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 شادی و نشاط در روحیه دانش آموزان بررسی عوامل موثر
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 چکیده 

 آدمی دارد، شخصیت در شکل گیریاست که تأثیر مهمی  هشادی و نشاط با کارایی، امید، قدرت تفکر، موفقیت تحصیلی و کیفیت زندگی همرا

کی از یو به ویژه  ر زندگیبه عنوان یکی از جنبه های جدایی ناپذیهمواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. به طور کلی شادی و نشاط 

علمان ان و مجنبه های ضروری تحصیل در آموزش و پرورش تلقی می شود .شادی می تواند در مدارس موجب رشد و شکوفایی دانش آموز

ی مبتنی بر تحلیل ونوع توصیفی  زپژوهش ا شادی و نشاط در روحیه دانش آموزان است و روش شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر

رفت ه و پیشیزنگاباعث  روش تحقیق کتابخانه ای و با تکیه بر مقاالت و کتابها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شادی و نشاط

 تحصیلی در میان دانش آموزان می شود. 

 ی. دانش آموزان، پیشرفت تحصیلشادی، نشاط، مدرسه،  واژگان: کلید
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 مقدمه

فزایش ها و ااز نهادهای مهم اجتماعی است، آموزش و پرورش به شکوفایی استعدادآموزش و پرورش یکی  نظام

طریق  و از توانایی ها و قابلیت های فرد کمک می کند و از طرف دیگر در خدمت نظام اجتماعی در می آید

د. در زمی سا جامعه پذیری نسل آینده را ممکنانتقال بهسازی و گاه تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، 

ز ستفاده اازمند ش و پرورش به مثابه درختی تنومند است که برای تغذیه و باروری میوه هایش نیازحقیقت، آمو

ن نی چومنابعی است که با هماهنگی و مساعدت موجبات رشد آن را فراهم می آورند.از سوی دیگر عناوی

رس در مدا و جمعی مدرسۀ شاد زمانیندگی،تغذیه و بهداشت فردی زخالقیت نقادی و نقد پذیری،مهارت های 

در نظر  ک اصلیعملیاتی خواهد شد که عناصر این مجموعه به باور الزم برسند و تحول و تغییر را به عنوان 

 ترین مهم که از زمعلمان و دانش آموان نی.بگیرند.شادمانی احساسی است که زندگی را چیزی خوب می داند

ل برخورداری از شادی حقیقی در ذات و شخصیت خود، احتما اقشار جامعه محسوب می شوند،در صورت

 ( 184: 1398موفقیتشان در تمامی شئون تحصیلی و معنوی وجود خواهد داشت.) دوستی و کاویانی، 
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 پیشینه پژوهش 

ه یق، بدر این قسمت، بر اساس مطالعه تحقیقات صورت گرفته و مقاالت نوشته شده در خصوص موضوع تحق

 :  الصه و چکیده تحقیقات صورت گرفته اقدام گردیده استخ

ی مدارس با ب سازبررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شادا"( در پژوهشی به 1393. فاضلیان و عظیمی )1

م کی از مهینوان نشاط و شادابی همواره به عپرداختند. "های کالبدی طراحی فضاهای آموزشیتوجه به استاندارد

 ه اند کهن دادترین نیازهای دانش آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش های صورت گرفته، نشا

ند. در ل هستعوامل کالبدی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و دانش آموزان دخی

، باید شورمانکآموزشی ما روی بعد کالبدی مدارس می باشد و بر اساس قوانین نظام تحقیق حاضر؛ تمرکز اصلی 

ورد ما در رهای مصوب آموزش و پرورش باشد. در پژوهش حاضر، قصد داریم دیدگاه معلمان ددارمطابق استان

اب در دط شااثرگذاری استانداردهای طراحی فضاهای فیزیکی، رنگ، امکانات و بهداشت مدارس در ایجاد محی

ش نامه یک پرس زمینه یابی بوده و از –مدارس بررسی نماییم. برای نیل به این هدف، تحقیق به شکل توصیفی 

ن از تپنج  محقق ساخته برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است.روایی این پرسش نامه با توجه به نظر

ماری نیز شامل آمحاسبه گریده است. جامعۀ  ./84اساتید تعیین شده و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ 

. شده است نتخابمعلمان ابتدایی ناحیه چهار کرج می باشد. که به شکل خوشه ای، نمونه ای صدنفری از آنها ا

 ن هستند که از نظرآتک نمونه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر   Tبرای تحلیل آماری نیز از میانگین و روش 

ان انش آموزدان و های مربوط به رنگ و امکانات آموزشی مدارس تأثیر مطلوبی در شادابی معلممعلمان، استاندار

درسه ما در دارند و بر عکس، استاندارهای طراحی فضاهای فیزیکی و بهداشت مدارس باعث کاهش شادابی آنه

 می گردند.
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عیت سالمت روان در دانش بررسی رابطه بین شادکامی و وض"( در پژوهشی به 1395. معینی و همکاران )2

توجه به نیازهای سالمت روانی نوجوانان پرداختند.  "تحلیلی –آموان دختر دبیرستان: یک مطالعه توصیفی 

مخصوصاً دختران، از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از مهم ترین عواملی که منجر به ارتقای سالمت روان 

می شود، شادکامی است. هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین شادکامی و سالمت روان در دانش آموزان 

تحلیلی بود. که  –بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی  1394کرمانشاه در سال دختر دوره دوم دبیرستان شهر

از بین سه منطقه شهر کرمانشاه به روش  1395-1394دانش آموز دختر مقطع متوسطه در سال  629در آن 

د سالمت عمومی ) نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندار

28 GHO( سوالی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار 29کامی آکسفورد )د( و شا SPSS22 

و روش های آماری آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. میانگین نمره شادکامی 

ان داد که بین وضعیت به دست آمد.نتایج نش 15/34و میانگین نمره سالمت روان  60/39در دانش آموزن 

ی و معنی دار وجود داشت.همچنین بین شادکامی و حیطه فنامناسب سالمت روانی و شادکامی همبستگی من

ی جسمانی و کارکرد اجتماعی رابطه معکوس و معنی دار وجود داشت و اهای آن با اضطراب، افسردگی، نشانه ه

ی ارتباط معنی داری وجود دارد. با توجه به اینکه نیز بین شادکامی و وضعیت سالمت روان با وضعیت اقتصاد

شادکامی و حیطه های آن با سالمت روانی ارتباط دارند لذا برنامه ریزی در جهت افزایش شادکامی در دانش 

 آموزان را می توان به عنوان یکی از راهکارهای بهبود سالمت روان در این گروه مهم جامعه در نظر گرفت.  

بررسی ارتباط انگیزۀ مشارکت ورزشی، نشاط و "( در پژوهشی به 1396رحمتی، فرید فتحی ). خدادای، نجد 3

پژوهش حاضر با پرداختند.  "شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش آموان پسر دورۀ متوسطۀ اول شهرستان بناب

پسر دورۀ هدف بررسی روابط بین انگیزۀ مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با پیشرفت تحیلی دانش آموزان 

کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی طه اول شهرستان بناب انجام گرفت.این پژوهش بر حسب هدف،متوس

همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام دانش آموزان پسر دورۀ 

نفر به عنوان نمونۀ  338ورگان تعداد بر اساس جدول منفر هستند. 2730ن بناب بودند که متوسطه اول شهرستا

نتایج نشان داد همبستگی معناداری بین انگیزۀ یری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.پژوهش و به روش نمونه گ

ایی، تخلیۀ انرژی، بهبود مهارت، دوست یابی،تفریح و سرگرمی هم با رکت ورزشی همچون موفقیت، گروه گرمشا

جود دارد؛ اما آمادگی و نیز عوامل موفقیتی، تأثیر معناداری بر شادی و نشاط شادی و نشاط رابطه معنا داری و
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دانش آموزان نداشتند ولی بین شادی و نشاط دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط معناداری وجود 

 دارد.

ارس در دبه شناسایی عوامل تکنولوژی موثر بر شاداب سازی م"( در پژوهشی 1398. دوستی و کاویانی )4

وان و انش آمدیکی از مهم ترین نیازهای پرداختند. نشاط و شادابی همواره به عنوان  "شهرستان سرپل ذهاب

پرورشی،  معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش های صورت گرفته، نشان داده اند که عوامل آموزشی،

ا بن پژوهش د. ایدانش آموان، دخیل هستن فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و

معه د. جاهدف شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب، انجام ش

دف دار ی و هآماری شامل اساتید و خبرگان حوزۀ تکنولوژی آموزشی و دبیران هستند که به صورت غیر تصادف

کی مل تکنولوژیشد. برای شناسایی عوابه تا رسیدن به اشباع نظری انجام مصاح 12انتخاب شدند. بدین منظور 

نتایج حاصل .شد استفاده  NVTVO1O از تحلیل تماتیک با استفاده از نرم افزاردارس،موثر بر شاداب سازی م

ی، افزاررم نری و از کد گذاری باز محوری و انتخابی نشان داد که هفت عامل پرورشی، اهداف رفتاری، سخت افزا

وثر مولوژیکی ل تکن، سازمانی و تعویض اختیار مرتبط با فناوری از عوامتعامل بین فناوری ها و محتوای آموزشی

 بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب است.
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 فلسفۀ شادی و نشاط 

عه و است که جام و توسعۀ زندگی فردی و اجتماعی موجب شده اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی

ی ستعدادهاورش ااولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پر

هایی استعداد وفاییلیم و تربیت فراهم کردن شرایط مساعد برای شکزندان آنان باشد. یکی از اهداف تعبالقوۀ فر

نده، ای آی. مدرسه به عنوان مهم ترین جایگاه حضور نسلهاست که بخش عمده آن در مدرسه پیگیری می شود

. موضوع ده استیکی از موضوعات مهم که امروزه دربارۀ آن بحث های بسیار شباید محیطی سالم و پویا باشد. 

ردن کندگی زشادی و نشاط در مدارس است. در حقیقت رشد پایداری ما در گرو شادی پایدار است و این شوق 

بی ط و شادا. نشاوزان بیاموزیم. مدرسه شاد می تواند شوق زندگی را به دانش آموزان هدیه دهدرا به دانش آم

کند  از مییکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او ب

ابی تن و شادزیس ید. شادفلسفه شادی و نشاط این است که فعالیت فرد را بر می انگیزد و بر آگاهی او می افزا

یع شفند. )کجسمانی را تأمین می  همانند تغذیۀ خوب، محبت و امنیت، حائز اهمیت چرا که سالمت روانی و

 ( 70: 1394زاده و اکبری، 

 تعریف شادی 

ری به رفتا موالًشادی حالت مثبتی است که در انسان به وجود می آید و در مقابل غم و اندوه قرار دارد و مع

فیض  ریان،منجر می شود که به آن حالت شادی کنان گفته می شود؛ یعنی فرد در حال شادی کردن است.)طاه

  ( 101: 1393و حیدرخانی، 

 دانش آموزان رکن اساسی نظام آموزشی 

دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی، نقش و جایگاه ویژه ای در یک جامعه دارند. توجه به این قشر 

از جامعه از لحاظ آموزشی و سالمت جسمانی،روانی موجب باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی 
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امعه را تشکیل می دهند و پویایی، و نوجوانان قشر عظیمی از این ججامعه می شود. به عبارتی،دانش آموزان 

در واقع نظام تعلیم و تربیت صادی و اجتماعی جامعۀ آینده است.نشاط و سالمتی آنان تضمین کنندۀ سالمت اقت

اگر بخواهد هویت ملی و نظام ارزشی و مهارت های شهروندی کودکان و نوجوانان را تحکیم و اعتال بخشد باید 

برای این منظور، نگرش آموزش و پرورش به انی شدن در قرون حاضر آماده کند.آنان را برای زندگی در عصر جه

یابد و افزون بر آموزش های برنامه های درسی و فعالیت های کالس و مدرسه در آموزش عمومی باید تغییر 

اجتماعی، دی و مهارت های زندگی سالم فردی،تحکیم هویت و نظام ارزشی انسانی، آموزش شهروندرسی،

دی،علمی و فرهنگی را محور برنامه های آموزشی و تربیتی قرار دهد.ابوعلی سینا هدف از تعلیم و تربیت و اقتصا

کامل اخالق، در تقویت جسم پسندیده، تندرستی،سواد، پیشه و ت آموزش و پرورش را ایجاد ایمان، اخالق نیکو و

تنها به خواندن و نوشتن مصروف داشت،زیرا در  و بدن دخالت کامل دارد. بنابراین،تمام اوقات دانش آموز را نباید

این صورت دانش آموز رو به ناتوانی می گذارد و نیروی مادی و معنوی او از حد اعتدال بیرون خواهد 

 ( 156: 1396رفت.)خدادادی،نجد رحمتی و فرید فتحی، 

 عوامل موثر بر شادی دانش آموزان 

ات غییرتی هایش گگی انسان است و یکی از مهم ترین ویژنوجوانی یکی از حساس ترین مراحل رشدی در زند

س می استر وبسیار در زمینه های جسمی، اجتماعی، هوشی و روانی است. در گذشته نوجوانی را دورۀ طوفان 

ترین  ما متحملست، انامیدند. با این حال امروزه می دانیم نوجوانی دورۀ طوفان و استرس برای همۀ نوجوانان نی

 (64: 1395زندگی انسان برای برهم خوردن آرامش است.)خادم، رحیمی نژاد و رنجبری، دوره در 

 ی و اموری شخصدر کارهادر دوران نوجوانی پذیرش از طرف اعضای خانواده،گروه همساالن و نیز ابراز موفقیت 

ر دآن  دهتحصیلی شادی آفرین است.با توجه به ضرورت وجود شادی در روحیه دانش آموزان و اثرات سازن

: ه می شودرداختپافزایش اثر بخشی و کارآمدی یادگیری به مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روحیه دانش آموزان 

 ( 97: 1383)عباسی، 

 تعامل معلم با دانش آموز 
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ارتباطات رسمی و غیررسمی مستمر دانش آموزان با کارکنان مدرسه و به خصوص معلمان با توجه به فعالیت ها 

تدریس خوب ه، خودباوری و شادابی آنان باشد.دهای مدرسه می تواند ابزار خوبی برای افزایش انگیزو رویدا

معلمان و ارتباط مناسب آنها با والدین و اطالع رسانی به آنها و نظرخواهی و اطالع گیری از آنها برای بهبود 

اس آرامش دانش آموز سه و در نهایت احبرنامه ها می تواند ساز و کاری موثر در ایجاد رابطه موثر مدرسه، خان

 ( 13: 1378باشد.)ترک زاده، 

 تأثیر مشارکت دانش آموزان در کارهای گروهی 

ر دنش آموز د. دادانش آموزان نه تنها بخشی از اجتماع مدرسه هستند، بلکه جزئی از اجتماع بزرگتر نیز هستن

ه از اشد کی همتای داخل و خارج مدرسه می بارتباط با محیط مدرسه اش، اجتماع دانش آموزان و گروه ها

د. ان می شوآموز جانب آنها می تواند روزانه، صدها تعامل داشته باشد و این خود باعث انگیزه در میان دانش

دانش  اناییانگیزش مهم ترین شرط یادگیری است، عالقه به یادگیری محصول عواملی است که به شخصیت و تو

 علمان بامین و مشوق و سایر عوامل محیطی مربوط است. این عوامل باید برای والد آموز، ویژگی های تکالیف،

موزان آین دانش ارند. ارزش باشد. دانش آموزان با انگیزه به راحتی شناخته می شوند. آنها به یادگیری اشتیاق دا

رسه صرف ف مدم تکالیبه راحتی مشکالت را از پیش پای خود بر می دارند، زمان بیشتری برای مطالعه و انجا

دیور، د. )کمی کنند، مطالب بیشتری می آموزند و پس از پایان دوره دبیرستان به تحصیالت ادامه می دهن

1379 :196 ) 

اذ ی اتخبرای مشارکت دانش آموزان در مدرسه الزم است در هر واحد آموزشی سیستم های متناسب و روشن

تن  ک یا چندبری یروه هایی از دانش آموزان شاد و داوطلب، به رهشود. ساده ترین راه در این زمینه، تشکیل گ

گاهی، م صبحاز معلمان و کارکنان عالقمند و توانا در زمینه های مختلف کار مدرسه مانند برگزاری مراس

اداره بوفه  نامه،برگزاری جشن ها و مراسم مهم مانند جلسه انجمن اولیاء و مربیان مدرسه،فعالیت های فوق بر

 ( 14: 1378رسه، انتظامات مدرسه و مواردی از این قبیل است )ترک زاده، مد

 محتوای درسی 
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از مهم ترین مسائل در ارتقای یادگیری و ایجاد انگیزه درونی برای یادگیری مسأله پیوند مواد درسی با زندگی 

داشته باشد نه اینکه مملو از یکسری فراگیران است. مواد درسی باید اوالً با زندگی دانش آموزان ارتباط تنگاتنگ 

مواد انتزاعی غیر قابل فهم باشد. ثانیاً معلمان باید در هنگام تدریس مواد درسی را با زندگی عملی روزانه 

چهار عامل )دانش آموزان  درسه و محتوای دروس بر اساس امیالیت ملفراگیران مرتبط سازند. هرگاه برنامه فعا

، یادگیری و تنظیم شود شیاء میل به فعالیت و میل به هنر(میل به جستجو و بررسی امیل به ارتباط اجتماعی، 

 ( 30: 1380کلیه کارکردهای آموزشگاهی برای دانش آموزان نشاط انگیز می شود. )کریمی، 

 فضای باز مدرسه 

ن آز لطافت اه و دی ظاهری لذت برادر بین اقشار مختلف جامعه کودکان و نوجوانان بیش از سایرین از زیبایی ه

ی می ال زیبایه دنبنیز ب، در مدرسه دبهره مند می شوند. بنابراین کودکان و نوجوانان وقتی وارد مدرسه می شون

روانی  واطفی گردند و جذب زیبایی ها می شوند. لذا در آموزش و پرورش با درک ضرورت توجه به این نیاز ع

دابی در و شا به طور کلی می توان گفت زیبایی ایجاد آرامشدانش آموزان، بر گسترش زیبایی تأکید می شود.

 موزان ازانش آدمخاطب می کند و آرامش زمینه یادگیری را مساعدتر می سازد.به همین دلیل مدرسه زیبا برای 

یط ان در محوجوانجذابیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار است و زمینه را برای حضور فعال و با نشاط کودکان و ن

 پیرامون ی بازگذارد. فضاو تربیت مساعد می نماید و بر میزان فراگیری دانش آموزان تأثیر مثبت می  تعلیم

ابل قعنوان حیاط مدارس شناخته می شود، به عنوان بخشی از فضای فیزیکی مدرسه نقش مدرسه که به 

زنگ  نوانعقی را به توجهی در فرآیند یادگیری دارد. دانش آموزان پس از یک جلسه فعالیت آموزشی، دقای

ن اط دلنشید. حیتفریح از کالس خارج شده و به حیاط می آیند تا رفع خستگی نموده و مجدداً به کالس برگردن

رای نها را بآده و و زیبا به رفع خستگی و تخلیه انرژی دانش آموزان و تجدید قوای ذهنی و بدنی آنها کمک نمو

 ( 21: 1380 تیجه بازدهی آنان افزایش می یابد. ) قاضی زاده،حضور در کالس بعدی آماده می سازد و در ن

 نقش ورزش

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز در کنار نشاط و شادابی، ضامن جامعه ای اندیشمند، پویا و خالق در آینده 

به عنوان یک فعالیت منظم می تواند یک برنامۀ مدون و  خواهد بود. مشارکت دادن دانش آموزان در ورزش
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مستمر باشد. مشارکت در ورزش با اثرات مثبتی که از لحاظ روانی بر دانش آموزان می گذارد، می تواند موجبات 

افزایش شادابی و اعتماد به نفس و کاهش اضطراب و افسردگی آنان را فراهم آورد. همچنین، از لحاظ جسمانی 

آمادگی بدنی دانش آموزان کمک می کند و می تواند در روحیه و شادی دانش آموزان و به تبع آن، در  به تقویت

 ( 158: 1396پیشرفت تحصیلی آنان موثر و مفید باشد. )خدادادی، نجد رحمتی و فرید فتحی، 

 نهاد خانواده 

ی ن نهادهار میادنقش خانواده در شکل گیری فرزندان را می توان در عملکردهای تربیتی خانواده مشاهده کرد. 

ان ی انستأثیرگذار در عرصۀ شادی و حیاط اجتماعی آدمی، خانواده نخستین نهادی است که طی حیات جمع

 همیت اینااست؛  ریخ بر عهده گرفتهپذیرفته و مهم ترین نقش را در روند رشد و تکامل وی، در امتداد تاشکل 

ر نن، شعائسسوم، نقش تا جایی است که چنانچه فرهنگ را شامل مجموعۀ علوم، افکار، فلسفه، ادبیات، آداب و ر

اسی ملکرد اسعی دو و مناسک، هنر، ارزش ها و دیگر یافته های اجتماعی بشر بدانیم، خانواده در این عرصه دارا

ام استحک خانواده نهادی مقدس است که استواری آن زمینه سازه عبارت دیگر، سرایت و آموزندگی است. ب

: 1392، کارانجامعه، نشر ارزش ها و انتقال بخش مهمی از فرهنگ بشری در میان اعضای ان است.)قبادی و هم

28 ) 

ب را در لومط خانواده شاد و موفق تا حد زیادی در شکل گیری رفتار فرزندان موثر است. خانوادۀ شاد صفات

ی ناسب برایطی مفرزندان ایجاد می کند و به رشد این صفات در فرزندان توجه دارد. خانوادۀ سالم و موفق مح

ر یک ند. درشد و تعالی فرزندان است و زمینه را برای یادگیری کنش ها و واکنش های مطلوب فراهم می ک

ا و ور کنش همۀ امدان خود هستند و فرزندان در هخانواده با نشاط پدر و مادر می دانند که الگویی برای فرزن

ین شکل ز والدچگونگی کنش های فرزندان با الگوگیری اواکنش های خود از آنان تعلیم می بینند. سنگ بنای 

 ( 197: 1392عان، می گیرد. بنابراین فرزندان می آموزند که در محیط مدرسه همیشه شاد و با نشاط باشند.)زار

 پیشرفت تحصیلی 

ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علم و دانش آن کشور دارد. پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر 

این که افراد متفکر و خالق تربیت شده باشند. پیشرفت تحصیلی ضمن این که در توسعه و آبادانی کشور موثر 
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انی که آمد کافی می شود. دانش آموزو موقعیت مناسب و در نتیجه در . در سطوح عالی منجر به یافتن شغلاست

دارند، خانواده و جامعه با دیدۀ احترام به آنان می نگرد و در جامعه با روحیه و نشاط از موفقیت تحصیلی برخور

بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار این ها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی، تحمیل آموزش و 

پیشرفت تحصیلی یعنی این که اگر سطح مورد انتظار آموزشی برآورده شود،  پرورش می شود کاسته خواهد شد.

سازمان آموزش و پرورش به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه ریزی آموزشی نزدیک تر خواهد شد. ) 

 ( 42: 1391نیازآذری، 

ایه س و پدر دروپیشرفت تحصیلی بعنی افزایش میزان یادگیری، افزایش سطح نمرات و قبولی دانش آموزان 

رفت. گنظر  فردی، خانوادگی و آموزشی در تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را می توان در سه سطح

وزشی و یزی آماز وضعیت تحصیلی، برنامه رارتباط با مدرسه به این دلیل نیز که موجب می گردد تا والدین 

ر خانواده بیتی بهتقش ترنی را به دست آورند که برای ارائه نیازهای فرزندانشان بهتر و بیشتر آگاه شوند و اطالعات

ر دانشان دفرزن الزم و ضروری است.برخی والدین به دلیل عدم آشنایی کافی با نیازهای واقعی ویژگی های سنی

رز طا به ری نظارتی و حمایتی خود اسنین مختلف و عدم اطالع از وضعیت تحصیلی آنان نمی توانند نقش ه

ن ز فرزندااروز  ا نمایند و نه تنها موجب بروز افت تحصیلی در فرزندان خود می شوند بلکه روز بهصحیحی اجر

لسات جنظم در مستمر با مدرسه و شرکت از آنان فاصله می گیرند.ارتباط مبه دلیل عدم شناخت کافی خود نیز 

ر رزندان دزهای فویژگی ها و نیاانجمن اولیاء و مربیان و شرکت در کالس های آموزشی مناسب برای آشنایی با 

 قویت بعدرای تدوره های سنی مختلف و آشنایی با برنامه ریزی آموزشی این گروه سنی، راهکار مناسبی است ب

دی و باعث شا یرد وگر فرزندان که امیدواریم مورد توجه خانواده ها قرار ارتی و حمایتی خانواده ها در برابنظ

   ( 288: 1377هاشمی رکاوند، نشاط دانش آموزان خود شوند.)

 برنامه ریزی آموزشی 

به کارهایی ابراز عالقه می نمایند که از استعداد و توانشان خارج می باشد و گروهی دیگر ش آموزان نگروهی از دا

به مشاغلی دلبستگی نشان می دهند که با امکانات بدنی و روانی آنها سازگاری ندارند. در این سرگشتگی ها تنها 

ایشان همراه امید، ربیان دلسوز، دانا، توانا و با تجربه نوجوانان را به انتخاب مشاغلی راهنمایی می کنند که بمر

موفقیت و خوشبختی باشد.ایجاد فرصت برای همکاری با گروه های همسن و مورد عالقه نوجوانان )دانش آموز( 
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ردار می باشد. دانش آموزان از این که خود را از اهمیت تربیتی، پرورشی و برنامه ریزی آموزشی باالیی برخو

.. آنها کارساز افرادی مفید و موثر ببینند، احساس اهمیت می کنند و همین امر در پویایی، سالمتی، شادی و .

 ( 157: 1384ی، خواهد بود. ) کریم

علی دارند. در این در رویکرد معمول آموزش و برنامه ریزی آموزشی، معلم بسیار فعال و دانش آموزان نقش منف

حالت بیشتر در زمینه یادگیری 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 برنامه ریزی آموزشی نوین مد نظر 

ابی تحصیلی یک مدرسه و نشاط را در یک برنامه ریزی آموزشی است. ویژگی هایی نیز می تواند نشانه های شاد

. پرسش گری: معلم می تواند جهت افزایش اطالعات خود از همه منابع در 1جامعه به همراه داشته باشد: 

. افزایش 2دسترس از جمله مبادله اطالعات با همکاران آموزشگاهی خود در برنامه ریزی آموزشی استفاده کنند.

نابعی مانند کتاب های مرتبط، مجالت، مقاالت جدید، مراجعه به سایت های اطالعاتی و نمایه های مطالعه: م

ی و مشاوره ای: شرکت در این همایش های علمی فرصت هایی مناسب برای ب. افزایش اطالعات تجر3اسنادی.

   ( 140: 1386، 1روحیه داش آموزان و معلمان است. )هاتوس

 خالقیت و هنر 

از عوامل دستیابی به منابع اقتصادی و درک پیچیدگی های تحوالت  و یکی از قابلیت های کلیدیخالقیت 

فردی و اجتماعی است. به طوری که امروزه جوامع بشری به دلیل تحلیل منبع طبیعی، وابستگی متقابل میان 

وانایی ارائه دیدگاه های کشورها و سرعت فزایندۀ تغییرات نیاز به پرورش خالقیت را بیشتر احساس می کنند. ت

نوین، تولید ایده های بدیع و معنادار، طرح سواالت جدید و تکمیل مسائل ناقص تعریف شد. در ارتباط با نقش 

مدرسه در تشخیص و پرورش نیروهای خالقانۀ دانش آموزان، بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که مدرسه از 

ابط بین فردی مدیران، معلمان و دانش آموزان، می تواند باعث طریق محتوای درسی، روش های تدریس و رو

پرورش خالقیت و یا در جهت عکس حتی باعث تخریب آن شود. در فضایی که شرایط عاطفی و روانی الزم برای 

پرورش خالقیت دانش آموزان وجود دارد. می توان از دانش آموزان انتظار داشت تا پدیده ها را از جنبه های 

مورد دقت و توجه قرار دهند. از طرفی صاحبنظران حوزۀ برنامۀ درسی، یکی از کارکردهای مهمی که به مختلفی 

                                                             
1.HATUS.  
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آموزش هنر نسبت می دهند پرورش تفکر خالق است. خالقیت باعث شادی و نشاط در میان دانش آموزان می 

      (  66: 1391شود. ) یوسفی افراشته و همکاران، 

 

 

 نتیجه گیری 

والدین و  اهمیت و نقش نهاد آموزش و پرورش در بهسازی و توسعۀ زندگی فردی و اجتماعی است که جامعه،

القوۀ دادهای باستع دانش آموزان انتظار دارند تا این نهاد پویا، مدرسه را به صورت محیطی شاد و پرورش دهندۀ

ک جامعه یی در شی نقش و جایگاه ویژه اآنها تبدیل کند. زیرا دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموز

حیط به م دارند، شادی و نشاط باعث شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان می گردد و ذهن آنها را نسبت

 ابتعامل معلم  شادی و نشاط در روحیه دانش آموزان عبارتند از: عوامل موثرپیرامون خود درگیر می نماید. 

 زش، نهادقش ورموزان در کارهای گروهی، محتوای درسی، فضای باز مدرسه، ندانش آموز، تأثیر مشارکت دانش آ

اد که شان دخانواده، پیشرفت تحصیلی، برنامه ریزی آموزشی، خالقیت و هنر. نتایج حاصل از این پژوهش ن

 شادی و نشاط باعث انگیزه درس خواندن در دانش آموزان می شود.  
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Abstrac 

Happiness is associated with efficiency, hope, thinking power, academic success 

and quality of life, which has an important effect on the formation of human 

personality, and has always occupied the human mind. In general, happiness is 

considered as one of the inseparable aspects of life and especially one of the 

necessary aspects of education. Happiness can cause the growth and prosperity of 

students and teachers in schools. The purpose of this research is to investigate the 

effective factors of happiness and cheerfulness in the spirit of students, and the 

research method is descriptive and analytical based on the library research method 

and relying on articles and books. The findings of the research show that happiness 

motivates and improves academic performance among students. 

 Keywords: happiness, cheerfulness, school, students, academic progress. 
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 منابع 

 . 13( رابطه مدرسه و اجتماع، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، ص 1378ترک زاده، جعفر )

زشی، نشاط و ( ارتباط انگیزۀ مشارکت ور1396خدادادی، محمدرسول؛ نجد رحمتی، بهروز؛ فرید فتحی، مریم )

تی، ش تربی شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دورۀ متوسطۀ اول شهرستان بناب، پژوهش در ورزش

 . 155، ص 13

اشگری، در خشی آموزش تلقیح استرس بر پرخ( اثرب1395خادم، حسین؛ رحیمی نژاد، عباس؛ رنجبری، توحید )

 . 64، ص 33، پیاپی 1، ش9پسران نوجوان، مجله روانشناسی بالینی، س

س در شهرستان شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدار( 1398دوستی، وحید؛ کاویانی، الهام )

 . 184، ص 15، س 52سرپل ذهاب، فصلنامه روانشناسی تربیتی، ش 

ای فرهنگی ( موفقیت خانواده و تأثیر خانواده های جهت یاب در آن، فصلنامه شور1392عان، منصوره )زار

 . 197، ص 59، ش15اجتماعی زنان و خانواده، س

ایی از دیدگاه ( ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتد1394شفیع زاده، حمید؛ اکبری، محبوبه )

 ی واحدمد اسالرش شهرستان گرمسار، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزامعلمان و مدیران آموزش و پرو

 . 70ص  ،23، پیاپی 3، ش6تنکابن، س

ی و نشاط در ( عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر شاد1393طاهریان، حسین؛ فیض، داود؛ حیدرخانی، زهرا )

 . 101، ص 72ه ریزی در آموزش عالی، ش دانشگاهها و تأثیر آنها بر تولید علم، فصلنامه پژوهش و برنام
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( بررسی عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان دبیرستان های استان اصفهان، پایان نامه 1383عباسی، ناهید )

 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 

مدارس با  مورد چگونگی شاداب سازی( بررسی دیدگاه معلمان در 1393فاضلیان، پوراندخت؛ عظیمی، صابر )

 . 41، ص29توجه به استاندارهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی، پژوهش های تربیتی، ش

 ول. ( ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی، تهران: سازمان نوسازی، چاپ ا1380قاضی زاده، بهران )

نقش خانواده در  ( نگاهی فرهنگی به1392قبادی، علیرضا؛ مهدوی نژاد، محمدجواد؛ قدمی، مجید؛ افضلی، کوثر )

 . 28، ص 18تعمیق آموزش های هنری، فصلنامه خانواده و پژوهش، ش

 ( روانشناسی تربیتی، تهران: سمت، چاپ اول. 1379کدیور ، پروین )

، ص نشگاه تهرانت در کالس درس، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دا( رقابت یا رفاق1380کریمی، عبدالعظیم )

30. 

 ( روانشناسی شخصیت، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ اول. 1384کریمی، یوسف )

طه بین ( بررسی راب1395معینی، بابک؛ بابامیری، محمد، محمدی؛ یونس،براتی؛ مجید، رشیدی، سهیال )

جله متحلیلی،  –دانش آموزان دختر دبیرستانی:یک مطالعه توصیفی شادکامی و وضعیت سالمت روان در 

 .  942، ص 88، پی در پی 11، ش 4دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 

 سطه شهرستان( بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متو1391نیاز آذری، کیومرث )

 .42، ص3، ش2یزی آموزشی، سساری، دو فصلنامه مطالعات برنامه ر

 . 288، ص 23، ش2( از اثبات تا ظهور، انتشارات معارف، دوره 1377هاشمی رکاوند، مجتبی )

  ( روانشناسی عمومی، ترجمه حسین ابراهیمی، تهران: ساواالن، چاپ دوم.1386هاتوس، اسپنسر )
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( تأثیر 1390حسین؛ رشیدی، مهران )یوسفی افراشته، مجید؛ شیخی فینی، علی اکبر؛ مظفری، صالح؛ سلطان 

، 6آموزش موثر هنر در پرورش خالقیت دانش آموزان، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 

 . 66، ص 1، ش19س


