دانش

 فضاي سبز

  

 سازمانی

مدیر و سبک مدیریت مدرسه، تقسیم کار بین همکاران، جو عاطفی مدرسه، نگرش 

 هاتن شـادي در تدوین برنامهمسئوالن مدرسه، جلسات مدرسه و الویت داش

  

 اجتماعی ـ فرهنگی

مسابقات فرهنگی ـ هنري و فوق برنامه، اردوها و بازدیدها، مراسم آغازین، 

آموزي و آموزان در امور مدرسه، شوراهاي دانشها، موسیقی، مشارکت دانشنمایشگاه

 انعکاس موفقیت دانش آموزان

  

جمعی و قرار گرفتن در پیشگاه مذهبی دسته هایفعالیت: برگزاری نماز جماعت. 4-7

 معبود بزرگترین آرامش است و دارای کارکردهایی از جمله افزایش شادمانی فردی است

  ). 1974گریلی، (
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نمایشگاه کارهای گروهی و فردی : آموزانهای دانشبرگزاری نمایشگاه از دستاورد.  4-8

حیۀ تقویت رو. کندآموزان فراهم مییق دانشها و عالفرصتی برای بروز استعدادها و توانایی

های آثار و آموزان از اهداف برگزاری نمایشـگاهشور، نشاط، امید، حرکت در دانش

 )1388 سلیمان نژاد،. (آموزان استهای دانشساخته دسـت
تواند در آن شرکت در اردوها از عواملی هستند که فرد می: اردوها و بازدیدها. 4-9

حـس همکـاری، صمیـمیت، یگانگـی با دیـگران، . مختـلف پرورش یـابدهای ازجنبه

هماهنگی با گروه، احترام به حقوق اجتماعی، احساس لذت و سالمت روان از فواید حضور 

ورزش و شادی مناسب در اردوها امکان . های مدرسه استها و بازدیدآموزان در ارودهدانش

  ).1388باقرزاده، (زان فراهم می کند آموفعالیت جسمی و بدنی رابرای دانش

  االت تحقیقؤاهداف و س

استان نۀ سازی مدارس راهنمایی دختراهدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در شاداب

در این . آموزان استو دانش) مدیران، معلمان، مربیان تربیتی(گلستان از دیدگاه اولیای مدرسه

سازی مدارس ش است که چه عواملی در شادابخصوص محقق درپی پاسخگویی به این پرس

) مدیران، معلمان، مربیان تربیتی(مقطع راهنمایی استان گلستان از دیدگاه اولیای مدرسهنۀ دخترا

  آموزان تأثیرگذار هستند؟و دانش

  روش پژوهش

تحقیق توصیفی شامل . ها، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استاز منظرگردآوری داده

اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به پرسشهای مربوط به وضعیت فعلی موضوع  آوریجمع

 خاکی،( کندتوصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش میلعۀ مطا. مورد مطالعه است

تحقیقات کاربردی است، هدف تحقیقات ۀ پژوهش حاضر از منظر هدف در زمر ).1382

  ).1382نیا، حافظ( خاص استدانش کاربردی در زمینه سعۀ کاربردی تو

  آماري و نمونهۀ جامع

آموزان، مدیران، معلمان و مربیان تربیتی آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشمعۀ جا

و نمونه نیز   89- 90استان گلستان در سال تحصیلی» مدارس دوره راهنمایی تحصیلی دخترانه«

ای گیری طبقهوهش از روش نمونهدر این پژ. است 2جدول براساس جدول مورگان به شرح 

گیری طبقه ای نسبی، نسبت هر زیرگروه در نمونه با نسبت در نمونه. نسبی استفاده شده است
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 ).1386 گال و همکاران،(آن در جامعه یکسان است 

  جامعه و نمونه آماری پژوهش. 2جدول

 حجم نمونه تعداد جامعه عنوان جامعه ردیف

 370 33719 اهنماییدانش آموزان دختر دوره ر 1

 170 304 مدیران مدارس دوره راهنمایی 2

 170 304 مربیان تربیتی مدارس دوره راهنمایی 3

 310 2736 معلمان مدارس دوره راهنمایی تحصیلی دخترانه 4

  گیري و پایایی و روایی ابزارابزار اندازه

. ده شده استساخته استفامحققمۀ در پژوهش حاضر جهت حصول به هدف، از پرسشنا

پرسشنامه مورد استفاده در مقیاس لیکرت با پنج گزینه کامالً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، 

همچنین پایایی ابزار . نسبتاً نامناسب، نامناسب، کامال نامناسب تنظیم و استفاده  شده است

ین روایی جهت تعی. برآورد شد 93/0گرداوری اطالعات با استفاده  از ضریب آلفای کرونباخ، 

ابزار نیز ابتدا پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده،  سپس جهت تحکیم آن، از 

  . نظران نظرخواهی شده استاساتید و صاحب

  سازي شاخص

عوامل (سازی مدارساز آنجایی که هیچ تحقیقی به طور مستقل به بررسی عوامل شاداب

و وضعیت موجود ) عوامل اجتماعی ـ فرهنگیفیزیکی، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، 

سازی در مدارس نپرداخته است؛ برای های فوق و همچنین موانع شادابمدارس براساس مؤلفه

های پژوهش از نظرات اساتید و کارشناسان آموزش و پرورش و ها و شاخصتهیه مؤلفه

، )1381،1387( جعفری و همکاران: اولیای مدارس و همچنین تحقیقات و مطالعات

، )1388( ، اعتمادزاده)1381( ، دریکوندی)1383( ، عابدی و همکاران)1385( بختیارنصرآبادی

 و لیوبومیرسکی) 2003( ، مک کونویل)1999(کن ، لی)2000( ، باس)1385( امانی و هادیان

 . استفاده شده است) 2001(

  هاروش تجزیه و تحلیل داده

کم، کم، متوسط، خیلی«دامنه  5سازی طیف لیکرت با در این پژوهش در مؤلفه عوامل شاداب

 .مورد استفاده  است دانرا به خود اختصاص داده 5تا  1که به ترتیب نمرات » زیادزیاد و خیلی

  :ها عبارتندازمراحل تجزیه و تحلیل داده
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ای نمونهواالت پژوهش، آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمیرنف تکسئقبل از پاسخ دادن به . 1

  .ها نرمال هستندبه عمل آمده است که نتایج آن است که داده

پژوهش، ابتدا پاسخ تمامی سواالت یک شاخص با هم  8تا  1برای پاسخ به پرسشهای . 2

-های مذکور از آزمون تیسرانجام با توجه به شاخص. جمع و شاخص مورد نظر ساخته شده

  .ای استفاده شده استتک نمونه

  .ال نهم و دهم پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده استبرای پاسخ به سو. 3

  هایافته

ها برقرار باشد و اطالعاتی که با باید شرط نرمال بودن داده Tاز آنجا که قبل از انجام آزمون 

شوند دارای واریانس تقریباً یکسانی باشند، آزمون کلموگوروف ـ اسمیرنوف هم مقایسه می

  .تانجام شده اس 1اینمونهتک

  ایاسمیرنوف تک نمونه –آزمون نرمال کلموگوروف . 3جدول

(b) متغیر  Kolmogorov-smirnovz(e) 

(d) ١/٨٠ سازي مدارسعوامل شاداب(e) 

از دیدگاه اولیای » عوامل آموزشی شاداب سازی مدارسلفۀ «مؤ ای برای بررسیتک نمونهآزمون تی. 4جدول 

  3مدرسه  با میانگین نظری 

 
 مؤلفه

 انگینیم ادتعد
  انحراف

 معیار

  درجه

 آزادي

  آماره

 تی

  مقدار

 معناداري

عوامل آموزشی شاداب سازي 

 مدارس
6648 15/44 5752/0 6647 86/550 000/0 

-Kolmogorovمقادیر همۀ نرمال است چراکه  ۀبیانگر آن است که جامع 3نتایج جدول 

Smirnov Zبا استفاده از آزمون تی تک  .هستند -96/1تر از  و بزرگ 96/1تر از  ، کوچک

کند که؛ میانگین نمرات اولیای مدرسه در مولفه عوامل آموزشی ای، فرض صفر بیان مینمونه

  .اختالف معناداری ندارد 3سازی مدارس با میانگین نظری شاداب

ای، میانگین آزمون تی تک نمونهسیلۀ دار بودن میانگین حاضر بوبه منظور بررسی معنی

شده یانگین مطلوب مورد مقایسه قرار گرفت که با توجه به مقدار معناداری گزارشحاضر با م

رد صفر  گیریم که فرضیهاست، نتیجه می 05/0، که کوچکتر از 000/0 در ستون آخر یعنی

سازی عوامل آموزشی شادابمؤلفۀبدین معنی که میانگین نمرات اولیای مدرسه در . شود می

                                                

١. One- Sample Kolmogorov- Smirnov Test 
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توان بنابراین می. اختالف معناداری دارد 3ست با میانگین نظری ا 15/4 مدارس که برابر با

سازی مدارس از دیدگاه اولیای مدرسه به طور گفت که تاثیرعوامل آموزشی در شاداب

 .معناداری بیشتر از سطح متوسط است

دانش از دیدگاه » عوامل آموزشی شاداب سازی مدارسلفۀ«مؤآزمون تی تک نمونه ای برای بررسی. 5جدول  

  3آموزان  با میانگین نظری 

 میانگین تعداد مؤلفه
  نحرافا

 معیار

  ۀدرج

 آزادي

  ۀآمار

 تی

مقدار 

 معناداري

 00/0 17/34 3347 5741/0 03/44 3357 سازي مدارسعوامل آموزشی شاداب

شده در مقایسه میانگین حاضر با میانگین مطلوب، با توجه به مقدار معناداری گزارش

است، بیانگر آن است که میانگین نمرات  05/0 تر از که کوچک ،00/0 ستون آخر یعنی

، 3با میانگین نظری) 03/4( سازی مدارسآموزان در مولفه عوامل آموزشی شاداب دانش

سازی مدارس توان گفت که تاثیر عوامل آموزشی در شاداببنابراین می. داری دارداختالف معنا

 .داری بیشتر از سطح متوسط استآموزان به طور معنااز دیدگاه دانش

از دیدگاه اولیای » عوامل فیزیکی شاداب سازی مدارسلفۀ «مؤای برای بررسیتک نمونهآزمون تی. 6جدول  

  3مدرسه  با میانگین نظری 

 میانگین تعداد مؤلفه
  انحراف

 معیار

  درجه

 آزادي

  آماره

  تی

مقدار 

 معناداري

عوامل کالبدي شاداب سازي 

 مدارس
6648 35/44 4898/0 6647 10/770 00/0 

شده بیانگر میانگین حاضر با میانگین مطلوب با توجه به مقدار معناداری گزارشیسۀ مقا

سازی مدارس که عوامل فیزیکی شادابمؤلفۀ آن است که میانگین نمرات اولیای مدرسه در 

ثیر تأتوان گفت که می ابراینبن. داری دارداختالف معنا 3است با میانگین نظری  35/4برابر با 

سازی مدارس از دیدگاه اولیای مدرسه به طور معناداری بیشتر از عوامل فیزیکی در شاداب

  .سطح متوسط است

از دیدگاه » عوامل فیزیکی شاداب سازي مدارس«ي مؤلفهاي براي بررسینمونه تک آزمون تی). 7(جدول

  3آموزان با میانگین نظري دانش

 میانگین دتعدا ؤلفهم
  انحراف

 معیار

  ۀدرج

 آزادي

  ۀآمار

 تی

  مقدار

 معناداري

 00/0  58/38 374 5886/0 17/4 375 عوامل کالبدي شاداب سازي مدارس
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میانگین حاضر با میانگین در جدول فوق حاکی از آن است که میانگین نمرات یسۀمقا

است با میانگین  17/4ا سازی مدارس که برابر بعوامل فیزیکی شادابمؤلفۀ آموزان در دانش

توان گفت که تاثیر عوامل فیزیکی در شاداب بنابراین می. داری دارداختالف معنا 3نظری 

 .آموزان به طور معناداری بیشتر از سطح متوسط استسازی مدارس از دیدگاه دانش

از دیدگاه » ی مدارسسازعوامل اجتماعی ـ فرهنگی شادابلفۀ«مؤای برای بررسینمونه تکآزمون تی.  8جدول

 3اولیاء مدرسه  با میانگین نظری 

(ppp) مؤلفه 
(qqq)  
 تعداد

(rrr)  
 میانگین

(sss)  
 معیار انحراف 

(ttt)  درجه  

 آزادي

(uuu)    
 تی آماره

(vvv)   مقدار  

 معناداري

عوامل اجتماعی 

ـ فرهنگی 

شاداب سازي 

 مدارس

6648 36/44 48/0 647 92/70 00/0 

شده ن حاضر با میانگین مطلوب و با توجه به مقدار معناداری گزارشمیانگییسۀ امقبا 

بدین معنی که میانگین نمرات اولیای مدرسه در . شودرد می ۀ صفرگیریم که فرضینتیجه می

با میانگین نظری  است 36/4 سازی مدارس که برابر باعوامل اجتماعی ـ فرهنگی شادابمؤلفۀ 

ثیر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در شاداب تأتوان گفت که راین میبناب. داری دارداختالف معنا 3

 .طور معناداری بیشتر از سطح متوسط  است سازی مدارس از دیدگاه اولیای مدرسه به

از دیدگاه » عوامل اجتماعی ـ فرهنگی شاداب سازی مدارس« لفۀمؤای برای بررسیتک نمونهآزمون تی). 9(جدول

  3نظری  آموزان با میانگیندانش

 میانگین تعداد مؤلفه
  انحراف

 معیار

  ۀدرج

 آزادي

  ۀآمار

 تی

  مقدار

 معناداري

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی 

 شاداب سازي مدارس

 
375 

19/44 5569/0 3374 34/441 00/0 

ای، میانگین تک نمونهآزمون تیسیلۀ دار بودن میانگین حاضر بوبه منظور بررسی معنی

ستون  ایسه قرار شد که با توجه به مقدار معناداری گزارش شده درحاضر با میانگین مطلوب مق

بدین . شودرد میۀ صفر گیریم که فرضیاست، نتیجه می 05/0از  تر ، که کوچک00/0 آخر یعنی

سازی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی شادابلفۀ آموزان در مومعنی که میانگین نمرات دانش

توان بنابراین می. داری دارداختالف معنا 3ن نظری است با میانگی 19/4مدارس که برابر با 

آموزان به سازی مدارس از دیدگاه دانشثیر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در شادابتأگفت که 

 .طور معناداری بیشتر از سطح متوسط است
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اولیاي از دیدگاه » عوامل سازمانی شاداب سازي مدارسمؤلفۀ « اي براي بررسیتک نمونهآزمون تی. 10جدول

 3مدرسه با میانگین نظري 

 میانگین تعداد مؤلفه
  انحراف

 معیار

  ۀدرج

 آزادي

  ۀآمار

 تی

  مقدار

 معناداري

عوامل سازمانی شاداب 

 سازي مدارس
6648 19/44 5584/0 6647 43/554 00/0 

شده،  میانگین حاضر با میانگین مطلوب، با توجه به مقدار معناداري گزارشیسۀ  با مقا

عوامل سازمانی مؤلفۀ بدین معنی که میانگین نمرات اولیاي مدرسه در. شودرد می ۀ صفرفرضی

در . داري دارداختالف معنا 3است با میانگین نظري  19/4 سازي مدارس که برابر باشاداب

سازي مدارس از دیدگاه اولیاي مدرسه ثیر عوامل سازمانی در شادابتأتوان گفت که نهایت می

 .بیشتر از سطح متوسط استبه طور معناداري 

از دیدگاه » سازي مدارسعوامل سازمانی شادابلفۀ «مؤ اي براي بررسینمونه تک آزمون تی. 11جدول

 3آموزان با میانگین نظري  دانش

 میانگین تعداد مؤلفه
  انحراف

 معیار

  ۀدرج

 آزادي

  ۀآمار

 تی

  مقدار

 معناداري

عوامل سازمانی شاداب 

 سازي مدارس
3375 95/33 6157/0 374 86/29 00/0 

  

شده،  میانگین حاضر با میانگین مطلوب با توجه به مقدار معناداري گزارشیسۀ از مقا

آموزان در مولفه عوامل سازمانی بدین معنی که میانگین نمرات دانش. شودرد میۀ فرضی

بنابراین . داختالف معناداري دار 3است با میانگین نظري  95/3 سازي مدارس که برابر باشاداب

آموزان به طور سازي مدارس از دیدگاه دانشتوان گفت که تاثیر عوامل سازمانی در شادابمی

  .معناداري بیشتر از سطح متوسط است

 آزمون فریدمن درباره عوامل موثر در شاداب سازي مدارس از دیدگاه اولیا مدارس. 12جدول

 میانگین رتبه هاي شهروندي رفتار سازمانیشاخص

 09/2 وامل آموزشیع

 87/2 عوامل فیزیکی

 86/2 عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

 17/2 عوامل سازمانی
2 26 7 / 2 24X �        Sig: ٠.٠٠٠  
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یدآن است که از دیدگاه اولیا مدارس، عوامل فیزیکی با  میانگین مؤنتایج جدول فوق 

سازي مدارس قرار دارد و پس از آن، عوامل شاداب، در مرتبه اول تاثیرگذاري در 87/2ۀ رتب

همچنین . اجتماعی ـ فرهنگی، عوامل سازمانی و عوامل آموزشی در مراتب بعدي قرار دارند

بدین معنی که . است 00/0داري برابر با و سطح معنی 224/267 مقدار آزمون خی دو برابر با

مدارس از دیدگاه اولیاي مدرسه وجود  سازيثیر عوامل شادابتأداري بین میزان تفاوت معنی

داراي بیشترین میزان » فیزیکی«توان گفت که از دیدگاه اولیاي مدارس، عامل بنابراین می. دارد

 .ثیر استتأداراي کمترین میزان » آموزشی«ثیر و  عامل تأ

  سازي مدارس از دیدگاه دانش آموزان عوامل موثر در شاداب ۀآزمون فریدمن دربار. 13جدول

 میانگین رتبه هاي شهروندي رفتار سازمانیشاخص

 32/2 عوامل آموزشی

 77/2 عوامل فیزیکی

 82/2 عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

 09/2 عوامل سازمانی
2 9 2 / 46 8X �       Sig: ٠.٠٠٠  

شده براي عوامل آموزشی محاسبهتبۀ نتایج جدول فوق حاکی از آن است که میانگین ر

و عوامل  82/3 ، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی برابر با77/2، عوامل فیزیکی برابر با 32/2 با برابر

و سطح معنی داري  486/92 دو  برابر باهمچنین مقدار آزمون خی. است 09/2 سازمانی برابر با

ثیر عوامل تأداري بین میزان  این بدین معنی است که تفاوت معنی. است 00/0 برابر با

توان گفت که عامل بنابراین می. آموزان وجود داردمدارس از دیدگاه دانش سازي شاداب

  .ثیر استتأداراي کمترین میزان »  سازمانی«داراي بیشترین میزان و عامل » اجتماعی ـ فرهنگی«

 گیريبحث و نتیجه

، توان نتیجه گرفت دیدگاه مدیران، معلمانها میبراساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

تأثیر عوامل مینۀ آموزان، در زمربیان تربیتی مدارس دخترانه دوره راهنمایی و دانش

سازي مدارس شامل عوامل فیزیکی، آموزشی، سازمانی و اجتماعی ـ فرهنگی باالتر از  شاداب

در همین رابطه نتایج حاصل از پرسش نخست و دوم تحقیق مبنی بر . سطح متوسط بوده است

سازي مدارس، بیانگر آن است که از دیدگاه اولیاي آموزشی بر شاداب ثیر عواملتأمیزان 

، داراي 03/4ن آموزان با میانگیو از دیدگاه دانش 15/4 مدرسه عوامل آموزشی با میانگین

در نتیجه عوامل . ، که بیشتر از سطح متوسط استاست 3داري با میانگین نظري تفاوت معنی
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  .یرگذارندسازي مدرسه تاثآموزشی در شاداب

ثیر  عوامل فیزیکی در شاداب تأدر پاسخ به سوال سوم و چهارم تحقیق مبنی بر میزان 

، بیانگر 7و  6آموزان، نتایج با استناد به جداول مدرسه و دانش يسازي مدارس از دیدگاه اولیا

وزان آمو از دیدگاه دانش 35/4مدرسه عوامل فیزیکی با میانگین  يآن است که از دیدگاه اولیا

د، و درنتیجه عوامل مذکور در هستن 3داراي تفاوت معناداري با میانگین نظري 17/4با میانگین 

به عبارت دیگر در بخش عوامل فیزیکی؛ رنگ، چیدمان . ثیر دارندتأمدارس  سازيشاداب

سیسات وامکانات ورزشی، کتابخانه، سالن تأآموزان و معلمان، ها، نور، پوشش دانشصندلی

گرمایشی  ، سیستمدرسکالس  مناسبسبز، فضايهاي غنی، فضايکارگاه و آزمایشگاه مطالعه،

هاي تحقیق در دو بخش یافته. سازي مدارس نقش دارنددر شادابمطبوع و تهویه  و سرمایشی

وي به . ، همخوانی دارد)1381( ثیر عوامل آموزشی و فیزیکی با نتایج پژوهش دریکونديتأ

شناختی، روان( مورد بررسینۀ د ته که مدیران و مربیان تریبتی، عوامل ششگااین نتیجه رسی

آموزان مؤثر را در ایجاد نشـاط در دانـش) فیزیکی، اجتماعی، آموزشـی، اقتصـادي و سازمانی

 .دانندمی
مدرسه و  يپنجم و ششم تحقیق مبنی بر اینکه از دیدگاه اولیا در پاسـخ به پرسش

با  "سازي مدارس تأثیر داردفرهنگی تا چه اندازه در شاداب ـ اجتماعیآموزان عوامل  دانش

ه در ـمدرس ينتایج حاکی از آن است که  میانگین نمرات اولیا 9و  8استناد به جداول شماره 

، که است 19/4 آموزانرات دانشــانگین نمـو می 36/4فرهنگی  ـ ماعیـارتباط با عوامل اجت

این  نگر تاثیربیأکه بیشتر از سطح متوسط و  استتفاوت معناداري داراي  ،3با میانگین نظري

که موفقیت و ) 1382( این یافته با دیدگاه آرگایل. باشدسازي مدارس میعوامل در شاداب

که مشارکت افراد در کارهاي گروهی را ) 1380( داند و منطقیانعکاس آن را از منابع شادي می

 همچنین براساس نظریه ریان و دسی. همخوانی دارد کندعامل مهمی در نشاط معرفی می

یعنی داشتن . ، روابط انسانی  نیاز بنیادین انسان و براي تحقق شادکامی ضروري است)2000(

در همین . بخش و استوار عامل مهمی در سرزندگی و شادکامی انسان استروابط رضایت

ذیري، پیوندجویی و احساسات پدریافتند که نیازهاي خویشتن) 2001( رابطه ریان و دسی

دینر و . مستقیم داردبطۀ مربوط به عوامل اجتماعی به صورت مثبت با شادکامی و خوشبختی را

جزء اجتماعی شادکامی را در برگیرنده ارتباط فرد با دیگران و به دنبال آن ) 1997( همکاران

ـ فرهنگی  ماعیاین پژوهش در خصوص عوامل     اجت. دانندافزایش حمایت اجتماعی می

 نقشبه مدارس، که  سازيشاداب درعوامل) 1999( سازي با نظرات لی کنمؤثر در شاداب
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از اصول آموزش شادمانی فوردایس هایی کند و با بخشکید میتأ ـ فرهنگی اجتماعی عوامل

صل ، ا)هاي جمـعیگذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت(اصل دوم : شامل) 1997(

  . ، همخوانی دارد)بینانهتفکرمثبت و خوش(و اصـل هفتـم  ) ارتباطات صمیمانه( سـیزدهم

هاي هفتم و هشتم تحقیق مبنی بر میزان  همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسش

، بیانگر آموزانسازي مدارس از دیدگاه اولیاي مدارس و دانشثیر عوامل سازمانی بر شادابتأ

آموزان و از دیدگاه دانش 19/4میانگین از دیدگاه اولیاء مدارس، عوامل سازمانی با آن است که 

سازي مدارس و در نتیجه در شاداب دارد 3 تفاوت معناداري با میانگین نظري 95/3با میانگین 

سبک مدیریت مشارکتی مدارس، تقسیم کار : نظیر به عبارت دیگر عوامل سازمانی. ثیرگذارندتأ

وتنبیه،نگرش عاطفی و غیررسمی بین همکاران، استفاده بجا از تشویقِّ یار، جووتفویض اخت

آموزان، جلسات قطبی وچرخشی مدیران، بینی مسئوالن مدرسه نسبت به دانشو خوشمثبت

ها، تجهیز، نوسازي و بهسازي مدارس در شـادابی آنـان الویت دادن به شادي در تدوین برنامه

که در پژوهشی ) 1387( و همکاران هاي پژوهشی جعفريیافتهتحقیقنتایج این . بسزایی دارد

ـ فرهنگی، عوامل فردي، آموزشی، اجتماعی» بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس«با عنوان 

همچنین . کندیید میتأدانند را فیزیکی و سبک مدیریت مشارکتی را در شادابی مدارس مؤثر می

بین میزان بطۀ رامینۀ که در ز) 1383( ي، احمدي و نصوحینتایج این پژوهش با تحقیق عابد

آموزان دبیرستانی شهرستان مبارکه انجام دادند، همخوانی شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش

آموزان با کیفیت روابط آنها با نتایج پژوهش حاکی ازآن بودکه بین میزان شادمانی دانش. دارد

مدار و هاي رهبري حمایتی، موفقیتشاور مدرسه و سبکمدیر مدرسه، دبیران، دبیر ورزش و م

  . مشارکتی همبستگی معناداري وجود دارد

بررسی عوامل آموزشی، مینۀ نیز در تحقیقی مشابه در ز) 1388( اعتمادزاده و همکاران 

کالبدي و سازمانی مؤثر بر شادمانی از نظر مدیران و مربیان پرورشی مدارس راهنمایی شهر 

این نتیجه رسیدند که مدیران و مربیان پرورشی هر سه عامل آموزشی، کالبـدي و  اصفهان، به

 همچنین نتایج این تحقیق با مطالعات باس. دانندآموزان مؤثر میسازمانـی را در شادمانی دانش

اي با کالبد که در زمینه عوامل شادابی به مدیر شاداب، معلم شاداب و پرنشاط، مدرسه) 2000(

هاي هایی سالم و تمیز و با فضایی مناسب براي یادگیري و برگزاري مراسمکالس آور،نشاط

آموزش شادمانی ) دادن به شاديلویتوا( بخش اشاره کرده است، و اصل چهاردهمشادي

  . کند با عوامل سازمانی همخوانی دارد مطابقت می) همان(فوردایس

سازي از دیدگاه عوامل شاداب براي پاسخ به پرسش نهم و دهم براي یافتن مؤثرترین 
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  .آموزان و اولیاي مدرسه از آزمون فریدمن استفاده شده استدانش

کدام دسته از عوامل از نظر اولیاي مدرسه «در پاسخ به پرسش نهم تحقیق مبنی بر اینکه 

رتبۀ  میانگینبیانگر آن است که  12نتایج جدول » سازي مدارس مؤثرترنددر شاداب

، عوامل 2/87، عوامل فیزیکی برابر با )09/2( ي عوامل آموزشی برابر باشده برا محاسبه

دو همچنین مقدار آزمون خی  17/2و عوامل سازمانی برابر با  86/2اجتماعی ـ فرهنگی برابر با 

داري معنیمعنی که تفاوتاین بدین. است000/0داري برابر با و سطح معنی 224/267برابر با 

-بنابراین می. سازي مدارس از دیدگاه اولیاي مدرسه وجود داردامل شاداببین میزان تأثیر عو

داراي کمترین میزان تأثیر از » آموزشی«داراي بیشترین و عامل» فیزیکی«توان گفت که عامل 

 یاسین، آل)1385( نصرآباديیافته با نتایج تحقیقات بختیار این. دیدگاه اولیاي مدرسه هستند

 ، تامسون)2000( ، مطالعات باس)1388( ، اعتمادزاده و همکاران)1381( دي، دریکون)1380(

  .دارد) 2004( و الن کلی) 2003(

آموزان کدام دسته از عوامل از نظر دانش«در پاسخ به پرسش دهم تحقیق مبنی بر اینکه 

تبۀ یدآن است که میانگین رمؤ13نتایج جدول » باشندسازي مدارس مؤثرترند میدر شاداب

 ، عوامل اجتماعی77/2، عوامل فیزیکی برابر با 32/2برابر با شده براي عوامل آموزشی حاسبهم

دو همچنین مقدار آزمون خی. است 09/2و عوامل سازمانی برابر با  82/2فرهنگی برابر با  ـ

داري بین بدین معنی که تفاوت معنی. است000/0داري برابر با و سطح معنی 486/96برابر با 

توان می بنابراین. آموزان وجود داردسازي مدارس از دیدگاه دانشن تأثیر عوامل شادابمیزا

در قلمرو توسعه فرهنگی است،  ۀهاي عمد مقوله که از» اجتماعی ـ فرهنگی«گفت که عامل 

داراي کمترین میزان » سازمانی«سازي مدارس و عامل داراي بیشترین میزان تأثیر در  شاداب

هاي غیردرسی، آموزان در گروهاز نظر آنان فعالیت دانش. آموزان استاه دانشتأثیر از دیدگ

آموزان، مسابقات فرهنگی ـ هنري، پخش هاي دانشانعکاس شایسته و مطلوب موفقیت

دوستی، مراسم آغازین متنوع، برگزاري موسیقی شاد، ایجاد فرصت براي فهم معانی صلح، نوع

-آموزان و اردوها و بازدیدها در شادابهاي دانشستاوردنمازجماعت، برگزاري نمایشگاه د

  .سازي مدارس، از سایر عوامل مهمتراست

 پیشنهادهاي پژوهش

س به معماري مدارس آموزش و پرورش در بازسازي و نوسازي مدار نتوجه بیشتر مسئوال -1

  .و زیباسازي آن
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ضاي سبز در سطح آمیزي شاد و ف، تهویه مناسب، رنگمناسبنور ایجاد فضایی با -2

  .مدارس

آموزان با توجه به تأثیر آن در هاي فعال تدریس و مشارکت دانشروش به کارگیري -3

  .آنهانشاط 

با برگزاري بسترسازي فرهنگی، علمی، آموزشی درباره موضوع مورد مطالعه  -4

 در خصوص آموزشی هايبروشورها و کتابچه آموزشی، تهیه هايها، دوره سمینارها، کارگاه

  .هاي مثبت و سازنده در شادابی مدارسنقش و اهمیت شادي و داشتن نگرش

  .سازيهاي درسی مقاطع مختلف تحصیلی با رویکرد شاداببازبینی کتاب -5

تبیین جایگاه و نقش شادي و نشاط در نظام آموزشی، تجهیز و آماده کردن مدیران و   -6

  .معلمان در فرایند آموزش 

  .هاي کالن براي توسعه وترویج شادابی مدارس و اجرایی نمودن آنهاستاتخاذ سیا -7

  .هاي آموزش شادمانی براي معلمانایجاد، توسعه و تجهیز کارگاه -8

  .ثیر آن براي افراد مسئول در آموزش و پرورشتأتبیین اهمیت شادکامی و میزان  -9

ه رفتاري ـ شناختی هاي آموزش شادي ساده و قابل استفاده به شیواجراي روش -10

  .آموزانهاي اجتماعی براي دانشفوردایس و روش مهارت

  

 منابع 

، مهرداد کالنتري و همکاران، اصفهان، انتشارات جهاد شناسی شاديروان ) 1382(آرگایل، مایکل

 .دانشگاهی، واحد اصفهان، چاپ دوم

انتشارات جهاد : فهان، فاطمه بهرامی و دیگران، اصشناسی شاديروان) 1383(آرگایل، مایکل

  . دانشگاهی، واحد اصفهان

، محمدحسین حلیمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و کتاب رنگ  )1388(آیتن، جوهانز

  .ارشاد اسالمی

هاي عمومی در درآمدي بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه  )1383(اشرفی ریزي، حسن

 .چاپار: ، تهرانتوسعه فرهنگ مطالعه

  .انتشارات تندیس: ، تهرانآیین تندرستی )1383(هانی، محمدمهدياصف



  

  

  

  

 

  فرهنگی -اجتماعی ۀمطالعات توسع ۀفصلنام  114

دربررسی عوامل آموزشی، «) 1388(اهللا؛ جعفري، سیدابراهیم؛ عابدي، محمدرضا،اعتمادزاده، هدایت

، »کالبدي، سازمانی موثر بر شادمانی از نظر مدیران و مربیان پرورشی مدارس راهنمایی شهر اصفهان

  77-100، صص )2( 39، وم تربیتیمجله روان شناسی و عل

سازمان انجمن اولیاي و : ، تهراناي از روانشناسی تربیتی کاربرديچکیده )1387( افروز، غالمعلی

  .مربیان

  .، انتشارات مرسلمدیریت شادي در مدرسه  )1386( اکبرزاده، حسین؛ حقیقی، فریبا

  .، انتشارات میشارنگ و تربیت  )1375( علیاکبرزاده، مهدي

بررسی اثربخشی آموزش مهارت هاي اجتماعی بر افزایش «) 1385( مانی، رزیتا؛ هادیان همدانی، رژیناا

، مقاالت چهارمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویانمجموعه، »میزان شادي دانشجویان

  .35-38صص 

. مدي، ساح.ر.، ترجمه غنظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس امروز  )1379( اف.اولیوا، پ

 ).خوراسگان(شهابی، دانشگاه آزاد اسالمی

، فصلنامه مدارس کارآمد، »در نقش اردوها در رشد و شکوفایی شخصیت«) 1388( باقرزاده، زهره

  .126، ص6شماره 

: جمۀ، ترهاي تحقیق درتعلیم وتربیتاي بر روشمقدمه )1378( بانکی، فرزین؛ رتهکارل، فردریش

 .پژوهشکده تعلیم وتربیت: رلوحی، تهراناحمدعلی حیدري وسیدحسین می

دربررسی وضعیت فضاي فیزیکی مدارس شهر اصفهان با توجه به «) 1385( نصرآبادي، حسنعلی بختیار

، سال سیزدهم، دوره دوماهنامه دانشور، »استانداردهاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس

  .1-10، صص21جدید، شماره

:  ، عباس محمدي اصل، محمدحسین فرجاد، تهراناجتماعیوانشناسیر) 1984( برکویتز، لئونارد

 .انتشارات اساطیر

، بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازي نیروي انسانی) 1375( بنداري، مهرداد

  .انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران

 .نشرکمال تربیت: چهارم، تهران، چاپ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی)  1383( بهرنگی، محمدرضا

 .انتشارات انجمن اولیاي و مربیان: ، تهرانعزت نفس کودکان ونوجوانان  )1373(  بیابانگرد، اسماعیل

دربررسی عوامل مؤثر در شادابی «) 1387( جعفري، سیدابراهیم؛ سیادت، سیدعلی؛ بهادران، نرگس

 .31-44، صص2 و 1، شماره 4، دوره هاي نوین تربیتیاندیشه، »مدارس
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-تأثیر الگوهاي ارتباطی خانواده بر شادي در گروهی از دانش«) 1386( جوکار، بهرام؛ رحیمی، مهدي

، سال سیزدهم، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، »آموزان دبیرستانی شهر شیراز

 .376-384، صص4شماره

  .سمت: ، چاپ هشتم، تهرانم انسانیاي بر روش تحقیق در علومقدمه) 1382( حافظ نیا، محمدرضا

تأثیر موسیقی غیرکالمی «) 1386(پور، مریم و رجایی، علیرضاپور، حمید؛ حبیبیپور، مجید؛ حبیبیحبیبی

فصلنامه روانشناسی و علوم ، »آموزان پسر دوره راهنماییایرانی بر کاهش پرخاشگري دانش

  .45-50، صص10سوم، شماره ۀ ، دورتربیتی

رابطه «) 1385(ییالق، منیجه؛ نیسی، علی کنش، ابوالقاسم؛ شکرکن، حسین؛ شهنی؛ خوشحقیقی، جمال

کارشناسی دانشگاه شهید ۀ الگوي پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان دور

  .163-188، 3، دورۀسوم، سال سیزدهم، شماره مجله علوم تربیتی، »چمران اهواز

  .انتشارات چهر: ، تهراناصول بهداشت فردي) 1377( سماعیلپیشه، ا_سرشت، پریوش و دلحلم

 .انتشارت دانشگاه آزاد اسالمی: ، تهرانروش تحقیق در مدیریت ) 1382(خاکی، غالمرضا

اولین ، »هاي سنجش و نقش آن در اصالحات آموزشیبازنگري در روش«) 1385(خلق، ایرجخوش

 .تزکیه ، تهران، انتشاراتهمایش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

آموزان مدارس راهنمایی شهر انگیز در دانشبررسی عوامل نشاط) 1381(اهللادریکوندي، هدایت

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، پایاناصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی

  .انشانتشارت وراي د: ، تهرانهاي پرورشی و اجتماعی در مدارسفعالیت )1388( نژاد، اکبرسلیمان

هاي رسیدن به سالمت و طول عمر و سالمتی یک انتخاب است؛ راه ) 1384( شادزي، شهال

  .انتشارات جهاد دانشگاهی: ، اصفهانجلوگیري از پیري

متوسطه براساس اهداف ۀ آموزي در دوربررسی میزان موفقیت شوراهاي دانش«) 1384( شاکریان، عطا

  .168، ص 93، شماره علیم و تربیتفصلنامه ت، »شده در استان کردستانتعیین

هاي فعال تأثیر روش«) 1388( صالحی، محمد؛ نیاز آذري، کیومرث و معتمدي تالوکی، محمدتقی

،  »هاي چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندرانآموزان پایهتدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش

 .، شماره هشتمفصلنامه نوآوري آموزشی

 310و 309، شماره  ماهنامه پیوند، »مدرسه و تقویت نشاط و امید به زندگی«) 1384( صباغیان، زهرا 

 .33-28، ص311و

تعیین جو یادگیري «) 1387(پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی و قالوندي، حسنصمدي، پروین؛ رجایی

هاي مدیریت کالس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه، اندیشه هاي اثربخش براساس مؤلفه

  .2و1،  دوره چهارم،  شماره دانشکده  علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، »تربیتینوین 
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بین میزان شادمانی و عوامل بطۀ بررسی را«) 1383(عابدي، محمدرضا؛ احمدي، احمد؛ نصوحی، محمد

فصلنامه ، »دانش و پژوهش در روانشناسی(آموزان دبیرستانی شهرستان مبارکهآموزشگاهی دانش

 .19، واحد خوراسگان اصفهان، شماره شگاه آزاد اسالمیدان

انتشارات دانشگاه شهید : ، تهرانریزي درسی راهبردي در آموزش عالیبرنامه) 1384(عارفی، محبوبه

  .بهشتی

  .201، ص 96، شماره فصلنامه تعلیم و تربیت

 عه و فرهنگجام ،»اجتماعی و مصرف کاالهاي فرهنگیپایگاه اقتصادي«) 1380( فردرو، محسن

  نشر آرون: ، تهران)مجموعه مقاالت(

الگوي مدیریت توسعه فرهنگی درراستاي سند چشم انداز «) 1389( قدمی، محسن؛ آفتاب آذري، میترا 

  .، سال چهارم ، شماره هفتممدیریت فرهنگی ،»1404

-وانروش تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی ور) 1386(گال، مردیت؛ بورگ، والتر وگال، جویس

  سمت و شهید بهشتی: احمدرضا نصر و همکاران، تهران: جمۀ، ترشناسی

  کاربرد مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ) 1377( پور، خ؛ ذوفن، شلطفی

  .انتشارات مدرسه: زاده، تهرانسیدعباس. مجمۀ ، ترهنر در مدرسه ) 1377( .، جلنگستر 

، »بررسی موردي: شادمانی و شخصیت«، )1384( رضامرادي، مریم؛ جعفري، سیدابراهیم؛ عابدي، محمد

  .60- 71، صص2، شماره 7هاي علوم شناختی، سال تازه

، شوراي »آموزان فیزیکی کالس بر پیشرفت تحصیلی دانش تأثیرعوامل«) 1377(پور، حمیدهمعین

  .  مجله علمی پژوهشی علوم تربیتیتحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، 

، »جویی دانشجویان دانشگاه تربیت معلمهاي ارضاي هیجانبررسی روش«) 1380(مرتضی منطقی،

  .30-42، صصدبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی: تهران

،  »ثربرآنمؤشادمانی وعوامل «) 1381(اهللاجعفري، ابراهیم؛ عابدي، محمدرضا؛ دریکوندي، هدایتمیرشاه

 .50-58، صص3م، شماره، سال چهارهاي علوم شناختیتازهمجلۀ 

، نام مجله یا فصلنامه »هاي تازه در علوم تربیتیاندیشه«) 1387(میرکمالی، سیدمحمد؛ ملکی نیا، عماد

  .133-113، صص 12شماره 

، سازمان آموزش و پرورش »کارهاي پرورش تفکر خالق در فراگیرانراه«  )1384(ناظمی، شهین

  .شهر مقدس مشهد  6خراسان رضوي منطقه 

، 6، شماره فصلنامه مدارس کارآمد، »شاداب سازي و عوامل مؤثر برآن«) 1388(رزاده، طیب نو

  .38-40صص
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، سال هفتم، مجله علمی ـ فرهنگی بهداشت جهان، م م ربانی، »ورزش و اثرات آن«  )1370(وود، پتر

 .شماره اول

پیش دانشگاهی  بررسی نگرش مدرسین در مورد عملکرد مدیران مراکز«) 1378(هاشمی، سیدمحمد

، تهران،  دانشکده علوم تربیتی و روان ارشد مدیریت آموزشینامه کارشناسی، پایان»شهر تهران

 شناسی دانشگاه شهیدبهشتی

 .87، شماره ششم، صفصلنامه مدارس کارآمد، »شادسۀ روابط انسانی در مدر«) 1388(یونسی، فخراهللا
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