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آموزان و اولياي سازي  مدارس از ديدگاه دانشبررسي عوامل مؤثر در شاداب
  با تاكيد بر توسعة فرهنگي: مدرسه

  3ليال برزميني، 2سهيال هاشمي، 1صمد ايزدي

  30/5/1390: تاريخ پذيرش  12/12/1390: تاريخ دريافت
  

  چكيده
ورة راهنمايي دخترانة استان سازي مدارس دهدف پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر در شاداب

روش . است) مديران، معلمان، مربيان تربيتي( آموزان و اولياي مدرسهگلستان از ديدگاه دانش
آموزان، مديران، معلمان و آماري شامل دانش ةجامع. يابي استپژوهش توصيفي از نوع زمينه

مونه متناسب با حجم جامعه حجم ن. مربيان تربيتي اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان است
مربي تربيتي به  170معلم و 310مدير، 170آموز، دانش 380و با استفاده از جدول مورگان شامل

نتايج حاصل از تجزيه . ابزار اين پژوهش پرسشنامه است. اي انتخاب شدندگيري طبقهروش نمونه
عوامل چهارگانة مورد بررسي  آموزان و اولياي مدرسهها حاكي از آن است كه دانشو تحليل داده
شود به دانند ولي بين ديدگاه آنان تفاوت معناداري مشاهده ميسازي مدارس مؤثر ميرا در شاداب

آموزان عوامل اجتماعي ـ فرهنگي داراي بيشترين و عوامل سازماني اين صورت كه از نظر دانش
لياي مدرسه عوامل كالبدي داراي داراي كمترين ميزان تأثير در شاداب سازي مدارس و از نظر او
  .سازي مدارس هستندبيشترين و عوامل آموزشي داراي كمترين ميزان تأثير در شاداب

سازي، عوامل فيزيكي، عوامل آموزشي، عوامل سازماني، عوامل اجتماعي و شاداب :واژگان كليدي
  .فرهنگي

  مقدمه 
ردي و اجتماعي موجب شده اهميت و نقش آموزش و پرورش در بهسازي و توسعة زندگي ف

دهنده، پويا و آموزان انتظار داشته باشند كه مدرسه محيطي رشداست كه جامعه و اولياي دانش
يكى از اهداف تعليم و تربيت فراهم . هاي بالقوة فرزندان آنان باشدساز پرورش استعدادزمينه

گيرى در مدرسه پي كردن شرايط مساعد براى شكوفايى استعدادهايى است كه بخش عمده آن

                                               

 )S.izadi@umz.ac.com( دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران. 1

 گاه مازندراناستاديار گروه علوم تربيتي دانش. 2

  ريزي آموزشيكارشناس ارشد برنامه. 3
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هاي آينده، بايد محيطي سالم و پويا مدرسه به عنوان مهمترين جايگاه حضور نسل. شودمى
هاي بسيار شده است موضوع  يكي از موضوعات مهم كه امروزه دربارة آن بحث. باشد

 ).1،2000باس(سازي مدارس است  شاداب

ي كردن را به دانش آموزان شوق زندگ«سرلوحة تعليم و تربيت قرن جديد اين است كه 
حقيقت رشد پايدار ما در گرو شادي پايدار است و اين پس بايد معتقد باشيم كه در» بياموزيم

تواند شوق زندگي را به دانش مدرسه شاد مي. شادي بايد در مدارس ايجاد و مديريت شود
و نقش مهمي  نشاط و شادابي يكي از خلقيات اساسي در زندگي فرد است. آموزان هديه دهد

  ).1384صباغيان، (كند در چارچوب حيات رواني و اجتماعي او بازي مي
افزايد، انگيزد، بر آگاهي او ميميمعتقد است شادي فعاليت فرد را بر) 1993( وينهوون

كند، شادي مشاركت را رونق كند و روابط اجتماعي را تسهيل ميخالقيت وي را تقويت مي
شاد زيستن و شادابي همانند . شودالمتي و طول عمر افراد ميبخشد و موجب حفظ سمي

جسماني را تأمين  كه سالمت رواني وتغذية خوب، محبت و امنيت، حائز اهميت است چرا
شادابي در . هاي بهداشت رواني استاحساس رضايت، شادي و شادابي از شاخص. كندمي

حضور در . امل در آن تأثير دارنداي از عوعلتي نيست، بلكه مجموعهمدارس به صورت تك
مراسم و اماكن مذهبي، ارتباط با خدا، اعتقاد به دين و توجه به معنويات از جمله عوامل 

  ).2005، 3؛ موكرجيو بران1990، 2پولوما و پندلتون(مذهبي و معنوي شادي به شمار مي آيند 
نواده، عشق و موفقيت و تأئيد اجتماعي، ارتباطات اجتماعي و روابط دوستانه، خا

) 1996( 5آرگايل). 4،2001مايرز( صميميت از جمله منابع و عوامل اجتماعي شادي هستند
هاي جمعي، تفريح و نحوة گذراندن اوقات توسعة علمي و فرهنگي، تحصيالت، هنر و رسانه

هاي رواني، جسـماني و فراغت را از منابع و عوامل شادي ذكر مي كند كه داراي جنبه
با عنايت به اين ديدگاه كه توسعة علمي و فرهنگي از عوامل و . و فرهنگي هستنداجتـماعي 

منابع شادي و شادكامي تلقي مي شود، پرداختن به آموزش و پرورش و آموزش عالي نيز، 
  ). 1380فردرو، (هاي عمدة توسعة فرهنگي است  ازجمله شاخص

                                               

1.Bass 
1. Poloma  &  Pendelton 
2. Mookerjee &  Beron 
3. Meyers 
4. Argyle 
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سند  جهترهنگي درف ةنيز در بررسي الگوي مديريت توسع) 1389(آذريقدمي و 
گسترش آموزش و يادگيري بيانگر تحقق : دست يافتند كه اين نتايج هب 1404انداز  چشم

دموكراسي در جامعه است و  افزايش سطح آموزش، علم، پژوهش و بينش عوامل موثر در 
انداز  سند چشم 5ند ب. تربيت انسان كيفي و انسان كيفي محور اصلي توسعه فرهنگي است

فعال، «: ايرانيان را با اين خصوصيات معرفي مي كند 1404در سال مردم ايران  هاي ويژگي
مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحية تعاون و  پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت مسئوليت

» سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن
هاي فرهنگي نقش مؤثر دارد،  ها و شرايط ساختاري كه در پيدايي اين ويژگييسميكي از مكان

سازي بنابراين از يك سو عوامل فرهنگي و اجتماعي در شاداب. مدارس كارآمد و شاداب است
هاي گيري ويژگيشاداب و كارآمد در شكلمدارس تأثيرگذار است و از سوي ديگر مدارس 

  .حائز اهميتي دارند نقش 1404انداز ايران د چشمل در سنآفرهنگي افراد ايده
فرهنگي سازي مدارس، به نقش عوامل اجتماعي ـعوامل شادابزمينةدر) 1999( كنلي

تقويت عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در مدارس از قبيل برگزاري : اشاره دارد و معتقد است
-موزش والدين براي شادابها همراه با شادي و سرور و آهاي موزيك، برگزاري جشنكالس

سازي مدارس و فراهم كردن محيطي سالم به منظور تواند درشادابسازي محيط منزل مي
    .يادگيري هرچه بهتر دانش آموزان مؤثر باشد

، 1960هاي مربوط به شادماني از دهة با اشاره به افزايش پژوهش) 1381( ميرشاه جعفري
ها به به اين ترتيب كه برخي از پژوهش. كندج ميگيري اساسي را از آنها استخراسه جهت

اند برخي ديگر، عوامل مؤثر بر شادماني را مدنظر قرار داده. اندسنجش ميزان شادماني پرداخته
  . اندهاي افزايش شادماني پرداختهو گروهي به ارزيابي شيوه

  عوامل مؤثر بر شادابي مدارس
اي از عوامل آموزشي، كالبدي، كه مجموعهبل. علتي نيستشادابي در مدارس بصورت تك

 . اجتماعي و فرهنگي و سازماني در آن تأثير دارند

محيط . اي برخوردار استمحيط براي انسان ها از اهميت ويژه. عوامل فيزيكي. 1
مدرسه زيبا و جذاب زمينه را . فيزيكي، بر احساسات و چگونگي ارتباط بر ديگران تأثير دارد

كند و مدرسه نامناسب نيز شوق و اشتياق در ها تسهيل ميشكوفايي استعدادبراي يادگيري و 
در آموزش . دهدرساند و امكان پويايي و بالندگي را كاهش ميآموزان را به حداقل ميدانش
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شناختي در اولويت قرار انگيز، محيط فيزيكي كالس از نظر پردازش رواني و زيبايينشاط
  ).1377لنگستر، (يك كالس ايستا كسل كننده نيست  چيز مثلگيرد، زيرا هيچ مي

عالوه بر اهميت وضعيت فيزيكي كالس بر قابليت استفادة ) 1993(آرتور و همكاران 
آن ها معتقد هستند اهميت حياتي وضعيت فيزيكي . كنندمنظوره از كالس نيز تأكيد ميچند

مدت زيادي از عمر خود را در آموزان و معلم شود كه دانشكالس و مدرسه از آنجا ناشي مي
 . گذرانندمدرسه مي

ها در به نقش رنگ) 1375(اكبرزاده . رنگ از عوامل فيزيكي مؤثر است. رنگ.  1-1
به نقش و تأثير ) 1388( آيتن. كندها اشاره ميتكريم و كرنش انسان نسبت به خالق زيبايي

شوند و اين تغيير جب تغيير رفتار مياي كه موپردازد، به گونهها در روح و روان آدمي ميرنگ
  .سبب ايجاد تحوالتي در شخصيت افراد مي شود 

آموزان با يكديگر و همچنين براي ارتباط و تعامل بيشتر دانش. هاچيدمان صندلي. 1-2
اي ها به صورت دايرهآموزان بهتر است چينش نيمكتچهرة معلم با دانشبهارتباط مؤثر و چهره

 .باشد» U«يا به شكل

شود بلكه بر عملكرد آموزان ميتنها موجب ارتقاي سالمتي دانشنور طبيعي نه. نور. 1-3
حاكي از آن است كه عملكرد تحصيلي ) 2001(مطالعات نيسا . گذاردها نيز تأثير ميآن

كنند نسبت به دانش آموزاني كه مدرسة آموزاني كه بيشترين استفاده را از نور طبيعي مي دانش
درصد  83به طور كلي در فرآيند يادگيري، . مند است، بهتر استاز نور طبيعي كمتر بهرهآنها 

بنابراين، اگرعمل ). 1377پور، ذوفن و لطفي( گيرد يادگيري به وسيله حس بينايي صورت مي
هدف تأمين روشنايي درمدرسه، عبارت از . رو شود، يادگيري كم مي شودبهديدن با اشكال رو

به بهترين وجه و با حداقل زحمت و كوشش باشد تا نيروي » ديدن«كه درآن، محيطي است 
آموزان، صرف جذب اطالعات و فرايند يادگيري شود، نه اينكه اين نيرو براي مبارزه با  دانش

البته بايد يادآوري كنيم كه . اشكاالت ديدن ـ كه درمحيط كم نور وجود دارد ـ صرف شود
 ) 1377پور، معين( .يزان نور مورد نياز متفاوت استهنگام انجام هر فعاليتي، م

آيد، اما اي به نظر ميظاهر امر سادهپوشش به: آموزان و معلمانپوشش دانش. 4 -1
اند كه از نظر علمي و اخالقي بايدآراسته و درواقع چنين نيست برخي از معلمان بر اين عقيده
شأن معلمي در پوشش وآرايش يا پيرايش از توانمند باشند و توجه به ظواهر از جمله رعايت 

) 1386( اكبرزاده و حقيقي. اما اين پندار ناصواب وخطاست. اهميت چنداني بر خوردار نيست
كنند در تحقيقي به اين مهم اشاره مي كنند كه فراگيران حتي دربارة پوشش معلم موشكافي مي
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پوشش لباس و رنگ «. پذيرندني نميمرتب داشته باشد از او تاثير چنداو اگر معلم ظاهري نا
- بخش و خوشايندي براي كاركنان و دانشدست بايد به نحوي باشد كه احساس لذتيك

 ).42، ص 1386اكبرزاده، حقيقي، (» آموزان ايجاد نمايد

هاي  ترين نيازهاي بشر كه جزء شرط از ضروري. تأسيسات و امكانات ورزشي. 1-5
رود، آرامش خاطر، احساس امنيت، شادابي و نشاط است و  اصلي بهداشت رواني به شمار مي

معتقد است كه ورزش، از ) 1387( افرو. يابي به اين امر مهم است هاي دست ورزش يكي از راه
آور؛ و از سوي ديگر با كاستن فشارهاي عضالني و  انگيز و نشاط سويي با ايجاد محيطي فرح 

. شود را مهار و باعث احساس شادي و نشاط مي از بين بردن سستي و كسالت، فشارهاي رواني
ورزش و تحرك بدني را عامل دستيابي به توانايي، نشاط و سالمتي بيشتر ) 1383( اصفهاني

كند شود و به افراد كمك ميورزش كردن به طور مرتب باعث طوالني شدن عمر مي. داندمي
پيشه، سرشت و دلحلم( يندكه از زندگي لذت بيشتري ببرند و احساس ذوق و بهبودي نما

توان به كم كردن و از بين بردن آثار ورزش مي درخصوص) 1384( از نظر شادزي). 1377
معتقد است كه ) 1370( وود. ها، افزايش قدرت دفاعي بدن اشاره كردفشارهاي روحي، استرس

ورزش . ورزش و تحرك بدني كيفيت زندگي را در تمام سنين براي همگان بهبود مي بخشد
 .كندبخشد و عمر را طوالني ميبه زندگي رنگ شادي مي

خواندن كتاب سبب دانايي، . هاي غنيكتابخانه، سالن مطالعه، كارگاه وآزمايشگاه. 1-6
اشرفي ريزي، ( شودنفس، آرامش، لذت و شادي و سرگرمي ميبهاستحكام عقايد، اعتماد

هاي غني مطالعه و كارگاه و آزمايشگاه وجود امكاناتي مانند كتابخانه و سالن). 1383
 .داردميآموزان را به فعاليت و كنجكاوي وا دانش

هاي مدرسة خوب را داشتن فضاي يكي از شاخصه) 1388( نوروززاده. فضاي سبز. 1-7
داند، وي معتقد است، ايجاد فضاي سبز، كاشت درخت، قراردادن گلدان شاد و محيط زيبا مي

 .آموزان تأثير مثبت دارد در روحيه دانشها و سبزه در سالن

هاي سطوح و ابعاد در ارتباط با چگونگي ويژگي: فضاي مناسب كالس درس.. 1-8
توان گفت كه ديوارهاي كالس بايد خشك، بدون درز، صاف و  ظاهري كالس، به طور كلي مي

ها بايد ساده باشد ديوار كالس. متر قابل شستشو و بهتر است از سنگ باشد 5/1حداقل تا ارتفاع 
كف كالسها بايد قابل شستشو، مسطح و بدون درز باشد؛ . غبار روي آن جمع نشودوتا گرد

.  اين نكات دربارة سقف نيز بايد رعايت شود. همچنين ضروري است، لغزنده و مرطوب نباشد
اشكال مربع، مدور يا بيضي . شكل مستطيل يا ذوزنقه، بهترين شكل براي كالس درس است
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كند و  دار، نقاط كانوني ايجاد مي انحناهاي بزرگ مساحت. از لحاظ صوتي مناسب نيست... و
  ). 1377پور ،معين(مانعي بزرگ براي شنيدن صداست 

به عبارت ديگر، . متر مكعب هوا الزم است 5/5متر مربع زمين و  5/1آموز  براي هر دانش
. متر داشته باشد 4متر و ارتفاع  7تا  6ض متر و عر 8نفري، بايد ابعادي به طول  30يك كالس 

آموزان مد نظر  بنابراين، در انتخاب مكاني براي كالس، بايد حجم كالس و تعداد دانش
 ).همان(قرارگيرد 

يكي ديگر از عوامل مؤثر در : سيستم گرمايشي و سرمايشي و تهويه مطبوع.  1-9
توجهي به آن سبب افت در كم يادگيري، تجهيزات مناسب براي توليد گرما و سرماست كه

 16-18اساس گزارش مؤسسة استاندارد ايران، حرارت بر. يادگيري و آسيبهاي جاني شود
همان (گراد براي كالس درس مناسب و جريان داشتن هوا براي آن ضروري است  درجة سانتي

تنفس اكسيژن در كالس جريان داشته باشد و تهوية هوا باعث مي شود هواي تازه و پر). 
تر انجام گردد و نتيجة آن نشاط و سرزندگي و دور شدن حالت رخوت و كسالت از راحت

 .دانش آموزان است

  عوامل آموزشي.  2
توان به منزلة چه روش تدريس واحدي را نمياگر: هاي تدريس فعال و مشاركتي روش. 2-1

ست كه براي توان گفت بهترين روش تدريس روشي ابهترين روش معرفي نمود اما مي
تر باشد و يادگيري را آسانتر كند در روش تدريس نقش فراگير بخشتر و نتيجهفراگيران جذاب
هاي تدريس همياري و  مشاركت فراگيران در فرايند استفادة معلم از روش. بايد لحاظ شود

عال به هاي تدريس فروش. تر مي كندتر وكالس را پرجاذبهتدريس، آنان را به فراگرفتن مشتاق
كند اي هستند كه ذهن انسان را فعال كنند در اين روش معلم شرايط يادگيري را فراهم ميگونه

نفس فردي، روحية بهگروهي و همكاري، حس اعتمادهاي ذهني و روابط ميانو مهارت
كند و روح خالقيت و استقالل كاوشگري و لذت و توضيح و تحليل مسائل در آن رشد مي

هاي جذاب بين معلم و شاگرد در كالس). 1388صالحي و همكاران، ( شودفرد تقويت مي
صمدي و (روابطي مثبت و پويا همراه با احترام متقابل، مشاركت و رضايت دروني برقرار است 

 ).1387همكاران، 

طرح درس كه از مسائل مربوط به فنون تدريس : بيان روشن و دقيق اهداف رفتاري. 2-2
طرح هدفهاي رفتاري وكلي درآغاز و . به جذابيت موضوع كمك مي كند هاي آن استو روش
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داند با اين كار فراگير درآغاز درس مي. سازدخالصة درس در پايان روش تدريس را مؤثر مي
اي غافل شده باشد خالصة آن در پايان دوباره كه دنبال يافتن چه نكاتي است و اگر از نكته

  .د را جبران خواهد كرداش را جلب و نقص و كمبوتوجه
پيچيدگي و «: استفاده از رايانه، اينترنت، پاورپوينت و ديگر ابزار كمك آموزشي. 2-3

ها و دارد تا سياستكاران جوامع را بر آن مياندرسرعت تغييرات درجامعة كنوني جهان، دست
با ). 30، 1384، عارفي( »هايي را عرضه كنند كه با شرايط معاصر تناسب داشته باشندبرنامه

ورود فنّاوري اطالعات و ارتباطات در عرصة جهان، فرآيند تعليم و تربيت به صورت عام و 
جدسكوي (هايي شده استريزي درسي به طور خاص دچار تغييرات و دگرگونيحوزة برنامه

فناوري ارتباطات و اطالعات نيرويي است كه  معتقد است )2002( اليور). 2004 و نيس،
نتايج تغييرات اخير بيانگر آن است كه مؤسسات . دهدهاي زندگي را تغيير مياز جنبه بسياري

. )2008گلبهار، ( هاي روز و محتواهاي درسي هستندآموزش به دنبال ايجاد تعامل بين فناوري
كند، كمبود شديد تغييرات را نسبت به اعتقاد اليور، وقتي كسي به نظام تعليم وتربيت نگاه مي

ريزي درسي اهميت دادن كند، يكي از موضوعات مهم در برنامههاي ديگر احساس ميشتهبه ر
هاي تدريس با هاي درسي و هماهنگي محتوا و روشبه نوسازي و تجديد نظر در برنامه

 . شرايط متغير و بي ثبات است

 16/7/1381مورخ  در 4766/101العمل شمارهوزارت آموزش و پرورش طي دستور
كيل ساختار نظام طرح توسعة فناوري اطالعات را صادر و شوراي راهبردي فاوا را دستور تش

 . در آموزش و پرورش تأسيس كرد

هاي درسي آموزان در كتاباگر آنچه دانش: مرتبط بودن محتواي دروس با زندگي. 2-4
نگيزة گيرند، به آنها مهارت الزم براي زندگي و مسائل روزمرشان را بدهد، عالقه و افرامي

در تحقيقي كه پونتام و همكاران . يادگيري و نشاط در زندگي اجتماعي را تجربه خواهند كرد
با همكاري دانشگاه هاروارد و مركز بشردوستي اينديانا انجام دادند، دريافتند افرادي كه از نظر 

ا دارند، اجتماعي مهارت بيشتري هستند و توانايي برقراري ارتباط با افراد و مسائل روزمره ر
 ). 2001 هوپكه،(شادترند 

شناسان قرار دارد و مدتي است كه كاربست اين تدابير در مدارس در دستور كار روان
متخصصان براي ايجاد مدرسة مثبت و تدوين دروسي كه بار مثبت داشته و اميدآفرين و 

توسط سليگمن و  اي در پنسيلوانيا كهجمله پروژة مدرسه هايي را؛ ازافزا باشند، پروژهشادي
همچنين، آنها يك پروژة مفصل نيز در يكي از مدارس استراليا . انجام شد) 2009( همكاران
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هاي مربوطه شده، متخصصان در كالس حاضر شدند و تمرينهاي اجرادر پروژه. انداجرا كرده
هدف از . ها را به كار بردندجمله تمرين سه نعمت يا سه داشتة زندگي و شمارش داشتهو از

در  كه آموزان با يادآوري و نوشتن سه داشته يا سه نعمتياين تمرين، آن است كه توجه دانش
ها حاكي از بررسي. هايا در زندگي دارند، معطوف شود نه به نداشته اند،طي روز به آن رسيده

ي و ها، موجب افزايش سطح اميد، رضايت از زندگها و داشتهآن است كه، فكر كردن به نعمت
  ). 2009؛ سليگمن و همكاران، 2002سليگمن، ( شودشادي مي

در بيشتر كشورهاي جهان آموزش موسيقي : گنجاندن موسيقي در برنامة درسي هنر. 2-5
آموزان را ورزش، هنر، سوم از ساعات درسي دانشدر ژاپن يك. جزء دروس مدرسه است

هاي زندگي ر و موسيقي و مهارتدر مالزي آموزش هن. دهدكاردستي و موسيقي تشكيل مي
 ها اختصاص داردهشتم ساعات مدرسه به اين برنامهجزء درس مدرسه هستند و يك

ها ها و سختيموسيقي روح انسان را تلطيف مي كند و او را از خشونت). 1388نژاد،  سليمان(
موزوني كه رهاند، افالطون و فيثاغورس معتقدند كه موسيقي و نغمات، يادگارهاي خوش و مي

انگيزند و انسان را شنيده و به آن مأنوس بوده را در روح او برميانسان در عالم قبل از تولد مي
توان با موسيقي تلفيق آورند كالس هاي هنر، ادبيات و زبان خارجه را ميبه وجد مي

 تر وهيجان انگيزترآموزان بسيار جالبلذت شنيدن موسيقي درساعت هنر براي دانش«.كرد
 ).49، ص 1386حقيقي،  و اكبرزاده( » است

وجود امكانات كارگاهي براي تدريس : هاي تخصصي مانند اتاق جغرافياكارگاه. 2-6
ناپذيري است كه وفن، جغرافيا و علوم تجربي از ضروريات اجتنابدروسي مانند حرفه

اي كارگاه بايد فض. مهري مسئوالن آموزش و پرورش كشور قرار گرفته استمتاسفانه مورد بي
آموزان برمبناي فعاليتهاي كارگاهي عمومي همراه با حركت و فعاليتهاي متناسب با تعداد دانش
هاي كارگاهي هستند، به فضاي آموزاني كه مشغول فعاليتباشد، دانشبدني و صرف انرژي 

 5/1د آموز بايكافي جهت انجام كار عملي نياز دارند و حداقل فضاي موجود براي هر دانش
  .باشدمتر مربع 

معتقد است كه مشاركت ) 1996( نيكول: آموزان و تكاليف گروهيگروهبندي دانش. 2-7
هاي مربوط به سازماندهي كالس منجر به ايجاد احساس مالكيت نسبت آموزان در فعاليتدانش

اس نتيجه به كالس خود مباهات و نسبت به آن احسشود و درآموزان ميبه كالس در دانش
هاي همساالن و داشتن يك عنوان آموزان در گروهقرارگرفتن دانش. كنندمسئوليت بيشتري مي

  ). 1388نورزاده، ( بخش استو مسئوليت براي آنان لذت
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كاربردترين رسانة ترين و پركتاب درسي مهم: هاي درسينحوة نگارش كتاب. 2-8
بردارندة بخشهاي نوشتاري، تصويرها و اين رسانة با اهميت در. آموزشي در كشور ايران است

استفاده از . شوندهايي است كه در جهت تحقق اهداف كتاب انتخاب و سازماندهي ميتمرين
اكبرزاده، (آموزان مؤثر است هاي جالب، در لذت بصري دانشرنگ و تصاوير متنوع و مثال

1386.( 

ي طرح ارزشيابي توصيفي، پيامدها) 1385( خلقبه اعتقاد خوش: ارزشيابي توصيفي .2-9
آموزان، دور كردن استرس و اضطراب و ايجاد جوي تأمين بهداشت رواني دانش: عبارتند از

در پژوهشي ) 2006(لوبرز . آموزانمطلوب در كالس درس و نيز افزايش ميزان رضايت دانش
جوي  بر اين نكته تأكيد مي كند كه اگر نظام ارزشيابي حاكم بر كالس درس باعث ايجاد

عاطفي و روابط اجتماعي باال شود و رضايت دانش آموزان را از مدرسه و كالس در بر داشته 
  .آموزان حتمي استباشد، پيشرفت دانش

 عوامل سازماني.  3

مدير در مقام رهبر آموزشي موظف است با رسيدگي به : سبك مديريت مشاركتي مدارس. 3-1
بخش جهت ، محيطي آرام، شاد و فرحهانيازهاي آنآموزان، وپاسخ به مشكالت معلمان ودانش

همچنين براساس مطالعة عابدي و ). 1378هاشمي، (رشد و شكوفايي آن ها به وجود آورد 
آموزان و رهبري مشاركتي مدارس همبستگي ، بين ميزان شادماني دانش)1383(همكاران 

 .معناداري وجود دارد

گويد؛ مهمترين گران مسائل آموزشي ميليلبندي نظر تحنيز ضمن جمع) 1388( يونسي
عامل در ايجاد نشاط و شادابي در مدارس توجه به ابعاد عاطفي و اجتماعي است و هرقدر 

آموزان تدوين گردند، شادي در آنان هاي عاطفي و رواني دانشها در جهت ارضاي نيازبرنامه
صميمانه است، شايستگي شغلي و در مدارسي كه روابط مدير و معلمان . تر خواهد بودرنگپر

  . حسن ظن درآنان بيشتر است
هاي برقراري روابط انساني در از مؤثرترين شيوه: تقسيم كار و تفويض اختيار. 3-2
يعني » مشاركت«. است» مشاركت«هاي آموزشي نظير مدرسه ها به ويژه سازمانسازمان

را در ) آموزان و اوليالمان، دانشمع(مجموعه اقداماتي كه ميزان نفوذ و مسئوليت كاركنان 
گيري، از طريق تفويض اختيار در سطوح مختلف، افزايش دهد و در افرادي كه فرايند تصميم

 ). 1387ميركمالي، (به شكلي با سازمان مربوط هستند نوعي حس مالكيت و تعلق ايجاد كند 
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ها، ، احساسات، رويههادر نظر گرفتن ديدگاه: رسمي بين همكارانجو عاطفي و غير. 3-3
گيري و رهبري مبتني بر هدايت افراد، عواطف و روابط غيررسمي، مشاركت افراد در تصميم

ازاصول روابط انساني است كه رعايت آن سبب باال رفتن روحية معلمان و ايجاد انگيزة كار و 
اصول بررسي مطالعات مؤيد آن است كه رعايت ). 1383بهرنگ، (شود فعاليت در آنان مي

بنداري، (رود ها به شمار ميوري در سازمانروابط انساني از عوامل مؤثر در باال بردن تراز بهره
 . نتيجه شادابي و شادماني را به همراه دارد در) 1375

تشويق عبارت است از تحسين، تقدير و نوعي تأييد : استفاده بجا از تشويق وتنبيه.  3-4
تشويق و تحسين . صحيح و تكرار آن در فرد به وجود مي آيد در ساية آن اشتياق براي رفتار

مايه تقويت روح است وحس اعتماد به نفس را در فرد به وجود مي آورد و باعث رشد و 
 .اش را به فعليت درآورداستعدادهاي او شده، توان دروني

مرادي و : آموزانبيني مسئوالن مدرسه نسبت به دانشنگرش مثبت و خوش. 3-5
ضمن تاكيد بر روابط مبتني بر نگرش مثبت، معتقدند كه اين روابط؛ خوب، ) 1384( رانهمكا

آفرين است، نگرش مثبت اشتياق به ادامة ارتباط و يادگيري را دار و شاديسازنده، معني
هاي شخصيت انسان را به نحو احسن شكوفا مي تشديد، خالقيت را در انسان زياد و ويژگي

ساز سازي عوامل مخرب و خطرفضا و فرهنگ مثبت موجب خنثي) 2002(به اعتقاد آدلر. كند
تر و ارتباط معلمان را همچنين جو مثبت، مدارسرا امن. شودآموزان ميدر زندگي دانش

 .صميمانه تر مي كند

انديشي مديران در تسهيل جلسات هم: جلسات قطبي و چرخشي مديران. 3-6
ر فراوان دارد و مديران از تشكيل چنين جلساتي ابراز هاي فرهنگي و آموزشي تأثيهماهنگي

نيروي انساني مدرسه به عنوان عامل مهمي در تنظيم، هدايت و كنترل «. كنندخرسندي مي
در اين ميان مديران مدارس نقش مهمي ). 29: 1386حقيقي،  و اكبرزاده(» فرايند شادي است

 . موزان ايفا مي كنندآدر توليد شادي و توسعه آن در مدرسه و بين دانش

آموزش و پرورش ما به علت آشنانبودن : هاالويت دادن به شادي در تدوين برنامه.  3-7
آموزان نسبت به مقولة شادي به منزلة يك شاخص عمدة رشد هاي مورد نياز دانشبا الويت

ايران، سوم جمعيت اين نهاد بزرگ با مسئوليت اداره و سرپرستي يك. تفاوت استاجتماعي بي
ريزي از اين رو الزم است در برنامه). 22: همان ( مسئول عمدة فضاي حاكم بر مدارس است 

  .ها به مقولة شادي و نشاط توجه شودها و برنامهو اجراي طرح
؛ اعم از طراحي محيط آموزشي در كشور: تجهيز، نوسازي و بهسازي مداوم.  3-8
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نظير مدارس خاص (استثناي برخي مدارس نوسازطراحي ساختمان، نماي بيروني و داخلي به 
تواند انگيزه فاقد جذابيت براي سنين كودكي و نوجواني است ونمي) تيزهوشان و نمونه دولتي

رسد به نظر مي. هاي پوياست را فراهم آوردو اشتياق حضور فعال و شاداب را كه الزمة محيط
از در طراحي داخلي مدارس قرباني اصول مسلم طراحي و ساخت جذاب مدارس و توجه به ني

 ). 1384ناظمي، (مشكل كمبود مدرسه و ساخت مدارس شده است 

ها و نهادهاي بيرون از توانند از ظرفيت سازمانمدارس مي: تعامل مدرسه با نهادها. 3-9
كتابخانه، سينما، (هاي فرهنگي مدرسه به نحو مطلوبي بهره بگيرند از جملة اين نهادها مؤسسه

، مؤسسه هاي دولتي )شبكة بهداشت، بهداري(هاي بهداشتي ، مؤسسه)نگ و ارشاد اسالميفره
  ). 1388سليمان نژاد، (باشند مي) هانيروي انتظامي، شهرداري(

  عوامل اجتماعي، فرهنگي.  4
شكل، ساختار، ميزان مشاركت افراد در «: درسيهاي غيرآموزان در گروهفعاليت دانش. 4-1

عوامل بسيار مهمي در افزايش نشاط است كه با توجه به دو بعد اصلي شادي  كارهاي گروهي
:  1380منطقي،(» يعني افزايش رضايتمندي و عواطف مثبت وكاهش عواطف منفي همراه است

آموزان در ، شركت دانش)1384به نقل از شاكريان، ( بسياري از تحقيقات انجام شده). 42-30
بخش هاي تربيتي بسيار جالب و لذتها، در بردارندة فرصتادارة مدرسه و فعاليت در گروه

  . است
) 1382(از نظر آرگايل : آموزانهاي دانشانعكاس شايسته و مطلوب موفقيت. 4-2

موفقيت و تأييد اجتماعي براي ما بسيار مهم . ترين منابع شادي استرايج موفقيت يكي از
آميز ما ديگران و به عملكرد موفقيتهاي هستند؛ داشتن عزت نفس تا حدودي به واكنش

 .بستگي دارد

ها روي آموزان به اين دسته از فعاليتوقتي دانش: مسابقات فرهنگي ـ هنري. 4-3
كنند خوبي انجام دهند يا تصور ميتوانند آن را بهآورند، در حال انجام كاري هستند كه مي مي

ها بپردازند و چه بيشتر به اين فعاليتند هركنكه توانايي انجام آن را دارند، بنابراين سعي مي
 .شوداين امر سبب نشاط آنان مي

روزانه مدارس است و براساس مة زنگ تفريح جزئي از برنا: پخش موسيقي شاد. 4-4
آرامش آموزان بـهترين زمان مدرسه است، كه در آن پخش موسيقي شاد يا حتينظر بيشتر دانش

نتايج به دست آمده از . اي تأثيرمثبت داردزندگي مدرسه بخش در شادكامي مدرسه و كيفيت
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بيانگرآن است كه موسيقي ماليم، تأثير مثبت و ) 1386( پور و همكارانپژوهش حبيبي
ة آموزان دورمعناداري بر كاهش پرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري كالمي و خشم دانش

 .راهنمايي داشته است

با توجه به تأثير يادآوري مفاهيم : و نوع دوستيايجاد فرصت براي فهم معاني صلح . 4-5
مثبت در افراد، الزم است جلسات مدرسه طوري تنظيم شود كه بخشي از آن به موضوعات 

اين . دوستي، همكاري و مفاهيمي از اين دست اختصاص يابدجهاني و ضروري نظيرصلح، نوع
 .ساز نشاط و شادابي هستندمفاهيم زمينه

هاي متنوع شروع مراسم آغازين مدارس اگر با نشاط و برنامه: متنوعمراسم آغازين . 4-6
آموزان تاثير دارد، بلكه در باال بردن سطح تنها در امر پرورش روح معنوي دانششود، نه

آموزان چه از لحاظ يادگيري و چه از لحاظ باال رفتن اطالعات عمومي آنها مؤثر آموزشي دانش
هاي صبحگاه ند هرهفته يك كالس را براي برگزاري برنامهاگر اولياي مدرسه بتوان. است

ها آموزان طبق استعداد خود در امور و انجام برنامهمدرسه انتخاب و هدايت كنند، دانش
كننده بودن به پويايي و مشاركت كنند و مراسم صبحگاه مدرسه از يكنواختي و احياناً خسته

 .شودشادابي تبديل مي

  ي تحقيقمفهوم چارچوب .1جدول
 هاگويهثر در شادابي مدارسمؤعوامل 

  
 آموزشي

آموزان، استفاده از ابزار هاي تدريس معلمان، بيان اهداف درسي براي دانشروش
آموزان و نحوه آموزشي، محتواي دروس، ابزار تدريس و گروه بندي دانشكمك

 آموزانارزشيابي از دانش

  
 فيزيكي

ها، فضاي سبز، فرم چينش نيمكتة و شيوها، نور، ابعاد كالستأثير رنگ
آموزان، پوشش معلمان، امكانات، فضاي مدرسه و كالس درس، كتابخانه و  دانش

 فضاي سبز

 
 سازماني

مدير و سبك مديريت مدرسه، تقسيم كار بين همكاران، جو عاطفي مدرسه، نگرش 
 هامسئوالن مدرسه، جلسات مدرسه و الويت داشتن شـادي در تدوين برنامه

  
 اجتماعي ـ فرهنگي

مسابقات فرهنگي ـ هنري و فوق برنامه، اردوها و بازديدها، مراسم آغازين، 
آموزي و آموزان در امور مدرسه، شوراهاي دانشها، موسيقي، مشاركت دانشنمايشگاه

 انعكاس موفقيت دانش آموزان

  
رفتن در پيشگاه جمعي و قرار گهاي مذهبي دستهفعاليت: برگزاري نماز جماعت. 4-7

 معبود بزرگترين آرامش است و داراي كاركردهايي از جمله افزايش شادماني فردي است
  ). 1974گريلي، (
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نمايشگاه كارهاي گروهي و فردي : آموزانهاي دانشبرگزاري نمايشگاه از دستاورد.  4-8
حية تقويت رو. ندكآموزان فراهم ميها و عاليق دانشفرصتي براي بروز استعدادها و توانايي
هاي آثار و آموزان از اهداف برگزاري نمايشـگاهشور، نشاط، اميد، حركت در دانش

 )1388 سليمان نژاد،. (آموزان استهاي دانشساخته دسـت

تواند در آن شركت در اردوها از عواملي هستند كه فرد مي: اردوها و بازديدها. 4-9
مكـاري، صميـميت، يگانگـي با ديـگران، حـس ه. هاي مختـلف پرورش يـابدازجنبه

هماهنگي با گروه، احترام به حقوق اجتماعي، احساس لذت و سالمت روان از فوايد حضور 
ورزش و شادي مناسب در اردوها امكان . هاي مدرسه استها و بازديدآموزان در ارودهدانش

  ).1388ه، باقرزاد(آموزان فراهم مي كند فعاليت جسمي و بدني رابراي دانش

  االت تحقيقؤاهداف و س
استان نة سازي مدارس راهنمايي دختراهدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر در شاداب

در اين . آموزان استو دانش) مديران، معلمان، مربيان تربيتي(گلستان از ديدگاه اولياي مدرسه
سازي مدارس ابخصوص محقق درپي پاسخگويي به اين پرسش است كه چه عواملي در شاد

) مديران، معلمان، مربيان تربيتي(مقطع راهنمايي استان گلستان از ديدگاه اولياي مدرسهنة دخترا
  آموزان تأثيرگذار هستند؟و دانش

  روش پژوهش
تحقيق توصيفي شامل . ها، روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي استاز منظرگردآوري داده

يا پاسخ به پرسشهاي مربوط به وضعيت فعلي موضوع  آوري اطالعات براي آزمون فرضيهجمع
 خاكي،( كندتوصيفي چگونگي وضع موجود را تعيين وگزارش ميلعة مطا. مورد مطالعه است

تحقيقات كاربردي است، هدف تحقيقات ة پژوهش حاضر از منظر هدف در زمر ).1382
  ).1382نيا، حافظ( دانش كاربردي در زمينه خاص استسعة كاربردي تو

  آماري و نمونهة جامع
آموزان، مديران، معلمان و مربيان تربيتي آماري در اين پژوهش شامل تمامي دانشمعة جا

و نمونه نيز   89-90استان گلستان در سال تحصيلي» مدارس دوره راهنمايي تحصيلي دخترانه«
اي هگيري طبقدر اين پژوهش از روش نمونه. است 2جدول براساس جدول مورگان به شرح 

گيري طبقه اي نسبي، نسبت هر زيرگروه در نمونه با نسبت در نمونه. نسبي استفاده شده است

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  
  

 

 ، سال اول، شمارة اولفرهنگي-اجتماعيةمطالعات توسع ةفصلنام  104

 ).1386 گال و همكاران،(آن در جامعه يكسان است 

  جامعه و نمونه آماري پژوهش. 2جدول
 حجم نمونه تعداد جامعهعنوان جامعه رديف

 33719 370دانش آموزان دختر دوره راهنمايي 1

 304 170ان مدارس دوره راهنماييمدير 2

 304 170مربيان تربيتي مدارس دوره راهنمايي 3

 2736 310معلمان مدارس دوره راهنمايي تحصيلي دخترانه 4

  گيري و پايايي و روايي ابزارابزار اندازه
. ساخته استفاده شده استمحققمة در پژوهش حاضر جهت حصول به هدف، از پرسشنا

استفاده در مقياس ليكرت با پنج گزينه كامالً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب،  پرسشنامه مورد
همچنين پايايي ابزار . نسبتاً نامناسب، نامناسب، كامال نامناسب تنظيم و استفاده  شده است

جهت تعيين روايي . برآورد شد 93/0گرداوري اطالعات با استفاده  از ضريب آلفاي كرونباخ، 
پرسشنامه به تأييد اساتيد راهنما و مشاور رسيده،  سپس جهت تحكيم آن، از ابزار نيز ابتدا 

  . نظران نظرخواهي شده استاساتيد و صاحب

  سازي شاخص
عوامل (سازي مدارساز آنجايي كه هيچ تحقيقي به طور مستقل به بررسي عوامل شاداب
وضعيت موجود  و) فيزيكي، عوامل آموزشي، عوامل سازماني، عوامل اجتماعي ـ فرهنگي

سازي در مدارس نپرداخته است؛ براي هاي فوق و همچنين موانع شادابمدارس براساس مؤلفه
هاي پژوهش از نظرات اساتيد و كارشناسان آموزش و پرورش و ها و شاخصتهيه مؤلفه

، )1381،1387( جعفري و همكاران: اولياي مدارس و همچنين تحقيقات و مطالعات
، )1388( ، اعتمادزاده)1381( ، دريكوندي)1383( ، عابدي و همكاران)1385( بختيارنصرآبادي
 و ليوبوميرسكي) 2003( ، مك كونويل)1999(كن ، لي)2000( ، باس)1385( اماني و هاديان

 . استفاده شده است) 2001(

  هاروش تجزيه و تحليل داده
كم، كم، متوسط، خيلي« دامنه 5سازي طيف ليكرت با در اين پژوهش در مؤلفه عوامل شاداب

 .مورد استفاده  است دانرا به خود اختصاص داده 5تا  1كه به ترتيب نمرات » زيادزياد و خيلي
  :ها عبارتندازمراحل تجزيه و تحليل داده
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اي نمونهواالت پژوهش، آزمون نرماليتي كلموگروف اسميرنف تكسئقبل از پاسخ دادن به . 1
  .ها نرمال هستندآن است كه دادهبه عمل آمده است كه نتايج 

پژوهش، ابتدا پاسخ تمامي سواالت يك شاخص با هم  8تا  1براي پاسخ به پرسشهاي . 2
- هاي مذكور از آزمون تيسرانجام با توجه به شاخص. جمع و شاخص مورد نظر ساخته شده

  .اي استفاده شده استتك نمونه
  .ون فريدمن استفاده شده استبراي پاسخ به سوال نهم و دهم پژوهش از آزم. 3

  هايافته
ها برقرار باشد و اطالعاتي كه با بايد شرط نرمال بودن داده Tاز آنجا كه قبل از انجام آزمون 

شوند داراي واريانس تقريباً يكساني باشند، آزمون كلموگوروف ـ اسميرنوف هم مقايسه مي
  .انجام شده است 1اينمونهتك

  اياسميرنوف تك نمونه –وگوروف آزمون نرمال كلم. 3جدول
(b) متغير  Kolmogorov-smirnovz(e) 

(d) 1/80 سازي مدارسعوامل شاداب(e) 

از ديدگاه اولياي » عوامل آموزشي شاداب سازي مدارسلفة «مؤ اي براي بررسيتك نمونهآزمون تي. 4جدول 
  3مدرسه  با ميانگين نظري 

 
 مؤلفه

 انگينيم تعداد
 انحراف
 معيار

  رجهد
 آزادي

 آماره
 تي

  مقدار
 معناداري

عوامل آموزشي شاداب سازي 
 مدارس

6648 15/44 5752/0 6647 86/550 000/0 

-Kolmogorovمقادير همة نرمال است چراكه  ةبيانگر آن است كه جامع 3نتايج جدول 

Smirnov Zك با استفاده از آزمون تي ت. هستند -96/1تر از  و بزرگ 96/1تر از  ، كوچك
كند كه؛ ميانگين نمرات اولياي مدرسه در مولفه عوامل آموزشي اي، فرض صفر بيان مينمونه
  .اختالف معناداري ندارد 3سازي مدارس با ميانگين نظري شاداب

اي، ميانگين آزمون تي تك نمونهسيلة دار بودن ميانگين حاضر بوبه منظور بررسي معني
شده قرار گرفت كه با توجه به مقدار معناداري گزارشحاضر با ميانگين مطلوب مورد مقايسه 

رد صفر  گيريم كه فرضيهاست، نتيجه مي 05/0، كه كوچكتر از 000/0 در ستون آخر يعني
سازي عوامل آموزشي شادابمؤلفةبدين معني كه ميانگين نمرات اولياي مدرسه در . شود مي

                                               

1. One- Sample Kolmogorov- Smirnov Test 
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توان بنابراين مي. ف معناداري دارداختال 3است با ميانگين نظري  15/4 مدارس كه برابر با
سازي مدارس از ديدگاه اولياي مدرسه به طور گفت كه تاثيرعوامل آموزشي در شاداب

 .معناداري بيشتر از سطح متوسط است

از ديدگاه دانش » عوامل آموزشي شاداب سازي مدارسلفة«مؤآزمون تي تك نمونه اي براي بررسي. 5جدول  
  3ظري آموزان  با ميانگين ن

 ميانگين تعداد مؤلفه
 نحرافا

 معيار

  ةدرج
 آزادي

  ةآمار
 تي

مقدار 
 معناداري

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

شده در مقايسه ميانگين حاضر با ميانگين مطلوب، با توجه به مقدار معناداري گزارش
است، بيانگر آن است كه ميانگين نمرات  05/0 تر از كه كوچك ،00/0 ستون آخر يعني

، 3با ميانگين نظري) 03/4( سازي مدارسآموزان در مولفه عوامل آموزشي شاداب دانش
سازي مدارس توان گفت كه تاثير عوامل آموزشي در شاداببنابراين مي. داري دارداختالف معنا

 .ستآموزان به طور معناداري بيشتر از سطح متوسط ااز ديدگاه دانش

از ديدگاه اولياي » عوامل فيزيكي شاداب سازي مدارسلفة «مؤاي براي بررسيتك نمونهآزمون تي. 6جدول  
  3مدرسه  با ميانگين نظري 

 ميانگين تعداد مؤلفه
 انحراف
 معيار

  درجه
 آزادي

  آماره
  تي

مقدار 
 معناداري

عوامل كالبدي شاداب سازي
 مدارس

6648 35/44 4898/0 6647 10/770 00/0 

شده بيانگر ميانگين حاضر با ميانگين مطلوب با توجه به مقدار معناداري گزارشيسة مقا
سازي مدارس كه عوامل فيزيكي شادابمؤلفة آن است كه ميانگين نمرات اولياي مدرسه در 

ير ثتأتوان گفت كه مي بنابراين. داري دارداختالف معنا 3است با ميانگين نظري  35/4برابر با 
سازي مدارس از ديدگاه اولياي مدرسه به طور معناداري بيشتر از عوامل فيزيكي در شاداب

  .سطح متوسط است
از ديدگاه » عوامل فيزيكي شاداب سازي مدارس«ي مؤلفهاي براي بررسينمونه تك آزمون تي). 7(جدول

  3آموزان با ميانگين نظري دانش

 ميانگين تعداد ؤلفهم
  انحراف
 معيار

  ةجدر
 آزادي

 ةآمار
 تي

  مقدار
 معناداري

 00/0  375 17/4 5886/0 374 58/38 عوامل كالبدي شاداب سازي مدارس
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ميانگين حاضر با ميانگين در جدول فوق حاكي از آن است كه ميانگين نمرات يسةمقا
است با ميانگين  17/4سازي مدارس كه برابر با عوامل فيزيكي شادابمؤلفة آموزان در دانش
توان گفت كه تاثير عوامل فيزيكي در شاداب بنابراين مي. داري دارداختالف معنا 3ي نظر

 .آموزان به طور معناداري بيشتر از سطح متوسط استسازي مدارس از ديدگاه دانش

از ديدگاه » سازي مدارسعوامل اجتماعي ـ فرهنگي شادابلفة«مؤاي براي بررسينمونه تكآزمون تي.  8جدول
 3مدرسه  با ميانگين نظري  اولياء

(ppp) مؤلفه 
(qqq)  
 تعداد

(rrr)  
 ميانگين

(sss)  
 معيار انحراف 

(ttt)  درجه  
 آزادي

(uuu)    
 تي آماره

(vvv)   مقدار  
 معناداري

عوامل اجتماعي
ـ فرهنگي 

شاداب سازي 
 مدارس

6648 36/44 48/0 647 92/70 00/0 

شده با توجه به مقدار معناداري گزارش ميانگين حاضر با ميانگين مطلوب ويسة امقبا 
بدين معني كه ميانگين نمرات اولياي مدرسه در . شودرد مي ة صفرگيريم كه فرضينتيجه مي

با ميانگين نظري  است 36/4 سازي مدارس كه برابر باعوامل اجتماعي ـ فرهنگي شادابمؤلفة 
عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در شاداب  ثيرتأتوان گفت كه بنابراين مي. داري دارداختالف معنا 3

 .طور معناداري بيشتر از سطح متوسط  است سازي مدارس از ديدگاه اولياي مدرسه به

از ديدگاه » عوامل اجتماعي ـ فرهنگي شاداب سازي مدارس« لفةمؤاي براي بررسيتك نمونهآزمون تي). 9(جدول
  3آموزان با ميانگين نظري دانش

 ينميانگ تعداد مؤلفه
 انحراف
 معيار

  ةدرج
 آزادي

  ةآمار
 تي

  مقدار
 معناداري

عوامل اجتماعي ـ فرهنگي
 شاداب سازي مدارس

 
375 

19/44 5569/0 3374 34/441 00/0 

اي، ميانگين تك نمونهآزمون تيسيلة دار بودن ميانگين حاضر بوبه منظور بررسي معني
ستون  ه مقدار معناداري گزارش شده درحاضر با ميانگين مطلوب مقايسه قرار شد كه با توجه ب

بدين . شودرد مية صفر گيريم كه فرضياست، نتيجه مي 05/0از  تر ، كه كوچك00/0 آخر يعني
سازي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي شادابلفة آموزان در مومعني كه ميانگين نمرات دانش

توان بنابراين مي. دارد دارياختالف معنا 3است با ميانگين نظري  19/4مدارس كه برابر با 
آموزان به سازي مدارس از ديدگاه دانشثير عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در شادابتأگفت كه 

 .طور معناداري بيشتر از سطح متوسط است
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از ديدگاه اولياي » عوامل سازماني شاداب سازي مدارسمؤلفة « اي براي بررسيتك نمونهآزمون تي. 10جدول
 3ظري مدرسه با ميانگين ن

 ميانگين تعداد مؤلفه
 انحراف
 معيار

  ةدرج
 آزادي

  ةآمار
 تي

  مقدار
 معناداري

عوامل سازماني شاداب 
 سازي مدارس

6648 19/44 5584/0 6647 43/554 00/0 

شده،  ميانگين حاضر با ميانگين مطلوب، با توجه به مقدار معناداري گزارشيسة  با مقا
عوامل سازماني مؤلفة ميانگين نمرات اولياي مدرسه دربدين معني كه . شودرد مية صفر فرضي

در . داري دارداختالف معنا 3است با ميانگين نظري  19/4 سازي مدارس كه برابر باشاداب
سازي مدارس از ديدگاه اولياي مدرسه ثير عوامل سازماني در شادابتأتوان گفت كه نهايت مي

 .به طور معناداري بيشتر از سطح متوسط است

از ديدگاه » سازي مدارسعوامل سازماني شادابلفة «مؤ اي براي بررسينمونه تك آزمون تي. 11دولج
 3آموزان با ميانگين نظري  دانش

 ميانگين تعداد مؤلفه
 انحراف
 معيار

  ةدرج
 آزادي

  ةآمار
 تي

  مقدار
 معناداري

عوامل سازماني شاداب 
 سازي مدارس

3375 95/33 6157/0 374 86/29 00/0 

  
شده،  ميانگين حاضر با ميانگين مطلوب با توجه به مقدار معناداري گزارشيسة ز مقاا
آموزان در مولفه عوامل سازماني بدين معني كه ميانگين نمرات دانش. شودرد مية فرضي

بنابراين . اختالف معناداري دارد 3است با ميانگين نظري  95/3 سازي مدارس كه برابر باشاداب
آموزان به طور سازي مدارس از ديدگاه دانشه تاثير عوامل سازماني در شادابتوان گفت كمي

  .معناداري بيشتر از سطح متوسط است
 آزمون فريدمن درباره عوامل موثر در شاداب سازي مدارس از ديدگاه اوليا مدارس. 12جدول

 ميانگين رتبههاي شهروندي رفتار سازمانيشاخص

 09/2عوامل آموزشي
 87/2يزيكيعوامل ف

 86/2عوامل اجتماعي ـ فرهنگي
 17/2عوامل سازماني

2 267 / 224X         Sig: 0.000  
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ة يدآن است كه از ديدگاه اوليا مدارس، عوامل فيزيكي با  ميانگين رتبمؤ 12نتايج جدول 
و پس از آن، عوامل  سازي مدارس قرار دارد، در مرتبه اول تاثيرگذاري در شاداب87/2

همچنين . اجتماعي ـ فرهنگي، عوامل سازماني و عوامل آموزشي در مراتب بعدي قرار دارند
بدين معني كه . است 00/0داري برابر با و سطح معني 224/267 مقدار آزمون خي دو برابر با

رسه وجود سازي مدارس از ديدگاه اولياي مدثير عوامل شادابتأداري بين ميزان تفاوت معني
داراي بيشترين ميزان » فيزيكي«توان گفت كه از ديدگاه اولياي مدارس، عامل بنابراين مي. دارد
 .ثير استتأداراي كمترين ميزان » آموزشي«ثير و  عامل تأ

  سازي مدارس از ديدگاه دانش آموزان عوامل موثر در شاداب ةآزمون فريدمن دربار. 13جدول
 ميانگين رتبهزمانيهاي شهروندي رفتار ساشاخص

 32/2عوامل آموزشي
 77/2عوامل فيزيكي

 82/2عوامل اجتماعي ـ فرهنگي
 09/2عوامل سازماني

2 92 / 468X        Sig: 0.000  
شده براي عوامل آموزشي محاسبهتبة حاكي از آن است كه ميانگين ر 13نتايج جدول 

و عوامل  82/3 ، عوامل اجتماعي ـ فرهنگي برابر با77/2ر با ، عوامل فيزيكي براب32/2 برابر با
و سطح معني داري  486/92 دو  برابر باهمچنين مقدار آزمون خي. است 09/2 سازماني برابر با

ثير عوامل تأداري بين ميزان  اين بدين معني است كه تفاوت معني. است 00/0 برابر با
توان گفت كه عامل بنابراين مي. ن وجود داردآموزاسازي مدارس از ديدگاه دانش شاداب

  .ثير استتأداراي كمترين ميزان »  سازماني«داراي بيشترين ميزان و عامل » اجتماعي ـ فرهنگي«

 گيريبحث و نتيجه

توان نتيجه گرفت ديدگاه مديران، معلمان، ها ميبراساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده
تأثير عوامل مينة آموزان، در زنه دوره راهنمايي و دانشمربيان تربيتي مدارس دخترا

سازي مدارس شامل عوامل فيزيكي، آموزشي، سازماني و اجتماعي ـ فرهنگي باالتر از  شاداب
در همين رابطه نتايج حاصل از پرسش نخست و دوم تحقيق مبني بر . سطح متوسط بوده است

، بيانگر آن است كه از ديدگاه اولياي سازي مدارسثير عوامل آموزشي بر شادابتأميزان 
، داراي 03/4ن آموزان با ميانگيو از ديدگاه دانش 15/4 مدرسه عوامل آموزشي با ميانگين

در نتيجه عوامل . ، كه بيشتر از سطح متوسط استاست 3داري با ميانگين نظري تفاوت معني
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  .سازي مدرسه تاثيرگذارندآموزشي در شاداب
ثير  عوامل فيزيكي در شاداب تأوم و چهارم تحقيق مبني بر ميزان در پاسخ به سوال س

، بيانگر 7و  6آموزان، نتايج با استناد به جداول مدرسه و دانش يسازي مدارس از ديدگاه اوليا
آموزان و از ديدگاه دانش 35/4مدرسه عوامل فيزيكي با ميانگين  يآن است كه از ديدگاه اوليا

د، و درنتيجه عوامل مذكور در هستن 3تفاوت معناداري با ميانگين نظريداراي  17/4با ميانگين 
به عبارت ديگر در بخش عوامل فيزيكي؛ رنگ، چيدمان . ثير دارندتأمدارس  سازيشاداب
سيسات وامكانات ورزشي، كتابخانه، سالن تأآموزان و معلمان، ها، نور، پوشش دانشصندلي

گرمايشي  ، سيستمدرسكالس  مناسبسبز، فضاي، فضايهاي غنيمطالعه، كارگاه و آزمايشگاه
هاي تحقيق در دو بخش يافته. سازي مدارس نقش دارنددر شادابمطبوع و تهويه  و سرمايشي

وي به . ، همخواني دارد)1381( ثير عوامل آموزشي و فيزيكي با نتايج پژوهش دريكونديتأ
شناختي، روان( مورد بررسينة بتي، عوامل ششگااين نتيجه رسيد ته كه مديران و مربيان تري

آموزان مؤثر را در ايجاد نشـاط در دانـش) فيزيكي، اجتماعي، آموزشـي، اقتصـادي و سازماني
 .دانندمي

مدرسه و  يپنجم و ششم تحقيق مبني بر اينكه از ديدگاه اوليا در پاسـخ به پرسش
با  "سازي مدارس تأثير داردزه در شادابفرهنگي تا چه اندا ـ آموزان عوامل اجتماعي دانش

ه در ـمدرس ينتايج حاكي از آن است كه  ميانگين نمرات اوليا 9و  8استناد به جداول شماره 
، كه است 19/4 آموزانرات دانشــانگين نمـو مي 36/4فرهنگي  ـ ماعيـارتباط با عوامل اجت

اين  نگر تاثيربيأاز سطح متوسط و  كه بيشتر استداراي تفاوت معناداري  ،3با ميانگين نظري
كه موفقيت و ) 1382( اين يافته با ديدگاه آرگايل. باشدسازي مدارس ميعوامل در شاداب

كه مشاركت افراد در كارهاي گروهي را ) 1380( داند و منطقيانعكاس آن را از منابع شادي مي
 س نظريه ريان و دسيهمچنين براسا. كند همخواني داردعامل مهمي در نشاط معرفي مي

يعني داشتن . ، روابط انساني  نياز بنيادين انسان و براي تحقق شادكامي ضروري است)2000(
در همين . بخش و استوار عامل مهمي در سرزندگي و شادكامي انسان استروابط رضايت

پذيري، پيوندجويي و احساسات دريافتند كه نيازهاي خويشتن) 2001( رابطه ريان و دسي
دينر و . مستقيم داردبطة ربوط به عوامل اجتماعي به صورت مثبت با شادكامي و خوشبختي رام

جزء اجتماعي شادكامي را در برگيرنده ارتباط فرد با ديگران و به دنبال آن ) 1997( همكاران
ـ فرهنگي مؤثر  اين پژوهش در خصوص عوامل اجتماعي. دانندافزايش حمايت اجتماعي مي

 عوامل نقشبه مدارس، كه  سازيشاداب عوامل در) 1999( زي با نظرات لي كنسادر شاداب
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) 1997(از اصول آموزش شادماني فوردايس هايي كند و با بخشكيد ميتأ ـ فرهنگي اجتماعي
 ، اصل سـيزدهم)هاي جمـعيگذراندن اوقات بيشتر در اجتماعات و فعاليت(اصل دوم : شامل

  . ، همخواني دارد)بينانهتفكرمثبت و خوش(و اصـل هفتـم  ) ارتباطات صميمانه(
هاي هفتم و هشتم تحقيق مبني بر ميزان  همچنين نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسش

، بيانگر آموزانسازي مدارس از ديدگاه اولياي مدارس و دانشثير عوامل سازماني بر شادابتأ
آموزان و از ديدگاه دانش 19/4ميانگين سازماني با آن است كه از ديدگاه اولياء مدارس، عوامل 

سازي مدارس و در نتيجه در شاداب دارد 3 تفاوت معناداري با ميانگين نظري 95/3با ميانگين 
سبك مديريت مشاركتي مدارس، تقسيم كار : نظير به عبارت ديگر عوامل سازماني. ثيرگذارندتأ

وتنبيه،نگرش مكاران، استفاده بجا از تشويقعاطفي و غيررسمي بين هِّ وتفويض اختيار، جو
آموزان، جلسات قطبي وچرخشي مديران، بيني مسئوالن مدرسه نسبت به دانشو خوشمثبت

ها، تجهيز، نوسازي و بهسازي مدارس در شـادابي آنـان الويت دادن به شادي در تدوين برنامه
كه در پژوهشي ) 1387( و همكاران هاي پژوهشي جعفرييافتهنتايج اين تحقيق. بسزايي دارد

ـ فرهنگي، عوامل فردي، آموزشي، اجتماعي» بررسي عوامل مؤثر در شادابي مدارس«با عنوان 
همچنين . كندييد ميتأدانند را فيزيكي و سبك مديريت مشاركتي را در شادابي مدارس مؤثر مي

بين ميزان بطة رامينة زكه در ) 1383( نتايج اين پژوهش با تحقيق عابدي، احمدي و نصوحي
آموزان دبيرستاني شهرستان مباركه انجام دادند، همخواني شادماني و عوامل آموزشگاهي دانش

آموزان با كيفيت روابط آنها با نتايج پژوهش حاكي ازآن بودكه بين ميزان شادماني دانش. دارد
مدار و يتي، موفقيتهاي رهبري حمامدير مدرسه، دبيران، دبير ورزش و مشاور مدرسه و سبك

  . مشاركتي همبستگي معناداري وجود دارد
بررسي عوامل آموزشي، مينة نيز در تحقيقي مشابه در ز) 1388( اعتمادزاده و همكاران 

كالبدي و سازماني مؤثر بر شادماني از نظر مديران و مربيان پرورشي مدارس راهنمايي شهر 
مربيان پرورشي هر سه عامل آموزشي، كالبـدي و اصفهان، به اين نتيجه رسيدند كه مديران و 

 همچنين نتايج اين تحقيق با مطالعات باس. دانندآموزان مؤثر ميسازمانـي را در شادماني دانش
اي با كالبد كه در زمينه عوامل شادابي به مدير شاداب، معلم شاداب و پرنشاط، مدرسه) 2000(

هاي ايي مناسب براي يادگيري و برگزاري مراسمهايي سالم و تميز و با فضآور، كالسنشاط
آموزش شادماني ) دادن به شاديلويتوا( بخش اشاره كرده است، و اصل چهاردهمشادي

  . كند با عوامل سازماني همخواني دارد مطابقت مي) همان(فوردايس
سازي از ديدگاه براي پاسخ به پرسش نهم و دهم براي يافتن مؤثرترين عوامل شاداب 
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  .آموزان و اولياي مدرسه از آزمون فريدمن استفاده شده استنشدا
كدام دسته از عوامل از نظر اولياي مدرسه «در پاسخ به پرسش نهم تحقيق مبني بر اينكه 

رتبة  ميانگينبيانگر آن است كه  12نتايج جدول » سازي مدارس مؤثرترنددر شاداب
، عوامل 2/87، عوامل فيزيكي برابر با )09/2( شده براي عوامل آموزشي برابر با محاسبه

دو همچنين مقدار آزمون خي  17/2و عوامل سازماني برابر با  86/2اجتماعي ـ فرهنگي برابر با 
داري معنيمعني كه تفاوتاين بدين. است000/0داري برابر با و سطح معني 224/267برابر با 

-بنابراين مي. اولياي مدرسه وجود دارد سازي مدارس از ديدگاهبين ميزان تأثير عوامل شاداب

داراي كمترين ميزان تأثير از » آموزشي«داراي بيشترين و عامل» فيزيكي«توان گفت كه عامل 
 ياسين، آل)1385( نصرآبادييافته با نتايج تحقيقات بختيار اين. ديدگاه اولياي مدرسه هستند

 ، تامسون)2000( ، مطالعات باس)1388( ن، اعتمادزاده و همكارا)1381( ، دريكوندي)1380(
  .دارد) 2004( و الن كلي) 2003(

آموزان كدام دسته از عوامل از نظر دانش«در پاسخ به پرسش دهم تحقيق مبني بر اينكه 
تبة يدآن است كه ميانگين رمؤ13نتايج جدول » باشندسازي مدارس مؤثرترند ميدر شاداب

 ، عوامل اجتماعي77/2، عوامل فيزيكي برابر با 32/2ابر با برشده براي عوامل آموزشي محاسبه
دو همچنين مقدار آزمون خي. است 09/2و عوامل سازماني برابر با  82/2فرهنگي برابر با  ـ

داري بين بدين معني كه تفاوت معني. است000/0داري برابر با و سطح معني 486/96برابر با 
توان مي بنابراين. آموزان وجود دارداز ديدگاه دانش سازي مدارسميزان تأثير عوامل شاداب

در قلمرو توسعه فرهنگي است،  ةهاي عمد مقوله كه از» اجتماعي ـ فرهنگي«گفت كه عامل 
داراي كمترين ميزان » سازماني«سازي مدارس و عامل داراي بيشترين ميزان تأثير در  شاداب

هاي غيردرسي، آموزان در گروهن فعاليت دانشاز نظر آنا. آموزان استتأثير از ديدگاه دانش
آموزان، مسابقات فرهنگي ـ هنري، پخش هاي دانشانعكاس شايسته و مطلوب موفقيت

دوستي، مراسم آغازين متنوع، برگزاري موسيقي شاد، ايجاد فرصت براي فهم معاني صلح، نوع
- ا و بازديدها در شادابآموزان و اردوههاي دانشنمازجماعت، برگزاري نمايشگاه دستاورد

  .سازي مدارس، از ساير عوامل مهمتراست

 پيشنهادهاي پژوهش

س به معماري مدارس آموزش و پرورش در بازسازي و نوسازي مدار نتوجه بيشتر مسئوال -1
  .و زيباسازي آن
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آميزي شاد و فضاي سبز در سطح ، تهويه مناسب، رنگمناسبنور ايجاد فضايي با -2
  .مدارس
آموزان با توجه به تأثير آن در هاي فعال تدريس و مشاركت دانشروش رگيريبه كا -3
  .آنهانشاط 
با برگزاري بسترسازي فرهنگي، علمي، آموزشي درباره موضوع مورد مطالعه  -4

 در خصوص آموزشي هايبروشورها و كتابچه آموزشي، تهيه هايها، دوره سمينارها، كارگاه
  .هاي مثبت و سازنده در شادابي مدارسشتن نگرشنقش و اهميت شادي و دا

  .سازيهاي درسي مقاطع مختلف تحصيلي با رويكرد شاداببازبيني كتاب -5
تبيين جايگاه و نقش شادي و نشاط در نظام آموزشي، تجهيز و آماده كردن مديران و   -6

  .معلمان در فرايند آموزش 
  .شادابي مدارس و اجرايي نمودن آنهاهاي كالن براي توسعه وترويج اتخاذ سياست -7
  .هاي آموزش شادماني براي معلمانايجاد، توسعه و تجهيز كارگاه -8
  .ثير آن براي افراد مسئول در آموزش و پرورشتأتبيين اهميت شادكامي و ميزان  -9

هاي آموزش شادي ساده و قابل استفاده به شيوه رفتاري ـ شناختي اجراي روش -10
  .آموزانهاي اجتماعي براي دانشش مهارتفوردايس و رو

  

 منابع 

، مهرداد كالنتري و همكاران، اصفهان، انتشارات جهاد شناسي شاديروان ) 1382(آرگايل، مايكل
 .دانشگاهي، واحد اصفهان، چاپ دوم

انتشارات جهاد : ، فاطمه بهرامي و ديگران، اصفهانشناسي شاديروان) 1383(آرگايل، مايكل
  . واحد اصفهاندانشگاهي، 
، محمدحسين حليمي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و كتاب رنگ  )1388(آيتن، جوهانز

  .ارشاد اسالمي
هاي عمومي در درآمدي بر مطالعه و نقش خدمات ويژه كتابخانه  )1383(اشرفي ريزي، حسن

 .چاپار: ، تهرانتوسعه فرهنگ مطالعه
  .انتشارات تنديس: ، تهرانستيآيين تندر )1383(اصفهاني، محمدمهدي
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دربررسي عوامل آموزشي، «) 1388(اهللا؛ جعفري، سيدابراهيم؛ عابدي، محمدرضا،اعتمادزاده، هدايت
، »كالبدي، سازماني موثر بر شادماني از نظر مديران و مربيان پرورشي مدارس راهنمايي شهر اصفهان

  77-100، صص )2( 39، مجله روان شناسي و علوم تربيتي
سازمان انجمن اولياي و : ، تهراناي از روانشناسي تربيتي كاربرديچكيده )1387( فروز، غالمعليا

  .مربيان
  .، انتشارات مرسلمديريت شادي در مدرسه  )1386( اكبرزاده، حسين؛ حقيقي، فريبا

  .، انتشارات ميشارنگ و تربيت  )1375( علياكبرزاده، مهدي
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش «) 1385( ينااماني، رزيتا؛ هاديان همداني، رژ

، مقاالت چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويانمجموعه، »ميزان شادي دانشجويان
  .35-38صص 
. احمدي، س.ر.، ترجمه غنظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس امروز  )1379( اف.اوليوا، پ

 ).خوراسگان(الميشهابي، دانشگاه آزاد اس

، فصلنامه مدارس كارآمد، »در نقش اردوها در رشد و شكوفايي شخصيت«) 1388( باقرزاده، زهره
  .126، ص6شماره 

: جمة، ترهاي تحقيق درتعليم وتربيتاي بر روشمقدمه )1378( بانكي، فرزين؛ رتهكارل، فردريش
 .تربيتپژوهشكده تعليم و: احمدعلي حيدري وسيدحسين ميرلوحي، تهران

دربررسي وضعيت فضاي فيزيكي مدارس شهر اصفهان با توجه به «) 1385( نصرآبادي، حسنعلي بختيار
، سال سيزدهم، دوره دوماهنامه دانشور، »استانداردهاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس

  .1-10، صص21جديد، شماره
:  صل، محمدحسين فرجاد، تهران، عباس محمدي ااجتماعيروانشناسي) 1984( بركويتز، لئونارد

 .انتشارات اساطير
، بررسي نقش سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان در بهسازي نيروي انساني) 1375( بنداري، مهرداد

  .انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي: تهران
 .نشركمال تربيت: ، چاپ چهارم، تهرانمديريت آموزشي و آموزشگاهي)  1383( بهرنگي، محمدرضا

 .انتشارات انجمن اولياي و مربيان: ، تهرانعزت نفس كودكان ونوجوانان  )1373(  يابانگرد، اسماعيلب
دربررسي عوامل مؤثر در شادابي «) 1387( جعفري، سيدابراهيم؛ سيادت، سيدعلي؛ بهادران، نرگس

 .31- 44، صص2و  1، شماره 4، دوره هاي نوين تربيتيانديشه، »مدارس
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- تأثير الگوهاي ارتباطي خانواده بر شادي در گروهي از دانش«) 1386( مي، مهديجوكار، بهرام؛ رحي

، سال سيزدهم، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، »آموزان دبيرستاني شهر شيراز
 .376-384، صص4شماره

  .سمت: ، چاپ هشتم، تهراناي بر روش تحقيق در علوم انسانيمقدمه) 1382( حافظ نيا، محمدرضا
تأثير موسيقي غيركالمي «) 1386(پور، مريم و رجايي، عليرضاپور، حميد؛ حبيبيپور، مجيد؛ حبيبيحبيبي

فصلنامه روانشناسي و علوم ، »آموزان پسر دوره راهنماييايراني بر كاهش پرخاشگري دانش
  .45-50، صص10سوم، شماره ة ، دورتربيتي

رابطه «) 1385(ييالق، منيجه؛ نيسي، علي سين؛ شهنيكنش، ابوالقاسم؛ شكركن، ححقيقي، جمال؛ خوش
كارشناسي دانشگاه شهيد ة الگوي پنج عاملي شخصيت با احساس شادكامي در دانشجويان دور

  .163-188، 3، دورةسوم، سال سيزدهم، شماره مجله علوم تربيتي، »چمران اهواز
  .انتشارات چهر: ، تهراناصول بهداشت فردي) 1377( پيشه، اسماعيل_سرشت، پريوش و دلحلم

 .انتشارت دانشگاه آزاد اسالمي: ، تهرانروش تحقيق در مديريت ) 1382(خاكي، غالمرضا
اولين ، »هاي سنجش و نقش آن در اصالحات آموزشيبازنگري در روش«) 1385(خلق، ايرجخوش

 .، تهران، انتشارات تزكيههمايش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
آموزان مدارس راهنمايي شهر انگيز در دانشبررسي عوامل نشاط) 1381(اهللادريكوندي، هدايت

 .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، پاياناصفهان از نظر مديران و مربيان پرورشي
  .انتشارت وراي دانش: ، تهرانهاي پرورشي و اجتماعي در مدارسفعاليت )1388( نژاد، اكبرسليمان

هاي رسيدن به سالمت و طول عمر و ي يك انتخاب است؛ راهسالمت ) 1384( شادزي، شهال
  .انتشارات جهاد دانشگاهي: ، اصفهانجلوگيري از پيري

متوسطه براساس اهداف ة آموزي در دوربررسي ميزان موفقيت شوراهاي دانش«) 1384( شاكريان، عطا
  .168، ص 93، شماره فصلنامه تعليم و تربيت، »شده در استان كردستانتعيين

هاي فعال تأثير روش«) 1388( صالحي، محمد؛ نياز آذري، كيومرث و معتمدي تالوكي، محمدتقي
،  »هاي چهارم و پنجم ابتدايي استان مازندرانآموزان پايهتدريس بر پيشرفت سواد خواندن دانش

 .، شماره هشتمفصلنامه نوآوري آموزشي
 310و 309، شماره  ماهنامه پيوند، »به زندگيمدرسه و تقويت نشاط و اميد «) 1384( صباغيان، زهرا 

 .33- 28، ص311و
تعيين جو يادگيري «) 1387(پور، سعيد؛ آقاحسيني، تقي و قالوندي، حسنصمدي، پروين؛ رجايي

هاي مديريت كالس درس در مدارس راهنمايي شهر اروميه، انديشه هاي اثربخش براساس مؤلفه
  .2و1،  دوره چهارم،  شماره و روانشناسي دانشگاه الزهراءدانشكده  علوم تربيتي ، »نوين تربيتي
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بين ميزان شادماني و عوامل بطة بررسي را«) 1383(عابدي، محمدرضا؛ احمدي، احمد؛ نصوحي، محمد
فصلنامه ، »دانش و پژوهش در روانشناسي(آموزان دبيرستاني شهرستان مباركهآموزشگاهي دانش

 .19ن اصفهان، شماره ، واحد خوراسگادانشگاه آزاد اسالمي
انتشارات دانشگاه شهيد : ، تهرانريزي درسي راهبردي در آموزش عاليبرنامه) 1384( عارفي، محبوبه

  .بهشتي
  .201، ص 96، شماره فصلنامه تعليم و تربيت

 جامعه و فرهنگ ،»اجتماعي و مصرف كاالهاي فرهنگيپايگاه اقتصادي«) 1380( فردرو، محسن
  نشر آرون: هران، ت)مجموعه مقاالت(

الگوي مديريت توسعه فرهنگي درراستاي سند چشم انداز «) 1389( قدمي، محسن؛ آفتاب آذري، ميترا 
  .، سال چهارم ، شماره هفتممديريت فرهنگي ،»1404

- روش تحقيق كمي وكيفي در علوم تربيتي وروان) 1386(گال، مرديت؛ بورگ، والتر وگال، جويس

  سمت و شهيد بهشتي: و همكاران، تهران احمدرضا نصر: جمة، ترشناسي
  كاربرد مواد آموزشي وزارت آموزش و پرورش ) 1377( پور، خ؛ ذوفن، شلطفي

  .انتشارات مدرسه: زاده، تهرانسيدعباس. مجمة ، ترهنر در مدرسه ) 1377( .، جلنگستر 
، »بررسي موردي :شادماني و شخصيت«، )1384( مرادي، مريم؛ جعفري، سيدابراهيم؛ عابدي، محمدرضا

  .60-71، صص2، شماره 7هاي علوم شناختي، سال تازه
، شوراي »آموزان فيزيكي كالس بر پيشرفت تحصيلي دانش تأثيرعوامل«) 1377( پور، حميدهمعين

  .  مجله علمي پژوهشي علوم تربيتيتحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، 
، »جويي دانشجويان دانشگاه تربيت معلمارضاي هيجان هايبررسي روش«) 1380( منطقي، مرتضي

  .30-42، صصدبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي: تهران
،  »ثربرآنمؤشادماني وعوامل «) 1381(اهللاجعفري، ابراهيم؛ عابدي، محمدرضا؛ دريكوندي، هدايتميرشاه

 .50-58، صص3، سال چهارم، شمارههاي علوم شناختيتازهمجلة 
، نام مجله يا فصلنامه »هاي تازه در علوم تربيتيانديشه«) 1387( ي، سيدمحمد؛ ملكي نيا، عمادميركمال

  .133-113، صص 12شماره 
، سازمان آموزش و پرورش »كارهاي پرورش تفكر خالق در فراگيرانراه« )1384( ناظمي، شهين

  .شهر مقدس مشهد  6خراسان رضوي منطقه 
، 6، شماره فصلنامه مدارس كارآمد، »ازي و عوامل مؤثر برآنشاداب س«) 1388(نورزاده، طيب 

  .38-40صص

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  

      
  
    

  

  

  سازي مدارس عوامل مؤثر در شاداب  117

، سال هفتم، مجله علمي ـ فرهنگي بهداشت جهان، م م رباني، »ورزش و اثرات آن«  )1370( وود، پتر
 .شماره اول

بررسي نگرش مدرسين در مورد عملكرد مديران مراكز پيش دانشگاهي «) 1378( هاشمي، سيدمحمد
، تهران،  دانشكده علوم تربيتي و روان ارشد مديريت آموزشينامه كارشناسي، پايان»شهر تهران

 شناسي دانشگاه شهيدبهشتي

 .87، شماره ششم، صفصلنامه مدارس كارآمد، »شادسة روابط انساني در مدر«) 1388(يونسي، فخراهللا
Adler ،M.G. (2002). "Appreciation: Individual differences infinding value And meaning 

as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality" ,73 ،412-425. 
Argayle , M , (1996) , "The social Psychology of leisure", Loudon: Rutledge. 
Argyle, M. (1998)."Causes and Cotrelates of Happiness. In D, Kahenman, E. Diener & 

N. Schwarz. Well-being. The Foundation of Hedonic Psychology". New York: Russell 
Sage Foundation Pp, 353-373.   

Arthur. L., Beecher. B., Docket. S., Farmer, S. & Richard, E. (1993). "Programming and 
Planning in Early Childhood Settings". Harcourt Brace. Sydney.  

Buss, D, (2000). "The evolution of happiness. American Psychologist", Vol. 55(1), 15-23 
Fordyce. M (1997). ”Educating for happiness”. Retrieved from http://www. 

gethappy.net/quebec.htm.  
Gulbahar,Y (2008). “ICT Usage in higher Education: a case study on preservice teachers & 

instructors”. The Turkish online journal of educational technology vol. 7, No 1. 
Huppke, R.W. (2001). "Study finds community work linked to happiness".  Htt: //archive. 

Nandotimes…. / 0.2107, 50004587722-500698037-50374788-, Html? Printe. 
Jedeskoy, G & Nissen, J (2004). ˝ICT in the classroom: IS doing more important than 

knowing? Eduucation & information technologies, kluwer- Academic publishers. 
Manufactured in the Netherlans». Volume 9, Issue 1, pp 1- 40. 

Lyubomirsky,S.(2001),˝Why are some people happier than others Psychologist�, Vol. 
56(3), 239-249. 

Lykken, D, (1999). Happiness: "What Studies on twins show us about nature and 
happiness set point". New York, NY: Golden Books. 

Lubbers, M. (2006).˜The impact of peer relations on academic progress in junior high�. 
Journal of school Psychology. Vol, 44, Issue, 6. 

Mookerjee. R, & Beron, K, (2005), "Genser, religion and happiness", The Journal of social-
Economics, 34, 674-685. 

Mcconville. B. (2003) "Revealed: nine ways to find your inner happiness " , WWW.the 
costman. Co. Uklinde. Cfm? Id: 126272003 . 

Myers, D.G, (2001). "Psychology", 6 th Ed, New York. Worth publishing .       
NESEA, (2001). ˝The Move Towards Green Schools. http://www.nesea. 
org/publications/Nesun/green schools-web. Html 
Nicolle, V. (1996). "May I See Your Program Please? Primary English Teaching 

Association. Newton". 
Oliver. R (2002). "The role of ICT in higher education for the 21 century: ICT as 

achange agent for education”. Australia: cowan university 
Polomo, M.M; & Pendeiton,B.F (1990)." Religious domains and general well- being". Social 

Indicators Research.22, pp. 255-276. 
Seligman, M.E.P; Ernst, R.M; Gillham, J; Reivich, K; Linkins, Mark(2009). ˝Positive 

education: positive psychology and classroom interventions, Oxford Review of 
Education, Vol, 35, No, 3, PP293-311. 

Seligman, M. E. P (2002). "Authentic Happiness: Using the new positive psychology to 
realize your potential for lasting full fillment". New York:Free press. 

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  
  

 

 ، سال اول، شمارة اولفرهنگي-اجتماعيةمطالعات توسع ةفصلنام  118

Veenhovan. R (1993), "Happiness in nations, subjective appreciation of life in 56 
nations", 1946- 1992. 

  

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

