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 ورزشو رفتار سازماني در مجله مديريت 

 2322-3013: شاپا

 0330 پايیز، (01تا  10صفحه )،  سال اول، شماره دوم

  

 

 

 
 المياستان ا یها رستانآموزان دبی آموزان از نظر دانش و نشاط دانش يعوامل مؤثر بر شاداب

 

 2يجانيآذربا يدکتر محمدعل ، *0يدشت يمرتض

 03/1/19: رشیپذ خیتار             72/8/19: افتیدر خیتار

 دهیچک

سال ر د المیای استان ها رستانیدبآموزان دانش دگاهیدآموزان از ی و نشاط دانششادابی عوامل مؤثر بر بررسهدف از پژوهش حاضر، 

ی ریگبا استفاده از روش نمونه هآموزان مقطع متوسطه است کنفر از دانش 083پژوهش  نیای آمارنمونۀ . است  81 - 13ی لیتحص

. ساخته بوده استی، پرسشنامۀ محققریگی، و ابزار اندازهشیمایپی ـ فیتوصروش پژوهش، از نوع . اندانتخاب شدهی ا خوشهی ا مرحله چند

 مذکورضریب همبستگی بین نمرات آزمون با استفاده از آزمون . ی سنجش اعتبار پرسشنامه، از روش آزمون ـ آزمون مجدد استفاده شدبرا

( مانوا)رهیمتغنس چندایوار لیتحلو  رهیمتغتک tی و آزمون فیتوصی آمار ها ز شاخصاطالعات ا لیحلوتهیتجزی برا. بوده است 88/3

چهار ر ، هتیاولو بیترتآموزان، مشخص شد که به ی و نشاط از نظر دانششادابعوامل مؤثر بر  نیانگیم تیوضعی بررسدر . استفاده شد

-ی دانششادابنشاط و  جادیای در کالس تیفعالدر  مشارکتی و درسی محتوای مدرسه، سازمانی، جو آموزشگاه امکانات عامل

 .آموزان مؤثر است

 .شادابی، جو سازمانی، نشاط :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

 ،یا آموزش و پرورش در هر جامعه یاصل یها ازجمله هدف

به  لین یبرا. است یزندگ یو بانشاط برا یافراد سالم، قو تیترب

 یقیتحق یها هدف، محققان و پژوهشگران، مطالعات و طرح نیا

در  تواند یمطالعات م نیاز ا کیهر جیاند که نتا انجام داده یفراوان

دسته از  کی. و کارساز باشد ؤثرم ت،یو ترب میاهداف تعل شبردیپ

در  ینشاط و شاداب جادیا یها روش ۀمطالعه دربار قات،یتحق نیا

 یبستگ یو به چه عوامل ستینشاط چ. آموزان است دانش نیب

 مورد توجه  یدر مطالعات انسان ربازیسؤال، از د نیدارد؟ پاسخ به ا

 

 

 

 ددر پاسخ به آنها وجو یمختلف یها دگاهیبوده و  ممکن است د

 ا،یپو ینظام آموزش کیسالم، به  ۀجامع جادیا یبرا. داشته باشد

با  ها تیاصالحات و فعال ۀهم رایاست، ز ازین  یو مترقزنده 

که انسان صالح و  یو وقت ردیگ یو تالش انسان انجام م شهیاند

 مدرسه به. شود یساخته م خوبی به زیهمه چ افت،یسالم پرورش 

 نیشتریب زانیعز نیکه ا ییجا ،آموزان دوم دانش ۀخان منزلۀ

 یرگی در شکل کنند، یم یاوقات خود را پس از خانه در آن سپر

 یبرخ یحت. دارد ییآنان نقش بسزا تیو ترب میتعل ندیفرا

 دانش یریرپذیاعتقاد دارند تأث ت،یو ترب میتعل ۀکارشناسان عرص

 

 

 

morteza.dashty@ymail.com                           1* . (                                                                               نویسنده مسئول)بدنیکارشناس ارشد تربیت 

 تهران مرکزی واحد -دانشیار دانشگاه آزاد  .2 
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 های استان ايالمعوامل شادابي و نشاط دانش آموزان از نظر دانش آموزان دبیرستان                                                                                 12

از  شیدر مدرسه، ب ،یپرورش -یمسائل آموزش ۀطآموزان در حی 

 دانش نیدر ب تیو ترب میآنچه باعث گسترش تعل. استخانه 

 یو فضا یانسان یرویها، ن برنامه ها، یژگیو شود، آموزان می

از  یکیدر مدرسه،  ینشاط و شاداب. حاکم بر مدارس است

 تیو ترب میبه امر تعل آموزان را دانش تواند یاست که م یعوامل

 یالزم را برا ۀنیزم ،یکند، و ضمن گسترش سالمت بیترغ

آنان فراهم  یو فرد یاجتماع های یو کجرو ها بیکاهش آس

 ،یمعتقد است شاد( 9110) 9نهوونیو(.  9083 ن،یاسی آل)سازد

را  یو تیخالق د،یافزا یاو م یبر آگاه زد،یانگ یفرد را برم تیفعال

 یشاد. شود یم یروابط اجتماع لیو باعث تسه کند یم تیتقو

و موجب حفظ  دهد یم شیرا افزا یاسیمشارکت س نیهمچن

 گر،ید یاز سو. شود یطول عمر افراد م یو تاحدود یسالمت

 دانشمندان روان یبرخ. است یمقابل افسردگ ۀنقط یشاد

 دانند یارضاشده مربوط م التها و تمای شناس، نشاط را به لذت

نشاط و . شود یافراد حاصل م تیمعتقدند نشاط با رضا یو برخ

ارتباط  اند، یکه حافظ سالمت یستیز یها با واکنش یشادمان

داشت  انیب( 7339) 7لیآرجا(.  9021و همکاران،  پور یعل)دارد

در  یحیتفر یها تیمناسب و فعال یۀکه استراحت، آرامش، تغذ

 .افراد مؤثر است یشادمان

و نشاط انجام شده  یکه درمورد شاداب یقاتیو تحق مطالعات

نشاط و  جادیباعث ا یمختلف یها روش دهد یاست، نشان م

و 0عنوان مثال، موسوکونی به.  شود آموزان می دانش یشادمان

 یدرس یمحتوا ریتأث»با عنوان   یدر پژوهش( 7330) 4امت

 ب،مناس یدرس ینشان داد که محتوا ،«تیموفقمناسب بر 

 آموزان دربارۀ که بر نگرش دانش یمیمستق ریعالوه بر تأث

 افتنیکه آنها با  شود یباعث م دارد، زآمی تیموفق یراهکارها

و نشاط دست  یبه اعتماد به نفس و خودباور ت،یموفق یها روش

 عوامل  یبررس»با عنوان  یقیدر تحق( 9089)یکوندیدر. ابندی

شهر اصفهان  ییهنماآموزان مدارس را در دانش زانگی نشاط

نشان داد که عوامل  ،«یپرورش انیو مرب رانیازنظر مد

در  یو سازمان یو کالبد یاقتصاد ،یاجتماع ،یشناخت روان

.  آموزان مؤثر است و نشاط دانش یشادمان جادیمدرسه، در ا

 زانیم نیب ۀرابط یبررس»با عنوان  یدر پژوهش( 9087)نصوحی

 یرستانیدب انآموز شدان یو عوامل آموزشگاه یشادمان

 یشادمان زانیم نیکه ب دیرس جهینت نی، به ا«شهرستان مبارکه

و مشاور مدرسه،  ریروابط آنها با مد تیفآموزان با کی دانش

 ،یتیحما یرهبر یها مدرسه و سبک یکیزیف یامکانات و فضا

.  وجود دارد یمعنادار یهمبستگ یو مشارکت مدار تیموفق

نشاط و  زانیم یبررس»با عنوان  یدر پژوهش( 9084)ییطباطبا

 دانشگاهی شیمتوسطه و پ رانآموزان و دبی در دانش یشاداب

 شرفتیو نشاط  با پ یشاداب نی، نشان داد که  ب«استان سمنان 

آموزان ارتباط  در دانش تیو جنس یلیتحص ۀرشت ،یلیتحص

و  یلیتحص یۀبا پا ینشاط و شاداب نیب یوجود ندارد، ول معناداری

عالوه بر . وجود دارد یمثبت و معنادار یاوقات فراغت، همبستگ

معنادار وجود  یمنف یبا سن همبستگ ینشاط و شاداب نیآن، ب

 یبررس»با عنوان  یدر پژوهش( 9080)یو عباس یاحمد. دارد

آموزان  دانش دگاهیآموزان از د-و نشاط دانش یمؤثر بر شادابعوامل 

، «9087-80 یلیشهر اصفهان در سال تحص یها رستانیدب

 یکالس و مدرسه، محتوا یها تآموزان در فعالی مشارکت دانش

را از  یمدرسه و امکانات آموزشگاه یمناسب، جو سازمان یدرس

  .دانندی نشاط در مدارس م جادیعوامل ا نیتر مهم

 جادیا  یبرا یها و عوامل مختلف از روش ر،یاخ قاتیتحق در

به  توان یم ان،می  که از آن شود ینشاط در مدارس نام برده م

 یفرد زانگی عوامل نشاط ،یکیزیو ف یطیمح زینگ  ا عوامل نشاط

 زین تحقیق ندر ای. آور اشاره کرد نشاط  یها ها و  برنامه و طرح

 در یشادابنشاط و  جادیا ملعوا ییشده است ضمن شناسا یسع

1. Veenhoven, R.  

2. Argyle, M.  

3. Mosoconi, J.  

4. Emmett, J.  
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 13                                                                                        01تا  10، صفحه مودمجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش، سال اول، شماره 

 یطیمح جادیا یالزم برا یراهکارها الم،یاستان ا ۀمدارس متوسط

 یحاضر برا قرو تحقی  نیآرام و بانشاط در مدارس اتخاذ شود؛ از ا

 : مهم طرح شده است که ۀمسئل نیا یبررس

 دانش دگاهیآموزان، از د و نشاط دانش یعوامل مؤثر بر شاداب»

 «اند؟ کدام 81-13 یلیدر سال تحص المیاستان ا یها رستانآموزان دبی

 

 ی پژوهشها الؤس

ـ فعالآمـوزان در  دانـش  مشارکتآموزان، از نظر دانش. 9 ی هـا  تی

 مؤثر است؟ آنهای شادابنشاط و  جادیای تا چه اندازه در کالس

 جـاد یای تـا چـه انـدازه در    درسی محتواآموزان، از نظر دانش. 7

 آموزان مؤثر است؟ی دانششادابنشاط و 

 جادیای مدرسه تا چه اندازه در سازمانآموزان، جو از نظر دانش. 0

 آموزان مؤثر است؟ی دانششادابط و نشا

ی تـا چـه انـدازه در    آموزشـگاه  امکانـات آموزان، از نظر دانش .4

 آموزان مؤثر است؟ی دانششادابنشاط و  جادیا

 

  شناسي تحقیقروش

و هدف  تیپژوهش، باتوجه به موضوع، ماه نیدر ا

استفاده  یشیمایاز نوع پ یفیتوص قیاز روش تحق ق،یتحق

 دانش یۀپژوهش، شامل کل نیا یآمار ۀجامع. شده است

در سال  المیاستان ا آموزان دختر و پسر مقطع متوسطۀ

کل  ۀاست که براساس آمار ادار 9081ـ  9013 یلیتحص

با استفاده .  نفر هستند 01104 المیاآموزش و پرورش استان 

آموزان  دانش یآمار ۀ، حجم نمون(9123)از جدول مورگان 

 .شد نیینفر تع 083 قیتحق نای

 یرگی از روش نمونه قیتحق یآمار ۀنمون نییتع یبرا

 نکهیباتوجه به ا. شود یاستفاده م یا خوشه یا چندمرحله

 درصد از دانش 43مرکز استان است و حدود  المیشهرستان ا

شهرستان مشغول به  نیاستان در ا آموزان مقطع متوسطۀ

 یها از حوزه یکعنوان ی شهرستان به نیهستند، ا لیتحص

 در مرحلۀ. صورت هدفمند انتخاب شد به یآمار ۀانتخاب نمون

و  یشمال های مناطق برحسب حوزه/هاشهرستان ریبعد، سا

 صورت تصادفی در استان، در چهار گروه قرار گرفت و به یجنوب

منطقه و سپس از هر حوزه، دو مدرسه انتخاب / شهرستان کی

  تان،مناطق اس/ آموزان شهرستان باتوجه به تراکم دانش. شد

 ابزار اندازه. از حجم نمونه انتخاب شد یهر حوزه، درصد یبرا

 ۀتسؤال بس 78ساخته با  محقق ۀپژوهش، پرسشنام نیا یرگی

 اسیبوده  است که در سطح مق کرتیل فیبا ط یا نهگزی پنج

 ها، نهیاز گز کیبه هر ها یپاسخ آزمودن. ردیگ یقرار م یا رتبه

 .  شد یارزشگذار 5تا  9از 

محققان و  اتیپرسشنامه، از نظر ییروا سنجش یبرا

آموزش و  تیریو مد یتیعلوم ترب ،شناسی کارشناسان روان

سنجش اعتبار آن، از روش  یو برا الم،یپرورش استان ا

 نیب یهمبستگ بیضر. استفاده شد 9آزمون ـ آزمون مجدد 

  .بوده است 88/3نمرات آزمون با استفاده از آزمون مذکور، 

ها از آمار  داده بیو ترت بندی طبقه یبرا ق،یتحق نیا در

انحراف  ، نیانگیم ،یدرصد، درصد تجمع ،یفراوان)ی فیتوص

 یها در گروه tاز آزمون  یو در سطح آمار استنباط (اریمع

و از  ق،یتحق منظور سنجش سؤاالت اساسی همبسته، به

 لعوام ۀسیمقا یبرا( مانوا) رهیمتغ چند انسیوار لیآزمون تحل

آموزان، باتوجه به  دانش ینشاط و شاداب شیمؤثر بر افزا

استفاده ( یلیتحص ۀرشت) آموزان دانش کیدموگراف یها یژگوی

 . شد

 افزاری نرم ۀو برنام انهیبا را یآمار یها لوتحلی هیتجز یتمام

spss  وExcel انجام شده است 

 

1. test-retest  
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 يلیتحصيۀ پا کیتفکی بهآماري و درصد فراوان عيتوز. 0جدول 
 درصد يفراوان يلیتحصيۀ پا

 5/41 988 اول

 2/91 25 دوم

 1/92 88 سوم

 1/97 41 یدانشگاهشیپ

 011 381 جمع

 شرکتآموزان درصد دانش 5/41، 9ی جدولها افتهبراساس ی     

 1/92یۀ دوم، پادرصد  2/91یۀ اول، پاپژوهش،  نیادر  کننده

 .اند بودهی دانشگاهشیپدرصد 1/97یۀ سوم، و پادرصد 

 يلیتحصرشتۀ  کیتفکی بهآماري و درصد فراوان عيتوز. 2جدول 
 درصد يفراوان يلیتحصرشتۀ 

 8/97 41 یاضیر

 1/77 82 یتجرب

 8/94 58 یانسان

 5/41 988 یعمومسال اول 

 011 381 جمع

-شرکتآموزان درصد دانش 8/97،  7ی جدولها افتهبراساس ی

 8/94ی، تجربدرصد رشتۀ  1/77ی، اضیرپژوهش، رشتۀ  نیادر  کننده

 .اند بودهی عمومدرصد سال اول  5/41ی و انساندرصد رشتۀ 

 آموزان نظر دانش ی ازکالسی ها تیدر فعالآموزان دانش مشارکتی مربوط به ها الؤسی و درصد پاسخ  به فراوان عیتوز. 3جدول 

آموزان ي و نشاط دانششاداب جاديدر اتا چه اندازه  ريزاز عوامل  کهر ي

 مؤثر است؟
 نیانگیم اديزي لیخ اديز متوسط کم کم يلیخ

 یآموزشکمک لیوسایۀ تهدر  مشارکت
78 

8/8 

02 

2/1 

11 

9/78 

18 

0/75 

977 

9/07 
82/7 

 یریادگی شیافزاجهت رد فیو ضعی قوآموزان و تعامل دانش مشارکت
05 

7/1 

08 

5/1 

928 

8/48 

80 

8/98 

88 

1/92 
28/7 

 کالسیی اجراو امور  تیریمددر  مشارکت
75 

8/8 

54 

7/94 

997 

5/71 

931 

2/78 

83 

9/79 
24/7 

 ی معلماناحتمالی جهت استفادۀ امتحانسؤاالت یۀ نمونهتهدر  مشارکت
58 

0/95 

58 

2/94 

88 

1/92 

88 

4/92 

907 

2/04 
88/7 

 یدرسهای  شیآزمادر انجام  مشارکت
08 

5/1 

29 

2/98 

934 

4/72 

27 

1/98 

12 

5/75 
58/7 

 آموز ممتازدر انتخاب دانش مشارکت
83 

8/95 

82 

8/92 

20 

7/91 

20 

7/91 

932 

7/78 
54/7 

 رانیدبی از ابیارزشدر  مشارکت
53 

7/90 

87 

0/98 

938 

1/72 

87 

8/79 

83 

9/79 
04/7 

ـ م نیشتریبکه  دهد یمنشان  0ی جدولها افتهی  دسـت  بـه  نیانگی

ــورد  ــده درم ــآم ــا الؤس ــه ه ــوط ب ــارکتی مرب ــش مش ــوزان دان  آم

 ی آموزشکمک لیوسایۀ تهدر  مشارکت،به  یکالس یها تیفعالدر

 01/7بـا   رانیدباز  یابیارزشدر  مشارکتبه  نیانگیم نیکمترو 19/7با  

 . مربوط بوده است
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 (3)مالکآموزان با نمرۀ ي دانششادابنشاط و  جادياي در کالس یها تیفعالآموزان در دانش مشارکتۀ نمر نیانگیمۀ سيمقا. 5جدول

ی بحراناز مقدار  4شده در جدول مشاهده t کهاز آنجا     

  مشارکتدار است؛ درنتیجه، یمعن Pاست، ارزش  تر بزرگجدول 

ی شادابنشاط و  جادیااز حد متوسط در  شیبی، کالس تیفعال در

 .استر آموزان مؤث دانش

 يدرسی محتوای مربوط به ها الؤسي و درصد پاسخ فراوان عيتوز. 1جدول

 نیانگیم اديزي لیخ اديز متوسط کم کم يلیخ آموزان مؤثر است؟ي و نشاط دانششاداب جاديدر ا تا چه اندازه ريزاز عوامل  کهر ي

 آموزان ی آموزش دانشبراشده نییتعتناسب حجم دروس با زمان 
79 

5/5 

53 

7/90 

933 

0/78 

10 

5/74 

998 

5/03 
19/7 

 ی روزمرهزندگی دروس در عمل کاربرد امکان
01 

0/93 

48 

9/97 

998 

5/03 

13 

2/70 

81 

4/70 
81/7 

 یدرسی ها کتابمطالب  نیبی وستگیپوجود رابطه و 
54 

7/94 

87 

0/98 

970 

4/07 

28 

3/73 

85 

7/70 
81/7 

 آموزان یی دانشتوانای با استعداد و درستناسب مطالب 
75 

8/8 

21 

8/73 

958 

8/49 

84 

8/98 

54 

7/94 
89/7 

 دیمفی درسیۀ مطالب تهبا  تیخالقبه رشد  کمک
57 

2/90 

88 

4/92 

938 

4/78 

88 

4/92 

88 

7/70 
23/7 

 یدرسی ها کتاباستفاده از مطالب جذاب در 
08 

3/93 

21 

8/73 

88 

7/70 

89 

0/79 

14 

2/74 
87/7 

 مشکلی از ساده به درسمطالب  میتنظ
48 

9/97 

29 

2/98 

970 

4/07 

25 

2/91 

85 

9/92 
01/7 

ـ م نیشـتر یبکـه   دهد یمنشان  5ی جدول ها افتهی  نیانگی

ی، بـه  درسی محتوای مربوط به ها الؤسآمده درمورد دستبه

 ی آموزش آموزانبراشده نییتعتناسب حجم دروس با زمان 

ی از سـاده  درسمطالب  میتنظبه  نیانگیم نیکمتر، و 19/7با 

 . مربوط بوده است 01/7ی با لیتحصی سال ابتدادر  مشکلبه 

 

 

 (3)مالکآموزان با نمرۀ ي دانششادابنشاط و  جادياي در درسی محتواۀ نمر نیانگیمۀ سيمقا. 0جدول

 N Mean S 0پرسش 
Se ی خطا

 نیانگیم
Mean 

Difference 
df t ارزش  شدهمحاسبهP ریتفس 

 تیفعالدر  مشارکت

 یکالس
 دار استیمعن 339/3 413/8 021 -08488/3 34715/3 80209/3 8050/7 083

 N Mean S 2پرسش 
Se ی خطا

 نیانگیم
Mean 

Difference 
df t ارزش  شدهمحاسبهP ریتفس 

 339/3 128/5 021 -75294/3 4039/3 80853/3 2471/7 083 یدرسی محتوا
دار یمعن

 است
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ـ از مقـدار   8شـده در جـدول    مشاهده t کهآنجا از  ی بحران

 دار است؛ یمعن  Pاست، ارزش  تر بزرگجدول 

ـ ی، درسـ محتوای  درنتیجه،  جـاد یااز حـد متوسـط در    شیب

 .استر آموزان مؤثی دانششادابنشاط و 

ي مدرسهسازمانی مربوط به جو ها الؤسي و درصد پاسخ فراوان عيتوز. 7جدول

آموزان مؤثر ي و نشاط دانششاداب جاديدر ا تا چه اندازه ريزاز عوامل  کهر ي

 است؟
 نیانگیم اديزي لیخ اديز متوسط کم کم يلیخ

 مدرسه کارکنانی میصمداشتن رفتار گرم و 
40 

0/99 

55 

5/94 

993 

1/78 

51 

5/95 

990 

2/71 
51/0 

 برنامه ی فوقها تیفعالآموزان در ادارۀ مدرسه و استفاده از دانش
09 

7/8 

29 

2/98 

84 

9/77 

80 

8/79 

999 

7/71 
89/7 

 آموزان دانش مشکالتی حل برامتخصص  نامشاوراستفاده از 
48 

8/97 

73 

3/73 

10 

5/74 

22 

0/73 

88 

8/77 
83/7 

 آموزان مدرسه و دانش نمسئوال،  نامعلم نیبارتباط دوستانه 
41 

1/97 

25 

2/91 

12 

5/75 

24 

5/91 

85 

4/77 
87/7 

 یلیتحصی سال ابتدامدرسه در  نیقوانآموزان با مقررات و آشناکردن دانش
909 

5/04 

15 

3/75 

81 

7/98 

02 

2/1 

48 

8/97 
55/7 

 نیشـتر یبکـه   دهـد  یمـ نشـان   2ی جـدول  هـا  افتهی   

ی مربـوط بـه جـو    هـا  الؤسـ آمده درمـورد  دستبه نیانگیم

 مدرسه با  کارکنانی میصمی، به داشتن رفتار گرم و سازمان

آموزان بـا  به آشناکردن دانش نیانگیم نیکمتر، و 51/0

 55/7ی بـا  لیتحصـ ی سال ابتدامدرسه در  نیقوانمقررات و 

 . مربوط بوده است

 (3)مالکآموزان با نمرۀ ي دانششادابنشاط و  جادياي مدرسه در سازمانۀ جو نمر نیانگیمۀ سيمقا. 8جدول 

 N Mean S 3پرسش 
Se ی خطا

 نیانگیم
Mean 

Difference 
df t ارزش  شدهمحاسبهP ریتفس 

 339/3 501/7 021 -97807/3 34128/3 18112/3 8202/7 083 ی مدرسهسازمانجو 
دار یمعن

 است

ـ از مقـدار   8شده در جدول مشاهده t کهآنجا از    ی بحران

  درنتیجه، جودار است؛ یمعن  Pاست، ارزش  تر بزرگجدول 

ی شـاداب نشـاط و   جـاد یااز حد متوسط در  شیبی مدرسه، سازمان

 . استر آموزان مؤثدانش
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 يآموزشگاه امکاناتی مربوط به ها الؤسي و درصد پاسخ فراوان عيتوز. 3جدول

آموزان ي و نشاط دانششاداب جاديدر اتا چه اندازه  ريزاز عوامل  کهر ي

 مؤثر است؟
 نیانگیم اديزي لیخ اديز متوسط کم کم يلیخ

 در مدرسهز و مجه دهیسرپوشی ورزشوجود سالن   
98 

7/4 

4 

9/9 

79 

5/5 

98 

2/4 

079 

5/84 
18/0 

 ی در مدرسهنترنتیا زاتیتجهی به دسترس
92 

5/4 

73 

0/5 

40 

9/99 

85 

9/92 

705 

8/89 
90/0 

 در مدرسه بایزی مناسب و ها رنگاستفاده از 
73 

0/5 

98 

2/4 

84 

8/98 

21 

8/73 

911 

4/57 
10/7 

 مدرسه طیمحی سبز در فضا شیافزاو  جادیا
09 

7/8 

03 

1/2 

85 

9/92 

89 

0/79 

920 

5/45 
12/7 

 یۀ مناسب در مدرسه تهوی و شیسرمای و شیگرما لیوسااستفاده از 
07 

4/8 

08 

3/93 

18 

0/75 

19 

1/70 

970 

4/07 
85/7 

 ها کالسی و استفاده از  نور در سازبایز
74 

0/8 

03 

1/2 

84 

9/92 

15 

3/75 

942 

2/08 
48/7 

 و نمازخانه کتابخانه، شگاهیآزمامجهزبودن مدرسه به 
937 

8/78 

22 

0/73 

84 

9/77 

47 

9/99 

25 

2/91 
99/7 

 نیانگیم نیشتریبکه  دهد یمنشان  1ی جدول ها افتهی   

ــه ــورد دســتب ــده درم ــآم ــا الؤس ــه ه ــوط ب ــاتی مرب  امکان

  و مجهز در دهیپوش سری ورزشی، به وجود سالن آموزشگاه

ـ م نیکمتـر ، و 18/0با مدرسه  بـه مجهـز بـودن     نیانگی

مربوط  99/7و نمازخانه با  کتابخانه، شگاهیآزمامدرسه به 

 . بوده است

(3)مالکآموزان با نمرۀ ي دانششادابنشاط و  جادياي در آموزشگاه امکاناتۀ نمر نیانگیمۀ سيمقا.  01جدول

ـ از مقـدار   93شـده در جـدول   مشـاهده  t کهاز آنجا  ی بحران

  امکاناتدار است؛ درنتیجه، یمعن  Pاست، ارزش  تر بزرگجدول 

ی شـاداب نشـاط و   جـاد یااز حد متوسـط در   شیبی، آموزشگاه

 .استر آموزان مؤثدانش

 N Mean S (5)پرسش 
Se ی خطا

 نیانگیم
Mean 

Difference 
df t ارزش  محاسبه شدهP ریتفس 

 339/3 8818/7 021 -9795/3 34598/3 88385/3 8285/7 083 یآموزشگاه امکانات
دار یمعن

 است
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يلیتحصآموزان با توجه به رشتۀ ي و نشاط از نظر دانششادابۀ عوامل مؤثر بر نمر نیانگیمۀ سيمقا.  00جدول 

شده در عواملِ  مشاهده F، 99جدول  یها افتهیبراساس 

و ( 73/92)ی، جو سازمان(71/99)یدرس ، محتوای(98/2)مشارکت

 نیب جه،یدر سطح معنادار است؛ درنت( 15/7)یامکانات آموزش

 .تفاوت وجود دارد یلیتحص آموزان با توجه به رشتۀ دانش ینظرها

 

 یرگی جهیو نت بحث

حاصل از پرسشنامه نشان داد که مشارکت در  یها افتهی

و نشاط  یاز حد متوسط در شاداب شیب یکالس یها تیفعال

 کوپر و  یها افتهیبا  قیتحق نیا  جنتای.  آموزان مؤثر استدانش

 یها تیآنها نشان دادند که فعال. دارد یهمخوان( 9117)همکاران

 نیا جینتا. دارد باطنشاط افراد ارت زانیبا م یو گروه یاجتماع

 جادیکه عوامل ا( 7339)لیآرجا یها افتهیبا  نیهمچن قیتحق

تالبوت و  یها افتهیبا  زیکردند و ن ینشاط در افراد را بررس

در  ژهیو یها و آموزش یکه نقش بافت اجتماع( 7330)نگیفلم

 .  دارد یکردند، همخوان ینوجوانان را بررس یحل مشکالت روح

آموزان در  شد که شرکت دانش پژوهش مشاهده  نیا در

گرچه . و نشاط آنها مؤثر است یدر شاداب یکالس یها تفعالی

 زهیانگ جادیکنترل و ا س،یرا درمورد تدر تیمسئول نیشتریمعلم ب

 df مجموع مربعات راتییمنبع تغ عوامل
 نیانگیم

 مربعات
F P ریتفس 

 

 مشارکت

 8/4 0 011/94 یگروهنیب

 028 094/759 (خطا)یگروهدرون دار استیمعن 339/3 98/2
88/3 

 021 290/785 کل

 

 یدرسی محتوا

 04/2 0 378/77 یگروهنیب

 028 401/744 (خطا)یگروهدرون دار استیمعن 339/3 71/99
85/3 

 021 485/788 کل

 

 یسازمانجو 

 04/94 0 343/40 یگروهنیب

 028 502/090 (خطا)یگروهدرون دار استیمعن 339/3 73/92
80/3 

 021 522/058 کل

 

 یآموزش امکانات

 758/7 0 288/8 یگروهنیب

 028 987/782 (خطا)یگروهدرون دار استیمعن 339/3 154/7
284/3 

 021 103/710 کل
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 یها یرگی میدر تصم زآموزان نی و نشاط در کالس دارد، دانش

. مشارکت داشته باشند دیکالس با یمربوط به سازمانده

مربوط  یها تآموزان در فعالی دانش یمشارکت، تعامل و همکار

بر کالس در  تیاحساس مالک جادیکالس، به ا یبه سازمانده

آموزان به کالس  دانش جه،یدرنت شود؛ آموزان منجر می دانش

. کنند یم یشتریب تیخود مباهات و درقبال آن احساس مسئول

آموزان،   دانش شادابینفس و  اعتمادبه شیامر، ضمن افزا نیا

 .  آورد یرا فراهم م یریادگیـ  یاددهی ندیگسترش فرا ۀنزمی

 یدرس یحاصل از پرسشنامه درمورد عامل محتوا یها افتهی 

و نشاط  یاز حد متوسط در شاداب شیعامل ب نینشان داد که ا

با  نهیزم نیدر ا قیتحق نیا  جینتا.  آموزان مؤثر است دانش

مناسب بر  یدرس یمحتوا ریکه تأث( 7330)یموسوکون یها افتهی

از پژوهش  آمده دست به جیبا نتا زیکرد، و ن یرا بررس تیموفق

و  یبر شاداب یدرس یمحتوا ریکه تأث( 9080)یو عباس یاحمد

 . دارد یکردند، همخوان یآموزان را بررس-نشاط  دانش

آموزش است  یها مؤلفه نیتر یاز اساس یکی ،یدرس یمحتوا

معلم هم از ارکان و . آموزان درارتباط است که همواره با دانش

آموز  و در هر زمان  با دانش شهیآموزش است اما هم یها هپای

 آموز و محتوای دانش نیمعلم درواقع رابط ب. ستدرارتباط نی

همواره  یوزشو متون آم یدرس یمحتوا  یاست؛ ول یدرس

آموز هر وقت  دانش یعنباشد، یآموز  درکنار دانش تواند یم

کردن  رو، جذاب نیاز ا. با آن ارتباط برقرار کند تواند بخواهد می

 ن،یاست؛ همچن یضرور گرید زیاز هر چ شیب یدرس محتوای

 ای گونه را به یدرس یمحتوا دیآموزش و پرورش با زانری برنامه

روزمره،  یدر زندگ یکاربرد عمل کانکنند که ضمن ام نیتدو

 .آموزان باشد و رفتار خالقانه در دانش ییایپو ساز نهیزم

مدرسه  یدرمورد عامل جو سازمان ها افتهی لیو تحل هیتجز

و  یاز حد متوسط در شاداب شیب زیعامل ن نینشان داد که ا

 یها افتهیبا  قیتحق نیا  جینتا.  آموزان مؤثر است نشاط دانش

آنها نشان دادند که جو . دارد یهمخوان( 9089)یکوندیدر

 ریتأث آموزان دانش ینشاط و شاداب جادیمدرسه در ا یسازمان

  هم نشان( 9087)آمده از پژوهش نصوحی دست به جینتا. دارد

رابطه ( یجو سازمان)یو عوامل آموزشگاه یشادمان نیداد که ب

 .وجود دارد

است که فرد در آن احساس تعلق،  یطیجو مثبت، مح ای فضا

است  ییفضا نیدر چن. کند یداربودن م و هدف یمهارت، توانمند

عنوان  بلکه به ریفراگ کعنوان ی آموز نه تنها به که به  دانش

 منحصربه یها یژگیفرق و و گرید یها انسان ۀکه با هم انسانی

 یمدرسه اگر خشک و ب وج.  شود یدارد، احترام گذاشته م فردی

شوند؛ برعکس،  ییایان رؤآموز دانش شود یباشد، موجب م  روح

آموز به  باشد، دانش رتریتر و دلپذ مناسب یآموزش طیهرچه مح

پرثمرتر انجام  یریادگیو  شود یمند م عالقه شترموضوع درس بی

 جهینت نآموزان به ای دانش ،یطیشرا نیدر چن. ردگی یم

 .به مدرسه بروند دیبا کردن زندگی رستد یکه برا رسند یم

عامل امکانات  ۀحاصل از پرسشنامه دربار یها افتهی

از حد متوسط در  شیعامل هم ب نینشان داد که ا یآموزشگاه

با  قیتحق نیا  جینتا.  دارد رآموزان تأثی و نشاط دانش یشاداب

آنها نشان دادند . دارد یهمخوان( 7337) 9یوسلوسکیک یها افتهی

 ۀو نحو یامشادک زانیبر م یامکانات آموزشگاه تیفیکه ک

با  نآمده همچنی دست به جنتای. آموزان مؤثر است عملکرد دانش

 نیکه نشان دادند ب( 9080)یمیو حک( 9087)یپژوهش نصوح

آموزان رابطه وجود دارد،  دانش یو شاداب یامکانات آموزشگاه

 . دارد همخوانی

و  ییبایز یها که نشانه ییها به محرک آموزان دانش

 یشتـریب ۀو عالقـ ـلیدر آنها است، تمـا یو شادابـ یسرزندگ

در مدرسه، از مدخل  ینشاط و شاداب جادیلذا ا دهند؛ ینشـان م

 شاداب. دارد یادیز تیدرس، اهم یها تا داخل کالس یورود

 زاتیجهمدرسه، با بهبود امکانات و ت یکیزیف یفضا سازی

و  جادیاعتبارات و منابع الزم جهت ا صیو تخص یآموزشگاه

 و آرامش  یریادگی ،ییکارآ شود یامکانات،  موجب م نیا ۀتوسع

1. Kioslosky, J. L.  
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 .ابدی شیآموزان افزا در دانش یروان

 و نشاط از یعوامل مؤثر بر شاداب نیانگیم تیوضع یبررس با

آموزان، معلوم شد که هر چهار عامل امکانات  نظر دانش

و مشارکت در  ،یدرس یمدرسه، محتوا یجو سازمان ،آموزشگاهی

 دانش ینشاط و شاداب جادیدر ا( تیاولو بیرتت به)یکالس تیفعال

 .آموزان مؤثرند

 کتابنامه

 .9، ش تیترب، «مدرسه طیمحی و نشاط در شاد». 9083. ترایم، نیاسیآل

ی و شادابی عوامل مؤثر بر بررس». 9080. دیناهی، عباسو  رضا غالمی، احمد

ی شهر ها رستانیدبآموزان دانش دگاهیدآموزان از نشاط دانش

 شیهمامقاالت ، مجموعه«9087-80ی لیتحصاصفهان در سال 

 .تیتربو  میتعلی ها تازه

شاداب و با نشاط در  طیمحد جایای ها روشی بررس. 9080. ی، امیحک

 .98انتشارات آموزش و پرورش استان تهران، منطقۀ . مدارس

در دانش آموزان  زیانگی عوامل نشاط بررس. 9089. اهللتیهدای، کوندیدر

 انیمربو  رانیمدیی  شهر اصفهان از نظر راهنمامدارس 

 (.ی ارشد دانشگاه اصفهانکارشناسنامۀ انیپا)یپرورش

-شیپ آموزانی و نشاط در دانششاد تیوضعی بررس. 9084. ، نانیسلطان

آموزش و  کلادارۀ . 80-84در سال  کرمانشاهی شهر دانشگاه

 .قاتیتحقی شورا -کرمانشاهپرورش استان 

 .انتشارات سمت. در آموزش و پرورش تیریمد. 9020. ی،  عصاف

آموزان و ی در دانششادابنشاط و  زانیمی بررس. 9084. یی، سطباطبا

آموزش  کلادارۀ . ی استان سمناندانشگاهشیپمتوسطه و  رانیدب

 .قاتیتحقی شورا -و پرورش استان سمنان 

 عملکردی و شادکام». 9021. ، حانیعیمط؛ .ی، جا اژه ؛.؛ نورباال، ا.، اپور یعل

-700، ص 0ی، سال چهارم، ش روان شناس، مجلۀ «ی بدنمنیا

791. 

ی و عوامل شادمان زانیم نیبی رابطۀ بررس. 9087. ی، محمدنصوح

نامۀ انیپا)مبارکهی شهرستان رستانیدبآموزان  ی دانشآموزشگاه

 .(ی ارشد دانشگاه اصفهانکارشناس
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