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 چکیده

گرو نشاط و شادابی و هیجانات مثبت اوست و  در نوجوانیادگیري انسان و ساماندهی رفتار  
. شکی نیست که یکـی  شود خالقیت، شکوفایی استعدادها در گرو نشاط و انبساط روحی انجام می

مدارس، تشویق نوجوانـان بـه مشـارکت و    ریزي آموزشی  برنامهتربیتی مدیریت و  از وظایف مهم
مناسب به جلب مشارکت  ریزي آموزشی برنامهتوانند با تدوین  تعاون در همه امور است و آنان می

تواند به احسـاس مفیـد بـودن و     آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و این موضوع می دانش
دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود یکی از موارد شاد و با نشـاط زیسـتن   

آموزان متوسـطه   دانشتأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی ، این پژوهش به بررسی است. لذا
 ریـزي آموزشـی   برنامهي شهرستان ساري و ارائه ي راهکار به منظور افزایش شادابی و نشاط در 

آموزان دوره متوسـطه شـهر سـاري بـه تعـداد       دانشجامعه آماري این تحقیق را کلیه پرداخته بود. 
ه از جدول کرجسـی و  تصادفی طبقه اي بود. با استفاد گیري نمونه. شیوه تشکیل دادندنفر  17792
، پژوهشبراي گردآوري اطالعات در این . نفر برآورد گردید s = 376، تعداد نمونه )1970(مورگان

هـاي آمـار    هـا از شـاخص   در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهاز دو روش استفاده گردید. 
هـاي مرکـزي،    توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جهت محاسبه درصدها، محاسـبه شـاخص  

ها و رسم نمودار استفاده شده است. جهت تعمـیم نتـایج،    پراکندگی مناسب، طبقه بندي کردن داده

                                                
 K.Niazazari@gmail.com دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري  .1
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یـک گروهـی اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج        Tه از آزمـون تعیین رابطه بین نظرات طبقه مورد مطالع
 ریزي آموزشی برنامهپژوهش نشان داد که شادابی، نشاط، جنسیت و وضعیت اقتصادي خانواده در 

 آموزان دوره متوسطه مؤثر واقع شده است.  خصوصاً پیشرفت تحصیلی دانش

  
  : هاي کلیدي واژه

  ریزي آموزشی.  آموزان متوسطه و برنامه شادابی، نشاط، پیشرفت تحصیلی، دانش
 

   



  37/ و... نشاط در پیشرفت تحصیلیبررسی تأثیر شادابی و 

  مقدمه
شـود، هـیچ کـس بـه آن وارد      شادي گفتـه مـی   خانهدر بهشت جایی است که به آن « 
شـادابی و  امـروزه   پیامبر اکـرم(ص) » شود مگر آنکه موجب شادي کودکان شده باشد. نمی

 آموزشی ریزي برنامهو  اي در مبحث کیفیت برجستهنشاط فضاي آموزشی نقش و جایگاه 
طوري که شور و شوق به تحصیل، فعال شدن حس کنجکاوي و افزایش خالقیت ه دارد. ب
بـا   محیط آموزشیآنها دارد. ایجاد  آموزشیآموزان ارتباط نزدیکی با وضعیت محوطه  دانش

گـزران و   د سیاسـت هاست که به عنوان یک دغدغه جدي نـز  آموزان سال نشاط براي دانش
مطرح شده است. ایـن مسـأله یکـی از نیازهـاي اساسـی       برنامه ریزان آموزش و پرورش

است، زیرا کودکان بسیار بصـري هسـتند. آنهـا از     مقاطع مختلف تحصیلیآموزان در  دانش
بـه دلیـل افـزایش    محیط و فضاهایی که نشاط و شادابی را القـاء کنـد، لـذت مـی برنـد و      

امکانـات،  . اگـر  هـاي علمـی خواهنـد داشـت     هاي چشمگیري در زمینه تها، پیشرف انگیزه
را  فراگیرانبتوانند حس کنجکاوي  هاي دقیق و متناسب آموزشی ریزي برنامهتسهیالت و 

 و شاداب نشاط آورآنها  براينماید، این محیط به سوي خود جذب  راآنها تحریک کنند و 
خواهد بود. بنابراین الزم است والدین و مربیان و همه دست اندرکاران آموزش و پـرورش  

با نشـاط   ییها را به محیط مراکز آموزشیتا  تالش خود را بکار گیرند، با همکاري و تعامل
براي دسـتیابی  تا پیشرفت تحصیلی آنها ارتقاء یابد.  آموزان تبدیل کنند و جذاب براي دانش

آموزان،  جهت پیشرفت تحصیلی دانش ان هاي مربوط به شاداب سازي مدارسبه تحقق آرم
ــرورش      ــوزش و پ ــام آم ــؤوالن نظ ــدیران و مس ــرش م ــدي در نگ ــوالت ج ــد تح و  بای

 ایجاد نمود.  مطابق با استانداردهاي جهانی هاي آموزشی ریزي برنامه

انی مـردم رو  ها و فشارهاي رو دنیاي صنعتی امروز و پیچیده شدن روابط، میزان ناکامی
کرده است. افراد دیگر به ارضاي نیازهـاي   به افزونی گذاشته و زندگی را به کام برخی تلخ

نیازهـاي قبلـی پـا بـر عرصـه وجـود        ي  اولیه راضی نیستند و نیازهاي جدیدي بر گسـتره 
هاي قبل  آموزان از این قاعده مستثنی نبوده و نسبت به نسل گذاشته است. در این بین دانش

 هـاي نـوین آموزشـی    ریـزي  برنامـه داشته و ملزم بـه رعایـت    تر بر عهده یف پیچیدهتکال
شـود و در   ها باعث دلسردي آنان در حـل مسـائل مـی   ها و ناکامیگاهی شکستباشند.  می

ها کمتـر باعـث بـروز    رسد، شکستشود. به نظر می شده ایجاد می واقع درماندگی آموخته 
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اي بـراي رسـیدن بـه     بینی تجربـه و هر شکست با خوششود  عاطفه منفی در افراد شاد می
هـاي سرشـتی و   اما شادي، خصوصیتی است که تحت تأثیر ویژگی، گرددپیروزي تلقی می

  ). 2010، 1(بین بریجقرار دارد گرایی برونگرایی و  خصوصاً درون شخصیتی فرد
تحت تأثیر تجارب و یادگیري نیـز قـرار دارد. در واقـع شـادي هماننـد       دیگراز طرف 

هـاي   توان آن را از دست داد و یا اینکه بر آن افزود. با اسـتفاده از روش  ثروتی است که می
توان عالوه بـر ایجـاد    ، میفراگیران ریزي آموزشی برنامهو  شادي بخش در جریان آموزش

با بسیاري دیگر از مشکالت از جمله میزان غیبت،  آموز، بخش براي دانش محیطی رضایت 
حوصلگی و کسالت در کالس درس، امراض جسمی و روحی و در نهایـت   دیرآمدگی، بی

مسأله افت تحصیلی، مقابلـه شـود و محیطـی فـراهم شـود کـه امکانـات فراگیـري مـؤثر          
 ریـزي  امـه برنهاي شادي بخـش در   آموز در نظر گرفته شود. لذا توجه به تأثیر روش دانش

  ). 2008، 2(کرافترسد هاي مختلف تحصیلی ضروري به نظر می دوره آموزشی
اسـت و موافـق    امروزهاي نسل  نشاط، تحرك، پویایی، شادابی از ویژگیاز آنجایی که 

خمودگی، سستی، انزوا، بی تحرکـی، غمنـاکی، پژمردگـی،    ، طبع و مقتضیات فطري اوست
. باشـد  مـی و خالقیت و کارآمدي نسـل جـوان    آفت بزرگ و مانع عظیم رشد و شکوفایی

جلوگیري از نشاط و شادابی جوانان و جلوگیري از بروز احساسـات و هیجانـات عـاطفی    
هاي روحی و روانی است. اسالم  آنان، موجب سرخوردگی و بروز بیماري حقارت و عقده

خنـده   دین زیبایی و نشاط و دینی آسان و منعطف است. انبساط روحی، بهجت افزایـی و 
هـاي روحـی و    اي بـراي تخلیـه عقـده     هاي رشد و شکوفایی جوان و زمینـه  رویی از زمینه

ثر در شـکل گیـري   ؤفشارهاي روانی است. نشاط و انبساط روحی، یکـی از متغیرهـاي مـ   
شخصیت مثبت در کودکان و نوجوانان است و بالعکس، اضطراب و تشویش خاطر عامـل  

نشناسـان حالـت شـادي را نتیجـه عمـل هماهنـگ و       روا. ستا مهمی در توقف استعدادها
دانند و معتقد هستند کـه نشـاط و آرامـش     منسجم و سامان یافته همه عواطف یک فرد می

  ). 1386(اسکندري، آورد هاي باروري خرد و اندیشه را به وجود می روحی زمینه

                                                
1. Bin Bridge 
2. Craft 



  39/ و... نشاط در پیشرفت تحصیلیبررسی تأثیر شادابی و 

چنـین  همدر تعریف شـادي  » انگیزش و هیجان«نویسنده کتاب ) 1374(1»مارشال ریو«
منـدي و پیـروزي بـه دسـت      شادي احساس مثبتی است که از حـس رضـایت  «نویسد:  می
شادي یکی از نیازهاي اساسی زندگی و عاملی براي رشد و موفقیت اسـت. نظـام   .» آید می

انگیـز،   کنـد؛ بهـار طـرب    اي است که اسباب شادي را براي انسان فراهم می هستی به گونه
گ، صحنه طلوع خورشید، باران لطیف، پرندگان زیبا و نغمه هاي رنگارن آبشارهاي زیبا، گل

هاي شگفت انگیز جهان، شادي را براي ما بـه ارمغـان    سرایی آنها و بسیاري دیگر از پدیده
هـاي مثبـت و    البته دین ما یعنی دین فطرت و طبیعت، پیروان خود را بـه شـادي  . آورند می

هـا خسـته و افسـرده     ها همانند بدن این دل«: فرماید می )کند. امام علی(ع سازنده دعوت می
هاي زیبـا و نشـاط انگیـز بـراي آنهـا       شوند و نیاز به استراحت دارند، در این حال، نکته می

 ). 2007، 2استیل و کونیگ. »(انتخاب کنید

کنـد کـه    گانه اي را بـراي افـزایش شـادمانی بیـان مـی      اصول چهارده 3»فوردایس«لذا  
 ه است. ) نشان داده شد1در(شکل 

  

                                                
1. Marshall Reeve 
2. Steel and Koenig 
3. Fordyce 



 1392 و تابستان بهار •سوم شماره  •دوم سال  • برنامه ریزي آموزشیمطالعات فصلنامه دو / 40

  جهت افزایش شادمانی» فوردایس«گانه  ): اصول چهارده1(شکل

  

  

  

  

  

  

 
  
 
 
 

   

 زمان حال زندگی در سرگرمی بودن و تر فعال

 ارزش دادن به شادي اولویت و
 

گذراندن اوقات بیشتر در 
 هاي جمعی اجتماعات فعالیت

مولد بودن و انجام کارهاي  ارتباطات نزدیک و صمیمانه
 معنادار سودمند و

 ریزي و سازماندهی بهتر برنامه

 ها دورکردن نگرانی

 کاهش سطح توقعات و آرزوها

 پرورش شخصیت سالم بینی افزایش تفکر مثبت و خوش

پرورش شخصیت اجتماعی 
 گرا وبرون

 خود بودن

 از بین بردن احساسات و مسائل منفی



  41/ و... نشاط در پیشرفت تحصیلیبررسی تأثیر شادابی و 

نیـز   ریزي آموزشـی  برنامهو در  بسیار پایین است ایراننرخ شادي و خنده در مدارس 
ها مـورد   میزان شیوع خنده و توسعه فضاي فرح بخش در آموزشگاهندارد.  اي ویژهجایگاه 

گفـتن از شـادي قـدري      در جامعه و مدرسه فاقد شادي، سخن. مهري قرار گرفته است بی
بود. یکی از مشـکالت هـر جامعـه غفلـت از شـادي و نشـاط و در نتیجـه        مشکل خواهد 
(جعفري مقـدم،  هاي مختلف روانی از قبیـل اضـطراب و افسـردگی اسـت     افزایش بیماري

1385 .(  
آمـوزان خصوصـاً در    کنـد و در پرتـو آن دانـش    با شادي و نشاط زندگی معنا پیدا می 

هـاي ترقـی را    هـاي سـلوك و پلـه    و قله توانند خود را ساخته دوران نوجوانی و جوانی می
آفـرین در آن   اي است که عناصر شـادي  جامعه، زنده و پویا علمی چاالکانه بپیمایند. جامعه

هاي مختلف آن، راهکارهایی جهت شادابی و  نظام آموزشی ریزي برنامهو در  فراوان باشد
که وظیفـه آمـوزش و    رسید نظر می  در گذشته بهآموزان طراحی و تنظیم گردد.  نشاط دانش

امـا چنـین   ، بتواننـد امـرار معـاش کننـد     تنهااي فارغ التحصیل است که  پرورش تولید عده
هـاي آمـوزش و پـرورش ایـن      نظـام هاي آموزشی  ریزي برنامهنماید که در قرن جدید  می

« مرحله را پشت سر گذاشته و سرلوحه تعلیم و تربیت در یک جمله خالصه شده اسـت؛  
پس باید معتقد باشیم که درحقیقت رشـد  ». آموزان بیاموزیم دن را به دانششوق زندگی کر

تـر کـردن و    توان خوشایند کردن، سـالم  بایدمعلمین است.  پایدار ما در گرو شادي پایدار
پس باید بکوشیم تا عشق، جرأت، ایمان، ». هاي آموزشی را کسب کنند بارورتر کردن محیط

را در خویشتن، همکاران،  و نشاط و پویایی در کار و رفتار امید و اعتماد، اعتدال در کارها
ها و کودکان و نوجوانان گسترش دهیم و با هم شادي و سالمت به ارمغان آوریم و  خانواده

  ). 1990، 1سلیگمن(براي سعادت بشر تالش کنیم
. ترقی هر کشوري رابطه مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولـوژي آن کشـور دارد  

. شود مگر این که افراد متفکر و خالق تربیـت شـده باشـند    پیشرفت علمی نیز حاصل نمی
که در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر  پیشرفت تحصیلی ضمن این

آمـوزان و   دانـش . شـود  به یافتن شـغل و موقعیـت مناسـب و در نتیجـه درآمـد کـافی مـی       
ي احترام به  لی برخوردارند، خانواده و جامعه با دیدههاي تحصی دانشجویانی که از موفقیت

                                                
1. Seligman 
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هـا   آنان می نگرد و در جامعه با روحیه و نشاط بیشتري حضور خواهند یافت و درکنار این
شود کاسته خواهـد   هاي گزافی که از افت تحصیلی، تحمیل آموزش و پرورش می از هزینه

ظار آموزشی برآورده شود، سازمان که اگر سطح مورد انت یعنی این 1»پیشرفت تحصیلی«. شد
تر خواهد  نزدیک ریزي آموزشی برنامهآموزش و پرورش به اهداف از پیش تعیین شده در 

  . شد(همان منبع)
یعنی افزایش میـزان یـادگیري، افـزایش سـطح نمـرات و قبـولی       » پیشرفت تحصیلی«
توان در سه  ا میپیشرفت تحصیلی ر عوامل مؤثر بر. آموزان در دروس و پایه تحصیلی دانش

ارتباط با مدرسه به ایـن دلیـل نیـز کـه     در نظر گرفت.  2»فردي، خانوادگی، آموزشی«سطح 
و نیازهـاي   ریـزي آموزشـی   برنامـه ، گـردد تـا والـدین از وضـعیت تحصـیلی      موجب می

فرزندانشان بهتر و بیشتر آگاه شوند و اطالعاتی را بدست آورند که براي ارائه نقش تربیتی 
ی کـافی بـا نیازهـاي    یاده الزم و ضروري است. برخی والدین به دلیل عدم آشـنا بهتر خانو

هاي سنی فرزندانشان در سنین مختلف و عدم اطـالع از وضـعیت تحصـیلی     واقعی ویژگی
توانند نقش هاي نظارتی و حمایتی خود را به طرز صحیحی اجرا نمایند و نه تنها  نمی آنان

بلکه روز به روز از فرزندان خود نیز ، شوند خود میموجب بروز افت تحصیلی در فرزندان 
گیرند. ارتباط مستمر با مدرسه و شرکت منظم  به دلیل عدم شناخت کافی از آنان فاصله می

ی یدر جلسات انجمن اولیاء و مربیان و شرکت در کالس هاي آموزشی مناسب براي آشـنا 
ریـزي   برنامـه و آشـنایی بـا    ها و نیازهاي فرزندان در دوره هـاي سـنی مختلـف    با ویژگی
راهکـار مناسـبی اسـت بـراي تقویـت بعـد نظـارتی و حمـایتی         این گروه سنی،  آموزشی
(هاشمی رکاونـد،  ها قرار گیرد ها در برابر فرزندان که امیدواریم مورد توجه خانواده خانواده
  ). 288، ص1377

خصـوص   گیري تمدن بشري، متفکران بزرگ بـه بحـث و گفتگـو در    زمان با شکل هم
آل خود را در ثروت، برخی  برخی از افراد، ایده. اند حیات انسانی و زندگی مطلوب پرداخته

همـه ایـن افـراد از    . بینند در داشتن روابط پرمعنا و برخی دیگر درکمک به افراد نیازمند می
لحاظ شرایط و ظواهر بیرونی با یکدیگر متفاوت اند، اما از یک احساس تندرسـتی ذهنـی   

                                                
1. Achievement 
2. Individual, Family, Educational 
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برخوردارند. درصورتی که افراد از شرایط زنـدگی راضـی بـوده، مکـرراً عواطـف      مشترك 
شود کـه از   می  مثبت را تجربه نمایند و بالعکس عواطف منفی کمتري را تجربه کنند، گفته

یکی از نیازهایی که نوجوانان را به خـود مشـغول   تندرستی ذهنی باالیی برخوردار هستند. 
باشد. برخی از نوجوانان در انتخاب  براي زندگی آینده شان میانتخاب کار و پیشه ، دارد می

شغلی داشته باشند به هر  بلکه براي آنکه صرفاً، شغل، هدف مشخصی را دنبال نمی نمایند
  . (همان منبع)کاري دست می زنند

به کارهایی ابراز عالقه می نمایند که از استعداد و توانشان خـارج   نوجوانانگروهی از 
 دهند که با امکانات بـدنی و روانـی   گروهی دیگر به مشاغلی دلبستگی نشان می باشد و می

توانـا و باتجربـه   ، دانـا ، شان سازگاري ندارند. در این سرگشتگی هـا تنهـا مربیـان دلسـوز    
کننـد کـه برایشـان همـراه امیـد، موفقیـت و        نوجوانان را به انتخاب مشاغلی راهنمایی مـی 

هاي همسن و مورد عالقه نوجوانـان   همکاري با گروه خوشبختی باشد. ایجاد فرصت براي
باشد. نوجوانـان از   باالیی برخوردار می ریزي آموزشی برنامهو پرورشی ، از اهمیت تربیتی

کنند و همین امر در پویایی و  احساس اهمیت می، که خود را افرادي مفید و مؤثر ببینند این
  ). 157، ص1384(کریمی، سالمتی آنان کارساز خواهد بود

آمـوزان   ، معلم بسیار فعـال و دانـش  ریزي آموزشی برنامهمعمول آموزش و  رویکرددر 
نقش منفعلی دارند. این حالت بیشتر در زمینهادگیري دانش و اطالعـات کـاربرد دارد، امـا    
وقتی یادگیري مهارتی خاص مورد نظر است، که باید اطالعات در عمل مورد استفاده قرار 

توان از طریـق   مدنظر است و می نوین ریزي آموزشی برنامهبگیرد، شیوه آموزشی مدرن و 
هاي  ها به آموزش مهارت ها و آموزشگاه نمادهاي مختلف مثل: آموزش و پرورش، دانشگاه

آمـوزان   زندگی همت گماشت تا شاهد کاهش تراکم جمعیـت کیفـري باشـیم. اگـر دانـش     
هــاي زنــدگی را بیاموزنــد، هیچگــاه مرتکــب رفتارهــاي هنجــار شــکن نخواهنــد  مهــارت

  . )1384، 1شد(هافمن
هاي شادابی تحصیلی یـک مدرسـه و نشـاط را در یـک      تواند نشانه اي زیر میه ویژگی

توانـد جهـت    معلم مـی  :2گري پرسش. 1جامع به همراه داشته باشد:  ریزي آموزشی برنامه

                                                
1. Hoffman 
2. Inquiry 
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افزایش اطالعات خود از همه منابع در دسـترس از جملـه مبادلـه اطالعـات بـا همکـاران       
استفاده کند. ارتباط بـا سـایر محافـل از جملـه      ریزي آموزشی برنامه در آموزشگاهی خود

توانـد   محافل دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و یا شرکت در همایش هاي تعلیم و تربیتـی مـی  
هاي مـرتبط، مجـالت، مقـاالت     کتاب :منابعی مانند :1افزایش مطالعه. 2ثر باشد. ؤبسیار م

افزایش اطالعات تجربـی  . 3هاي اطالعاتی و نمایه هاي اسنادي  جدید، مراجعه به سایت
هاي آموزشـی و دوره هـاي ضـمن     شرکت در همایش هاي علمی، کارگاه :2و مشاوره اي

هایی هم مهارت معلمین  هایی مناسبی براي این مورد هستند. چنین فرصت خدمت، فرصت
 مهارت استفاده از دهد و هم تعامالت مشاوره اي و افزایش می ریزي آموزشی برنامهدر  را

نظر،  دهد. بهره گیري از یک قالب استاندارد در روش مورد را افزایش می دیگرانتجربیات 
  . )1386، 3هاتوس(کند ها و نیز شیوه مشارکت آنها را آسان تر می مقایسه بین روش

 مد و مقدمه الزمـی بـراي خـط   آل عمومی، پیش درئبدین ترتیب مدیریت تفکر و مسا
اوضاع و احـوال را   و مدد آن است که شرایط گذاري به شیوه اقتضایی است. زیرا به مشی

را در مقابل آن برگزیـد.   در مدارس ریزي آموزشی برنامه شیوه مناسب و شناختتوان  می
ریـزي   برنامـه و  ل عمـومی یـادگیري  ئباید به این نکته مهم توجه کرد که در مدیریت مسا

انفعـالی نشـان    ، آگاهی از مشکالت به معناي تسلیم شدن، قبول کردن و واکـنش آموزشی
اداره آنهاسـت. معلـم    ل وئبلکه کوششـی بـراي شـناخت مسـا    ، دادن در مقابل آنها نیست

ل یادگیري، صرفاً نقش مخالف یا پذیرنـدگی و تسـلیم را   ئتواند در مقابل مسا اثربخش می
طور فعـال برخـورد نمایـد. مـدیریت     ه کند یا آنکه به استقبال مشکالت رفته با آنها ب ءایفا

بلکـه بـا ایـن    ، هددل می پردازد نه این عنوان که به تغییرات تن درد ئشناخت مسا تفکر به
هدف که تغییرات را جهت داده براي آنها پاسخی مناسب و سـازنده در جهـت مسـؤولیت    

ـ  ، مناسـب  ي یک شـیوه  خود بیابد. بدین ترتیب و با استفاده از طـور واقعـی   ه مشـکالت ب
فراگیر منعکس شده، از احساس بی تفـاوتی   جامعهشوند و انتظارات و توقعات  شناخته می

  . می یابند و بی نقشی آنان کاسته شده و آنان نیز خود را در روند فراگیري مهم و مؤثر

                                                
1. Study Increase  
2. Increasing Empirical Information and Advice 
3. Hatus 
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معتقـد اسـت مدرسـه بایـد خودکـاري      ، متفکر بـزرگ مسـائل تربیتـی   ، 1»جان دیویی«
تبعیـت و فرمـانبرداري باشـد و     تنهـا اساس کـار مدرسـه نبایـد    . کندآموز را تشویق  دانش

آموز بتواند به پرورش خالقیت بپردازد. در صورتیکه در  مقررات را مدار قرار ندهد تا دانش
هاي خالق یادگیرندگان بـه   حال حاضر مشکل اساسی مدارس این است که در آنها اندیشه

گیرند، بلکـه مـورد ایـراد و سـرزنش      قرار نمی تنها مورد تشویق  سبب غیرمعمول بودن، نه
توانـد   آموزان به خاطر داشـتن رفتـار و افکـار غیرقـالبی، مـی      سرزنش دانش. شوند واقع می

هاي تفکر خالق و توانایی کشف مسائل تازه را در همان روزهاي نخسـتین آمـوزش    ریشه
وسـعه دهـیم و امکـان    آمـوزان را ت  اي در آنها بخشکاند. اگر بخواهیم خالقیت دانش مدرسه

بروز استعدادهاي بالقوه را در آنان فراهم سازیم، باید در جـو حـاکم بـر محـیط آموزشـی      
آموزان انتظار داشت که از جاي خـود تکـان    توان از دانش تجدیدنظر کنیم. براي مثال، نمی

شان از یک الگوي واحد پیروي کنند،  نخورند، در طرز نشستن، حرف زدن و لباس پوشیدن
ان پاسخی را به سؤاالت بدهند که از نظر معلم تنها پاسخ صحیح است و در عین حـال  هم

نظمی در مدرسه حـاکم باشـد،    ومرج و بی خالق هم باشند. البته منظور این نیست که هرج
زیرا الزمه هر آموزشی نظم است. هدف برقراري نظم و مقررات قابل انعطاف است یعنـی  

(همان و جزئیات رفتار و گفتار را تحت تـأثیر قـرار ندهـد    نظم مربوط به مسائل کلی باشد
  . منبع)

از جـوي مناسـب و     جویانـه و غیرقابـل انعطـاف    اگر مدرسه بـه جـاي جـوي سـلطه    
تواند به ارائه  کننده برخوردار باشد، هم معلم با احساس امنیت و آسودگی خیال می حمایت

آموزان با اعتماد به نفـس   و هم دانشثر بپردازد ؤجدید و م ریزي آموزشی برنامه و ها طرح
پردازند. امروزه در دنیا یکی از مباحثی  هاي خالق می و ایمنی روانشناختی به انجام فعالیت

فکـر  «شـود، یـادگیري چگونـه     یادگیري به شدت روي آن تأکید مـی و  که در امر یاددهی
چه یـاد  «ز حد به گاهی توجه بیش ا». چه یادگرفتن«است، نه » یادگرفتن«و چگونه » کردن

بـه  ، آموزان انباشته کنیم شود از نظر کمیت مفاهیم زیادي را در ذهن دانش سبب می  »گرفتن
دهیم آن هم به مقدار زیاد که ناچارند مازاد آن را دور بریزنـد و تـوجهی بـه     آنها ماهی می

                                                
1. John Dewey 
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چگونگی یاد گرفتن آنها و مفید بـودن مـواد آموختـه شـده بـراي زنـدگی حـال و آینـده         
  ). 1386(اسکندري، آموزان نداشته باشیم انشد

آموزان دوره راهنمایی بر اساس ادراك  پیش بینی شادمانی دانش )1390غالمی و چاري(
تعامل معلم و خودکارآمدي مورد بررسی قـرار گرفـت. نتـایج     نحوهآنها از انتظارات معلم، 

آموزان و انتظارات معلم به صـورت   حاکی از آن بود که برخی از ابعاد تعامل معلم و دانش
مستقیم قدرت پیشی بینی شادمانی را دارند و نیز برخـی از ایـن ابعـاد پیشـی بینـی کننـده       

  مستقیم خودکارآمدي هستند. 
) با ارائه مدلی نشـاط و شـادي در مـدارس ابتـدایی شـهر      1389(جعفري و طالب زاده

تهران را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج به دست آمده از دیدگاه معلمان و مـدیران بـه   
اجتماعی، فـردي و آموزشـی در شـادي و نشـاط      –ترتیب اهمیت، عوامل فیزیکی، عاطفی

  د. مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران مؤثر شناخته شدن
سنجش میـزان و عوامـل مـؤثر بـر شـادي دانشـجویان       ) 1389فضل الهی و همکاران(

داد که  تجزیه و تحلیل اطالعات نشان را مورد تحقیق قرار دادند.  پردیس قم دانشگاه تهران
میزان شادي دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران در سـطح مطلـوب بـوده و بـین میـزان      

مدیریت، حقوق و فقه و فلسفه تفاوت معنـی داري وجـود   هاي  شادي دانشجویان دانشکده
دارد، اما بین میزان شادي دانشجویان دختر و پسر و مقاطع مختلف کارشناسی وکارشناسی 
ارشد تفاوت معنی داري مشاهده نشد. همچنین شش عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شـادي  

. تعامـل بـین دانشـجو و    1:بنـدي شـدند   دانشجویان شناسایی شد که به ترتیب زیر اولویت
. مشارکت دانشـجو  4. جو سازمانی حاکم بر دانشگاه؛ 3. امکانات رفاهی دانشگاه؛ 2استاد؛ 

هاي  . عضویت در گروه6هاي تدریس و ارزشیابی استادان؛  . شیوه5هاي کالسی؛  در فعالیت
  خاص(ورزشی، فرهنگی، مذهبی و...). 

هـاي تقویــت آن در مــدارس   و راهبررســی میـزان نشــاط و شــادابی  )1389سـرهنگی( 
را سنجیده اسـت. نتـایج نشـان داده اسـت کـه       راهنمایی و متوسطه شهري استان کردستان

هاي هاي جدایی ناپذیر زندگی و به ویژه یکی از جنبهشادي و نشاط به عنوان یکی از جنبه
  شود.  ضروري تحصیل در آموزش و پرورش تلقی می
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قش دانشگاه در ایجاد عوامل مؤثر بر شـادي را مـورد   ) ن1388زارعی متین و همکاران(
کنند باعث افزایش تمرکـز   بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که افرادي که شاد زندگی می

شـوند و در هنگـام مواجـه بـا مشـکالت و شـرایط نـاگوار         خود شده و همیشه موفق مـی 
اه و مؤثر آن مشکالت را حـل  هاي کوت توانند با صرف حداقل انرژي و با استفاده از راه می

هـاي   کنند و کمتر دچار سردرگمی و پریشانی شـوند. شـادي و نشـاط نـه تنهـا در پدیـده      
کنـد بلکـه بـه تنهـایی در فراینـدهاي شـناختی ماننـد         اجتماعی مانند روابط فردي نفوذ می

  حافظه، یادگیري، حل مسأله و انعطاف پذیري فکري نیز اثر می گذارد. 
منبع کنتـرل کـه داراي دو بعـد درونـی و     در تحقیقاتش نشان داد که )1385محمودپور(

بیرونی است و بنابر فرضیات راتر، افرادي که داراي منبع کنترل درونی هستند، معتقدند که 
اعمالشان نقش عمده اي در به حداکثر رساندن برون دادهـاي بـد یـا خـوب دارد و افـراد      

کنند برون دادهاي بد یا خوب ارتباطی بـا رفتـار   داراي داراي منبع کنترل بیرونی، فکر می 
  آنها ندارد.  
متغیـر جنسـیت، درسـتی     6 تنهاپیش بین  متغیر 16از میان )نشان داد که 1383سمري(

انجام تکلیف، تحصیالت مادر، انگیزه پیشرفت، سن دانش آموز و درگیري والدینی در امـر  
  . آموزان دارند ضرایب معناداري براي پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش شادابی و هیجان

جنسـیت   با ارتباط منظر از شادي "عنوان تحت تحقیقی در )2010همکاران( و 1ماهون
 نظر از تفاوتی دختران و پسران بین که یافت دست نتایج این به "رشد اوایل در سالمت و

 سـالمتی  متغیرهـاي  و شادي بین معناداري مثبت تفاوت که درصورتی، ندارد شادي وجود

  داشت.  افراد وجود تمام براي
 تعامالت در شادي و میان فردي فرهنگ، ادراکات "عنوان با )2010(همکاران و اویشی

 شادي به شخصیت فرد، منجر مهم هاي جنبه بر تأکید که داد دادند، نشان انجام " اجتماعی

 . گردد شخصیت، پدیدار می مختلف هاي جنبهدر  فرهنگی هاي شود و تفاوت وي می

التعلیم  سالمت رفتار در کودکان واجب ") در پژوهش خود تحت عنوان2009کولیت کلی(
   "2006ایرلند 

                                                
1. Mahon 
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 به احسـاس  آموزان اجتماع، دانش و خانواده، مدارس باالي حمایت اثر در که دریافت

آنهـا   در خودآگاهی و یاستقالل، شایستگ حس و یابند می دست فردیت و شکوفایی خود
  یابد.  می توسعه

مـدارس شـاد مسـاوي اسـت بـا       ") بـا عنـوان   2008پژوهش میلر به نقل از رایـدین( 
کند که مدارس داراي سه جزء اساسی براي خلق یک مدرسه شاد اسـت.   بیان می "موفقیت

و  آنها مکانی را می سازند که کودکان با دوستانشان باشـند، دانـش جدیـد را یـاد بگیرنـد     
ریزي را بیابند و نیـز محـیط فیزیکـی خوشـایند و      مهارت رویا داشتن، رشد کردن و برنامه

  مطلوب در ساختن یک مدرسه شاداب بسیار مهم است. 
به این نتایج دست یافت کـه اصـولی از قبیـل     "شادمانی در مدارس ") در 2008ولک(

، جذاب کردن فضاي مدرسه، آموزان، قرار دادن زمانی براي بازي جلوه نمایی کارهاي دانش
هاي ورزشی و هنري شادي بیشـتري را   هاي خوب براي خواندن، ایجاد کالس وجود کتاب

  آموزان براي رفتن به مدرسه می افزاید.  به دانش
هاي تکنولوژي محور در آموزش و تـأثیر آن در افـزایش    ) تأثیر روش2006(1ریچ جان

مورد بررسی قرارداد. او در این پژوهش به نتایج جالبی رسید از جمله  تحصیلی را پیشرفت
هـاي تـدریس بـر پایـه فنـاوري روز دنیـا باعـث تقویـت انگیـزه           که اسـتفاده از روش  این

  آموزان ابتدایی شده است.  دانش
آموزان را مـورد بررسـی    ) تأثیر نظام آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش2005(2کوزما

آمـوزان   ه این نتیجه رسید که نظام آموزشی پویا باعث عدم افت روحیه دانـش قرار داده و ب
  شود.  می

و پیشینه در این پـژوهش، ایـن فرضـیات مـورد بررسـی قـرار        نظريبا توجه به مبانی 
  گرفت:

  آموزان رابطه وجود دارد.  بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش .1
  آموزان رابطه وجود دارد.  بین شادابی و نشاط و جنسیت دانش .2
 آموزان رابطه وجود دارد.  بین شادابی و نشاط و وضعیت اقتصادي خانواده دانش .3

                                                
1. Rechjan 
2. Kouzma 



  49/ و... نشاط در پیشرفت تحصیلیبررسی تأثیر شادابی و 

  شناسی پژوهش روش
است. نوع تحقیق کـاربردي اسـت، زیـرا     پیمایشیروش این پژوهش توصیفی از نوع  

قابـل اسـتفاده    ریـزي آموزشـی   امـه برننتایج در وزارت آموزش و پرورش و به خصوص 
آموزان دوره متوسطه شـهر سـاري بـه تعـداد      دانشجامعه آماري این تحقیق را خواهد بود. 

نفر به عنـوان نمونـه در ایـن پـژوهش      376تشکیل داده بودند که از این تعداد  نفر 17792
ماده اي  29مشارکت داشتند. ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد 

اي) بوده است.  گزینه 4عبارت  29(روش نمره گذاري این آزمون شامل 1شادکامی آکسفورد
هاي آمار توصیفی شامل: محاسـبه   ها از شاخص یل دادهدر این پژوهش جهت تجزیه و تحل

ها و رسـم   هاي مرکزي، پراکندگی مناسب، طبقه بندي کردن داده درصدها، محاسبه شاخص
  یک گروهی استفاده شده است.  Tنمودار و آمار استنباطی شامل: آزمون

 ها    نتایج و یافته

باشـد یـا خیـر؟ و     برخوردار مـی ها از سطح نرمال که آیا نظرات آزمودنی به منظور این
ها از چه نوع قواعد و آزمون پارامتریـک یـا ناپارامتریـک    که جهت تجزیه و تحلیل داده این
» 2کولموگـوروف اسـمیرنوف  «الوصف آزمون نرمالیته بر اسـاس آزمـون  گیري شود، مع بهره

  انجام شده است. 
  »کولموگوروف اسمیرنوف«): آزمون 1جدول(

  نتیجه آزمون p-value  اي قابلهي مها سبکي ها مقیاس
  نرمال  69/0  آموزان رابطه شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش

 نرمال  67/0  آموزان رابطه شادابی و نشاط و جنسیت دانش

 نرمال  65/0  رابطه شادابی و نشاط و وضعیت اقتصادي خانواده 

باشد.  بیشتر می 01/0از سطح معنی داري  p-valueدر تمامی متغیرهاي تحقیق، مقدار 
که تمامی متغیرهاي تحقیق نرمال بوده اند. بنابراین، بـراي    لذا این نتیجه حاصل شده است

  بررسی سؤاالت و فرضیه هاي تحقیق از آزمون هاي ناپارامتریک استفاده شده است

                                                
1. Oxford 
2. Kolmogorov-Smirnov      
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وجـود دارد.  آموزان رابطـه   دانش تحصیلیبین شادابی و نشاط و پیشرفت  فرضیه اول:
که آموزان زمانی رابطه وجود خواهد داشت  بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش

  باالتر باشد. به اندازه کافی )، 141نمره برش(از متغیر میانگین نمره 
  ): آماره هاي متغیر افزایش قدرت یادگیري2جدول(

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  متغیر
  376  18. 11  26/182  پیشرفت تحصیلی

شود، میانگین نمره از نمره برش بیشـتر اسـت    از جدول فوق مالحظه می کهطور  همان
باشد تا تفاوت مشاهده شده در اثر خطاي اندازه گیري و  بیشتراما باید به اندازه کافی از آن 

یک گروهـی اسـتفاده    Tیا تصادفی نباشد و براي تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون 
  کنیم.  می

 141با نقطه برش  گروهییک  Tآماره هاي آزمون  ):3جدول(

 tم  متغیر
  مقدار بحرانی

 tب 
  تعداد
N 

  درجه آزادي
df 

  αسطح معناداري 

  000. 0  375  376  010/2  145/3  پیشرفت تحصیلی
) و درجـه  α=01. 0(درصـد  99) در سـطح اطمینـان  tم =145/3محاسبه شـده(  Tچون 

 شـود کـه   معلـوم مـی  ، بنابراین. است زرگتر) بtب=010/2(جدول بحرانی Tاز  375آزادي 
) به طور معناداري بیشتر است و به همین دلیل 141متغیر از میانگین(26/182میانگین نمره 

  آموزان رابطه وجود دارد.  بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان رابطه وجود دارد. بین شادابی  بین شادابی و نشاط و جنسیت دانش فرضیه دوم:

متغیر از نمـره  میانگین نمره خواهد داشت که آموزان رابطه وجود  و نشاط و جنسیت دانش
  باالتر باشد. به اندازه کافی )، 141برش(

  آموزان ): آماره هاي متغیر جنسیت دانش4جدول(
  دادتع  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  376  38/28  8/178  آموزان جنسیت دانش
شود میانگین نمره از نمره برش بیشتر است، امـا   طور که از جدول فوق مالحظه می همان  

تا تفاوت مشاهده شده در اثر خطاي اندازه گیري و یا  باشدباید به اندازه کافی از آن بیشتر 



  51/ و... نشاط در پیشرفت تحصیلیبررسی تأثیر شادابی و 

یـک گروهـی اسـتفاده      Tتصادفی نباشد و براي تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون 
  کنیم.  می

 141با نقطه برش  گروهییک  Tهاي آزمون  آماره): 5جدول(

 tم  متغیرها
  بحرانی مقدار

 tب 
  تعداد
N 

  آزادي درجه
df 

  αسطح معناداري 

  000. 0  376375  576/2  009/6  آموزان جنسیت دانش

) و درجـه  α=01. 0(درصـد  99) در سـطح اطمینـان  tم =009/6محاسبه شـده(  Tچون 
  جدول بحرانی  T از 375آزادي 

از  8/178میـانگین نمـره    شـود کـه   معلـوم مـی  ، بنـابراین . اسـت  زرگتر) بtب=576/2(
آموزان  بین شادابی، نشاط و جنسیت دانش) به طور معناداري بیشتر است، لذا 141میانگین(

  رابطه وجود دارد.  
آموزان رابطه وجـود   : بین شادابی، نشاط و وضعیت اقتصادي خانواده دانشفرضیه سوم

آمـوزان زمـانی رابطـه وجـود      بین شادابی و نشاط و وضعیت اقتصادي خانواده دانش. دارد
  باالتر باشد. به اندازه کافی )، 141متغیر، نمره برش(میانگین نمره خواهد داشت که 

  ): آماره هاي متغیر وضعیت اقتصادي خانواده6جدول(
  تعداد  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  376  95/14  97/188  وضعیت اقتصادي خانواده
شود میانگین نمره از نمره برش بیشـتر اسـت،    طور که از جدول فوق مالحظه می همان

اما باید به اندازه کافی از آن بیشتر باشد تا تفاوت مشاهده شده در اثر خطاي اندازه گیري و 
یک گروهـی اسـتفاده    Tیا تصادفی نباشد و براي تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون 

  کنیم.  می
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 141با نقطه برش  گروهییک  Tآماره هاي آزمون  ):7ل(جدو

 tم  متغیرها
  مقدار بحرانی

 tب 
  تعداد
N 

  درجه آزادي
df 

  αسطح معناداري 

  000. 0  376375  321/2  111/9  اوقات فراغت
) و درجـه  α=01. 0(درصـد  99) در سـطح اطمینـان  tم =111/9محاسبه شـده(  Tچون 

 شـود کـه   معلـوم مـی  ، بنـابراین . است زرگترب )tب=321/2(جدول بحرانی Tاز 375آزادي 
زرگتـر اسـت و لـذا بـین     ب) به طور معنـاداري  141متغیر از میانگین( 97. 188میانگین نمره

  . آموزان رابطه وجود دارد شادابی و نشاط و وضعیت اقتصادي خانواده دانش
 بندي بحث و جمع

طه وجود خواهد داشت آموزان زمانی راب بین شادابی و نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش
محاسـبه   Tچـون  بـاالتر باشـد.   به اندازه کافی )، 141نمره برش(از متغیر میانگین نمره که 

جـدول   Tاز  375) و درجه آزادي α=01. 0(درصد 99) در سطح اطمینانtم =145. 3شده(
متغیر از 26/182میانگین نمره  شود که معلوم می، بنابراین. ) بیشتر استtب=010. 2(بحرانی

بـین شـادابی و نشـاط و    ) به طور معناداري بیشـتر اسـت و بـه همـین دلیـل      141میانگین(
نتایج بـه دسـت آمـده بـا نتـایج تحقیـق       آموزان رابطه وجود دارد.  پیشرفت تحصیلی دانش

ــاران(  ــاهون و همک ــر(2010م ــاري( 2008)، میل ــی و چ ــین و  )، 1390)، غالم ــی مت زارع
ــرهنگی()، 1388همکــاران( ــب زاده()، 1389س ــري و طال ــمري)، 1389جعف و  )1383(س
  این فرضیه دارد.  تأیید) همسو بوده و نشان از 1389سرهنگی(

داشتنی تأثیر زیادي در شکوفایی استعدادها، خالقیت،  شک فضاي شاداب و دوست بی 
دلـی   زنـده ، سـالمت و  پیشـرفت تحصـیلی، کـارایی   و خـالق،   پویـا  ریزي آموزشی برنامه
آمـوزان   نشاط موجب باروري جسم و اندیشه کودکان و دانـش  دارد، مدرسه باآموزان  دانش

به زندگی امیدوار است و براي رسیدن بـه اهـداف     انسان شاداب، پویا و پرتحرك. شود می
تحـرك، احسـاس    و بـی  برعکس انسان افسرده و اندوهگین ، کند خود سرسختانه تالش می

برابر مشکالت، ناتوان و عـاجز اسـت و الزمـه     کند و در خستگی، درماندگی و ناامیدي می
یر نگرش و نگاه نو و جدید اولیا و مربیـان مدرسـه در   ینشاط، تغ تحقق و ایجاد مدارس با

که فضاي زیبا و شـاداب تـأثیر    خصوص زیباسازي و بهسازي فضاي آموزشگاه است چرا



  53/ و... نشاط در پیشرفت تحصیلیبررسی تأثیر شادابی و 

. و معلمـان دارد  آموزان پیشرفت تحصیلی و روحیه دانشو  ریزي آموزشی برنامهزیادي در 
آگاهی و مشـارکت فکـري، فرهنگـی و مـادي      تجربه نشان داده است که در هر جا اولیا با

ریـزي   برنامـه  دررونـد پیشـرفت تحصـیلی و فعالیـت     ، اند خود در مدرسه مشارکت کرده
مدیر مدبر بـا ایجـاد   . تري برخوردار شده است مدارس از جایگاه بهتر و مطلوب آموزشی

گروهـی، اعتمادسـازي و ایجـاد جـو       صمیمیت موجبات افزایش روحیه فضایی سرشار از
پـذیري در   مدیر مدرسه با ایجاد روحیه مشارکت. آورد عاطفی، دوستانه و شاد را فراهم می

تواند جو عاطفی و شادي  مدرسه می ي آموزان در اداره آموزان، معلمان و اولیاي دانش دانش
آمـوزان زمینـه ارتقـاي کیفیـت      ابل میان معلمان و دانشایجاد کند و با ایجاد جو احترام متق

مندي را در مدرسه به وجود  ثمربخش و احساس رضایت ریزي آموزشی برنامهو  آموزشی
 د. آور می

میـانگین  خواهـد داشـت کـه     آموزان رابطه وجود و نشاط و جنسیت دانش شادابیبین 
 =009. 6محاسبه شده( Tچون اشد. باالتر ببه اندازه کافی )، 141متغیر از نمره برش(نمره 

. 2(جـدول بحرانـی   Tز ا 375) و درجـه آزادي  α=01. 0(درصـد  99) در سطح اطمینانtم
)به 141از میانگین( 8. 178میانگین نمره  شود که معلوم می، بنابراین. ) بیشتر استtب=576

آموزان رابطـه وجـود    بین شادابی و نشاط و جنسیت دانشطور معناداري بیشتر است و لذا 
متــین و ، )1380(، روحــانی)1381(نتــایج بــه دســت آمــده بــا نتــایج تحقیــق نیســیدارد. 

) همسـو بـوده و نشـان از    2010)، ماهون و همکاران(2009کولیت کلی()، 1388همکاران(
  این فرضیه دارد.  تأیید

تواند بـا توجـه صـرف بـه      کت کند، نمیکوشد تا در جهت توسعه حر اي که می جامعه
ها به توسعه مطلوب دست یابـد و البتـه در ایـن     عوامل مادي و بدون توجه به تعالی انسان

در صورت درك هویـت و شـان واالي زن و   . میان حضور زن در روند توسعه الزامی است
تعـالی   هاي انسانی بی شک در رسیدن بـه ایـن   با توجه به اصل تساوي و برابري در ارزش

پیشگام خواهند بود. بخشی که هم اسالم به عنوان تساوي حقوق و تشابه آن در مـورد زن  
و مردم طرح است در مباحث جامعه شناختی و حقوقی نیز با همین محتوا مطرح اسـت و  

شود، مگر در هویت متفـاوت آن دو بـه    آن این است که حقوق برابر زن و مرد توصیه نمی
که زنان و دختران جوان در معرض توجهات دیگران قـرار دارنـد و    زمانید. عنوان زن و مر
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قضاوت در مورد آنها بیش از مردان بر اساس ظاهرشان است، دختران باید موازنه قدرت را 
در ارتباط با هویت بدنی شان تغییر دهند، آنها باید همه این مسائل را در محیط شخصی و 

اگر نتوانند از عهده ي آن برآیند، باید . ر مدیریت کننداجتماعی چالش انگیز، دشوار و متغی
بر الگوهاي خشک رفتاري منطبق شوند که همانند گذشته بر زنـدگی شـان چیـره خواهـد     

بنـابراین، در یـک چـارچوب    . شد، به جاي آنکه بر الگوهاي سنتی تسلط و چیرگی بیابنـد 
اعی مستقل و خیره سنتی که توان براي جلوه گر شدن این هویت اجتم اخالقی و قانونی می

دختران در جامعه در حال گذر در پی دستیابی به آن هستند، تالش کرد کـه بـر اسـاس آن    
  . ها به یکدیگر شود خانواده و زندگی خانوادگی تبدیل به محلی براي تکیه انسان
آمـوزان زمـانی رابطـه وجـود      بینش آدابی و نشاط و وضعیت اقتصادي خـانواده دانـش  

 Tچون باالتر باشد. به اندازه کافی )، 141متغیر، نمره برش(میانگین نمره ت که خواهد داش
 Tاز 375) و درجـه آزادي  α=01. 0(درصد 99) در سطح اطمینانtم =111. 9محاسبه شده(
 97. 188میانگین نمـره  شود که بنابراین معلوم می، ) بیشتر استtب=321. 2(جدول بحرانی

لـذا بـین شـادابی و نشـاط و وضـعیت اقتصـادي خـانواده        ) است و 141متغیر از میانگین(
، )1380(نتایج بـه دسـت آمـده بـا نتـایج تحقیـق روحـانی       . آموزان رابطه وجود دارد دانش
ایـن   تأییـد )، همسو بوده و نشـان از  2010)، اویشی و همکاران(2008(، ولک)2006(جان

  فرضیه دارد. 
تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، خصوصاً در  فقر اقتصادي در تمام ابعاد زندگی انسان می

، بهداشت، رشـد فرهنگـی، رشـد و تربیـت فرزنـدان، بـی نظمـی و        ریزي آموزشی برنامه
ناهنجاري کودکان، رشد اشتغال و غیره هم مطالعات نشان داده است که هر چه آسیب هاي 

آورد و عواملی چون بیکـاري،   اجتماعی شخص را پایین تر میروانی بیشتر باشد، موقعیت 
تعداد فرزندان، اعتیاد، طالق که همه موجب پـایین آمـدن موقعیـت اجتمـاعی و فرهنگـی      

آورد، معموالً افرادي که  شود و آشفتگی ها یا آسیب هاي روانی را به وجود می شخص می
ننـد، سـطح تحصـیالت کمتـري     ک در سطح پایین اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می

ها به شدت اُفت پیدا  نسبت به افراد هم سال خود دارند و میزان تحصیالت در این خانواده
 ، مسکن نامناسب عدم سرپرستی و حضور پـدر و املی چون پایین بودن درآمدعو و کند می
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تـأثیر   فرزندان ، کثرت فرزندان و طبقه پایین شغلی والدین بر ترك تحصیلمادر در خانواده
  دارد. 

هـاي   در نظـام  ریزي آموزشی برنامهو نـوع   تربیت، مسلم است که کیفیت آموزش پس
هایی بـا سـطح    در رشد جسمانی و قواي دفاعی دانش آموز در خانواده آموزشی و مدارس

و  پایین اقتصادي و فرهنگی جامعه و خانواده اثرات مستقیمی بر عـدم پیشـرفت فرزنـدان   
مشکالت والدین در راه کوشش و تالش . گذارد به جاي می ناکارآمد ریزي آموزشی برنامه

شمار آنها در این رابطه معموالً والدین را از اوضاع و احوال  هاي بی براي معاش و گرفتاري
نماید و در حقیقت رابطه صحیحی را الزمه یک زندگی سالم اسـت   فرزندان خود غافل می

ی در ظرف چند سال به اعماق افراد نفوذ می کنـد  و اثرات این نوع زندگ سازد را مختل می
گردد. وقتی فقر در خانواده اي باشد امکان بـروز   و موجب تخریب نیروهاي بالقوه آنان می
طـور معنـاداري   داشـت،  آموزان وجـود خواهـد    مشکالتی در رفتار جوانان من جمله دانش

  گردد.  بیشتر می
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