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ز به روش آمیخته احاضر برگرفته از پژوهشی  مقاله چکیده:
 میزان سنجش هدف باکه  استهمزمانهمسوسازی نوع

 شد. انجام انتهر شهر ابتدايی آموزاندانش ایسهمدر شادکامی
 تهران شهر15 منطقه ابتدايی آموزاندانش کلیه را آماری جامعه
 410 دسترس، در گیرینمونه روش به که دادندتشکیل
 گیریبرای اندازه .ندگرفت قرار بررسی مورد آموزدانش

-دکامیشا پرسشنامه از آموزانای دانششادکامی مدرسه

ی ای بازبینبر و (1400) مهاجر و همکارانکمالیایمدرسه
 ساختهمحقق وارسیفهرست مدارس از یدانیشرايط م
 ادکامیش عامل شش بین در که دادنشان هايافته .شداستفاده
 خود و آموزدانش دوستان معلم، تدريس عامل سه ایمدرسه
 قرار بخشیايترض نسبتا   شادکامی وضعیت در آموزدانش
 در محیطی و فرهنگی مديريتی،-اجرايی عامل سه و دارند

 يجنتا مقايسه .رددا قرار بخشینارضايت شادکامی وضعیت
بین ادراک از شادکامی  که ددهمی نشان همسوسازی

حیطی مشاهده میدانی محققان از شرايط م و آموزاندانش
 جودو همسويی و مطابقتدرصد  58مدارس مورد مطالعه، 

 تربه را شرايط محقق، شدهموارد مشاهده درصد از25 در ،رددا
 در و دانستندن مناسب را شرايط آموزاندانش و کردهارزيابی

 بهتر را شرايط آموزاندانش همموارد درصد 17
 نشان پژوهش اين هایيافته مجموع در اند.کردهارزيابی

 ضعیتو از جامعه هدف ابتدايیآموزاندانش که دهدمی
 برخوردارند. متوسطی نسبتا  ایمدرسه شادکامی

 ساهمدر شااد، آماوزاندانش شاادکامی، سنجش، :هاکلیدواژه
 ایمدرسه شادکامی شاد،
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Abstract: The current article is derived from a 
mixed method research and was conducted to 
determine the rate of students’ subjective well-
being in elementary school in Tehran. The 
statistical population consisted of all primary 
school students in the 15th district of Tehran. 
From this population 410 students, 4 schools 
and 12 classrooms were selected by 
convenience sampling method. The present 
study followed a mixed approach including 
both quantitative and qualitative methods to 
answer a specific research question. The data 
for analysis were collected using the Kamali
Mohajer etal Elementary School Students’ 
Subjective Well-Being Scale (2021) as well as 
a researcher-made checklist. The results 
showed that among the six components of 
school happiness, the three components 
including "teacher teaching", "student friends" 
and "student self" are in a relatively 
satisfactory condition and in three components 
including "managerial executive", "cultural", 
"environmental" has been in a state of 
unsatisfactory happiness and dissatisfaction. A 
comparison of alignment results and The 
researchers' field observation of the 
environmental conditions of the studied 
schools, revealed that there is 58% conformity 
and alignment, in 25% of the observed cases, 
the researcher evaluated the conditions better 
and the students did not consider the conditions 
suitable, and in 17% of the cases, the students 
also evaluated the conditions better and the 
students did not consider the conditions 
appropriate. 

Keywords: assessment, happiness, happy 
students, happy school, school happiness 
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 مقدمه

 )میرزايی، شده ياد دوم خانواده عنوان به آن از که است هايینهاد ترينمهم اين از مدرسه

 مندانههوش ريزیبرنامه يک با و آن واسطه به که است برخوردار ظرفیتی چنان از و (1395

 و العمرمادام رشد و داد آموزش آموزاندانش به را فرهنگی و اجتماعی مهم مسائل توانمی

 حدی به آن اهمیت .(1،2014هیوبنر و )النگ نمود تسهیل را نوجوانان و کودکان ذهنی سالمت

 همساالن با ارتباط در و مدرسه محیط در را خود عمر از سال 12 حدود فرد هر که است

 معلمان هاینگرش و هارفتار اجتماعی، روانی، جسمی، رشد مهم هایسال اين در ند،گذرامی

 ثیرأت مدرسه فیزيکی فضای و امکانات حتی و مدرسه بر حاکم روابط و آموزاندانش و

 ترمهم و جسمی سالمت تحصیلی، پیشرفت ها،استعداد شکوفايی يابی،هويت بر انکارناپذيری

  (.1383 عابدی، و احمدی )نصوحی، دارد افراد ادکامیش و روانی سالمت همه از

 مدرسه ،1404 انداز چشم اساس بر و پرورش و آموزش بنیادين تحول سند پايه بر

 و ماعیاجت و فردی هاینیاز کنندهمینأت بايستی و است طیبه حیات مراتب تحقق از ایجلوه

 هایهدف ذيل در و سند اين پنجم فصل در باشد. نشاط با و شاد و علمی، اخالقی محیطی

 اساس رب مدار قانون و بانشاط و شاد ،سالم ،مؤمن موحد، انسانی تربیت ضرورت بر ؛کالن

 از يکی وانعن به هم «ملی درسی برنامه» ديگر، سوی از است. شده کیدتأ ،میالاس معیار نظام

 همه تحول ادايج زمینه يادگیری، جامع نقشه منزله به و بنیادين تحول سند اصلی هاینظام زير

 نامهبر اين در آورد.می فراهم را آموزشی محتوای و مفاهیم در عمیق و گسترده جانبه،

 از یارزشیاب و اجرا تدوين، طراحی، برای مناسب کارهایوساز آوردن فراهم ،آفرينتحول

 عرفیم ملی درسی برنامه خطیر رسالت ترينمهم را محلی تا ملی سطوح در درسی هایبرنامه

 و مندنظام ایونهگ به تربیتی و آموزشی مفاهیم ی،الماس تربیت و تعلیم فلسفه بر مبتنی ات کرده،

 دوست همدرس و نشاط با محیطی و رفتهگ قرار نوجوانان و کودکان اختیار در يافتهساختار

 تقويت رایب بانشاط محیطی ايجاد اهمیت بر تاکید ضمن امر اين .بکشاند تصوير به را داشتنی

 واملع به توجه ضرورت بر ملی، درسی برنامه در ایمدرسه شادکامی از نزاآمودانش ادراک

 نمايد.می کیدأت مرتبط

                                                 
1.Long & Hubner 
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 بنا هانسانا .است انسان زندگی در روان سالمت بر گذارتأثیر عوامل ترينمهم از کامیشاد

 شاد ویس به دارند دوست و گريزانند بودنافسرده از همواره خود وجودی ماهیت و سرشت به

 ثیرتأ لدلی به انسان سرزندگی و طنشا بالندگی، باشند. حرکت در کردن زندگی شاد و بودن

 او مختلف هایرفتار بروز چگونگی و انسان شخصیتی هایجنبه تمام بر که ایمالحظه قابل

 یتخصش و نیست بعدیتک موجودی انسان که آنجايی از است.بوده توجه مورد همواره دارد؛

 و روانی تسالم و است يافته تشکیل معنوی و اجتماعی جسمانی، عاطفی، شناختی، ابعاد از او

 برجسته هایمتغیر از يکی است، ابعاد اين هماهنگ و جانبه همه رشد به وابسته او جسمی

  (.1396 هزارجريبی، و )مرادی است انسان زندگی در شادی مسئله مطالعه، برای

 در و است رفتهمی شمار به بنیادی انسانی میل يک امروز به تا زديربا از شادی مفهوم

 در آن ترويج و شادی موضوع به ایويژه توجه گرامثبت روانشناسی پژوهشگران اخیر هایسال

 (.2015 ،1هیوبنر-اسکات و ژائو )تیان، اندداشته نوجوانان و کودکان زندگی خاص هایحوزه

 از و است دلپذير و مطبوع حالتی و است مبتنی شخصی ادراک و نگرش بر شادکامی

 شادکامی نوع دو شناسی روان ديدگاه از گیرد.می نشات زندگی از رضايت و مثبت یاهتجربه

 تحصیل، زناشويی، نظیر زندگی محسوس شرايط رهگذر از شادکامی نوع يک دارد، وجود

 ديگر، نوع شود،می یدهنام عینی شادکامی که شودمی حاصل رفاهی و مالی امکانات و شغل

 شود.می تعبیر ذهنی شادکامی به آن از که است شخصی ادراک و درونی حاالت از ثرأمت

 را آدمی تواندمی سپری همچون و است پويايی و حرکت نشاط، و شور انرژی، ُمولد شادکامی

 کند نتضمی نیز را او روانی و جسمی سالمت و نموده محافظت مشکالت و هااسترس برابر در

 (.2002 ،2آرگايل و )هیلز

 و دنيخند زدن، دست اتفاق، از بعد بالفاصله یخوشحال اظهار نجايا در شادی از منظور 

 افراد است. ندهيآ در یساعات اي روز چند برای فرد در مثبت یحس جاديا بلکه ستین آن نظاير

 مشارکتی روحیه ،کنندمی گیریتصمیم ترآسان کنند،می بیشتری سرزندگی احساس شاد

 .کنندمی رضايت احساس بیشتر کنند،می زندگی آنها با که کسانی به نسبت و دارند بیشتری

 ساختار نظر از شاد افراد که است آن دهندهنشان شادکامی، حوزه به مربوط هایپژوهش اکثر

                                                 
1.Tian, Zhao & Scott Huebner 

2.Hills & Argyle 
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 و یتحصیل شغلی، فردی، بازدهی از و دارند تفاوت ناشاد افراد با انگیزش و قضاوت فکری،

 (.2005 ،1اشکید و شلدون )لیمبومیرسکی، هستند برخوردار باالتری اجتماعی

 موفقیت انتظار آموزاندانش از توانیمنمی ما بگیرد. قرار اولويت در بايد شادی مدارس، در

 (.2021 ،2)بند باشند داشته درونی خوشبختی و شادی احساس اينکه مگر باشیم داشته

 دارای شکست مواقع در هاآن کنند.یم فکر ترخالقانه و رندیگمی ادي ترعيسر شاد آموزاندانش

 ديجد دوستان ترراحت و دارند تریقو روابط شاد هایبچه همچنین هستند یشتریب انعطاف

  .(2016 ،3)الهی کنندمی پیدا

 که آن زا اعم هستند؛ خود مدرسه دوران از بردن لذت و بودن شاد سزاوار کودکان تمام

 و تمثب روابط تشکیل با يا آيد دست به يادگیری به حقیقی عشق يک طريق از شادی اين

 هستیم آن ندنیازم ما چنین هم باشد. تروسیع اجتماع يا جامعه يک به تعلق احساس يا دوستانه

 کند زندگی تر قموف و بیشتر آرامش با دنیايی در آينده نسل تا باشند شاد يادگیرندگان تمام که

 (.1397 نوری، ابولکاشف و فرمجد)

 یریجلوگ و روان سالمت یهاهيپا توسعه یبرا را يیهافرصت ینوجوان و یکودک دوران

 را آن موجبات تواندمی که است مهم وسیله کي مدرسه و کندمی فراهم یروان مشکالت از

 که تندهس مکانی اينکه بر عالوه مدارس (.2016 ،4همکاران و کروم )مارتین نمايد فراهم

 که هستند یاجتماع هایطیمح همچنین کنند؛می کسب را یعلم یهامهارت آموزاندانش

 یهمکار سازمان) دهند رشد آن در را خود یاحساس و یاجتماع یهايیتوانا توانندمی کودکان

  (.5،2017یاقتصاد توسعه و

 و کودکان یاندرم مهم موضوع اين به توجه نوجوانی، و کودکی سنین حساسیت به توجه با

 بهداشت تأمین برای توانمی که کاری حداقل و است برخوردار دوچندانی اهمیت از نوجوانان

 به .است مدرسه در بخششادی فضای ايجاد باشیم، داشته نوجوانان و کودکان یانرو و جسمی

 پیشین پژوهشگران تاکنون داد نشان محقق هایبررسی مدرسه، در نشاط و شادی اهمیت رغم

                                                 
1.Limbomiresky, Sheldon & Ashkid 

2.Band 

3.Lahey 

4.Martin-Krumm Et Al. 

5.OECD 
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 ابتدايی مدارس در آن مقايسه ابتدايی، آموزاندانش ایمدرسه شادکامی وضعیت بررسی هب

 اندرکاراندست روابط با آن تناسب و آموزان،دانش تحصیلی شادکامی با مرتبط عوامل تعیین

 پررنگ نقش به توجه با لذا اند.نپرداخته مدرسه، فیزيکی امکانات و آموزاندانش با مدرسه

 به نسبت شاد آموزاندانش موفقیت و آموزاندانش شادکامی و روان المتس در مدرسه

 آموزاندانش در تحصیلی شادکامی میزان تا است شده تالش پژوهش اين در خود، همساالن

 تعیین شادکامی با مرتبط گانهشش عوامل از يک هر تفکیک به تهران شهر 15 منطقه مدارس

 گرديد: بندیصورت زير شیپژوه هایسئوال منظور بدين گردد.

 وضعیتی هچ از تهران شهر 15 منطقه ابتدايی مدارس آموزاندانش ایمدرسهشادکامی (1

 است؟ برخوردار

 در شادکامی از کادرا درباره آموزاندانش نظرات با شده مشاهده میدانی وضعیت بین آيا (2

 دارد؟ وجود مطابقت مدرسه

 پژوهش پیشینه

 روان سالمت در و داده شکل را هاانسان عاطفی حوزه که است احساساتی ترينمهم از شادی

 معنا زندگی به نشاط و شادی (.2021 ،1کیم و )کیم دارد بسزايی نقش ايشان بهینه عملکرد و

 را خود توانندمی جوانی و نوجوانی دوران در خصوصا  آموزاندانش آن پرتو در و بخشدمی

 پويا، و زنده علمی جامعه بپیمايند. چاالکانه را ترقی یهاپله و سلوک یهاقله و ساخته

 وظیفه که رسیدمی نظر به گذشته در باشد فراوان آن در آفرين شادی عناصر که است ایجامعه

 چنین اما ،کنند معاش امرار بتوانند تنها که است التحصیل فارغ ایعده تولید پرورش و آموزش

 را مرحله اين پرورش و آموزش یهانظام آموزشی یهاريزیبرنامه جديد قرن در که نمايدمی

 زندگی شوق» :است شده خالصه جمله يک در تربیت و تعلیم سرلوحه و گذاشته سر پشت

 گرو در ما پايدار رشد حقیقت در که باشیم معتقد بايد پس «بیاموزيم آموزاندانش به را کردن

 روان سالمت انسان شخصیت اساسی ابعاد از يکی (.1990 ،2)سلیگمن است پايدار شادی

 شادکامی افزايش باعث شادبودن، برای هايیبرنامه طراحی و شادی داشتن نظر در است.

                                                 
1.Kim & Kim 

2.Seligman 
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 بین است. همراه روانی سالمت با و بوده مطلوب کارکرد با توام شادکامی غالبا   و شودمی

 شادکامی از افراد اندازه هر يعنی دارد. وجود داری معنی ارتباط نیز شادکامی و روان سالمت

 (1395 وهمکاران، )معینی يافت خواهد بهبود نیز آنان روانی سالمت باشند، برخوردار باالتری

 شاد که هنگامی افراد دارد. مثبت تفکر جمله از ،افراد رفتار بر چشمگیری مثبت تأثیر شادکامی

 گیرییمتصم و مشکالت با رويايی برای کنندمی فکر مثبت دارند نفس به اعتماد و هستند

 ثروتی همانند شادی واقع در (.12021الزوبی، و محاسنه )البتینه، دارند بیشتری آمادگی مناسب

 بخششادی یهاروش از استفاده با افزود. آن بر اينکه يا و داد دست از را آن توانمی که است

 از ديگر بسیاری با آموز،دانش برای بخش رضايت محیطی ايجاد بر عالوه توانمی مدرسه، در

 و جسمی امراض درس، کالس در کسالت و حوصلگیبی غیبت، میزان جمله از مشکالت

 فراگیری امکانات که شود فراهم محیطی و شود مقابله تحصیلی، افت مسأله نهايت در و روانی

 مدرسه محیط در بخششادی یهاروش تأثیر به توجه لذا شود. گرفته نظر در آموزدانش مؤثر

 رسد.می نظر به ضروری ابتدايی دوره خصوص به تحصیلی مختلف هایدوره در آموزاندانش

 آموزشی ريزیبرنامه هایاولويت در و است پايین بسیار ايران مدارس در خنده و شادی نرخ

 مورد هاآموزشگاه در بخش فرح فضای توسعه و خنده شیوع میزان ندارد. ایويژه جايگاه

 نتیجه در و نشاط و شادی از غفلت جامعه هر مشکالت از يکی است. گرفته قرار مهریبی

 (.1385 مقدم، )جعفری است افسردگی و اضطراب قبیل از روانی مختلف یهابیماری افزايش

 ودکانک به شايانی کمکها آموزش اين و است زندگیهای مهارت آموزش دوره ابتدايی، دوره

 هداشتب و سالمت بر زندگیهای مهارت آموزش نمود. خواهد عمر تمام در زيستن بهتر برای

هايی مهارت ترينممه جمله از (.1400 صدر، و منش)اديب دارد زيادی ثیرأت آموزاندانش روان

  است. زيستن شاد مهارت داد، آموزش کودکان به دبستان در بايد که

 که شودمی باعث مدارس در نشاط ايجاد و آموزاندانش روانی سالمت به توجه

 امور در بیشتر موفّقیت تنها نه امر اين و يابند، حضور مدرسه در بیشتری رغبت با موزانآدانش

 روابط و شوندمی داشته پاس نیز مدرسه توجه مورد هایارزش بلکه دارد، همراه به را تحصیلی

 مشاهده همچنین .(1382 )نصوحی، شودمی تقويت جامعه و مدرسه در احترام با توأم صمیمانه

                                                 
1.Al-Bataineh, Mahasneh & Al-Zoubi 
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 با خوبی بسیار روابط دارای و دارند يادگیری برای بیشتری انگیزه شاد کودکان که است شده

 را مشکالت توانندمی و هستند ترخالق و پذيرترانعطاف هستند، خودهای همکالسی و معلم

 (.2021 ،1)تلف هستند کمتری رفتاری مشکالت دارای و کنند حل بهتر

 به کمک نهايت در و يادگیری و آموزش یتکیف بهبود در مهمی نقش شاد مدارس ايجاد

 (2021 ،2همکاران و )جیان دارد ملی پرورش و آموزش پیشرفت

 اجرايی و محیطی عوامل آموزشی، عوامل مقوله 3 در مدارس سازیشاداب هایمالک

 کاری حجم مقوله زير 5 به آموزشی مقوله و شدند بندی دسته اجتماعی عوامل و مديريتی

 فوق هایفعالیت خالقیت، و يادگیرنده آزادی گروهی، کار روحیه ارتقا آموز،نشدا برای منطقی

 به و امن محیط دوستانه، و گرم محیط مقوله زير 5 به مديريتی اجرايی و ذهنی سالمت برنامه،

 بندیدسته مثبت نظم دموکراتیک، مدرسه مديريت سبز، و باز آموزشی فضای تهديد، از دور

 و تنوع به احترام مدرسه، در دوستانه روابط مقوله زير 5 به تماعیاج عوامل مقوله شد.

 مثبت نگرش معلمان، رفاه شرايط مثبت، هایعملکرد و هاارزش ارتقا فردی، هایتفاوت

 که روانی عوامل ساير همانند مدرسه فیزيکی عوامل (.1397 )کمری، اندشده بندیدسته معلمان

 در تربیتی موثر عوامل از يکی مثال عنوان به دارد آموزاندانش شادکامی بر موثر نقش شد ذکر

 جديد، تربیت و تعلیم در .است آموزشی فضاهای معماری نحوه جديد، پرورش و آموزش

 محسوب يادگیری فرآيند در روح بی و خشک محیط يک تنها نه مدرسه فیزيکی فضای

 تربیتی و آموزشی هایلیتفعا کیفیت در پويا و زنده عامل يک عنوان به بلکه گردد،نمی

 سیستمی، نگاه يک در تربیت، و تعلیم نظران صاحب عقیده به . کندمی ايفا نقش آموزاندانش

 آن جز و تجهیزات صدا، نور، رنگ، مثل آن دهنده تشکیل عناصر و مدارس معماری چگونگی

 آموزاندانش و رانفراگی بر توجهی قابل اثرات تربیتی و آموزشی عوامل ساير کنار در توانندمی

 جامعه علم، يعنی درسی برنامه سنتی مبنای سه کنار در (.1397 بزم، و فرد)افالکی گذارندباقی

 شناسیزيبايی و هنر سیاست، ارتباطات، و اطالعات فناوری همچون ديگری مبانی يادگیرنده، و

های برنامه زانمی آنها به توجه عدم صورت در و است نیاز درسیهای برنامه برای غیره و

 در شناسی زيبايی و هنر ،(1394 همکاران، و گرمابی) يافت خواهند افزايش پوچ درسی

                                                 
1.Telef 

2.Gian & Et Al 
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 محیط ثیرأت همچنین شود آموزاندانش شادی موجب تواندمی که است موضوعاتی از دبستان

  گرفت. ناديده آموزاندانش شادکامی بررسی در تواننمی را زندگی

 و است بیشتر شادی با همراه سبز فضای و زيبايی از باالتری سطوح با هایمحله در زندگی

 با افراد بودند. شاد بیشتر بودند کرده درک زيباتر و ترکارآمد تر،امن را خود محله که افرادی

 اعتماد مورد را خود همسايگان و دارند بیشتری اجتماعی همبستگی بیشتر، اجتماعی ارتباط

 (2018 ،1همکاران و هارت) ودند،ب خوشحال بیشتر دادند،می قرار

 دارد ابتدايی آموزاندانش شادی در وکلیدی موثر بسیار نقش مدارس سازیزيبا امروزه

 فیزيکی شرايط (2019) 2کان و سزرهای يافته اساس بر (،1394 صالحی، و بومیسیاه)احمدی

 بازطراحی آموزانانشد عاليق مطابق بايد يادگیری محیط مدارس در و يابد بهبود بايد مدرارس

 و اجتماعی)فرهنگی(های فعالیت بايد مدرسه در آموزاندانش شادی برای همچنین شود

 کند. پیدا افزايش ورزشیهای فعالیت

 زمان مدت هب توجه با آموزدانش يک جانبه همه تکامل و رشد داشت اذعان توانمی

 شادابی و نشاط واسطه به معنوی و اخالقی عاطفی، شناختی، جسمانی، ابعاد در در او تحصیل

 شود واقع فلتغ مورد يا شود صدمه دچار موارد اين از يکی چنانچه آيد.می فراهم مدرسه در

 محیط کي مشخصه ديگر بیان به رسید. نخواهد کامل شايستگی و توانايی به آموزدانش

 در بايد که ستا انسان رشد مرحله هر با منطبق و الزم هایانگیزه و هامحرک وجود مناسب،

 (.1392 افوسی، )احمدی گردد اعمال محیطی طراحی در و شود گرفته نظر

 کشور آينده نسل هاآن که اين به توجه با و است آموزاندانش با ارتباط در حاضر پژوهش

 بر کیدأت با لذا شوند،می محسوب کشور اجتماعی و انسانی هایسرمايه و دهندمی تشکیل را

 باشند شادی نوع ناي دنبال به آموزاندانش که خواهیممی گرايیسعادت بر بتنیم شادی رويکرد

  د.دهن هدر بیهوده را خود هایگرانب عمر و وقت گذر زود هایشادی با که اين نه

 کشور از خارج و داخل در شدهانجام مطالعات در که داد نشان پژوهش پیشینه بررسی

 موفقیت نظیر ديگر عوامل با شادی رابطه بررسی و دافرا شادکامی میزان تعیین به بیشتر

                                                 
1.Hart Et Al 

2.Sezer & Can 
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 و شدهپرداخته قبیل اين از مطالبی و روانسالمت نفس،عزت تحصیلی، عملکرد تحصیلی،

 گزارش آموزاندانش ایمدرسه شادکامی ارزيابی درباره اندکی بسیار میدانی مطالعات

 به توجهیکم ابتدايی، دوره رسمدا در شادی باالی بسیار اهمیت رغم به بنابراين است.شده

 را مدرسه در شادکامی سازه بررسی و میدانی مطالعه ضرورت مدارس در شادکامی سنجش

 ایمدرسه شادکامی احساس میزان سنجش هدف با مطالعه اين لذا نمايد؛می دوچندان

  است.شده انجام تهران شهر 15 منطقه ابتدايی دوم دوره آموزاندانش

 روش

 است، هاداده گردآوری ابزار همسوسازی نوع از آمیخته هایروش نوع از حاضر پژوهش روش

 مستلزم روش اين شوند.می مرتبط يا ترکیب هم با کمی و کیفی پژوهش دو هر روش اين در

 يک در رويکرد دو هر ترکیب و کمی و کیفی هایرويکرد از استفاده فلسفی، هایمفروضه

 از بیشتر چیزی آمیخته پژوهش روش بنابراين (.1020 ،1افشانیگل و )صالحی است مطالعه

 هر از همزمان استفاده مستلزم چنین هم مطالعه اين هاست.داده نوع هردو تحلیل و گردآوری

 همزمان سازیهمسو هایطرح در (.1396 )کرسول، است همزمان طور به رويکرد نوع دو

 مساوی اهمیت و وزن کیفی و کمی هایداده مجموعه دو هر به کهاين بر هعالو پژوهشگر

 دو مقايسه به هاداده تحلیل در و پرداخته کیفی و کمّی هایداده گردآوری به همزمان ،ددهمی

 آنها بین پیوند يا تفاوت همگرايی، تا ،(1395 )بازرگان، پردازدمی کیفی و کمی هایداده دسته

 با را کمّی هایداده از حاصل آماری هایروند ديگر، عبارتبه (.1396 )کرسول، کند تعیین را

 منظور به هم شپژوه اين در دهد.می قرار مقايسه مورد کیفی هایداده از حاصل هایموضوع

و  مهاجرکمالی پرسشنامه از کیفی، و کمّی هایداده دسته دو مقايسه و تحلیل گردآوری،

 همزمان صورت به ختهسامحقق وارسیفهرست بر مبتنی میدانی مشاهده و (1400) همکاران

 شادکامی هایپرسشنامه و ساختهمحقق وارسیفهرست اجرای در که ایگونهبه گرديد؛ استفاده

 شادکامی پرسشنامه اجرای با همزمان سخن ديگر به نداشت؛ وجود خریتأ يا تقدم گونههیچ

 یوارسفهرست در موجود موارد مشاهده به پژوهشگر پژوهشی، نمونه روی بر ایمدرسه

 سازد. آشکار را دسته دو اين از گیرینتیجه تطابق و کند نمايان را هايافته همگونی تا پرداخت

                                                 
1.Salehi & Golafshani 
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 وضعیت بررسی به تا نمود تالش کمّی بخش هایيافته به توجه با و کیفی بخش در پژوهشگر

 توانمی را مطالعه اين رو اين از ،بپردزاد مطالعه مورد آموزاندانش ایمدرسه شادکامی

  دانست. همزمان نوع از آمیخته رويکردی با ایالعهمط

 پژوهش جامعه شد. پرداخته ایمدرسه شادکامی وضعیت گیریاندازه به ،کمّی بخش در

 که است تهران شهر 15 منطقه ابتدايی دوم دوره آموزاندانش کلیه شامل کمی، بخش در رحاض

 15 منطقه ابتدايی دوم دوره نآموزادانش شامل و بوده دسترس در صورت به پژوهش نمونه

 4 کل، در که گرديد عمل شکل بدين مدارس انتخاب در گرفت. قرار مطالعه مورد تهران شهر

 مجموع در و شدند انتخاب ششم و پنجم چهارم، هایپايه در کالس 3 مدرسه هر از و مدرسه

 (1400) و همکاران مهاجرکمالی ایمدرسه شادکامی هایپرسشنامه به آموزاندانش از نفر 410

 پرسشنامه اين ماند. باقی تحلیل قابل پرسشنامه 386 هاپرسشنامه غربال از پس که دادند پاسخ

 اين است؛ زيادخیلی و زياد کم، کم،خیلی هایگزينه شامل لیکرت، طیف با گويه 55شامل

 فرهنگی، معلم، فیزيکی، محیط مديريتی،ااجرايی به مربوط عوامل شامل عامل شش پرسشنامه

 نظر و محتوايی روايی طريق از ابزار روايی دارد. آموزدانش خود و آموزدانش دوستان

 پايايی بود، 753/0 محتوايی روايی شاخص مقدار که گرفت قرار تايید مورد متخصصان

 اجرای بود. 86/0 آن مقدار و شده گیریاندازه کرونباخ آلفای طريق از نیز پرسشنامه

 و چهارم پايه کالس سه مدرسه هر از و پسرانه مدرسه 2 و دخترانه مدرسه 2 در هاپرسشنامه

 به توجه با تا گرفتندتصمیم پژوهشگران کمّی، بخش در شدند. انتخاب ششم و پنجم

 و هاعامل همه و آموزاندانش هایپاسخ کل از میانگین گرفتن با بار يک پژوهش، هایسوال

 تعیین را شادکامی میزان پسران و دختران بین و پايه هر و عامل هر از طورجداگانه به سپس

 است، 4 تا 1 از ایمدرسه شادکامی پرسشنامه ،هاپاسخ لیکرت طیف اينکه به توجه با کند.می

 شد: محاسبه صورت اين به پرسشنامه به دهیپاسخ نظری میانگین لذا

 
 شادکامی قايسهم مبانی و نظری میانگین عنوان به 5/2 عدد هاآيتم از کدام هر در بنابراين

 رديد:گ تعیین زير صورت به را )هنجار( قضاوت طیف يک قالب در و گرديد تعیینای مدرسه
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 سطوح شادکامی مدرسه ایدامنه . 1جدول 

 هنجار

 شاد خیلی

 )بسیار

 (بخشرضایت

 شاد

 حدی )تا

 (بخشرضایت

 ناشاد

 حدی )تا

 (بخشنارضایت

 ناشاد خیلی

 )بسیار

 (بخشنارضایت

 1.75 – 1 2.5 – 1.76 3.25 – 2.51 4-3.26 سطوح قضاوت

 شادکامی با مرتبط محیطی نشانگان میدانی مشاهده هدف با و کیفی بخش در

 وارسیفهرست از کمّی، بخش با گیرینتیجه تطابق و هايافته همگونی تعیین و ایمدرسه

 فیزيکی بعد لشام که شده یلتشک سوال 26 از وارسیفهرست اين گرديد. استفاده ساختهمحقق

 برای را رايط(ش )فاقد خیر يا شرايط( )واجد بله هایگزينه از يکی بايد محقق و است مدرسه

 مورد اگر تا ودب شده تعبیه توضیحات عنوان با بخشی هم سوال هر کنار گزيد،برمی سوال هر

 بررسی سکال از خارج بايد که موارد ساير کند. ثبت را آن پژوهشگر بودای نکته يا و خاص

 بهداشتی، هایسرويس سبز، فضای ورزشی، فضای و کتابخانه آزمايشگاه، مثل شدندمی

 روايی شد.می بررسی ها،پرسشنامه اجرای از پس محقق توسط نیز هوشمند تدريس امکانات

 تحلیل طريق از آن سازه روايی و خبرگان از پرسش با وارسیفهرست صوری و محتوايی

 است. نتهرا شهر 15 منطقه ابتدايی دوره مدارس ر،حاض پژوهش دانیم گرديد. رسیبر عاملی

 همزمان بودند، معلم دو هر که او پژوهشی همکار و پژوهشگر ،هاداده گردآوری منظور به 

 مدرسه محیط در و کالس در وارسیفهرست اجرای مسئولیت ،مدارس در پرسشنامه اجرای با

 اجرای با همزمان کالس سر پژوهشگران ها،داده گرداوری يندفرا در .داشتندعهده به را

 مود ويژگی وجود عدم يا وجود نظر از کردمی مشاهده کالس در که را مواردی هاپرسشنامه

 ها،داده گردآوری از بعد نموند.می گذاریعالمت وارسیفهرست در و کردمی بررسی نظر

 و کندمی است سوال 26 که هاسوال کل تعداد بر تقسیم را هرکالس برای بله هایپاسخ تعداد

 اساس بر و هاداده تحلیل در دهد.می گزارش درصد صورت به و کندمی ضرب صد در

 چنانچه ،موجود وضعیت تفسیر در شود.می انجام تحلیل وارسی،فهرست به مثبت هایپاسخ

 آن از باشد درصد 25 تا 0 دامنه در ها،مولفه از کدام هر در مدرسه يک در اکتسابی نمره

 مراتب در شود.می تعبیر ،بخش(نارضايت بسیار )وضعیت ناشاد خیلی مدرسه عنوان با مدرسه،

 را درصد 75 تا 50 از بخش(نارضايت )تاحدی ناشاد، مدرسه را درصد 50 تا 25 از بعدی،
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 ر)بسیا شاد خیلی مدرسه را درصد 100 تا 75 از و بخش(رضايت حدی )تا شاد مدرسه

 شود.می تفسیر بخش(رضايت

 بر مبتنی گرپژوهش که بود صورت اين به پژوهش دوم سوال به پاسخ برای هاداده تحلیل روند

 آموزان،شدان نظرات بر مبتنی و اول سئوال در که کالس، هر به مربوط محیطی عامل میانگین

 از سپس گرفت،می ظرن در را آن محیطی وضعیت بود، کرده تعیین را کالس آن شادکامی میزان

 تعداد که 26 ددع بر را بله هایپاسخ تعداد تا شدمی استفاده ساخته محقق وارسیفهرست

 هایپاسخ درصد تا کردمی ضرب صد عدد در و کرده تقسیم بودند وارسیفهرست هایسوال

 حیطیم عامل در فیزيکی( محیط در شادکامی با مرتبط نشانگان از برخورداری )درصد بله

 عدم يا تطابق وضعیت نهايت، در گردد. تعیین کالس هر شادکامی وضعیت و شده مشخص

 نتايج و آموزان(دانش نظرات بر مبتنی کمّی های)داده کماّی بخش از برآمده نتايج بین تطابق

 از هاستفاد با درس کالس میدانی مشاهده بر مبتنی کیفی ای)داده کیفی بخش از برآمده

 گرديد.می آشکار و گرفته قرار مقايسه دمور وارسی(فهرست

 هایافته

 صورت اين به است. شده داده پاسخ پژوهش هایسوال از يک هر تفکیک به قسمت اين در

 هريک برای توزيع هایشاخص و معیار انحراف و میانگین جمله از توصیفی هایيافته ابتدا که

 مناسب آماری هایروش از استفاده با پژوهش هایسوال آزمون به سپس شد. ارائه متغیرها از

 مقايسه وارسیفهرست در پژوهشگر میدانی مشاهدات با تحلیل اين نتايج سپس و شد پرداخته

 با شده مشخص هایعامل شد. مشخص هم با هايافته تطابق عدم يا تطابق و شد

 شد. مقايسه و بررسی ساخته محقق وارسیفهرست

 شهر 15 نطقهم ابتدایی مدارس آموزاندانش تحصیلی میشادکا زیربنایی، عوامل تفکیک به

 است؟ برخوردار وضعیتی چه از تهران

 رسشنامهپ کل نمره و عامل هر به مربوط توصیفی هایشاخص ،سوال اين به پاسخ برای

 ضعیتو از بهتر درک منظور به است. شده ارائه نمونه اعضای کل برایای مدرسه شادکامی

 است. شده رسم ستونی نمودار پژوهش هایمتغیر در نمونه گروه
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 زيربنايی عوامل تفکیک به توصیفی هایشاخص. 2جدول

 عوامل تعداد میانگین میانه استاندارد انحراف کمترین بیشترین

 مديريتی اجرايی 386 2.49 2.60 0.559 1.00 4.00

 فرهنگی 386 2.25 2.21 0.56 1.00 3.86

 یطیمح 386 2.39 2.40 0.42 1.27 3.47

 معلم تدريس 386 2.82 2.88 0.51 1.25 4.00

 آموزدانش دوستان 386 2.91 3.00 0.62 1.00 4.00

 آموزدانش خود 386 3.17 3.29 0.51 1.29 4.00

 کل 386 2.65 2.65 0.37 1.41 3.56

 

 هاولفهم عامل( هر سواالت تعداد بر تقسیم عامل هر )نمره يافته تعديل نمرات 2 جدول

 دو اساس، اين بر دهد.می نشان را تهران شهر 15 منطقه آموزاندانش درای مدرسه یشادکام

 ترتیب )به را ایدرسهم شادکامی میانگین باالترين آموز،دانش خود و آموزدانش دوستان عامل

 از نجاره به توجه با که است داده اختصاص خود به انهگشش عوامل میان در را (3.1 و 2.9

 میانگین سخن، ديگر به است؛ شادکامی خوب وضعیت دهنده نشان ده،ش تعیین قبل

 خوبی ایمدرسه شادکامی از آموزاندانش عامل، دو اين بر مبتنی که دهدمی نشان آمدهبدست

 ،38/2 و 25/2ترتیب به میانگین کسب با محیطی و فرهنگی عامل همچنین اند؛بوده برخوردار

 آموزان،دانش فرهنگی هایبرنامه لحاظ از و داشته گانهشش عوامل بین در را میانگین کمترين

 املع چنین هم هستند؛ ضعیفی شادکامی از ادراک دارای و نبوده برخوردار الزم رضايت

 آموزاندانش نیز لحاظ اين از و نیست خوبی وضعیت دارای فرهنگی عامل مانند نیز محیطی

 آن ندارداستا انحراف و 64/2پرسشنامه کل میانگین هستند. ضعیفی شادکامی از ادراک دارای

 احساس از بخشیرضايت تاحد 15 منطقه آموزاندانش کل، میانگین به توجه بابود.  37/0

 .اندبوده برخوردار شادکامی و شادی
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 آموزاندانشای مدرسه شادکامی عوامل میانگین ایمقايسه نمودار 1 شکل

 هدهمشا که همانگونه است.ای مدرسه دکامیشا عوامل میانگین مقايسه نمودار 1 شکل

 و ایمدرسه دکامیشا احساس میانگین باالترين دارای آموزدانش خود به مربوط عامل شودمی

  است. بوده لعوام ساير به نسبت میانگین کمترين دارای فرهنگی هایبرنامه به مربوط عامل

 لیکرت طیف به هاپاسخ راوانیف و میانگین همراه به را سواالت از يک هر زير جدول در

 نمايید.می مشاهده
 ای مدرسه شادکامی پرسشنامه هایگزينه به هاآزمودنی پاسخ فراوانی. 3 جدول

 شماره
 سواالت

 سوال عنوان
 خیلی
 کم

 زیاد کم
 خیلی
 زیاد

 میانگین
 وضعیت
 شادکامی

1 
 یمختلف یهاجشن ما مدرسه در

 .شودیم برگزار
29 104 156 97 2.83 

 حدی تا
 بخشرضايت

2 
 دارم، نیاز دوستانم کمک به که زمانی

 .کنندمی کمک من به
36 96 121 133 2.91 

 حدی تا
 بخشرضايت

3 
 اردوهای به کنون تا سال ابتدای از

 ايم. رفته مختلفی
41 128 133 84 2.67 

 حدی تا
 بخشرضايت

 2.41 80 93 120 93 هستند. راحت و سالم ما هاینیمکت 4
 حدی تا

 بخشرضايت

5 
 و مناسب روشنايی و نور ما کالس
 دارد. کافی

61 102 118 105 2.69 
 حدی تا

 بخشرضايت

 حدی تا 3.46 237 106 25 18 ما مدرسه در مناسب یورزش امکانات 6
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 شماره
 سواالت

 سوال عنوان
 خیلی
 کم

 زیاد کم
 خیلی
 زیاد

 میانگین
 وضعیت
 شادکامی

 بخشرضايت دارد. وجود

7 
 ورزشی مسابقات ما مدرسه در

 شود.می برگزار مختلفی
328 26 9 23 1.29 

 بسیار
 خشبنارضايت

8 
 برای الزم وسايل مدرسه آزمايشگاه

 دارد. را هاآزمايش انجام
95 80 95 116 2.60 

 تاحدی
 بخشرضايت

9 
 تواندینم یکس و است امن ما مدرسه

 .ديبگو زور ديگری به
17 42 98 229 3.40 

 بسیار
 بخشرضايت

10 
 و تمیز ما بهداشتی هایسرويس
 است. پاکیزه

129 95 102 60 2.24 
 تاحدی

 بخشارضايتن

11 
 و متنوع یهاکتاب ما مدرسه کتابخانه

 دارد. یجذاب
133 67 90 96 2.39 

 تاحدی
بخشنارضايت  

12 
 هایدرخت و هاگل ما مدرسه حیاط
 دارد. زيبايی

131 80 83 92 2.35 
 تاحدی
 بخشنارضايت

 1.56 36 27 56 267 داريم. گلدان خود کالس در ما 13
 بسیار
 بخشنارضايت

 2.40 117 65 59 145 .برمیم لذت یصبحگاه مراسم از نم 14
 تاحدی
 بخشنارضايت

 2.69 104 123 94 65 است. پاکیزه و تمیز ما مدرسه 15
 تاحدی
 بخشرضايت

16 
 مدرسه ورزشی مسابقات در هم من

 شوم.می داده شرکت
161 93 67 65 2.09 

 تاحدی
 بخشنارضايت

17 
 یمناسب اندازه ما کالس هاینیمکت
 دارد.

73 81 112 120 2.72 
 تاحدی
 بخشنارضايت

18 
 بر را یکار انجام تیمسئول مدرسه در

 دارم. عهده
128 90 84 84 2.32 

 تاحدی
 بخشنارضايت

19 
 هایبرنامه مدرسه هایجشن در

 شود.می اجرا جالبی
217 91 63 15 1.68 

 بسیار
 بخشنارضايت

20 
 یزهایم با بزرگ کتابخانه ما مدرسه

 دارد. یاسبمن
74 123 119 70 2.48 

 تاحدی
 بخشنارضايت

21 
 اين هایفعالیت و هنر زنگ از من

 هستم. راضی ساعت،
132 74 51 129 2.46 

 تاحدی
 بخشنارضايت

22 
 هنری هایفعالیت هنر زنگ در ما

 دهیم.می انجام مختلفی
90 85 103 108 2.59 

 تاحدی
 بخشرضايت

23 
 درسهم فرم هایلباس رنگ از من

 دارم. رضايت
112 74 89 111 2.52 

 تاحدی
 بخشرضايت

 تاحدی 1.93 46 54 112 174 برای شخصی کمد مدرسه، در من 24
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 شماره
 سواالت

 سوال عنوان
 خیلی
 کم

 زیاد کم
 خیلی
 زیاد

 میانگین
 وضعیت
 شادکامی

 بخشنارضايت دارم. وسايلم گذاشتن

 3.31 201 122 46 17 .هستند مهربان ما یهامعاون 25
 بسیار
 بخشرضايت

26 
 کافی اندازه به زمستان در ما کالس
 است. گرم

91 86 106 103 2.57 
 تاحدی
 بخشرضايت

27 
 آزمايشگاه در را علوم هایآزمايش ما

 دهیم.می انجام )کالس(
59 102 97 128 2.76 

 تاحدی
 بخشرضايت

28 
 هایمشق )يا من کالسی تکالیف
 است. راحت و سبک خانه(

57 71 75 183 2.99 
 تاحدی
 بخشرضايت

29 
 هوای گرم، هایروز در ما کالس
 پنکه( يا .)کولردارد خنک

249 63 34 40 1.65 
 بسیار
 بخشنارضايت

30 
 نمايش و بازی با همراه را درس معلم
 کند.می تدريس ما به

91 89 75 131 2.64 
 تاحدی
 بخشرضايت

31 
 تحسین و تشويق مرا معموال  معلم
 کند.می

41 76 108 161 3.01 
 تاحدی
 بخشرضايت

32 
 هبرنام فوق هایکالس ما مدرسه در

 شود.می برگزار
90 95 97 104 2.56 

 تاحدی
 بخشرضايت

 3.47 253 81 34 18 دارد.ای دوستانه رفتار من با معلمم 33
 بسیار
 بخشرضايت

 3.73 325 34 12 15 دارم. دوست را خود معلم من 34
 بسیار
 بخشرضايت

35 
 و فهممیم یراحت به را هادرس من
 .رمیگیم ادي

95 92 106 93 2.51 
 سیارب

 بخشنارضايت

36 
 معلم شوم،نمی متوجه را درسی وقتی
 برايم مهربانی با و دوباره را آن

 دهد.می توضیح
16 42 83 245 3.64 

 بسیار
 بخشرضايت

37 
 درست يیهایکاردست هنر زنگ در
 .میکنیم

16 53 152 165 3.21 
 تاحدی
 بخشرضايت

38 
 در را یديجد یعلم مطالب من

 .رمیگیم ادي مدرسه
70 104 109 103 2.63 

 تاحدی
 بخشرضايت

39 
 خوبی رفتار من با مدرسه در دوستانم
 دارند.

32 68 126 160 3.04 
 تاحدی
 بخشرضايت

40 
 یلیخ» نمرات ميهادرس در من

 .رمیگیم «خوب
133 52 80 121 2.49 

 تاحدی
 بخشنارضايت

 تاحدی 2.94 148 119 66 53 بازی دوستانم با مدرسه در من 41
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 شماره
 سواالت

 سوال عنوان
 خیلی
 کم

 زیاد کم
 خیلی
 زیاد

 میانگین
 وضعیت
 شادکامی

 بخشرضايت کنم.می

42 
 در من دوستان تعداد

 مدرسه.......است.
40 65 111 170 3.06 

 تاحدی
 بخشرضايت

43 
 من از باشد الزم که زمان هر دوستانم
 کنند.می حمايت

45 88 115 138 2.90 
 تاحدی
 بخشرضايت

44 
 شاد هایآهنگ تفريح، هایزنگ در

 شود.می پخش
77 95 105 109 2.64 

 یتاحد
 بخشرضايت

45 
 در را درس با مرتبط هایفیلم معلم
 دهد.می نمايش کالس

61 71 101 153 2.90 
 تاحدی
 بخشرضايت

46 
 امتیاز کارت يا جايزه خود معلم از من

 کنم.می دريافت
152 87 68 79 2.19 

 تاحدی
 بخشنارضايت

47 
 و ندارند خوبی رفتار من با دوستانم
 کنند.می بدرفتاری

228 104 23 31 1.63 
 بسیار
 بخشنارضايت

48 
 صورت به را هادرس بعضی معلم

 دهد.می درس گروهی
59 115 117 95 2.64 

 تاحدی
 بخشرضايت

49 
 دوستان کنار همیشه مدرسه در

 آنها با بودن از و هستم امصمیمی
 برم.می لذت

29 43 93 221 3.31 
 بسیار
 بخشرضايت

50 
 همه به معموال   تدريس موقع در معلم
 هم من از و کندمی توجه آموزاندانش
 پرسد.می سوال

35 87 129 135 2.94 
 تاحدی
 بخشرضايت

51 
 هوشمند تدريس برای الزم امکانات

 دارد. وجود ما کالس در
193 92 59 42 1.87 

 تاحدی
 بخشنارضايت

52 
 زمستان در ما بهداشتی هایسرويس

 .دارد گرم آب
131 90 79 86 2.31 

 تاحدی
 بخشنارضايت

53 
 را گروهی هایفعالیت دوستانم با من

 دهم.می انجام
119 100 97 70 2.31 

 تاحدی
 بخشنارضايت

54 
 ورزشی هایتیم تشکیل موقع دوستانم

 انتخاب را من کالسی، هایگروه و
 کنند.می

57 88 110 131 2.82 
 تاحدی
 بخشرضايت

55 
 خوش من به ورزش زنگ در
 گذرد.می

35 34 84 233 3.33 
 بسیار
 بخشرضايت
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 مسابقات یبرگزار با رابطه در که ،7 سوال در که کنیممی مشاهده 3جدول به باتوجه

 گزينه فرن 23 و زياد گزينه نفر 9 کم، گزينه نفر 26 کم،خیلی گزينه نفر 328 ،است ورزشی

 از هنجار به جهتو با که است 29/1 سوال اين میانگین چنینهم اندکرده انتخاب را زياد خیلی

 در ورزشی ابقاتمس برگزاری کیفیت از آموزاندانش که گرفت نتیجه توانیممی شدهتعیین پیش

 میدانی اتمشاهد برخوردارند. بسیارپايینی شادکامی وضعیت از و بوده ناراضی بسیار مدرسه،

 ویس از پرسشنامه تکمیل هنگام که دادمی نشان همزمان همسوسازی بخش در هم پژوهشگر

 آنها مدرسه در ورزشی مسابقه گونههیچ که داشتندمی اظهار آموزاندانش از برخی آموزاندانش

 نتايج بنابراين کردند،می بانتخا را گزينه کدام بايد که کردندمی سوال بنابراين شودنمی برگزار

 زاریبرگ ضعیتو از که آموزاندانش هایبازخورد به توجه با که است اين دهنده نشان

 را وارسیفهرست و پرسشنامه نتايج تواندمی نداشتند رضايت مدرسه در ورزشی مسابقات

 نمايد. تايید

 بهداشتی هایسرويس کیفیت از آموزاندانش رضايت میزان با ارتباط در که 10 سوال در

 و زياد زينهگ نفر 102 کم، گزينه نفر 95 کم، خیلی گزينه نفر 129 که شودمی مشاهده است،

 به توجه با و است 24/2 میانگین با سوال اين و اندکرده انتخاب را زياد خیلی گزينه نفر 60

 چنین هم رند،برخوردا بسیارپايینی شادکامی از سوال اين هایويژگی لحاظ به موجود، هنجار

 هایسرويس که بود آن نشانگر نتايج همسوسازی بخش در پژوهشگر میدانی مشاهدات

 ورداربرخ کافی نظافت از آنها اکثر و نبود برخوردار مناسبی وضعیت از مدارس بهداشتی

 از نفر 224 تعداد که چرا کند،می صدق نیز آموزاندانش هایپاسخ در موضوع اين که اندنبوده

 ذکر قابل نیز نکته اين اند،کرده نارضايتی ابراز بهداشتی هایسرويس وضعیت از آموزاندانش

 بیان شد،می والس بهداشتی سرويس مورد در آنها از که هنگامی آموزانشدان از برخی که است

 هایسرويس از همدرس در اصال بهداشتی هایسرويس ناکافی نظافت دلیل به که داشتندمی

 باشد. ملأت بلقا امر مسئولین برای تواندمی اين که نمايندنمی استفاده بهداشتی

 متن و است آموزدانش دوستان عامل به مربوط که 2 شماره جدول 39 سوال به توجه با

 در که کنیممی مالحظه است، «دارند خوبی رفتار من با مدرسه در دوستانم» صورت به سوال

 گزينه نفر 160 و زياد گزينه نفر 126 کم، گزينه نفر 68 کم، خیلی گزينه نفر 32 سوال اين
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 از هنجار به توجه با که است 04/3 والس اين میانگین چنینهم اند،کرده انتخاب را زياد خیلی

 است. سوال اين در آموزاندانش شاد وضعیت دهنده نشان شده تعیین قبل

 من» سوال متن و است معلم اخالق و تدريس عامل به مربوط که 34 سوال به توجه با 

 نفر 12 کم، خیلی گزينه نفر 15 تعداد که کنیممی مالحظه ،است «دارم دوست را خود معلم

 اين میانگین و اندزده عالمت را زياد خیلی گزينه نفر 325 و زياد گزينه نفر 34 کم، گزينه

 است. شاد خیلی ایمدرسه شادکامی وضعیت دهندهنشان که است 73/3 سوال

 در ایمدرسه شادکامی سنجش گويه 55 بین در و تحصیلی شادکامی لحاظ به کلی طور به

 ويهگ 27 درصد، 27.3 معادل گويه 15 درصد، 9.1 عادلم گويه 5 ترتیب به آموزان،دانش

 تاحدی بخش،کامال نارضايت وضعیت در درصد، 14.5 معادل گويه 8 و درصد، 49.1 معادل

 کل در و است داشته قرار بخش،رضايت کامال  بخش،رضايت تاحدی بخش،نارضايت

 ایدرسهم شادکامی از ،درصد 66 حدود 2.64 شادکامی میانگین با مطالعه مورد آموزاندانش

 .اندبوده برخوردار متوسطی نسبتا 

 شادکامی از آموزاندانش نظرات با شده مشاهده میدانی وضعیت بین آيا پژوهشی: دوم سئوال

 دارد؟ وجود مطابقت مدرسه در و

 با را محیطی عامل هایسوال به آموزاندانش هایپاسخ میانگین 2 سوال به پاسخ برای

 بود، شدهبررسی محقق توسط و داشت وجود آن در محیطی عامل سواالت که وارسیفهرست

 است: زير صورت به نتايج کرديم، مقايسه

 پنجم پايه دخترانه مدرسه میدانی مشاهده از برآمده وضعیت . 4جدول

 توضیحات خیر بله موضوع شرح ردیف

    است. شده آمیزیرنگ کالس هایديوار 1

    است. راحت و مسال کالس هاینیمکت 2

    دارند. وسايل گذاشتن برای شخصی کمد آموزاندانش 3

  صورتی فرم: رنگ   است. رنگ خوش مدرسه فرم 4

    دارد. وجود کالس در مناسب گرمايشی سیستم 5

    دارد. وجود کالس در مناسب سرمايشی سیستم 6

    است. سکال در پروژکتور کامپیوتر، مثل هوشمند امکانات 7
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 توضیحات خیر بله موضوع شرح ردیف

 نفر  35  است. زياد خیلی نه و کم خیلی نه کالس آموزاندانش تعداد 8

    است. پاکیزه و تمیز کالس 9

    دارد. وجود کالس در مناسب و کافی نور 10

    دارد. وجود کالس در مناسب پرده 11

    دارد. وجود کالس در .... و بورد وايت تخته ، ماژيک، 12

    است. تمیز و پاکیزه مدرسه حیاط 13

    هستند. تمیز بهداشتی هایسرويس 14

    دارند. گرم آب یبهداشت یهاسيسرو 15

    دارد. مجهز آزمايشگاه مدرسه 16

 در هاااآزمايش از برخاای   شود.می استفاده بهینه صورت به مدرسه آزمايشگاه از 17

 شود.می انجام کالس

 و دارد کااوچکی فضااای   دارد. مجهزی و خوب بخانهکتا مدرسه 18

 ندارد. جايی نشستن برای

 بود. کم هاکتاب تعداد   دارد. را آموزاندانش سن مناسب هایکتاب مدرسه کتابخانه 19

    دارد. کافی تعداد به و مناسب صندلی کتابخانه 20

    است. کامپیوتر)سايت( اتاق به مجهز مدرسه 21

    دارد. وجود سیستم آموزاندانش تعداد به کامپیوتر اتاق در 22

    هستند. سالم کامپیوتر اتاق هایسیستم 23

 کاری گل اما دارد درخت   دارد. زيبايی هایلگ و شده درختکاری مدرسه حیاط 24

 است. نشده

    .هست مدرسه در آموزاندانش ورزش برای ورزشی امکانات 25

    است. موجود مدرسه در مناسب یورزش زمین 26

 و بود هشد تکمیل و شده تهیه جدا جدا کالس هر برای وارسیفهرست که آنجايی از

 آورده مقاله در ولا مورد فقط شد گرفته تصمیم کرد،می طوالنی بسیار را آن مقاله در آن آوردن

 که ستا شده ارائه یتوصیف صورت به میدانی ایمشاهده پژوهی مورد شش هم ادامه در شود.

 با بطمرت محیطی نشانگان منظر از مطالعه مورد مدارس میدانی وضعیت تشخیص در تواندمی

  باشد. کننده تعیین ایمدرسه شادکامی
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 هایايهپ و پسرانه و دخترانه مدارسه تفکیک به محیطی عامل در توصیفی هایآماره وضعیت . 5شماره جدول

 ابتدايی دوم دوره

 نوع

 مدرسه
 میانگین تعداد پایه

 انحراف

 استاندارد

 کمترین

 مقدار

 بیشترین

 مقدار

 پاسخ درصد

 بله

 دخترانه

 79 00/3 40/1 359/0 16/2 33 چهارم

 73 47/3 40/1 531/0 57/2 29 چهارم

 56 47/3 60/1 457/0 47/2 34 پنجم

 42 27/3 27/1 456/0 24/2 35 پنجم

 58 20/3 27/1 438/0 39/2 32 ششم

 69 33/3 47/1 447/0 60/2 33 ششم

 پسرانه

 38 93/2 80/1 305/0 27/2 33 چهارم

 42 20/3 53/1 366/0 62/2 32 چهارم

 46 07/3 53/1 421/0 36/2 31 پنجم

 85 40/3 73/1 369/0 42/2 32 پنجم

 30 13/3 67/1 331/0 62/2 25 ششم

 30/42 80/2 80/1 307/0 36/2 37 ششم

  چهارم(: پایه دخترانه )مدرسه اول هشیپژو مورد

 که شودمی مشاهده دهد،می نشان آموزاندانش بین در را محیطی عامل که 4 جدول به توجه با

 شده مشخص هنجار به توجه با که است 1/2عامل اين به آموزاندانش گويیپاسخ میانگین

 هم ،هستند ناشاد توضعی دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر، توسط

 است آمده دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین

 نظر با مقايسه در که گیردمی قرار شاد خیلی وضعیت جزء است درصد 79 که اين به توجه با

 خود که پژوهشگر نظر به توجه با باشند.می دارا بهتری وضعیت محقق نظر از آموزاندانش

 هايیويژگی چنین يا و بوده کم بسیار امکانات کرده، تدريس که مدارسی اکثر در و بوده معلم

 مرفه منطقه در که مدرسه اين آموزاندانش اما نداشته وجود دارد وجود وارسیفهرست در که

 را بیشتری امکانات انتظار و انددانستهنمی کافی را مدرسه امکانات اند،بوده 15 منطقه نشین

 و است نبوده کننده راضی محیطی هایويژگی لحاظ به آنها مدرسه آنان نظر از لذا اند،داشته

 مشاهده ديگر دخترانه مدرسه چهارم کالس در و است بوده کم و کم خیلی هاپاسخ اکثر
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 هنجار به توجه با که است 57/2عامل اين به آموزاندانش گويی پاسخ میانگین که شودمی

 شاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر، توسط شده مشخص

 دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین هم ،هستند

 نظر با که گیردمی قرار شاد وضعیت جزء است درصد 73 که اين به توجه با است آمده

 است. برقرار نیز مدرسه اين در هاهيافت همگونی تطابق و داشته مطابقت آموزاندانش

  پنجم(: پایه دخترانه )مدرسه دوم پژوهشی مورد

 يک در که یمداشت پنجم پايه 2 دخترانه مدرسه از پژوهش اين در ما 4 شماره جدول به توجه با

 میانگین که شودمی مشاهده دهد،می نشان آموزاندانش بین در را محیطی عامل که مدرسه

 توسط دهش مشخص هنجار به توجه با که است 47/2عامل اين به آموزانشدان گويیپاسخ

 نینچ هم ،هستند ناشاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر،

 با ستا آمده دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات

 آموزانشدان نظر با که گیردمی رارق ناشاد وضعیت جزء است درصد 35 که اين به توجه

 گويی پاسخ میانگین که شودمی مشاهده ديگر دخترانه پنجم کالس در و دارد. مطابقت

 اين ژوهشگر،پ توسط شده مشخص هنجار به توجه با که است 24/2عامل اين به آموزاندانش

 اتمشاهد چنین هم ،هستند ناشاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس

 که اين به جهتو با است آمده دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر

 بنابراين بوده همگون آموزاندانش نظر با که گیردمی قرار ناشاد وضعیت جزء است درصد 42

 شود.می حاصل وارسیفهرست و پرسشنامه هایداده در هايافته همگونی تطابق

  ششم(: پایه دخترانه رسه)مد سوم پژوهشی مورد

 که شودمی مشاهده دهد،می نشان آموزاندانش بین در را محیطی عامل که 4جدول به توجه با

 شده مشخص هنجار به توجه با که است 60/2عامل اين به آموزاندانش گويی پاسخ میانگین

 هم ،هستند شاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر، توسط

 است آمده دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین

 آموزاندانش نظر با که گیردمی قرار شاد وضعیت جزء است درصد 69 که اين به توجه با

 گويی پاسخ میانگین که شودمی مشاهده ديگر دخترانه مدرسه ششم کالس در و دارد مطابقت
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 اين پژوهشگر، توسط شده مشخص هنجار به توجه با که است 2.39 عامل اين به آموزاندانش

 مشاهدات چنین هم ،هستند ناشاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس

 که اين به توجه با است آمده دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر

 نظر از آموزاندانش نظر با مقايسه در که گیردمی قرار شاد وضعیت جزء است درصد 58 بین

 باشند.می دارا بهتری وضعیت محقق

  چهارم(: پایه پسرانه )مدرسه چهارم پژوهشی مورد

 که شودمی مشاهده دهد،می نشان آموزاندانش بین در را محیطی عامل که 4جدول به توجه با

 شده مشخص ارهنج به توجه با که است 27/2لعام اين به آموزاندانش گويیپاسخ میانگین

 هم ،هستند ناشاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر، توسط

 است مدهآ دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین

 آموزانانشد نظر با که گیردمی قرار ناشاد وضعیت جزء است درصد 38 که اين به توجه با

 گويی پاسخ نمیانگی که شودمی مشاهده ديگر پسرانه مدرسه چهارم کالس در و دارد. طابقتم

 اين ژوهشگر،پ توسط شده مشخص هنجار به توجه با که است 62/2عامل اين به آموزاندانش

 وهشگرپژ مشاهدات چنین هم ،هستند شاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس

 درصد 42 که ناي به توجه با است آمده دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که

 آموزاندانش نظر از آموزاندانش نظر با مقايسه در که گیردمی قرار ناشاد وضعیت جزء است

 گرفته قرار منطقه ازای ناحیه در مدرسه اين اينکه به توجه با باشند.می دارا بهتری وضعیت

 دارد مدرسه هک اندکی امکانات همین به ندارند مناسبی مالی وضعیت و بوده فقیر اکثرا که است

 ت.اس بهتری وضعیت دارای محقق نظر با مقايسه در آنها نظر به مدرسه و هستند راضی

  پنجم(: پایه پسرانه )مدرسه پنجم پژوهشی مورد

 که شودیم مشاهده دهد،می نشان آموزاندانش بین در را محیطی عامل که 4 جدول به توجه با

 شده مشخص هنجار به توجه با که است 36/2عامل اين به آموزاندانش گويی پاسخ میانگین

 هم ،هستند ناشاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر، توسط

 است آمده دست به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین

 آموزاندانش نظر با که گیردمی قرار ناشاد وضعیت جزء است درصد 46 که اين به توجه با

 ديگر مدرسه پسرانه پنجم کالس در و است برقرار هايافته همگونی تطابق لذا دارد، مطابقت
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 به توجه با که است 42/2 عامل اين به آموزاندانش گويی پاسخ میانگین که شودمی مشاهده

 وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين ،پژوهشگر توسط شده مشخص هنجار

 به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین هم ،هستند ناشاد

 گیردمی قرار شاد خیلی وضعیت جزء است درصد 85 بین که اين به توجه با است آمده دست

 نظر به توجه با هستند. دارا هتریب وضعیت محقق نظر از آموزاندانش نظر با مقايسه در که

 يا و بوده کم بسیار امکانات کرده، تدريس که مدارسی اکثر در و بوده معلم خود که پژوهشگر

 مدرسه اين آموزاندانش اما نداشته وجود دارد وجود وارسیفهرست در که هايیويژگی چنین

 انتظار و انددانستهنمی کافی را مدرسه امکانات اند،بوده 15 منطقه نشین مرفه منظقه در که

 راضی محیطی هایويژگی لحاظ به شان مدرسه آنان نظر از لذا اند،داشته را بیشتری امکانات

 است. بوده کم و کم خیلی هاپاسخ اکثر و است نبوده کننده

  ششم(: پایه پسرانه )مدرسه ششم پژوهشی مورد

 که شودمی مشاهده دهد،می نشان آموزاندانش بین در را محیطی عامل که 4 جدول به توجه با

 شده مشخص جارهن به توجه با که است 36/2 عامل اين به آموزاندانش گويی پاسخ میانگین

 هم ،هستند ناشاد وضعیت دارای محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر، توسط

 تاس آمده ستد به درصد صورت به باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین

 آموزاندانش نظر با که گیردمی قرار ناشاد وضعیت جزء است درصد 42 که اين به توجه با

 است 62/2لعام اين به آموزاندانش گويی پاسخ میانگین ديگر پنجم کالس در و دارد. مطابقت

 محیطی هایويژگی لحاظ به کالس اين پژوهشگر، توسط شده مشخص هنجار به توجه با که

 هب باال در وارسیفهرست از که پژوهشگر مشاهدات چنین هم ،هستند شاد وضعیت یدارا

 رارق ناشاد وضعیت جزء است درصد 30 که اين به توجه با است آمده دست به درصد صورت

 نشان را امناسبین وضعیت آموزاندانش نظر با مقايسه در پژوهشگر مشاهدات که گیردمی

 اين آموزاندانش اقتصادی و مالی وضعیت دلیل به کرد ستنباطا گونهاين توانمی که دهدمی

 خود که اول نويسنده اما دهند،می رضايت هم اندک امکانات همین به هاآن 15 منطقه از ناحیه

 ضعیتو در گرفتن قرار برای کافی امکانات مدرسه که است واقف مسئله اين به است معلم

 نیست. دارا را شاد



... يیآموزان ابتدادانش یامدرسه یسنجش شادکام یبرا ختهیآم یکرديرو  

269 

 

 ای،مدرسهشادکامی هایمولفه بین در که دهدمی نشان پژوهش اين یهايافته مجموع در

 در (3.1 و 2.9) ار میانگین باالترين ترتیب به آموزدانش خود عامل و آموزدانش دوستان عامل

 مناسبی شادکامی احساس از آموزاندانش مولفه دو اين در دهدمی نشان که دارد هامولفه میان

 ترتیب هب محیطی عامل و فرهنگی عامل همچنین هستند، شاد لحاظ ينا از و هستند برخوردار

 و ندارند رضايت خیلی آموزاندانش دهدمی نشان که دارند (2.38 و 2.25) را میانگین کمترين

 فانحرا با 2.64 شادکامی میانگین پژوهش مورد نمونه در هستند. ضعیفی شادی دارای

 از ددرص 66 حدود منطقه اين آموزاندانش که تاس آن نشانگر و بود 0.37 آن استاندارد

 شاد اي دارند قرار مناسبی وضعیت در آنها شادکامی ديگر عبارت به برخوردارند شادکامی

 شادی وضعیت و ندارند هم با زيادی تفاوت هامیانگین مختلف هایپايه در چنین هم هستند.

 لحاظ از مقايسه هم پسر و دختر آموزاندانش بین دارد. قرار شاد وضعیت در سه هر هاآن

 دختر آموزاننشدا به نسبت پسر آموزاندانش داد نشان هايافته که گرفت صورت شادکامی

 نامهپرسش اجرای از که نتايجی و گرفته صورت هایبررسی در چنین هم هستند. شادتر

 کالس  7 در که شد مشخص آمد دست به دو اين نتايج مقايسه و وارسیفهرست و شادکامی

 با آموزانشدان نظر که کالس سه در داشت، مطابقت يکديگر با محقق و آموزاندانش نظر

 مناسب را شرايط آموزاندانش و کرده ارزيابی بهتر را شرايط محقق نداشته، مطابقت محقق

 آموزاندانش و اشتهند مطابقت يکديگر با آموزاندانش با محقق نظر که کالس دو در و نداستند

  اند.کرده ارزيابی بهتر را طشراي

  گیری نتیجه

 شوند.یم تبديل شاد بزرگساالن به شاد کودکان دهد.می پرورش شاد کودکان شاد، مدرسه يک

 ما رد.گی قرار اولويت در بايد شادی مدارس، در سازند.می شاد دنیای يک شاد بزرگساالن

 و رضايت احساس انشخود از اينکه گرم باشیم داشته نتیجه انتظار آموزاندانش از توانیمنمی

  (.2021 بند،) باشندداشته شادی

 برای مهارت آوردن بدست برای آموزاندانش سازیآماده صرف زيادی زمان مدارس در

 به توجه با (.2007 ،1پاديال ؛1997 ،1)میچل شودمی اصیل يادگیری جای به باال نمرات کسب

                                                 
1.Mitchell 



 1401تابستان ، هفدهم، سال 65فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

270 

 توأم برای است الزم ،شودمی سپری مدرسه در آموزاندانش زمان از توجهی قابل بخش که اين

 آنجايی از عالوه، به گیرد. قرار بیشتری توجه مورد موضوع اين بیشتر، شادی با زمان اين کردن

 گوناگونی طرق به و بوده هاانسان همیشگی هایغايت از يکی شادی بشر، تاريخ طول در که

 دهندهشکل نهادهای ترينمهم از يکی عنوان به مدرسه محیط ،اندبوده آن تمنای و جستجو در

 جامعه به آن تسری و مدرسه درون افراد در شادی ايجاد در زيادی سهم تواندمی افراد رفتار

 (.1389 زاده،طالب و )جعفری باشد داشته

 انجام ایرابطه صورت به هاپژوهش بیشتر که گرديد مشخص پژوهش پیشینه به توجه با

 فرد کلی شادی که اندکرده استفاده آکسفورد شادکامی مانند هايیپرسشنامه از آنها همه و شده

 و تحصیلی میشادکا خاص صورت به کهای پرسشنامه از آنها از يک هیچ و گیردمی اندازه را

 اند.استفاده نکرده بگیرد، اندازه را فرد مدرسه با مرتبط

 میان در را میانگین باالترين آموزدانش خود و آموزدانش دوستان پژوهش، نتايج به توجه با

 و ودهب خوب وضعیت نشانگر شده، تعیین قبل از هنجار به توجه با که دارد ششگانه عوامل

 شاد و شده سبیمنا شادکامی از ادراک لحاظ اين از آموزاندانش که است نکته اين بیانگر

 لحاظ از توانمی و بوده ورداربرخ میانگین کمترين از محیطی و فرهنگی مولفه همچنین هستند،

 عامل در هستند؛ فیضعی شادی دارای و نداشته رضايت خیلی آموزاندانش فرهنگی هایبرنامه

 نیز لحاظ اين از و نیامد بدست خوبی وضعیت دارای فرهنگی عامل مانند نیز محیطی

 به توجه با و شده تعیین هنجار طبق بر هستند. ضعیفی شادی از ادراک دارای آموزاندانش

 ادراک برای را شاد وضعیت توانمی مطالعه، مورد آموزاندانش برای آمده بدست کل میانگین

 .دش متصور آموزاندانش شادکامی از

 مختلفی ورزشی مسابقات ما مدرسه در» گويه به مربوط میانگین کمترين ،هاگويه بین در

 دارد ضرروت گويه، اين پايین نگینمیا به توجه اب رسدمی نظر به است. «شودمی برگزار

 در را تمهیداتی آموزان،دانش شادکامی افزايش و ضعف نقطه اين جبران برای مدرسه مسئولین

 تحصیلی سال طی در که مختلف هایمناسبت به توجه با توانمی مثال بطور به گیرند. نظر

 ارتقای ساززمینه و دهنمو برگزار مناسب جوايز گرفتن نظر در با را مسابقاتی دارد، وجود

                                                                                                                   
1.Padilla 
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 گويه به مربوط نیز میانگین بیشترين شود. آموزاندانش ایمدرسه شادکامی از ادراک کیفیت

 خود معلم به نسبت آموزاندانش بیشتر دهدمی نشان که است «دارم دوست را خود معلم من»

 نظر به لذا است؛ شده منتج آنها شادکامی از ادراک افزايش به که دارند خوشايندی احساس

 درباره معلمان به خدمت؛ ضمن آموزش نظیر هايیفرصت از استفاده با از تا دارد ضرورت

 شادکامی تقويت و گیریشکل در آنها به نسبت آموزاندانش عالقه که ایبرجسته نقش

 با را مناسبی رفتارهای تا باشند تالش در همواره و شده آگاه داشته آموزاندانش ایمدرسه

 باشند. داشته آموزاندانش

 عامل که دهدمی نشان آموزاندانش شادکامی از ادراک با مرتبط گانهشش عوامل مقايسه

 امر اين است، بوده برخوردار تاثیر بیشترين از معلم عامل و کمترين از مديريتی اجرايی

 رتمناسب برخورد برای معاونین و مدير شامل مدرسه اجرايی عوامل دقت و آموزش ضرورت

 تواندمی فرم، لباس در روشن و شاد هایرنگ از استفاده رسدمی نظر به نمايد.می روشن را

 به توجه با همچنین باشد؛ مديريتی اجرايی عوامل از آموزاندانش ادراک ارتقای برای راهبردی

 نقش ورزش، از لذت احساس که است شده اشاره (،1398)مهاجرکمالی پژوهش در اينکه

 اجرايی عوامل شودمی پیشنهاد دارد، آموزاندانش شادکامی از ادراک تقويت در مهمی بسیار

 نمايند فراهم آموزاندانش برای را تور و راکت توپ، جمله از مناسب ورزشی امکانات مدرسه،

 در بايد مدرسه ناظم و هامعاون ینهمچن ببرند؛ را کامل لذت مدرسه در کردن ورزش از تا

 هرگونه از و باشند داشته آموزاندانش با ایدوستانه و آمیز محبت رفتار زانآمودانش با برخورد

 نیاز آنها کمک به آموزاندانش که زمانی همچنین نمايند؛ خودداری تنبیه اعمال و خشونت

 به توجه با همچنین کارگیرند، به ايشان مشکل نمودن برطرف برای را خود تالش تمام دارند،

 در پديده اين تشديد يا وجود مدرسه، در 1قلدری با رابطه در گرفتهصورت هایپژوهش

 مدرسه کارکنان و اجرايی عوامل بايد لذا شودمی آموزاندانش شادکامی کاهش باعث مدرسه

 برای زمینه تا بکوشند آموزاندانش امنیت احساس افزايش و ناخوشايند پديده اين کاهش در

 شود. راهمف آموزاندانشای مدرسه شادکامی بهبود

 و بوده برخوردار هاعامل بین در میانگین بیشترين از نیز او تدريس و معلم عامل همچنین

 برای است؛ بوده آموزاندانش با معلمان رفتار نحوه و تدريس مناسب وضعیت از نشان مهم اين

                                                 
1.Bulling 
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 نآموزادانش که هنگامی ،آموزاندانش از برخی اظهارات و میدانی مشاهدات طبق بر و مثال

 هایآزمايش دهد،می توضیح را درس آنها برای مهربانی با معلم شوندنمی متوجه را درسی

 با دهد،می توضیح داستان و نمايش و بازی با همراه را هادرس دهد،می انجام را علوم کتاب

 کالس در را کار انجام مسئولیت آموزاندانش همه به دارد،ای دوستانه رفتار آموزاندانش

 اين دارد؛ مناسبی رفتار آنها با و گذاردمی وقت آموزاندانش برای کالس سر کل در و ددهمی

 است. شده آموزاندانش در ایمدرسه شادکامی از ادراک ارتقای ساززمینه رفتارها قبیل

 از حاصل پژوهشگر میدانیمشاهدات با پرسشنامه در محیطی عامل وضعیت مقايسه

 نظر بین شادکامی لحاظ به کالس دو چهارم، هایپايه میان از که دهدمی نشان وارسیفهرست

 ديگر، مورد دو در و داشته وجود کامل مطابقت پژوهشگر میدانی مشاهدات و آموزاندانش

 بوده برخوردار کمتری انطباق میزان از کامل طورهب يکديگر با آموزاندانش و پژوهشگر نظر

 با آموزاندانش نظر دخترانه کالس دو در شادکامی لحاظ از پنجم هایپايه بین در است.

 میان در نداشت.مطابقت پسرانه پنجم کالس يک در و داشت مطابقت میدانی مشاهدات

 و آموزاندانش نظر بین پسرانه هایکالس از يکی و دخترانه هایکالس از يکی ششم هایپايه

 کالس يک در اما بودند، وهمس نتايج و داشت وجود مطابقت پژوهشگر میدانی مشاهدات

 اين نداشت. وجود مطابقت هاآن بین و بودند ناهمسو نتايج پسرانه کالس يک و دخترانه

 همسو (1383 عابدی، و احمدی دهنوی،نصوحی) و (2019) 1کان و سزر هایيافته با پژوهش

 است.

 نيا نيترممه از بود. روبرو يیهاتيمحدود با هاپژوهش از یاریبس مانند پژوهش نيا

 و یفیک یهابخش در شدهیآورجمع یهاداده کرد: اشاره ريز موارد به توانیم هاتيمحدود

 یازهاین با یقیدق مطابقت است ممکن و بوده پژوهش انجام زمان به مختص پژوهش یکم

 اين هایيافته بودن محدود پژوهش، اين هایمحدوديت از ديگر يکی باشد. نداشته ندهيآ

 اين از حاصل یهاداده توانینم لذا بود تهران شهر 15 منطقه مدارس آموزاندانش هب مطالعه

 هایمحدوديت ديگر از داد. تعمیم تهران شهر مناطق ديگر آموزاندانش به اطمینان با را تحقیق

 در نشد. فراهم مدرسه معلمان و آموزاندانش والدين با مصاحبه امکان که بود اين پژوهش اين

                                                 
1.Sezer & Can 
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 مدارس و دولتی غیر مدارس و گرفتند قرار پژوهش مورد دولتی مدارس تنها هشپژو اين

 و است دولتی مدارس به مختص تنها پژوهش اين هایيافته و نشد واقع پژوهش مورد خاص

 شود. داده تعمیم منطقه مدارس تمام به تواننمی

 روی رب پژوهش اين مستمر، صورت به و آتی تحصیلی هایسال در شودمی پیشنهاد

 نمود. مقايسه ژوهشپ اين با را شرايط و شده انجام مناطق تفکیک به و تهران شهر آموزاندانش

 به متفاوت و بزرگتر هاینمونه برای را ابزار اين آينده هایپژوهش در شودمی پیشنهاد چنینهم

 سمدار ینب شادکامی وضعیت آينده هایپژوهش در که شودمی پیشنهاد همچنین بست. کار

 گیرد. قرار مقايسه مورد مختلف مناطق مدارس در چنین هم دولتی، غیر و دولتی
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 شادی ایشافز بر مدارس سازی زیبا اثربخشی (.1394) کیوان صالحی، و اکبر علی بومی،سیاه احمدی

 تحقیقات و عاتمطال ملی همايش اولین ،مبارکه شهر متوسطه اول دوره دختر آموزاندانش در

 سروش میاسال تحقیقات و مطالعات مرکز قم، ايران، روانشناسی و تربیتی علوم حوزه رد نوين

 .مرتضوی حکمت

 شادابی ارتقا رویکرد با مدارس باز فضای طراحی معیارهای (.1392) زهرا فوسی، احمدی

 تربیت دانشگاه ارشد،کارشناسی نامهپايان ،اصفهان( موردی نمونه یک )طراحی دختر هنرجویان

 رجايی. شهید یردب

 یهارتمها یارتقا یدرس برنامه مطلوب یالگو یطراح (.1400) آمنه. ،صدر و مرزبان ،منش بياد

 .256-223 (.62)16 .یدرس برنامه مطالعات .ییابتدا دوره آموزاندانش یزندگ

 دبع گیریشکل فرایند مطالعه (.1400) رحیم. ،بدری و فیروز ،محمودی ؛سعیده ،زارع ؛يوسف ،اديب

 168 - 141؛ 16( 63) ،درسیبرنامه مطالعات ت.خدمضمن آموزش در معلمانمشارکت عاطفی

 گیری ياد و شادی در آموزشی فضای ثیرگذاریأت (.1397) قاسم بزم، و حسین فرد، افالکی

 .43-77 (،2)1 ،انسانی علوم مطالعات در نوين دستاوردهای مجله .آموزاندانش

 ديدار. نشر تهران: .آمیخته و کیفی تحقیق روش برای دمهمق (.1395) عباس بازرگان،

 بتداییا مدارس در شادی و نشاط برای مدلی ارائه (.1389) فاطمه زاده،طالب و پريوش جعفری،

 .9-32 (،4)4آموزشی، مديريت و رهبری فصلنامه .تهران شهر

 موزشآ و تحقیقات سسهمؤ انتشارات ،مدیریت یهااندیشه از گلچینی (.1385) سعید مقدم، جعفری

 .اول چاپ مديريت،

 ابتدایی: آموزاندانش ایمدرسه شادکامی سنجش برای ابزاری ساخت (.1398) رضا مهاجر،کمالی

 تهران. دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان ،آمیخته پژوهش روش بهای مطالعه

سنجش  ساخت مقیاس(. 1400) فاطمه ،جعفری و علی ،زادهمقدم ؛کیوان ،صالحی ؛رضا ،مهاجرکمالی

فصلنامه علمی  .تهای به روش پژوهش آمیخآموزان ابتدایی: مطالعهای دانششادکامی مدرسه

 .29-52(. 3)9ی. پژوهش در يادگیری آموزشگاهی و مجاز

 یراهکارها ارائه و ییابتدا مدارس بافت در یشاد مفهوم یبازشناس (.1397) مرضیه کمری،

 خوارزمی. دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان ،مدارس یساز شاداب یاتیعمل
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