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چکیده
مدرسه همواره کانون تحوالت فرهنگی و اجتماعی جامعه بوده و همواره تاثیرات مهمی در فعالیت ،حیاط و پویایی علمی جامعه
دارد .در سالهای اخیر با توجه به رشد روز افزون و وسعت تغییرات در روش های آموزشی ،سازگار نمودن بستر یادگیری با
نیازهای دانش آموزان مورد توجه متخصصین قرار گرفته است .مطالعات نشان می دهد که طرح فضاهای آموزشی می تواند
باعث رشد و یا بازدارندگی در امر یادگیری باشد .بنابراین عدم توجه به عناصر تشکیل دهنده ی فضای آموزشی مثل کالس ها،
راهرو ها ،فضاهای باز ،تجهیزات و  ...می تواند اثرات منفی بروی دانش آموزان داشته باشد و بلعکس رعایت این ضوابط و
استاندارد ها می تواند باعث ایجاد حس رضایت و تعلق پذیری دانش آموزان نسبت به فضاهای آموزشی شود .این نوشتار با تکیه
بر تاثیر محیط کالبدی بروی کیفیت فرایند آموزش به منظور پاسخگویی به تحوالت گسترده روش های آموزشی ،به بررسی
نقش عوامل کالبدی بر رضایتمندی و دلبستگی دانش آموزان به محیط آموزشی می پردازد .برای رسیدن به این منظور ،نظرات
دانش آموزان در مورد محیط آموزشی شان در چهار نمونه موردی طریق پرسشنامه جمع آوری شد ،سپس به مقایسه این نتایج
نسبت به هم پرداختیم .مدارس مورد مطالعه در این تحقیق ،مدارس فدک و اخوان گنجی به عنوان مدارسی که از لحاظ رعایت
ضوابط و استانداردها شرایط نسبتا مطلوبی داشتند و مدارس حاجی بهرامی و صادقین به عنوان مدارسی که شرایط مطلوبی از
این جهت نداشتند انتخاب شدند .روش مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای،
اسنادی و بررسی های میدانی می باشد.نتایج حاصل بر ارتباط بین نقش عوامل کالبدی و رضایتمندی و دلبستگی در دانش
آموزان تاکید دارد.
واژههای کلیدی :فضای آموزشی ،شادی ،یادگیری
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مقدمه
عصری که ما در آن زندگی می کنیم به کلی متفاوت از زمان های گذشته است پدیده های جدید متنوع و به هم پیچیده
آنچنان فراوان و نو به نو شده اند که دانایی ها ،توانایی ها و امکانات را اجتناب ناپذیر می کند .البته این دانستنی ها و مهارت ها
باید قادر باشند امنیت روانی و احساس زیبایی دوستی را در مواجهه با مشکالت زندگی تضمین کند .در روند استفاده از
امکانات د ر راه مقابله منطقی و فراگیر مسایل دنیای جدید به خصوص نگرش های جوانان باید از اصول بهداشت روانی استفاده
نمود ،چرا که نوجوانان ما نیازمند فضای شاد برای شاداب زیستن هستند .در شرایطی که اکثر منازل در مناطق شهری تبدیل
به آپارتمان های کوچک و تاریک و به دور از فض اهای بازی و حرکتی برای کودکان است حداقل کاری که می توان در تامین
بهداشت جسمی و روحی آنان داشته باشیم ایجاد فضای مفرح و شادی بخش در مدرسه است چرا که دانش آموزان چندین
ساعت از روز را در مدرسه می گذرانند و اگر فضاسازی مناسبی در مدارس انجام شود مسلما به شاد زیستن فرزندان خود کمک
بسیار مهمی خواهیم کرد .با توجه به اینکه جامعه ی فردا را فرزندان امروز ما اداره خواهند کرد.اگر خوب تعلیم بیابند و خدایی
تربیت شوند جامعه نیز شاداب ومنظم و خوشبخت و سالم خواهدبود.درغیر این صورت هیچ امیدی نمی توانیم داشته باشیم .با
این حال شکی نیست که در امر به سازی میهن اسالمی مان باید پیش از هرچیز و بیش از همه چیز به مسئله آموزش و
پرورش و تعلیم و تربیت اهمیت بدهیم .براى این که سالمت جسمانى و روانى کودکان ،دانش آموزان ،اطرافیان و خودمان حفظ
شود ،باید سعى کنیم با شناسایى عوامل مؤثر بر شادى ،موجبات تقویت عوامل مثبت و تقلیل عوامل منفى مؤثر بر شادى را
فراهم کنیم .از آن جا که شادى بزرگ ترها عامل مؤثر در شادى و نشاط کودکان است و اولیا و مربیان غمگین نمى توانند
فرزندان و دانش آموزانى شاد تربیت کنند ،از این رو با ارائه نظام اعتقادى درست براى دستیابى به شادى ،مى توان به افزایش
شادى در میان افراد جامعه کمک کرد .به این ترتیب مردم مى توانند تغییرى مثبت در زندگى خود به وجود آورند ،احساس
پیشرفت و لذت در زندگى داشته باشند و به شادى و مسرت دائمى دست یابند و فقط در این صورت است که مى توانند شادى
و مسرت را در وجود کودکانشان نیز پرورش دهند .لذا سیراب نشدن فرزندان از محبت و عاطفه کافی ،عدم تعادل روحی و
روانی را بهدنبال دارد ،نا آشنایی خانوادهها به روشهای مؤثر تعلیم و تربیت را میتوان با آموزش احساس مسؤولیت در برابر
خود ،خانواده ،واقع بینی توام با نگرش مثبت ،تقویت روحیه همکاری و کار گروهی ،آموزش مهارتهای زندگی ،تقویت مهارت
ادراکی ،و .....به کمک کلیه دست اندرکاران محیط آموزش تا حدود زیادی حل کرد تا نهایتا محیطی شاداب ،سازنده ،قانونمند
ایجاد شود و نتیجتا فرزندانی مفید ،هدفمند و کاربردی به بار آید.
دانشآموزان مهمترین رکن نظام آموزش و پرورش هر کشوری محسوب میشوند .عواملی که میتواند این سرمایه ملی را برای
رشد بهینه و کیفی آماده سازد ،مهارتهای رفتاری است که در محیط آموخته میشود نه فقط محفوظات علمی .مدارس
تامینکننده نیروی کیفی جامعهاند و نه فقط تامینکننده کمیتی از خیل عظیم نیروی انسانی که بهعنوان تحصیل کرده روانه
جامعه می شوند .پس شناسایی و ایجاد زمینه برای رشد خصایل ممتاز بشری ،اولین دغدغه دست اندرکاران تعلیم و تربیت در
کلیه فعالیتهای علمی یا فرهنگی است که باید با تمام وجود خود را وقف ایفای این وظیفه سنگین کنند .نشاط و شادابی در
مدرسه باعث رشد و تکامل همه ابعاد وجودی یک دانشآموز در بعد جسمانی ،شناختی ،عاطفی ،اخالقی و معنوی میشود.
چنانچه یک بعد از این ابعاد دچار صدمه شود و یا مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد ،دانشآموز به تواناییها و شایستگیهای
کامل دست نخواهد یافت .این وظیفه مسئولین تعلیم و تربیت است که شرایطی را فراهم آورند تا تمام نیازهای او تامین شود.
شاد زیستن برای کودک به همان اندازه مهم است که تغدیه خوب ،محبت کردن و حفاظت از او اهمیت دارد ،زیرا سالمت
روحی و روانی و فیزیکی و جسمانی او را تامین میکند .نرخ شادی و خنده در مدارس ما بسیار پایین است .میزان شیوع خنده
و توسعه فضای فرح بخش در آموزشگاهها مورد بیمهری قرار گرفته است .در جامعه و مدرسه فاقد شادی ،سخنگفتن از شادی
قدری مشکل خواهد بود .یکی از مشکالت هر جامعه غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه افزایش بیماریهای مختلف روانی از
قبیل اضطراب و افسردگی است .با شادی و نشاط زندگی معنا پیدا میکند و در پرتو آن دانشآموزان خصوصاً در دوران
نوجوانی و جوانی میتوانند خود را ساخته و قلههای سلوک و پلههای ترقی را چاالکانه بپیمایند .جامعه زنده و پویا جامعهای
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است که عناصر شادیآفرین در آن فراوان باشد .در گذشته بهنظر میرسید که وظیفه آموزش و پرورش تولید عدهای فارغ
التحصیل است که فقط بتوانند امرار معاش کنند اما چنین مینماید که در قرن جدید نظامهای آموزش و پرورش این مرحله را
پشت سر گذاشته و سرلوحه تعلیم و تربیت در یک جمله خالصه شده است؛ « شوق زندگی کردن را به دانشآموزان بیاموزیم».
پس باید معتقد باشیم که درحقیقت رشد پایدار ما در گرو شادی پایدار است .یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش
جدید ،نحوه معما ری فضاهای آموزشی است .در تعلیم و تربیت جدید ،فضای فیزیکی مدرسه نه تنها یک محیط خشک و بی
روح در فرآیند یادگیری محسوب نمی گردد ،بلکه به عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی
دانش آموزان نقش ایفا می کند .به عقیده صاحب نظران تعلیم و تربیت ،در یک نگاه سیستمی ،چگونگی معماری مدارس و
عناصر تشکیل دهنده آن مثل رنگ ،نور ،صدا ،تجهیزات و جز آن می توانند در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی اثرات قابل
توجهی بر فراگیران و دانش آموزان باقی گذارند .رنگ به عنوان اساسی ترین جلوه فضاهای آموزشی و پرورشی می تواند در
کارایی درونی دانش آموزان موثر باشد .رنگ ها می توانند موجب شادی ،امید یا ناراحتی و اندوه در افراد شوند .وجود رنگ
مطلوب در فضاهای آموزشی تاثیر مثبتی در افراد داشته و حس عالقه مندی آنان را نسبت به تحصیل و یادگیری بر می انگیزد
و موجب پیشرفت زندگی اج تماعی و نشاط آنان می گردد .بنابراین باید رنگ متناسب با محیط مورد نظر در طراحی فضاهای
آموزشی در نظر گرفته شود .این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

نظریه های مختلف فضای آموزشی شاداب و تاثیر آن بر مدارس
در آموزش و پ رورش مدرن افزون بر مهارت های خواندن ،حساب کردن و نوشتن نیازهای جدیدی در قالب کسب مهارت
زیستن و حل مسئله وچگونگی رویارویی با چالش های هزاره سوم مطرح شده است پژوهش ها حاکی از آن است که فرایند
تعلیم و تربیت فعال متخصص وجود شور و طرب ،نیاز و جوشش ،تالش و پشتکار و نشاط در همه ی ابعاد آن است چرا که هر
گونه ارتباط و تعلیمی که بدون روح تحرک ،پویایی و شادی و نشاط باشد به شکست منتهی می گردد .شادی یکی از نیازهای
اساسی انسان و الزمه زندگی اوست .پیامبر اکرم می فرمایند بازی کنید و شاد باشید همانا من ناراحتم که در دین شما
خستگی و بی نشاطی دیده شود.
فوردیکسون ( ) 1991اظهار داشته است که شادمانی و سرور قسمتی از شادکامی است که منجر به بازی و سرگرمی شده و
امکان توسعه مهارت های جسمی اجتماعی و ذهنی را فراهم می سازد و عالقه منجر به اکتشاف و افزایش معلومات می گردد.
مدرسه شاد می تواند شوق زندگی را به دانش آموزان هدیه دهد.
تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش و لزوم توجه به روحیات و ویژگی های نسل دانش آموز ایجاب می کند که اداره امور
مدارس مبتنی بر افزایش قدرت تصمیم گیری استقالل نسبی انعطاف پذیری و روش های غیر متمرکز و مشارکت جویانه باشد
تا بتواند فضای عمومی مدرسه را پویا پرنشاط و فعال نموده و توانمندی ها و خالقیت های مدیران معلمان و دانش آموزان را به
خوبی شکوفا و متجلی سازد.
علم به مطالب بیان شده باعث تقویت مسئولین آموزش و پرورش از جنبه تئوریکی می شود .اما مسأله این است که این مبانی
تئوری کی کمتر عملی می شود .شاهد این مدعا دانش آموزان است که در مدرسه با نگاههای مکرر به ساعت منتظر پایان ساعت
مدرسه و رهایی از آن هستند .توجه به این نکته لزوم تجدید نظر در شیوة ادارة مدرسه و برنامه های آن را به ما گوشزد می
کند .بنابراین هر یک از ما ملزم به ارائه برنامه هایی جهت شاد کردن محیط مدرسه برای دانش آموزان هستیم تا شوق حضور
در محیط شاد مدرسه را در دانش آموزان ایجاد کنیم تا بدینوسیله به ارتقا سطح کیفی تعلیم و تربیت کمک نماییم.
امروزه شادابی و نشاط فضای آموزشی نقش و جایگاه برجستهای در مبحث کیفیت و برنامهریزی آموزشی دارد .به طوری که
شور و شوق به تحصیل ،فعال شدن حس کنجکاوی و افزایش خالقیت دانشآموزان ارتباط نزدیکی با وضعیت محوطه آموزشی
آنها دارد .ایجاد محیط آموزشی با نشاط برای دانشآموزان سالهاست که به عنوان یک دغدغه جدی نزد سیاستگزران و برنامه
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ریزان آموزش و پرورش مطرح شده است .این مسأله یکی از نیازهای اساسی دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است ،زیرا
کودکان بسیار بصری هستند .آنها از محیط و فضاهایی که نشاط و شادابی را القاء کند ،لذت می برند و به دلیل افزایش
انگیزهها ،پیشرفتهای چشمگیری در زمینههای علمی خواهند داشت .اگر امکانات ،تسهیالت و برنامهریزیهای دقیق و
متناسب آموزشی بتوانند حس کنجکاوی فراگیران را تحریک کنند و آنها را به سوی خود جذب نماید ،این محیط برای آنها
نشاط آور و شاداب خواهد بود .بنابراین الزم است والدین و مربیان و همه دست اندرکاران آموزش و پرورش با همکاری و تعامل،
تالش خود را بکار گیرند تا مراکز آموزشی را به محیطهایی با نشاط و جذاب برای دانشآموزان تبدیل کنند تا پیشرفت
تحصیلی آنها ارتقاء یابد .برای دستیابی به تحقق آرمان های مربوط به شاداب سازی مدارس جهت پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،باید تحوالت جدی در نگرش مدیران و مسؤوالن نظام آموزش و پرورش و برنامهریزیهای آموزشی مطابق با
استانداردهای جهانی ایجاد نمود .دنیای صنعتی امروز و پیچیده شدن روابط ،میزان ناکامیها و فشارهای روانی مردم رو به
افزونی گذاشته و زندگی را به کام برخی تلخ کرده است .افراد دیگر به ارضای نیازهای اولیه راضی نیستند و نیازهای جدیدی بر
گستره ی نیازهای قبلی پا بر عرصه وجود گذاشته است .در این بین دانشآموزان از این قاعده مستثنی نبوده و نسبت به
نسلهای قبل تکالیف پیچیدهتر بر عهده داشته و ملزم به رعایت برنامهریزیهای نوین آموزشی میباشند .گاهی شکستها و
ناکامیها باعث دلسردی آنان در حل مسائل میشود و در واقع درماندگی آموخته شده ایجاد میشود .به نظر میرسد ،شکست-
ها کمتر باعث بروز عاطفه منفی در افراد شاد میشود و هر شکست با خوشبینی تجربهای برای رسیدن به پیروزی تلقی می-
گردد ،اما شادی ،خصوصیتی است که تحت تأثیر ویژگیهای سرشتی و شخصیتی فرد خصوصاً درونگرایی و برونگرایی قرار
دارد(بین بریج.)2212 ،
از طرف دیگر تحت تأثیر تجارب و یادگیری نیز قرار دارد .در واقع شادی همانند ثروتی است که میتوان آن را از دست داد و یا
اینکه بر آن افزود .با استفاده از روشهای شادی بخش در جریان آموزش و برنامهریزی آموزشی فراگیران ،میتوان عالوه بر
ایجاد محیطی رضایت بخش برای دانش آموز ،با بسیاری دیگر از مشکالت از جمله میزان غیبت ،دیرآمدگی ،بیحوصلگی و
کسالت در کالس درس ،امراض جسمی و روحی و در نهایت مسأله افت تحصیلی ،مقابله شود و محیطی فراهم شود که امکانات
فراگیری مؤثر دانشآموز در نظر گرفته شود .لذا توجه به تأثیر روشهای شادی بخش در برنامهریزی آموزشی دورههای مختلف
تحصیلی ضروری به نظر میرسد(کرافت.)2221 ،
از آنجایی که نشاط ،تحرک ،پویایی ،شادابی از ویژگیهای نسل امروز است و موافق طبع و مقتضیات فطری اوست ،خمودگی،
سستی ،انزوا ،بی تحرکی ،غمناکی ،پژمردگی ،آفت بزرگ و مانع عظیم رشد و شکوفایی و خالقیت و کارآمدی نسل جوان
می باشد .جلوگیری از نشاط و شادابی جوانان و جلوگیری از بروز احساسات و هیجانات عاطفی آنان ،موجب سرخوردگی و بروز
بیماری حقارت و عقده های روحی و روانی است .اسالم دین زیبایی و نشاط و دینی آسان و منعطف است .انبساط روحی ،بهجت
افزایی و خنده رویی از زمینههای رشد و شکوفایی جوان و زمینهای برای تخلیه عقدههای روحی و فشارهای روانی است .نشاط
و انبساط روحی ،یکی از متغیرهای مؤثر در شکل گیری شخصیت مثبت در کودکان و نوجوانان است و بالعکس ،اضطراب و
تشویش خاطر عامل مهمی در توقف استعدادها است .روانشناسان حالت شادی را نتیجه عمل هماهنگ و منسجم و سامان یافته
همه عواطف یک فرد میدانند و معتقد هستند که نشاط و آرامش روحی زمینههای باروری خرد و اندیشه را به وجود
میآورد(اسکندری.)1811 ،
«مارشال ریو» ( )1831نویسنده کتاب «انگیزش و هیجان» در تعریف شادی همچنین مینویسد« :شادی احساس مثبتی است
که از حس رضایتمندی و پیروزی به دست میآید ».شادی یکی از نیازهای اساسی زندگی و عاملی برای رشد و موفقیت است.
نظام هستی به گونهای است که اسباب شادی را برای انسان فراهم میکند؛ بهار طربانگیز ،آبشارهای زیبا ،گلهای رنگارنگ،
صحنه طلوع خورشید ،باران لطیف ،پرندگان زیبا و نغمه سرایی آنها و بسیاری دیگر از پدیدههای شگفت انگیز جهان ،شادی را
برای ما به ارمغان می آورند .البته دین ما یعنی دین فطرت و طبیعت ،پیروان خود را به شادیهای مثبت و سازنده دعوت
میکند.
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نرخ شادی و خنده در مدارس ایران بسیار پایین است و در برنامهریزی آموزشی نیز جایگاه ویژهای ندارد .میزان شیوع خنده و
توسعه فضای فرح بخش در آموزشگاهها مورد بی مهری قرار گرفته است .در جامعه و مدرسه فاقد شادی ،سخن گفتن از شادی
ق دری مشکل خواهد بود .یکی از مشکالت هر جامعه غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه افزایش بیماریهای مختلف روانی از
قبیل اضطراب و افسردگی است(جعفری مقدم.)1811 ،
با شادی و نشاط زندگی معنا پیدا میکند و در پرتو آن دانشآموزان خصوصاً در دوران نوجوانی و جوانی میتوانند خود را
ساخته و قلههای سلوک و پله های ترقی را چاالکانه بپیمایند .جامعه علمی زنده و پویا ،جامعهای است که عناصر شادیآفرین
در آن فراوان باشد و در برنامهریزی آموزشی نظامهای مختلف آن ،راهکارهایی جهت شادابی و نشاط دانشآموزان طراحی و
تنظیم گردد .در گذشته به نظر میرسید که وظیفه آموزش و پرورش تولید عدهای فارغ التحصیل است که تنها بتوانند امرار
معاش کنند ،اما چنین مینماید که در قرن جدید برنامهریزیهای آموزشی نظامهای آموزش و پرورش این مرحله را پشت سر
گذاشته و سرلوحه تعلیم و تربیت در یک جمله خالصه شده است؛ « شوق زندگی کردن را به دانشآموزان بیاموزیم» .پس باید
معتقد باشیم که درحقیقت رشد پایدار ما در گرو شادی پایدار است .معلمین باید توان خوشایند کردن ،سالمتر کردن و بارورتر
کردن محیطهای آموزشی را کسب کنند» .پس باید بکوشیم تا عشق ،جرأت ،ایمان ،امید و اعتماد ،اعتدال در کارها و نشاط و
پویایی در کار و رفتار را در خویشتن ،همکاران ،خانوادهها و کودکان و نوجوانان گسترش دهیم و با هم شادی و سالمت به
ارمغان آوریم و برای سعادت بشر تالش کنیم(سلیگمن.)1992 ،
ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد .پیشرفت علمی نیز حاصل نمیشود مگر
این که افراد متفکر و خالق تربیت شده باشند .پیشرفت تحصیلی ضمن اینکه در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح
عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی میشود .دانشآموزان و دانشجویانی که از موفقیتهای
تحصیلی برخوردارند ،خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان می نگرد و در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند
یافت و درکنار اینها از هزینههای گزافی که از افت تحصیلی ،تحمیل آموزش و پرورش میشود کاسته خواهد شد« .پیشرفت
تحصیلی» یعنی اینکه اگر سطح مو رد انتظار آموزشی برآورده شود ،سازمان آموزش و پرورش به اهداف از پیش تعیین شده در
برنامهریزی آموزشی نزدیکتر خواهد شد(جعفری مقدم.)1811،
همزمان با شکل گیری تمدن بشری ،متفکران بزرگ به بحث و گفتگو در خصوص حیات انسانی و زندگی مطلوب پرداختهاند.
برخی از افراد ،ایده آل خود را در ثروت ،برخی در داشتن روابط پرمعنا و برخی دیگر درکمک به افراد نیازمند میبینند .همه این
افراد از لحاظ شرایط و ظواهر بیرونی با یکدیگر متفاوت اند ،اما از یک احساس تندرستی ذهنی مشترک برخوردارند .درصورتی
که افراد از شرایط زندگی راضی بوده ،مکرراً عواطف مثبت را تجربه نمایند و بالعکس عواطف منفی کمتری را تجربه کنند ،گفته
می شود که از تندرستی ذهنی باالیی برخوردار هستند .یکی از نیازهایی که نوجوانان را به خود مشغول میدارد ،انتخاب کار و
پیشه برای زندگی آینده شان میباشد .برخی از نوجوانان در انتخاب شغل  ،هدف مشخصی را دنبال نمی نمایند ،بلکه برای آنکه
صرفاً شغلی داشته باشند به هر کاری دست می زنند( جعفری مقدم 1811 ،ص .)28
گروهی از نوجوانان به کارهایی ابراز عالقه می نمایند که از استعداد و توانشان خارج میباشد و گروهی دیگر به مشاغلی
دلبستگی نشان میدهند که با امکانات بدنی و روانی شان سازگاری ندارند .در این سرگشتگی ها تنها مربیان دلسوز ،دانا ،توانا و
باتجربه نوجوانان را به انتخاب مشاغلی راهنمایی میکنند که برایشان همراه امید ،موفقیت و خوشبختی باشد .ایجاد فرصت
برای همکاری با گروههای همسن و مورد عالقه نوجوانان از اهمیت تربیتی ،پرورشی و برنامهریزی آموزشی باالیی برخوردار
میباشد .نوجوانان از اینکه خود را افرادی مفید و مؤثر ببینند ،احساس اهمیت میکنند و همین امر در پویایی و سالمتی آنان
کارساز خواهد بود(کریمی ،1811 ،ص.)113
در رویکرد معمول آموزش و برنامهریزی آموزشی ،معلم بسیار فعال و دانشآموزان نقش منفعلی دارند .این حالت بیشتر در
زمینهادگیری دانش و اطالعات کاربرد دارد ،اما وقتی یادگیری مهارتی خاص مورد نظر است ،که باید اطالعات در عمل مورد
استفاده قرار بگیرد ،شیوه آموزشی مدرن و برنامهریزی آموزشی نوین مدنظر است و میتوان از طریق نمادهای مختلف مثل:
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آموزش و پرورش ،دانشگاهها و آموزشگاهها به آموزش مهارت های زندگی همت گماشت تا شاهد کاهش تراکم جمعیت کیفری
باشیم .اگر دانشآموزان مهارتهای زندگی را بیاموزند ،هیچگاه مرتکب رفتارهای هنجار شکن نخواهند شد(هافمن1811 ،
ص.)118
ویژگیهای زیر میتواند نشانههای شادابی تحصیلی یک مدرسه و نشاط را در یک برنامهریزی آموزشی جامع به همراه داشته
باشد .1 :پرسشگری :معلم می تواند جهت افزایش اطالعات خود از همه منابع در دسترس از جمله مبادله اطالعات با همکاران
آموزشگاهی خود در برنامه ریزی آموزشی استفاده کند .ارتباط با سایر محافل از جمله محافل دانشگاهی ،مراکز تحقیقاتی و یا
شرکت در همایش های تعلیم و تربیتی میتواند بسیار مؤثر باشد .2 .افزایش مطالعه :منابعی مانند :کتاب های مرتبط ،مجالت،
مقاالت جدید ،مراجعه به سایت های اطالعاتی و نمایه های اسنادی  .8افزایش اطالعات تجربی و مشاوره ای :شرکت در
همایش های علمی ،کارگاههای آموزشی و دوره های ضمن خدمت ،فرصتهایی مناسبی برای این مورد هستند .چنین
فرصتهایی هم مهارت معلمین را در برنامهریزی آموزشی افزایش میدهد و هم تعامالت مشاوره ای و مهارت استفاده از
تجربیات دیگران را افزایش می دهد .بهره گیری از یک قالب استاندارد در روش مورد نظر ،مقایسه بین روشها و نیز شیوه
مشارکت آنها را آسان تر میکند(هاتوس.)1811 ،
بدین ترتیب مدیریت تفکر و مسائل عمومی ،پیش درآمد و مقدمه الزمی برای خط مشی گذاری به شیوه اقتضایی است .زیرا به
مدد آن است که شرایط و اوضاع و احوال را میتوان شناخت و شیوه مناسب برنامهریزی آموزشی در مدارس را در مقابل آن
برگزید .باید به این نکته مهم توجه کرد که در مدیریت مسائل عمومی یادگیری و برنامهریزی آموزشی ،آگاهی از مشکالت به
معنای تسلیم شدن ،قبول کردن و واکنش انفعالی نشان دادن در مقابل آنها نیست ،بلکه کوششی برای شناخت مسائل و اداره
آنهاست .معلم اثربخش میتواند در مقابل مسائل یادگیری ،ص رفاً نقش مخالف یا پذیرندگی و تسلیم را ایفاء کند یا آنکه به
استقبال مشکالت رفته با آنها به طور فعال برخورد نماید .مدیریت تفکر به شناخت مسائل می پردازد نه این عنوان که به
تغییرات تن درد دهد ،بلکه با این هدف که تغییرات را جهت داده برای آنها پاسخی مناسب و سازنده در جهت مسؤولیت خود
بیابد .بدین ترتیب و با استفاده از یک شیوه ی مناسب ،مشکالت به طور واقعی شناخته میشوند و انتظارات و توقعات جامعه
فراگیر منعکس شده ،از احساس بی تفاوتی و بی نقشی آنان کاسته شده و آنان نیز خود را در روند فراگیری مهم و مؤثر می
یابند.
«جان دیویی»  ،متفکر بزرگ مسائل تربیتی ،معتقد است مدرسه باید خودکاری دانشآموز را تشویق کند .اساس کار مدرسه
نباید تنها تبعیت و فرمانبرداری باشد و مقررات را مدار قرار ندهد تا دانشآموز بتواند به پرورش خالقیت بپردازد .در صورتیکه
در حال حاضر مشکل اساسی مدارس این است که در آنها اندیشههای خالق یادگیرندگان به سبب غیرمعمول بودن ،نه تنها
مورد تشویق قرار نمیگیرند ،بلکه مورد ایراد و سرزنش واقع میشوند .سرزنش دانشآموزان به خاطر داشتن رفتار و افکار
غیرقالبی ،میتواند ریشههای تفکر خالق و توانایی کشف مسائل تازه را در همان روزهای نخستین آموزش مدرسهای در آنها
بخشکاند .اگر بخواهیم خالقیت دانش آموزان را توسعه دهیم و امکان بروز استعدادهای بالقوه را در آنان فراهم سازیم ،باید در
جو حاکم بر محیط آموزشی تجدیدنظر کنیم .برای مثال ،نمیتوان از دانشآموزان انتظار داشت که از جای خود تکان نخورند،
در طرز نشستن ،حرف زدن و لباس پوشیدن شان از یک الگوی واحد پیروی کنند ،همان پاسخی را به سؤاالت بدهند که از نظر
معلم تنها پاسخ صحیح است و در عین حال خالق هم باشند .البته منظور این نیست که هرجومرج و بینظمی در مدرسه حاکم
باشد ،زیرا الزمه هر آموزشی ن ظم است .هدف برقراری نظم و مقررات قابل انعطاف است یعنی نظم مربوط به مسائل کلی باشد و
جزئیات رفتار و گفتار را تحت تأثیر قرار ندهد(هاتوس 1811،ص .)31
اگر مدرسه به جای جوی سلطهجویانه و غیرقابل انعطاف از جوی مناسب و حمایتکننده برخوردار باشد ،هم معلم با احساس
امنیت و آسودگی خیال میتواند به ارائه طرحها و برنامهریزی آموزشی جدید و مؤثر بپردازد و هم دانشآموزان با اعتماد به
نفس و ایمنی روانشناختی به انجام فعالیتهای خالق میپردازند .امروزه در دنیا یکی از مباحثی که در امر یاددهی و یادگیری
به شدت روی آن تأکید میشود ،یادگیری چگونه «فکر کردن» و چگونه «یادگرفتن» است ،نه «چه یادگرفتن» .گاهی توجه
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بیش از حد به «چه یاد گرفتن» سبب میشود از نظر کمیت مفاهیم زیادی را در ذهن دانشآموزان انباشته کنیم ،به آنها ماهی
میدهیم آن هم به مقدار زیاد که ناچارند مازاد آن را دور بریزند و توجهی به چگونگی یاد گرفتن آنها و مفید بودن مواد آموخته
شده برای زندگی حال و آینده دانشآموزان نداشته باشیم(اسکندری 1811 ،ص.)21

محیط آموزش و شادابی دانش آموز
فضاهای آموزشی به دلیل محدودیت های خاص خود برای خشک و بی روح شدن مستعد است اما باید تمام تالش ها را به کار
گرفت تا از وقوع این حادثه جلوگیری کرد .اهمیت دادن به فضاهای آموزشی و رعایت اصول و استانداردهای مربوط به آن در
طراحی این مراکز منجر به خلق محیطی متناسب با خواسته های روانی دانش آموزان و در نتیجه جامعه می
گردد(اسکندری 1811،ص .)82
ریشه عالقه هر دانش آموز به آموختن در مدرسه و قرار گرفتن در محیط آموزشی شکل می گیرد و در صورت ناهماهگ بودن
محیط باانتظارات فرد حس دافعه و عدم عالقه به یادگیری در فراگیر شکل می گیرد .شکل و چیدمان کالسها ،رنگ ،نور
وتهویه ،امکانات آموزشی ،دکوراسیون داخلی و همه و همه در آموزش پذیری و ایجاد عالقه ورغبت در دانش آموزان مؤثر است.
در حال حاضر کمتر ساختمان آموزشی را می توان دید که دارای تمام اسلوب ها و استاندارد ها باشد اما امید می رود در
ساخت بناهای جدید آموزشی این استانداردها رعایت گردد.

عوامل فیزیکی در شادابی دانش آموز
یکی از ابعاد محیط آموزشی عوامل فیزیکی می باشد که در ایجاد انگیزه و اشتیاق به آموزش نمی توان از تاثیرات آن غافل شد،
عوامل فیزیکی مربوط به محیط های آموزشی و جاذب بودن آن ها در قسمت هایی به شرح ذیل دسته بندی و تبیین شده
است.
-1نور و عوامل مربوط به آن مانند میزان و شدت نور ،نوع نور) طبیعی یا مصنوعی(؛
-2ابعاد ظاهری کالس شامل دیوار ،درب و کف کالس ،سرانه مساحت و سرانه فضا؛
-8رنگ و تاثیر آن بر آموزش و محیط های آموزشی؛
-1حرارت و تهویه کالس؛
-1صدا و عوامل مربوط به آن؛
-1سازماندهی و آرایش کالس؛( زارعی و همکاران 1811،ص .)39
الف-ابعاد ظاهری کالس
در ارتباط با چگونگی ویژگیهای سطوح و ابعاد ظاهری کالس ،به طور کلی می توان گفت که دیوارهای کالس باید خشک،
بدون درز ،صافو حداقل تا ارتفاع  1/1متر قابل شستشو بوده و بهتر است از سنگ باشد .دیوار کالس ها باید ساده باشد تا
گردوغبار روی آن جمع نشود .کف کالس ها باید قابل شستشو ،مسطح و بدون درز بوده ،لغزنده و مرطوب نباشد .این نکات در
مورد سقف نیز باید رعایت شود .رنگ نیز باید مورد توجه قرارگیرد و در رنگ آمیزی کالس باید از رنگ های آرامش بخش
استفاده کرد .رنگ دیوارها بهتراست قابل شستشو باشد .بنابراین ،سطوح دیوار و سقف کالس باید دارای رنگ های روشن و
کف کالس بهتر است به رنگ تیره باشد( غالمی.)8 :1892،
نویفرت ( )1838در مورد شکل کالس اظهار می دارد که مستطیل یا ذوزنقه ،بهترین شکل برای کالس درس است .اشکال
مربع ،مدور یا بیضی و غیره از لحاظ صوتی مناسب نیست .مساحت های بزرگ انحنادار ،ایجاد نقاط کانونی کرده ،مانعی بزرگ
برای صدا ایجاد می کند برای هر دانش آموز  1/1مترمربع زمین و  1/1مترمکعب هوا الزم است .به عبارت دیگر ،برای یک
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کالس 1 8نفری ،ابعاد اتاق باید به طول  1متر و عرض 1تا  3متر و ارتفاع  1متر باشد .فضای الزم برای هر دانش آموز نباید از
 1/1مترمکعب و ارتفاع 8متر کمتر باشد .بنابراین ،درانتخاب یک مکان برای کالس ،باید حجم کالس و تعداد دانش آموزان را
مد نظر قرارداد(به نقل از زارعی.)11 :1811،
ب-رنگ و تاثیر آن بر آموزش و محیط های آموزشی
رنگ به عنوان عنصر تفکیک ناپذیر معماری ،تاثیر فراوان بر روح و رفتار کارکنان فضاها و ساختمان ها دارد و حاالت روانی و
عاطفی آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد(فضل الهی 1819،ص .)11
انسان پدیده های اطراف خویش را همراه با رنگ مشاهده می کند و نسبت به آنها واکنش نشان می دهد .رنگ ها هر یک
حاوی پیامی خاص به بینندگان هستند که این موضوع از قدیم االیام مورد بررسی و تحقیق روان شناسان بوده است .در
مدارس ،رنگ فضاها و تجهیزات آموزشی به دلیل شرایط سنی و روحی کودکان و نوجوان از حساسیت بیشتری برخوردار است
زیرا این امر در شادابی ،نشاط ،آرامش روانی،تحرک و تالش دانش آموزان تاثیرگذار بوده و فرآیند یادگیری را افزایش می
دهد.همچنان که می تواند زمینه کسالت ،خمودگی ،بی تحرکی،عصبانیت ،اضطراب و افسردگی آنان را فراهم
آورد(.ماهون 2212،ص.)18
برای بهره وری مطلوب از رنگ باید شرایط سنی ،جنسیت و کارکرد هر یک از فضاها مورد توجه قرار گیرد .پیشنهاد استفاده از
یک رنگ خاص برای مدارس سراسر کشور امکان پذیر نیست زیرا شرایط اقلیمی گوناگون و تفاوت وضعیت آب و هوایی در
استان ها و مناطق،ضرورت استفاده از رنگ های گوناگون را اجتناب ناپذیر می سازد .برای رنگ آمیزی دیوارهای داخلی کالس
ها اغلب از رنگ های آرام مانند کرم و بژ استفاده می شود .برای راهروها و راه پله ها می توان از رنگ های سرد و آرام مانند
آبی و سبز کم رنگ استفاده کرد .این رنگ ها در کنترل هیجانات روحی تاثیر به سزایی دارند و عالوه بر آرامش محیط ،از
حوادث احتمالی دانش آموزان نیز می کاهند(کلی 2229،ص .)111
در سالن ها ،فضاهای ورزشی و اماکن صرف غذا باید از هماهنگی رنگ های کرم مانند) قرمز ،نارنجی و زرد (استفاده شود .در
سرویس های بهداشتی به لحاظ ویژگی های فضای آموزشی ،استفاده از رنگ سفید مناسب تر است .وجود این رنگ و لطمه
پذیری آن در اثر کم ترین آلودگی حداقل هشداری است که مسؤالن نظافت فضاهای آموزشی را مجبور به کنترل و نظافت
مستمر خواهد کرد (.ماهون 2212،ص .)11
مدرسه ،محیطی برای شکوفایی استعداد دانش آموزان و خودشناسی است و عالیق و استعدادهای دانش آموزان متفاوت است .
محیط آموزشی باید به گونه ای باشد تا این استعدادها شکوفا شده و معنی تعلیم و تربیت واقعی مشخص شود.
پ-حرارت و تهویه کالس
یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر یادگیری ،تجهیزات مناسب برای تولید گرما و سرماست که کم توجهی به آن می تواند سبب
افت در یادگیری و آسیبهای جانی شود .بر اساس گزارش مؤسسه استاندارد ایران ،حرارت  11-11درجه سانتی گراد برای
کالس درس مناسب بوده و وجود جریان هوا برای آن ضروری است .اگر هوای محیط بیش از اندازه گرم باشد ،بر مکانیسم
تنظیم حرارت بدن فشار وارد آمده و بازده فعالیت های فیزیکی و مغزی کاهش خواهد یافت .بنابراین ،مشاهده می شود که
وضعیت حرارت در کالس ،عاملی است که بر چگونگی فعالیت فراگیران و در نتیجه یادگیری آنان اثر می گذارد (کرافت2221،
ص .)12
در تحقیقی که دردانشگاه هاروارد روی دانش آموزان مدارس ابتدایی در زمینه هوای الزم صورت گرفت ،مشخص شد که اگر
فعالیت افراد زیاد شود ،میزان هوای الزم از مقدار هوای ضروری در حالت عادی زیادتر خواهد بود .ضمناً هوای کالس معموالً
سه تا پنج مرتبه درهر ساعت باید تعویض شود زیرا هوای داخل اتاق نباید بیش از یک درصد دی اکسیدکربن داشته
باشد(کرافت 2221،ص .)12
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درجه حرارت مناسب برای کالس  11درجه سانتیگراد است و به طور کلی ،سیستم های حرارت مرکزی بهترین وسایل برای
تأمین و کنترل حرارت مورد نیاز هستند .از آنجا که درهمه مدارس ما امکان داشتن این سیستم ها هنوز موجود نیست ،جهت
تأمین گرمای مناسب در کالس ها بهتر است از بخاری های گازی با لوله های بلند استفاده شود .برای داشتن رطوبت مناسب
می توان از ظروف بزرگ آب بر روی بخاری استفاده کرد(هافمن 1811،ص .)12
ت-صدا و متغیرهای مربوط به آن
صدا نیز به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیر گذار بر یادگیری محسوب می شود .با اینکه گاهی صداهای بیرون از کالس به داخل
کالس راه می یابد ،دانش آموزان قدرت شنوایی خود را در اختیار صدای معلم قرار داده و فقط مطالبی را به مغز راه می دهند
که از معلم می شنوند .اگر می یابد ،دانش آموزان قدرت شنوایی خود را در اختیار صدای معلم قرار داده و فقط مطالبی را به
مغز راه می دهند که از معلم می شنوند .اگر صداهای بیرون از کالس بر صدای معلم تفوق یابد ،دراین صورت فراگیران
ناخواسته قدرت شنوایی خود را در اختیار صداهای بیرون نهاده یا حداقل به هیچکدام از صداها حتی به صدای معلم نیز گوش
فرا نمی دهند .غالب ًا در این مواقع آشفتگی در فراگیران به وجود می آید و اهمیت موقعیت مکانی کالس در اینجا مشخص می
گردد .عواملی که بر قابلیت شنوایی افراد تأثیر می گذارند ،عبارتند از  «:شکل اتاق،وسایل اتاق ،وضعیت منبع صدا و زمان
برگشت صدا» که این عوامل نیز در زمان ساخت فضای آموزشی باید مورد توجه خاص قرارگیرد(.جعفری 1819،ص .)123
ث-سازماندهی و آرایش کالس
مهمترین تحول در فضاهای آموزشی ،شکستن خط نگاه معلم و دانش آموزان و ایجاد فضا برای تعامل دانش آموزان با یکدیگر
است .بدین منظور اساساً ردیف های خطی ،مغایر با روحیات دانش آموزان شناخته می شود.
درکالسهای سنتی که صندلی های دانش آموزان در ردیف های منظم و پشت سرهم چیده می شود و میز معلم درجلوی
کالس قرار می گیرد،تمام توجه به معلم متمرکز می شود و ارتباط میان دانش آموزان اندک است .این نظم وترتیب هنگامی
که معلم درسی را برای همه کالس ارائه می دهد ،ممکن است بسیار مطلوب باشد ،اما یادگیری از همکالسی ها وکارگروهی را
غیر ممکن می سازد .دانش آموزان ردیف آخرکالس ،در فاصله زیادی از معلم قرار دارند و به احتمال زیاد کسانی هستند که
مشکالت انضباطی و بی نظمی را ایجاد می کنند(.اوئیشی 2212،ص .)12
در برخی از کالس ها صندلی ها دور میز ها چیده می شود و میز معلم درحاشیه قرار می گیرد که این نوع آرایش درکالس
های علوم تجربی به کار گرفته می شود .اگر امکانات کالس به صورتی باشد که آرایش دانش آموزان به شکل دایره یا  Uشکل
سازماندهی شود ،دانش آموزان با یکدیگر و با معلم می توانند ارتباط متقابل برقرار کنند .در این صورت ،معلم جزئی از دانش
آموزان محسوب شده و می تواند عالوه برتدریس ،به راهنمایی و هدایت بحث های جمعی دانش آموزان نیز
بپردازد(کیلی.)11 :2229،
در هر حال ،هنگام بررسی طرز چیدن صندلی ها درکالس ،توجه به همهٔ دانش آموزان ،شایان اهمیت است .یکی از نیازهای
اساسی کودکان این است که مورد توجه دبیران قرار گیرند ،به صورت گروه های  1یا  2نفره کنار هم قرار گیرند و از تعامل با
هم وانجام کارهای گروهی زیر نظر معلم به عنوان یک راهنما با شوق و عالقه به آموزش بپردازند.چنانچه فضای فیزیکی کالس
مشوق ایجاد این احساس در دانش آموزان باشد ،بدون تردید از میزان مسائل و مشکالت انضباطی نیز به طور چشمگیری
کاسته خواهدشد( مارشال ریو.)119 :1831،
غالمی و چاری( )1892پیش بینی شادمانی دانش آموزان دوره راهنمایی بر اساس ادراک آنها از انتظارات معلم ،نحوه تعامل
معلم و خودکارآمدی م ورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که برخی از ابعاد تعامل معلم و دانشآموزان و انتظارات
معلم به صورت مستقیم قدرت پیشی بینی شادمانی را دارند و نیز برخی از این ابعاد پیشی بینی کننده مستقیم خودکارآمدی
هستند.

45

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،2تیر 9317

جعفری و طالب زاده( )1819با ارائه مدلی نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند .طبق نتایج
به دست آمده از دیدگاه معلمان و مدیران به ترتیب اهمیت ،عوامل فیزیکی ،عاطفی– اجتماعی ،فردی و آموزشی در شادی و
نشاط مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران مؤثر شناخته شدند.
فضل الهی و همکاران( )1819سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران را مورد تحقیق قرار
دادند .تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که میزان شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران در سطح مطلوب بوده و بین
میزان شادی دانشجویان دانشکدههای مدیریت ،حقوق و فقه و فلسفه تفاوت معنی داری وجود دارد ،اما بین میزان شادی
دانشجویان دختر و پسر و مقاطع مختلف کارشناسی وکارشناسی ارشد تفاوت معنی داری مشاهده نشد .همچنین شش عامل به
عنوان عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان شناسایی شد که به ترتیب زیر اولویتبندی شدند .1:تعامل بین دانشجو و استاد؛ .2
امکانات رفاهی دانشگاه؛  .8جوّ سازمانی حاکم بر دانشگاه؛  .1مشارکت دانشجو در فعالیتهای کالسی؛  .1شیوههای تدریس و
ارزشیابی استادان؛  .1عضویت در گروههای خاص(ورزشی ،فرهنگی ،مذهبی و.)...
سرهنگی()1819بررسی میزان نشاط و شادابی و راههای تقویت آن در مدارس راهنمایی و متوسطه شهری استان کردستان را
سنجیده است .نتایج نشان داده است که شادی و نشاط به عنوان یکی از جنبههای جدایی ناپذیر زندگی و به ویژه یکی از
جنبههای ضروری تحصیل در آموزش و پرورش تلقی میشود.
زارعی متین و همکاران( )1811نقش دانشگاه در ایجاد عوامل مؤثر بر شادی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که
افرادی که شاد زندگی میکنند باعث افزایش تمرکز خود شده و همیشه موفق میشوند و در هنگام مواجه با مشکالت و شرایط
ناگوار میتوانند با صرف حداقل انرژی و با استفاده از راههای کوتاه و مؤثر آن مشکالت را حل کنند و کمتر دچار سردرگمی و
پریشانی شوند .شادی و نشاط نه تنها در پدیدههای اجتماعی مانند روابط فردی نفوذ میکند بلکه به تنهایی در فرایندهای
شناختی مانند حافظه ،یادگیری ،حل مسأله و انعطاف پذیری فکری نیز اثر می گذارد.
محمودپور()1811در تحقیقاتش نشان داد که منبع کن ترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ،افرادی
که دارای منبع کنترل درونی هستند ،معتقدند که اعمالشان نقش عمده ای در به حداکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب
دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی ،فکر می کنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار آنها ندارد.
سمری()1818نشان داد که از میان  11متغیر پیش بین تنها  1متغیر جنسیت ،درستی انجام تکلیف ،تحصیالت مادر ،انگیزه
پیشرفت ،سن دانش آموز و درگیری والدینی در امر شادابی و هیجان ضرایب معناداری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دارند.
ماهون و همکاران( )2212در تحقیقی تحت عنوان" شادی از منظر ارتباط با جنسیت و سالمت در اوایل رشد" به این نتایج
دست یافت که بین پسران و دختران تفاوتی از نظر شادی وجود ندارد ،درصورتیکه تفاوت مثبت معناداری بین شادی و
متغیرهای سالمتی برای تمام افراد وجود داشت.
اویشی و همکاران( )2212با عنوان" فرهنگ ،ادراکات میان فردی و شادی در تعامالت اجتماعی " انجام دادند ،نشان داد که
تأکید بر جنبههای مهم شخصیت فرد ،منجر به شادی وی میشود و تفاوتهای فرهنگی در جنبههای مختلف شخصیت ،پدیدار
میگردد.
کولیت کلی( )2229در پژوهش خود تحت عنوان" سالمت رفتار در کودکان واجبالتعلیم ایرلند "2221
دریافت که در اثر حمایت باالی خانواده ،مدارس و اجتماع ،دانش آموزان به احساس خود شکوفایی و فردیت دست می یابند و
حس استقالل ،شایستگی و خودآگاهی در آنها توسعه مییابد.
پژوهش میلر به نقل از رایدین( )2221با عنوان " مدارس شاد مساوی است با موفقیت" بیان میکند که مدارس دارای سه جزء
اساسی برای خلق یک مدرسه شاد است .آنها مکانی را می سازند که کودکان با دوستانشان باشند ،دانش جدید را یاد بگیرند و
مهارت رویا داشتن ،رشد کردن و برنامهریزی را بیابند و نیز محیط فیزیکی خوشایند و مطلوب در ساختن یک مدرسه شاداب
بسیار مهم است.
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ولک( )2221در " شادمانی در مدارس" به این نتایج دست یافت که اصولی از قبیل جلوه نمایی کارهای دانشآموزان ،قرار
دادن زمانی برای بازی ،جذاب کردن فضای مدرسه ،وجود کتابهای خوب برای خواندن ،ایجاد کالسهای ورزشی و هنری
شادی بیشتری را به دانشآموزان برای رفتن به مدرسه می افزاید.
ریچ جان ( )2221تأثیر روشهای تکنولوژی محور در آموزش و تأثیر آن در افزایش پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرارداد .او
در این پژوهش به نتایج جالبی رسید از جمله اینکه استفاده از روشهای تدریس بر پایه فناوری روز دنیا باعث تقویت انگیزه
دانشآموزان ابتدایی شده است.
کوزما ( )2221تأثیر نظام آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که نظام
آموزشی پویا باعث عدم افت روحیه دانشآموزان میشود.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه در این پژوهش ،این فرضیات مورد بررسی قرار گرفت:
 .1بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
 .2بین شادابی و نشاط و جنسیت دانشآموزان رابطه وجود دارد.
 .8بین شادابی و نشاط و وضعیت اقتصادی خانواده دانشآموزان رابطه وجود دارد.

روششناسی پژوهش
روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است .نوع تحقیق کاربردی است ،زیرا نتایج در وزارت آموزش و پرورش و به
خصوص برنامهریزی آموزشی قابل استفاده خواهد بود .جامعه آماری این تحقیق را دانشآموزان دوره متوسطه شهر ساری به
تعداد  13392نفر تشکیل داده بودند که از این تعداد  831نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند .ابزار گردآوری
اطالعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد  29ماده ای شادکامی آکسفورد (روش نمره گذاری این آزمون شامل  29عبارت 1
گزینه ای) بوده است .در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی شامل :محاسبه درصدها،
محاسبه شاخصهای مرکزی ،پراکندگی مناسب ،طبقه بندی کردن دادهها و رسم نمودار و آمار استنباطی شامل :آزمون Tیک
گروهی استفاده شده است.
نتایج و یافتهها
به منظور اینکه آیا نظرات آزمودنیها از سطح نرمال برخوردار میباشد یا خیر؟ و اینکه جهت تجزیه و تحلیل دادهها از چه نوع
قواعد و آزمون پارامتریک یا ناپارامتریک بهرهگیری شود ،معالوصف آزمون نرمالیته بر اساس آزمون«کولموگوروف اسمیرنوف»
انجام شده است.
جدول( :)1آزمون «کولموگوروف اسمیرنوف»

 p-valueنتیجه آزمون

مقیاسهای سبکهای مقابلهای

رابطه شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 2/19

نرمال

رابطه شادابی و نشاط و جنسیت دانشآموزان

2/13

نرمال

رابطه شادابی و نشاط و وضعیت اقتصادی خانواده

2/11

نرمال

در تمامی متغیرهای تحقیق ،مقدار  p-valueاز سطح معنی داری  2/21بیشتر میباشد .لذا این نتیجه حاصل شده است که
تمامی متغیرهای تحقیق نرمال بوده اند .بنابراین ،برای بررسی سؤاالت و فرضیه های تحقیق از آزمون های ناپارامتریک استفاده
شده است.
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فرضیه اول :بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد .بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان زمانی رابطه وجود خواهد داشت که میانگین نمره متغیر از نمره برش( ،)111به اندازه کافی باالتر باشد.
جدول( :)2آماره های متغیر افزایش قدرت یادگیری

میانگین انحراف معیار تعداد

متغیر

پیشرفت تحصیلی 11 .11 112/21

831

همانطور که از جدول فوق مالحظه می شود ،میانگین نمره از نمره برش بیشتر است اما باید به اندازه کافی از آن بیشتر باشد
تا تفاوت مشاهده شده در اثر خطای اندازه گیری و یا تصادفی نباشد و برای تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون  Tیک
گروهی استفاده میکنیم.
جدول( :)8آماره های آزمون  Tیک گروهی با نقطه برش 111

مقدار بحرانی
متغیر

مt

پیشرفت تحصیلی

8/111

تعداد

درجه آزادی

بt

N

df

2/212

831

831

سطح معناداری α
222 .2

چون  Tمحاسبه شده( =8/111م )tدر سطح اطمینان 99درصد( )α=21 .2و درجه آزادی  831از  Tجدول بحرانی(=2/212ب)t
بزرگتر است .بنابراین ،معلوم میشود که میانگین نمره 112/21متغیر از میانگین( )111به طور معناداری بیشتر است و به
همین دلیل بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم :بین شادابی و نشاط و جنسیت دانشآموزان رابطه وجود دارد .بین شادابی و نشاط و جنسیت دانشآموزان رابطه
وجود خواهد داشت که میانگین نمره متغیر از نمره برش( ،)111به اندازه کافی باالتر باشد.
جدول( :)1آماره های متغیر جنسیت دانشآموزان

میانگین انحراف معیار تعداد

متغیر

جنسیت دانشآموزان 21/81 131/1

831

همانطور که از جدول فوق مالحظه می شود میانگین نمره از نمره برش بیشتر است ،اما باید به اندازه کافی از آن بیشتر باشد
تا تفاوت مشاهده شده در اثر خطای اندازه گیری و یا تصادفی نباشد و برای تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون  Tیک
گروهی استفاده میکنیم.
جدول( :)1آمارههای آزمون  Tیک گروهی با نقطه برش 111

متغیرها

مt

مقدار بحرانی تعداد
بt

N

درجه آزادی
df
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جنسیت
دانشآموزان

2/131 1/229

831

831

222 .2

چون  Tمحاسبه شده( =1/229م )tدر سطح اطمینان 99درصد( )α=21 .2و درجه آزادی  831از  Tجدول بحرانی
(=2/131ب )tبزرگتر است .بنابراین ،معلوم میشود که میانگین نمره  131/1از میانگین( )111به طور معناداری بیشتر است ،لذا
بین شادابی ،نشاط و جنسیت دانشآموزان رابطه وجود دارد.

نتیجه گیری
شاید در اولین نگاه احساس کنیم که انجام همه امور فوق در مدارس مستلزم پرداخت هزینه های سنگین باشد و مسلما در
مدارس دولتی چنین امکانی وجود ندارد لیکن با کمی تامل به این نتیجه می رسیم که انجام بسیاری از این پیشنهادات فوق
می تواند با درایت و مدیریت صحیح با حداقل بودجه و امکانات انجام شدنی باشد و به اشکال مختلف می توان شادابی و طراوت
را به کودکان و نوجوانان این مرز و بوم هدیه دهیم و در نهایت جامعه شاد داشته باشیم که این خود باعث بروز و رشد
استعدادها و خال قیت ها در جوانان ما خواهد شد .شادابسازی و ایجاد روحیه شاد در دانشآموزان و جلوگیری از افسردگی
آنها باعث میشود افرادی هدفمند و کار آمد در جامعه داشته باشیم در این میان عوامل متعددی دست بهدست هم داده تا
بتواند این هدف محقق شود.
 مهمترین عامل نقش خانواده است ،تربیت فرزند از اوان زندگی و ایجاد نشاط او وپیوند میان خانواده و مدرسه وتعامل این دودر ایجاد هماهنگی با هم می تواند روشی مؤثر برای ایجاد شادابی در فرزند پیدا و اجرا شود.
یکی از تجربیات موفق که منجر به تقویت اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان می شود واگذاری امور مدرسه به
دانش آموزان در قالب خدمات آموزشی و فعالیت های فوق برنامه دانش آموزی است .در تمامی کشورهای اروپایی نگهداری
فضای سبز مدرسه و دبیرستان به شورای دانش آموزی واگذار می شود و دانش آموزان با احساس مسئولیت نسبت به این
موضوع روزهای تعطیل(شنبه و یکشنبه) نیز به مدرسه رفته و به فضای سبز مدرسه رسیدگی می کنند.
در هر کالس به تعداد دانش آموزان گلدان در کالس ها وجود دارد که بیشتر دانش آموزان آن را از خانه به مدرسه می آورند و
رسیدگی به آن را به عهده می گیرند بسیاری از دانش آموزان هرس درختان مدرسه و نهال کاری فضای سبز مدرسه را نیز
داوطلبانه انجام می دهند و بعدازظهرها قبل از خروج از مدرسه آبیاری گلدان ها و باغ مدرسه را انجام می دهند و به این ترتیب
دانش آموز مسئولیت پذیر می شود و احساس مفید بودن و موثر بودن در رفتارهای اجتماعی را دارد .به هر حال به نظر می
رسد اکنون که در ابتدای سال تحصیلی قرار داریم مدیران مدارس باید با استفاده از امکانات دانش آموزان محیط مناسب روانی
برای ایجاد شور و شوق در دانش آموزان را فراهم کنند تا حس مسئولیت پذیری ،امید به آینده و اعتماد به نفس در دانش
آموزان رشد کند و خود را برای پذیرش مسئولیت های بزرگ تر در آینده آماده کنند.
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