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 چکیده 
ایران  نظام آموزشیهای جهانی شادی، نمایانگر غفلت از توجه به ضرورت شادی در بندیایران در رتبه جایگاه پایین

توان ها و راهکارهایی است که بمستلزم ارائه روش ،. رسیدن به جایگاه مطلوب شادی در آموزش و پرورشاست

فهم وضع موجود و وضع مطلوب شادی در آموزش و  ،هدف از پژوهش حاضر عمال در تعلیم و تربیت به کار بست.

. گیردجای می. این پژوهش در پارادایم کیفی استآموزان پرورش ایران از منظر مدیران آموزشی، معلمان و دانش

که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه گرفته است یافته صورت سازمانی نیمهها به روش مصاحبهگردآوری داده

اند. در تجزیه و هشدگی انتخاب شدگیری با حداکثر تنوع و رسیدن به نقطه اشباعهدفمند و با رعایت قواعد نمونه

-واسطه مقایسه مستمر داده که بهاستفاده شده  تجریدی -از رویکرد تفسیری هامصاحبههای حاصل از تحلیل داده

 کنندگان در پژوهش کهبه عقیده قریب به اتفاق شرکتکه  دهدمیهای پژوهش نشان یافته .گرفته است صورت ها

یران به ا ه دررسمددر حال حاضر  مدارس شهر شیراز هستند،آموزان برگزیده نفر از مدیران، معلمان و دانش 24

ها و پیشنهادات ایده ،وضعیت مطلوبدر جهت نیل به شوندگان این حال، مصاحبهبا . طور کلی محیط شادی نیست

  العین نظام آموزشی ایران قرار گیرد. تواند نصبند که میاهرا مطرح ساخت ایارزنده

 
 

 

 شادی، شادی در ایران، نظام آموزشی ایرانواژگان کلیدی: 
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  مقدمه
د خودشان و عزیزانشان شاد باشند. شادی در معنایی خواهنانسان از دیر باز در جستجوی سعادت و خوشبختی بوده است. بیشتر مردم می

(. رویکردهای نظری مختلف، تعابیر متفاوتی از 1997شود )لو وشیه، تعریف می تجربه درونی حالت مثبتی از ذهنبسیار کلی، به صورت 

از نظر  دانند.منفی می عاطفه مثبت و فقدان عاطفه وجود از را ترکیبی ( شادی1995آرجیل و همکاران ) دهند.مفهوم شادی ارائه می

 این به یشاد ،دیگر عبارت به .گرددمی اطالقآنها  یزندگ کل کیفیت مطلوبیت میزان یا درجه د ازافرا قضاوت به یشاد( 2007وینهوون )

  (.1381)میرشاه جعفری و همکاران، دارد  دوست را زندگی خود چقدر فرد که معناست
 در و آدمی شخصیت گیریشکل بر ای کهعمده تأثیرات دلیل و همچنین به بشر، روانی نیازهای مترینمه از یکی عنوان به نشاط و شادی

موزش و پرورش قرار گیرد. عنوان یکی از اهداف تربیتی نظام آبایست به نماید میایفا می انسان زندگی به دلیل نقشی که در کل کالم یک

تر تر ومطلوبزشی نظام تعلیم و تربیت نیز آساند و محقق گردد، سایر اهداف آمواگر شادی در مدارس به صورت یک هدف گنجانده شو

 یافت. دنتحقق خواه

توان گفت های آتی در آن حضور می یابند، باید به محیطی شاد و پویا مبدل گردد. در واقع میترین مکانی که نسلمدارس به عنوان مهم

 یابد.بیشتر پرورش می ، احساس ارزشمند بودن و مثبت بودن در دانش آموزانش شودسازی مدارس بیشتر تالکه هرچه در شاداب

زایی به بار آورد. محیط مدرسه اگر به دور از شادی و نشاط باشد، چه بسا امر تواند پیامدهای آسیبدرحالیکه، غفلت از این موضوع می

زان در کالس، به قدر کافی شاد و بانشاط نباشند، نه تنها رغبت آموتعلیم و تربیت از اهداف حقیقی خود فاصله گیرد. درصورتی که دانش

دهد که کیفیت یادگیری خود را به درس از دست خواهند داد، بلکه یادگیری آنها نیز در معرض خطر است. چراکه مطالعات نشان می

آموزان شاد از سالمت روانی بیشتری ، دانش(. عالوه بر این2003دینگز، )نا آموزان غمگین باالتر استآموزان شاد نسبت به دانشدانش

دادن شادی در آموزش و پرورش بنابراین، هدف قرار (.2009تری دارند )اریکر، و الگوی رفتاری مطلوب هستندبرخوردارند، فراگیران بهتری 

 تر خواهد بود.ای سالمگذاری برای داشتن جامعهریزی برای بهبود وضعیت آن در نظام آموزش رسمی، درحقیقت سرمایهو برنامه
 

 بیان مسأله
ست به نتایج آماری گزارشات جهانی در سنجش شادی در برای پی بردن به ضرورت نگرانی درباره وضعیت موجود شادی در ایران کافی

در . داردقرار نجم رتبه صد و پایران در  ،2016در سال کشورهای دنیا نگاهی انداخته شود. در آخرین گزارش ارائه شده از شادی در جهان، 

موفقیت چنین  اند.بندی این گزارش قرار گرفتهصدر رتبه فنالند که از نظام آموزشی موفقی برخوردارند در ی همچونکشورهایاین میان، 

عات توان به ساهای آموزشی موفقی میهای بارز چنین نظامکشورهایی، مرهون ارزشمند دانستن وجود شادی در مدارس آنهاست. از ویژگی

 (. 1395سنی و دستوری، کالسی اندک و تاکید بر بازی، تفریح، فعالیتهای بدنی و کار گروهی اشاره نمود )شاه

مانند دیگر مسائل اساسی باید از آموزش و پرورش کشور شروع کرد. این رسالت آموزش و  ،موجود شادی در جامعه برای نجات وضع

آموزان که شهروندان آتی یک جامعه هستند از شادی بیشتری برخوردار گردند. از تا دانشپرورش است که شادی را هدف خویش قرار دهد 

این جهت، در مرحله نخست ضروری است که وضعیت موجود شادی در مدارس ایران مشخص گردد، در مرحله بعد وضعیت مطلوب شادی 

وضع موجود و وضع مطلوب شادی در نظام آموزشی ایران را  به تصویر کشیده شود، و سپس راهکارهایی ارائه گردد که بتواند شکاف میان

 کند.  پر

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
کنند. کودکان تا پایان دوران نوجوانی، بخش شناسی، از دوران کودکی به عنوان مهمترین دوران زندگی انسان یاد میرویکردهای روان اکثر

از سوی  دهی شخصیت آتی کودکان است.راین، مدرسه از مهمترین عوامل شکلکنند. بناباعظمی از زندگی خود را در مدارس سپری می

 افزایش است. این موضوع در بین به رو مردم روانی فشارهای و هاناکامی میزان روابط، شدن پیچیده صنعتی امروز با در دنیایدیگر، 

-مطالعات بسیاری، اهمیت و ضرورت شادی را یادآور میاین درحالی است که نتایج  مشاهده است.قابل  های جدید نیزنسل آموزاندانش

 شوند.
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( در پژوهشی با 2007برای نمونه، وینهاون ) رد.شادی با سالمت جسمی رابطه مستقیمی دا دهند کهبسیاری از این مطالعات نشان می

رسد که افراد پژوهش به این نتیجه می تاثیرات شادی را بر سالمتی جسمی مورد مطالعه قرار داده است. او در این« شادی سالم»عنوان 

دهند مطالعاتی که فواید شاد زیستن را گزارش می کند.شاد طول عمر بیشتری دارند به این دلیل که شادی، از سالمتی افراد محافظت می

. 2ابط اجتماعی موثرتر . رو1دهد: مقوله جای می 5(، اثرات مثبت شادی را در 2004سازند. بایر)اهمیت شادی را به خوبی نمایان می

 . خالقیت باالتر.5. سالمتی جسمی بیشتر 4اندیشی . مثبت3استفاده کارآمدتر از استعدادهای شخصی 

های روانی افزایش خواهد یافت. گرچه شاد نبودن در صورتی که در جامعه اهمیت شادی نادیده گرفته شود، امکان بروز بسیاری از بیماری

ه بیماری افسردگی نیست اما این یک واقعیت است که افراد افسرده شاد نیستند و افسردگی آثار مخربی بر زندگی الزاما به معنی ابتال ب

است در انجام وظایف افراد افسرده ممکن. گذاردتاثیر می افرادافسردگی بر طرز فکر، احساس و رفتار  (.2008افراد خواهد داشت )هایبرون، 

  .ندارد زیستنزندگی ارزش  اس کنندو حتی احس شوندروزانه ناتوان 

 

 تحقیق پیشینه نظری و عملی
های اند. ظهور مکاتب فلسفی و ایدئولوژیها گفتهشناسی و ادیان مختلف درباره اهمیت شادی در زندگی سخنشناسی، جامعهفلسفه، روان

های گرا یا دانش شادی در دههشناسی مثبتروان در یونان باستان و همچنین پیدایش رویکرد هدونیسمیا  گراییفکری مانند مکتب لذت

نظرانی که تعریفی از نظران است. مجموعه صاحباخیر، شاهدی بر مدعای مورد توجه بودن شادی و شادزیستن از سوی متفکران و صاحب

 .جامعه شناسان شناسان وگروه عمده تقسیم کرد: فالسفه، روان سهاند را می توان به شادی ارائه داده

 

شناختی . شادی در معنای اول یک مفهوم روانزندگی خوب. 2 حالت مثبتی از ذهن. 1گیرند: فالسفه اغلب شادی را به دو معنا در نظر می

 .انداز جهات گوناگونی به اهمیت شادی پرداخته مختلف شود. به همین ترتیب، مکاتباست اما در معنای دوم، شادی نوعی ارزش تلقی می

ترین پیشه انسانیت است که لذت را ارزش غایی و مهم گراییمکتب لذتی دو رویکرد عمده دربارۀ شادی وجود دارد. یکی از منظر فلسف

تواند بهترین انگیزه عمل باشد. آنها، شادی را به صورت گرایان بر این باورند که خوشی و لذت بهترین خوبی دنیاست و میداند. لذتمی

گرایان معتقدند که تمام آنچه که انسان برای خوشبختی خود نیاز کنند. لذتتجارب ناخوشایند، معنا می بخش فرد برغلبه تجارب لذت

است. در این دیدگاه، شادی به معنای داشتن نگرشی مطلوب نسبت به زندگی  دیدگاه رضایت از زندگیدارد، شادی است. و رویکرد دیگر، 

تایید یا عدم تایید شود: ناگونی تعبیر گردد، اما غالبا به این صورت در نظر گرفته میتواند به طرق گوخویشتن است. این طرحواره می
 زندگی خود به طور کلی.

 

شناسی که به طور شاخه جدیدی از روان. (1994فه منفی پایین است )آیزنک، در روانشناسی، شادی ترکیبی از عاطفه مثبت باال و عاط

ها، شناخت و پرورش مهارتشود. است که از آن با نام دانش شادی نیز یاد می شناسی مثبترواند دهخاص شادی را مورد مطالعه قرار می

ین اهداف توان از جمله مهمترسالمت فکری و روانی، پرورش معنا در زندگی، ایجاد روابط مثبت در خانواده و کسب شادی حقیقی را می

مثبت را  شخصیتی هایو ویژگی بینی،سعادت و خوش شادی، مانند مثبت نتزاعیا تجربیاتشناسی مثبت، روان. شناسی مثبت دانستروان

های مثبت، با تأثیر بر روی تفکر، رشد هیجان  د کهندهنشان می گراشناسی مثبتروان تجربی دهد. مطالعاتمورد مطالعه قرار می

های دهد که هیجانشناسی مثبت این پیام را میروانشوند. بینی را موجب میپذیری و خوشهای شخصیتی مثبت مانند انعطافویژگی

رای رسیدن به نه تنها به صورت یک هدف نهایی، بلکه به صورت روشی ب چراکه در این رویکرد، شادیمثبت ارزش پرورش یافتن را دارند 

 . شوددر نظر گرفته می شناختیرشد و شکوفایی روان

 

انسان چون موجودى اجتماعى است شادى و غم  .گیرداى اجتماعى درنظر مىى به مثابه پدیدهشناسى، شادى را عالوه بر حالتى درونجامعه

شناسی غالبا بر قرار دارد. با وجودی که جامعه تامین نیازها و انتظاراتش از محیط اجتماعىو  با دیگران شاو تا حد زیادى تحت تاثیر روابط

طالعه نقش عوامل مثبتی مانند شادی در جامعه نیز روی آورده است. اخیرا، مطالعات های اجتماعی تمرکز دارد اما به تازگی به مآسیب

کنند که مردم خودشان قادر هستند که وضعیت شادی خود را به درستی ارزیابی کنند و همین امر شناسی به این واقعیت اشاره میجامعه
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شناسی نوین (. که این امر نشانگر بها دادن جامعه2016)جاگرنو، شناسی شادی، بیشتر رویکرد کیفی پیدا کند سبب شده است که جامعه

  به تجربه فردی و درونی افراد تشکیل دهنده جامعه است.

 
های . با این حال، در میان پژوهشاستدر این موضوع دقیق  ، اولین اقدام علمینظام آموزشی ایران شادی در جایگاهپژوهش در زمینه 

به بررسی اهمیت، جایگاه و تأثیرات شادمانی در تعلیم و تربیت پرداخته است. توان اشاره نمود که می( 1388)مرادی داخلی به پژوهش 

. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شادی در آشکار نماید را در تعلیم و تربیتو ضرورت آن نقش شادی تالش داشته است که پژوهش این 

هب، مذکه دهد . همچنین نتایج نشان میباشدگذار تأثیرتواند میشخصیت انسان اعی طفی و اجتمشناختی، جسمانی، عا ابعاد مختلف

جو مدرسه، وضعیت فیزیکی مدرسه، نور  ی چونعواملی افراد هستند. همچنین، عوامل مؤثر بر شاداز جمله جنسیت  و ، ازدواجشخصیت

( و 1388میان پژوهش مرادی ) .آموزشی و مدارس می شوند هایاد در محیطمنجر به شادی افر از عواملی هستند کهطبیعی، رنگ و ... 

ای وجود دارد. هدف پژوهش یادشده صرفا بررسی کلی اهمیت و جایگاه شادی در تعلیم و تربیت است های عمدهپژوهش حاضر تفاوت

آموزشی کنونی ایران را مورد درحالیکه پژوهش حاضر تالش دارد بر آموزش و پرورش ایران تمرکز نماید و وضعیت شادی موجود در نظام 

مطالعه قرار دهد و سیمای وضع مطلوب آن را ترسیم کند. تفاوت اساسی دیگر در روش انجام پژوهش است. برخالف پژوهش مرادی 

را از های خود بوده است که داده  ای استفاده شده است، پژوهش اخیر در صدد آن( که برای گردآوری اطالعات آن از شیوه کتابخانه1388)

 آموزان، معلمان و مدیران آموزشی به دست آورد. طریق مصاحبه با دانش

 

( در کتابی 2003. برای نمونه، نادینگز )ی صورت گرفته استمطالعاتدر پژوهشهای خارجی نیز درباره ضرورت شادی در آموزش و پرورش 

ورزد. او همچنین شادی را دهند، تاکید مییادگیری را نشان میبر مشاهداتی که تاثیر مثبت شادی بر « شادی و تعلیم و تربیت»با عنوان 

در کتاب خود منابع شادی در زندگی  داند. عالوه بر این، نادینگزهای اجتماعی مانند جرم و خشونت موثر میدر پیشگیری از آسیب

از اهداف آموزش و پرورش باشد، بلکه به  گیرد که نه تنها شادی باید یکیکند. و در نهایت نتیجه میشخصی افراد را نیز توصیف می

 های متخصصان تعلیم و تربیت قرار گیرد. پیشنهاد او شادی باید در صدر بحث

 

    

 و سواالت پژوهش  اهداف
 

 مساله اساسی که این پژوهش قصد وارسی آن را دارد پاسخ به این پرسش است که جایگاه شادی در نظام آموزشی ایران چگونه باید باشد؟

به دیدگاه  باید آموزان در مدرسه شادتر خواهند بود؟ برای فهم این موضوعهایی دارد؟ و در چه صورت دانشیک مدرسه شاد چه ویژگی

ن برای گردآوری اطالعات جهت انجام ایشود. بنابراین، روش مصاحبه بهترین شیوه معلمان و مدیران آموزشی مراجعه آموزان، دانش

ها به طور کلی از منظر شخصی خود شود که به این پرسشکنندگان در مصاحبه خواسته میپژوهش خواهد بود. به این ترتیب، از شرکت

  پاسخ دهند:
 آیا مدارس ایران محیط آموزشی شادی هستند؟ چرا؟ )وضعیت موجود(. 1

 در چه صورتی مدارس محیط شادتری خواهند بود؟ )وضعیت مطلوب(. 2

 

 

 ش پژوهشرو

 

و  با توجه به پارادایم تحقیق و طرح تحقیق قیق از نوع حدوثی یا پیدایشی است.این پژوهش در پارادایم کیفی انجام شده است. طرح تح

در  شده است.یافته استفاده سازمانهای مورد نیاز در این پژوهش از روش مصاحبه نیمهنیز با توجه به موضوع پژوهش، برای گردآوری داده

نفر از  24با  اقدام نموده است. اطالعات پژوهش از طریق مصاحبه هاخود محقق به عنوان ابزار تحقیق به گردآوری دادهژوهش حاضر، پ

اند. ندی شدهبشوندگان در دو گروه مجزا دستهبهشهر شیراز به دست آمده است. مصاح برگزیده آموزانمدیران آموزشی، معلمان و دانش
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. در شوددانش آموز دوره متوسطه دوم را شامل می 12مدیر آموزشی و معلم در مجموعه ای واحد و گروه دیگر  12از  است گروهی متشکل

 2رعایت اصل اشباع شدگی با 1گیری با حداکثر تنوعاصل نمونه است. و همچنین از استفاده شدهشیوه هدفمند  ازانتخاب افراد مورد مطالعه 

در  چراکه پژوهشگر. اندنبودههای جدید، زائد و تکراری و داده زمانیکه اطالعات جدید دیگری وجود نداشتهیعنی تا .است گردیدهاستفاده 

 به نقطه اشباع رسید.  ،نفره در رسیدن به حدنهایی اطالعات مربوط به سواالت پژوهشی 12مصاحبه با این دو گروه 

تجریدی استفاده شده که از طریق استقرا و با -صاحبه، از رویکرد تفسیریهای حاصل از متن مدر این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده

زمان با گردآوری، آنها مبنا انجام گرفته است. بدین صورت که پژوهشگر ابتدا مصاحبه ها را مورد مطالعه قرار داده و هماستناد به نظریه داده

 خته است. ها پردارا تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت به استخراج مؤلفه
 

 

  هایافته

متن مصاحبه تمامی ابتدا  اند.انجام شده با دقت تمام ی کیفیهامراحل تجزیه و تحلیل داده ،گویی به سواالت پژوهشیدر راستای پاسخ

 5مفاهیم ،پس از آن است. شده آنها فراهم 4زمینه سازواری سپس و گردیدهسازی پیاده هابه داده 3اجمالی یشوندگان با نگاهمصاحبه

بیرون کشیده  6ها به شیوه کدگذاری بازنکات کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش از متن مصاحبه ،و همزمان با ساخت مفاهیم اند.شده هساخت

یه مفاهیم اول ،هاآن 7ی مستمربا کنار هم قرار دادن نکات کلیدی و مقایسه ،در مرحله بعد ند.اهشده و کدهای مربوط به هر نکته تعیین شد

تعیین  10با استفاده از روش کدگذاری محوری  9های مرکزیمقوله ،ند. سپساهشکل گرفت 8های اولیه یا جانبیزمان مقولهو به طور هم

روش کدگذاری انتخابی، الگوی  استفاده از و باوجود داشته های استخراجی با توجه به اشتراکاتی که میان مقوله ،نهاییدر مرحله  اند.شده

 . ه دست آمده استب نظری

 

 نکات کلیدیاند، مفاهیم به دست آمده از آموز در نظر گرفته شدهشوندگان در دو گروه مجزای معلم/ مدیر و دانشبا توجه به اینکه مصاحبه
وضع موجود  شوند. در مصاحبه با هر دو گروه دو پرسش کلی مطرح گردیده کهشده نیز در دو گروه مجزا ارائه می پیادههای متن مصاحبه

 سازد. و وضع مطلوب شادی در نظام آموزشی ایران را از منظر آنها بیان می

 

 نظام آموزشی ایران از منظر معلمان و مدیران آموزشی شادی وضع موجود
 ن محیط آموزشی شادی هستند؟ چرا؟ آیا مدارس ایراسوال: 

                                                           
1 Maximum Variation Sampling   
2 Saturation  
3 Glance Looking  
4 Utilizing of Data 
5 Concept Making 
6 Open Coding 
7 Constant Comparative Method 
8 Subsidiary Categories  
9 Focal Coding 
10 Axial Coding  
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 آموزان در مدرسه. عدم شادی دانش1

 آموزانشناختی دانش. عدم توجه به مسائل روان2

 . حجم زیاد محتوای آموزشی3

 . برنامه درسی ناکارآمد4

 . عدم شادی معلمان5

 . عدم رضایت شغلی معلمان6

 آموزان. وجود استرس و نگرانی در میان دانش7

 . عدم نشاط در ساعات کالسی8

 . نادیده گرفتن چندبعدی بودن شادی در مدرسه9

 درسه. نامناسب بودن فضای فیزیکی م10

 های شاد. عدم استفاده از رنگ11

 . ناکارآمدی نظام آموزشی12

 . ناکارآمدی سنجش در نظام آموزشی ایران13

 روز نبودن روش تدریس. به14

 های درسی. عدم جذابیت محتوا و تصاویر کتاب15

 

 

 نظام آموزشی ایران از منظر معلمان و مدیران آموزشیشادی در  مطلوبوضع 

 هند بود؟ رتی مدارس محیط شادتری خوادر چه صوسوال: 

 

 . توجه به دخالت عوامل متعدد در شادی1

 . توجه به شادی معلمان2

 محوری-. دانش آموز3

 . استفاده از روش تدریس فعال4

 های شاد در مدرسه. برگزاری برنامه5

 . فراهم نمودن امکانات آموزشی و تفریحی در مدرسه6

 . زیباسازی فضای مدرسه7

 آموزانباط صمیمی میان معلم و دانش. ارت8

 . تعدیل محتوای آموزشی9

 های شخصیتی معلم و مدیر با حرفه آنها. تناسب ویژگی10

 . توجه بیشتر به فضای فیزیکی مدارس11

 . جذاب نمودن کتابهای درسی12

 . تجدیدنظر در نظام آموزشی13

 . تالش برای افزایش رضایت شغلی معلمان14

 های دانش آموزان. توجه به نیاز15

 . تجدیدنظر در برنامه هفتگی مدارس16

 آموزان. توجه به جذابیت و راحتی پوشش دانش17
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 آموزاندانشنظام آموزشی ایران از منظر شادی در  موجودوضع 
 ن محیط آموزشی شادی هستند؟ چرا؟ آیا مدارس ایراسوال: 

 

 

 . عدم شادی در مدرسه1

  های پایانی مدرسهتر شدن به سالآموزان با نزدیکپایین آمدن سطح شادی دانش. 2

 منحصر بودن شادی در مدرسه به بودن در کنار دوستان. 3

 نقش عوامل متعدد در شادی دانش آموزان. 4

 . رقابت زیاد و انتظارات باالی مدارس5

 . تمرکز نظام آموزشی ایران بر صرف درس6

 عدم استعدادسنجی دانش آموزان. 7

 ادن به شادی در مدرسه. اهمیت ند8

 آموزانساس اجباری بودن مدرسه برای دانش. اح9

 . کاربردی نبودن دروس10

 . بها ندادن به خالقیت در نظام آموزشی ایران11

 . خسته کننده بودن فضای کالس درس12

 آموزانصت فعالیتهای غیر درسی برای دانش. نبود فر13

 های درسی. عدم جذابیت کتاب14

 ندادن به ساعت ورزش. اهمیت 15

 . عدم وجود امکانات ورزشی16

 . نامطلوب بودن اردوها17

 (رانیکننده بودن روش تدریس معلمان )سخن. خسته18

 انآموز. وجود فشار درس و کنکور بر دانش19

 . عدم وجود کار گروهی در مدرسه20

 ()تالش آنها برای حفظ روحیه خود در کالس درس . شاد بودن نسبی معلمان21

 . وجود نارضایتی در مورد برنامه کالسی مدرسه22

 . حجم زیاد محتوای آموزشی23

 های درسی. قدیمی بودن کتاب24

 های نوین آموزشی. عدم استفاده از روش25

 . فضای فیزیکی نامناسب26

 نحوه سنجش آموزش و پرورش ایران. وجود نارضایتی غالب دانش آموزان از 27

 

 آموزاندانشم آموزشی ایران از منظر نظاشادی در  مطلوبوضع 
 هند بود؟ در چه صورتی مدارس محیط شادتری خواسوال: 
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 های شاد برای لباس مدرسهگ. انتخاب رن1

 . در نظر گرفتن ساعات آزاد در برنامه هفتگی مدرسه2

 آموزانقائل شدن برای شادی و تفریح دانش. اهمیت 3

 . برگزاری جشن در مدرسه4

 موسقی، هنر و ورزش در برنامه هفتگی مدرسه . قرار دادن5

 . بیشتر نمودن ساعات ورزش در مدرسه6

 . فراهم نمودن امکانات ورزشی در مدرسه7

 . برگزاری مسابقات شاد دانش آموزی در مدارس8

 آموزانای زندگی به دانشهوزش مهارت. آم9

 . اهمیت قائل شدن برای هنر در مدرسه10

 و تفریحی در مدرسه یزشت آمو. فراهم نمودن امکانا11

 انآموزشناختی دانشائل روان. توجه به مس12

 . وجود شادی، خالقیت و هماهنگی در کادر آموزشی مدرسه13

 . زیباسازی محیط مدرسه14

 . اختصاص دادن فضای بیشتر به حیاط مدرسه15

 . کاربردی نمودن محتوای آموزشی16

 های درسی. جذاب نمودن کتاب17

 اده از فضای باز در آموزش. استف18

 آموزهای آن از دانش. اصالح سیستم آموزشی و سنجش19

 . مجهز نمودن فضای فیزیکی مدرسه20

 . توجه به بهداشت و نظافت مدرسه21

 آموزارتباط دوستانه میان معلم و دانش. برقرای 22

 آموزان. توجه به جذابیت و راحتی پوشش دانش23

 آموزان با یکدیگر در مدرسه. تقویت تعامالت دانش24

  آموزشی-حیی. برگزاری اردوهای تفر25

 وزان در کالس درسآموجه به تنوع و تغییر روحیه دانش. ت26

 های تدریس فعالاده از روش. استف27

 . افزایش نظم در مدرسه28

 سازی انجام فعالیتهای اجتماعی در مدرسه. زمینه29

 ش. تجدیدنظر در اهداف آموزش و پرور30

 های معلمان با حرفه معلمی. تناسب ویژگی31

 های درسیروز شدن کتاب. به32

 . کاهش حجم محتوای آموزشی33

 در مدرسه اندانش آموز. دادن آزادی بیشتر به 34

 تر نمودن مراسم صف صبحگاهی. جذاب35

 آموزان و نظرات آنها . احترام قائل شدن برای دانش36
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 به دست آمده دربارههای اصلی مفاهیم مقوله

 وضع موجود شادی در آموزش و پرورش ایران

 های اصلی مفاهیم به دست آمده دربارهمقوله

 وضع مطلوب شادی در آموزش و پرورش ایران 

 

 ناکارآمدی نظام آموزشی و سیستم سنجش آن. 1

 . یکنواختی برنامه درسی مدارس2

 . عدم جذابیت محتوای آموزشی و حجم زیاد آن3

 های تدریس فعالدم استفاده از روش. ع4

 برانگیز بودن فضای فیزیکی مدارس. عدم نشاط5

 . عدم وجود امکانات آموزشی و تفریحی مطلوب و کافی در مدارس6

 

 . تجدیدنظر در نظام آموزشی و سیستم سنجش آن1

 در برنامه درسی مدارس ایجاد تنوع. 2

 نو کاستن از حجم آ . جذاب نمودن محتوای آموزش3

 های تدریس فعال. استفاده از روش4

 آور بودن آن. توجه بیشتر به فضای فیزیکی مدارس و نشاط5

ربه امکانات آموزشی و تفریحی بیشت. تجهیز نمودن مدارس 6  

 

 

 

 

 

 :وضعیت شادی در مدارس ایران به شش مقوله اصلی وابسته استدهد، های پژوهش نشان میتجزیه و تحلیل یافتههمانطور که 

 

 . نظام آموزشی 1

 . برنامه درسی2

 . محتوای آموزشی3

 . روش تدریس4

 . فضای فیزیکی 5

 تفریحی-. امکانات آموزشی6
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  گیریبحث و نتیجه
از جایگاه شادی در نظام آموزشی ایران حاصل نموده و ارائه دهد. برای نیل به این هدف،  عمیقاین پژوهش، کوشیده است که فهمی 

 زیرا قرار گرفته است. حاضر مبنای کار پژوهش نظران حقیقی نظام آموزشی،به عنوان صاحب ،آموزان، معلمان و مدیرانخود دانشقضاوت 

برای شناسایی وضع موجود شادی در آموزش و پرورش نیازمند درکِ  است و معیار سنجش آن خود افرادند. بنابراین،شادی امری درونی 

در این پژوهش مورد مصاحبه ای که نمونه به زعم دهند.آموز، معلم و مدیر از تجربه خود ارائه میتوصیفی هستیم که مُدرِک یعنی دانش

درسی، محتوای آموزشی، روش تدریس، نظام آموزشی، برنامه محیط شادی نیست. و این عدم شادی متوجه اند، مدرسه چندان قرار گرفته

 در آن است.تفریحی موجود -فضای فیزیکی مدرسه و امکانات آموزشی
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