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 0عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور ،استادیار ،گروه علوم تربيتي
 2دانشجوی کارشناسي ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور

چکیده
ایجاد نشاط و شادابي یکي از مؤثرترین راه ها برای افزایش بهداشت رواني در جامعه است ،مدرسه بعنوان یک نهاد مي تواند با
بوجود آوردن زمينه ها و برنامه هایي باعث هر چه شاداب کردن جامعه شود .اگر در مدرسه شوق زندگي کردن بوجود آید خود
به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود ،قرآن دین اسالم را دین شادی معرفي نموده و مهمترین عوامل شادی را محبوبيت،
مقبوليت و موفقيت ،ایمان ،هویت ملي و فرهنگي ،خالقيت عارفانه و حل مسئله ذکر کرده است ،روانشناسان شادی و شور
نشاط را محرک انسانها برای عمل مي دانند و جامعه شناسان جامعه شاد را جامعه موفق مي دانند .عواملي که مي تواند باعث
گسترش شادی شود ابتدا خانواده است و سپس دیگر نهادها همچون مدرسه و نهادهای فرهنگي مذهبي مي باشند که هر کدام
به نوبه خود وظایفي در این زمينه دارند ،به طور کلي در تحقيق حاضر با روش توصيفي تحليلي و با کمک منابع اسنادی و
کتابخانه ای سعي مي شود به بررسي راهکارهای مناسب شاداب سازی دانش آموزان در مدارس پرداخته شود.
واژههای كلیدی :شاداب سازی  ،دانش آموزان  ،مدارس.
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مقدمه
عصری که ما در آن زندگي مي کنيم به کلي متفاوت از زمان های گذشته است پدیده های جدید متنوع و به هم
پيچيده آنچنان فراوان و نو به نو شده اند که دانایي ها ،توانایي ها و امکانات را اجتناب ناپذیر مي کند .البته این
دانستني ها و مهارت ها باید قادر باشند ام نيت رواني و احساس زیبایي دوستي را در مواجهه با مشکالت زندگي
تضمين کند .در روند استفاده از امکانات در راه مقابله منطقي و فراگير مسایل دنيای جدید به خصوص نگرش های
جوانان باید از اصول بهداشت رواني استفاده نمود ،چرا که نوجوانان ما نيازمند فضای شاد برای شاداب زیستن هستند.
در شرایطي که اکثر منازل در مناطق شهری تبدیل به آپارتمان های کوچک و تاریک و به دور از فضاهای بازی و
حرکتي برای کودکان است حداقل کاری که مي توان در تامين بهداشت جسمي و روحي آنان داشته باشيم ایجاد
فضای مفرح و شادی بخش در مدرسه است چرا که دانش آموز ان چندین ساعت از روز را در مدرسه مي گذرانند و
اگر فضاسازی مناسبي در مدارس انجام شود مسلما به شاد زیستن فرزندان خود کمک بسيار مهمي خواهيم کرد.
با توجه به اینکه جامعه ی فردا را فرزندان امروز ما اداره خواهند کرد.اگر خوب تعليم بيابند و خدایي تربيت شوند
جامعه نيز شاداب ومنظم و خوشبخت و سالم خواهدبود.درغير این صورت هيچ اميدی نمي توانيم داشته باشيم .با این
حال شکي نيست که در امر به سازی ميهن اسالمي مان باید پيش از هرچيز و بيش از همه چيز به مسئله آموزش و
پرورش و تعليم و تربيت اهميت بدهيم.
از آن جا که شادى بزرگ تره ا عامل مؤثر در شادى و نشاط کودکان است و اوليا و مربيان غمگين نمى توانند فرزندان
و دانش آموزانى شاد تربيت کنند ،از این رو با ارائه نظام اعتقادى درست براى دستيابى به شادى ،مى توان به افزایش
شادى در ميان افراد جامعه کمک کرد .به این ترتيب مردم مى توانند تغييرى مثبت در زندگى خود به وجود آورند،
احساس پيشرفت و لذت در زندگى داشته باشند و به شادى و مسرت دائمى دست یابند و فقط در این صورت است
که مى توانند شادى و مسرت را در وجود کودکانشان نيز پرورش دهند.
لذا سيراب نشدن فرزندان از محبت و عاطفه کافي ،عدم تعادل روحي و رواني را بهدنبال دارد ،نا آشنایي خانوادهها به
روش های مؤثر تعليم و تربيت را مي توان با آموزش احساس مسؤوليت در برابر خود ،خانواده ،واقع بيني توام با نگرش
مثبت ،تقویت روحيه همکاری و کار گروهي ،آموزش مهارتهای زندگي ،تقویت مهارت ادراکي ،و .....به کمک کليه
دستا ندرکاران محيط آموزش تا حدود زیادی حل کرد تا نهایتا محيطي شاداب ،سازنده ،قانونمند ایجاد شود و نتيجتا
فرزنداني مفيد ،هدفمند و کاربردی به بار آید .باتوجه به اینکه دانشآموزان مهم ترین رکن نظام آموزش و پرورش هر
کشوری محسوب ميشوند.
عواملي که مي تواند این سرمایه ملي را برای رشد بهينه و کيفي آماده سازد ،مهارت های رفتاری است که در محيط
آموخته مي شود نه فقط محفوظات علمي.
مدارس تامينکننده نيروی کيفي جامعه اند و نه فقط تامينکننده کميتي از خيل عظيم نيروی انساني که بهعنوان
تحصيل کرده روانه جامعه مي شوند .پس شنا سایي و ایجاد زمينه برای رشد خصایل ممتاز بشری ،اولين دغدغه دست
اندرکاران تعليم و تربيت در کليه فعاليت های علمي یا فرهنگي است که باید با تمام وجود خود را وقف ایفای این
وظيفه سنگين کنند.
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نشاط و شادابي در مدرسه باعث رشد و تکامل همه ابعاد وجودی یک دانشآموز در بعد جسماني ،شناختي ،عاطفي،
اخالقي و معنوی مي شود .چنانچه یک بعد از این ابعاد دچار صدمه شود و یا مورد غفلت و فراموشي قرار گيرد،
دانشآموز به توانایيها و شایستگي های کامل دست نخواهد یافت.
در جامعه و مدرسه فاقد شادی ،سخنگفتن از شادی قدری مشکل خواهد بود .یکي از مشکالت هر جامعه غفلت از
شادی و نشاط و در نتيجه افزایش بيماری های مختلف رواني از قبيل اضطراب و افسردگي است .با شادی و نشاط
زندگي معنا پيدا ميکند و در پرتو آن دانش آموزان خصوصاً در دوران نوجواني و جواني مي توانند خود را ساخته و
قله های سلوک و پلههای ترقي را چاالکانه بپيمایند .جامعه زنده و پویا جامعه ای است که عناصر شادیآفرین در آن
فراوان باشد.
در گذشته بهنظر ميرسيد که وظيفه آموزش و پرورش توليد عده ای فارغ التحصيل است که فقط بتوانند امرار معاش
کنند اما چنين مي نماید که در قرن جدید نظام های آموزش و پرورش این مرحله را پشت سر گذاشته و سرلوحه
تعليم و تربيت در یک جمله خالصه شده است؛ « شوق زندگي کردن را به دانشآموزان بياموزیم» .پس باید معتقد
باشيم که درحقيقت رشد پایدار ما در گرو شادی پایدار است.
در آموزش و پرورش مدرن افزون بر مهارت های خواندن ،حساب کردن و نوشتن نيازهای جدیدی در قالب کسب
مهارت زیستن و حل مسئله وچگونگي رویارویي با چالش های هزاره سوم مطرح شده است پژوهش ها حاکي از آن
است که فرایند تعليم و تربيت فعال متخصص وجود شور و طرب ،نياز و جوشش ،تالش و پشتکار و نشاط در همه ی
ابعاد آن است چرا که هر گونه ارت باط و تعليمي که بدون روح تحرک ،پویایي و شادی و نشاط باشد به شکست منتهي
مي گردد .شادی یکي از نيازهای اساسي انسان و الزمه زندگي اوست .پيامبر اکرم مي فرمایند بازی کنيد و شاد باشيد
همانا من ناراحتم که در دین شما خستگي و بي نشاطي دیده شود.
فوردیکسون ( )0991اظها ر داشته است که شادماني و سرور قسمتي از شادکامي است که منجر به بازی و سرگرمي
شده و امکان توسعه مهارت های جسمي اجتماعي و ذهني را فراهم مي سازد و عالقه منجر به اکتشاف و افزایش
معلومات مي گردد .مدرسه شاد مي تواند شوق زندگي را به دانش آموزان هدیه دهد.
تحقق اهدا ف متعالي آموزش و پرورش و لزوم توجه به روحيات و ویژگي های نسل دانش آموز ایجاب مي کند که
اداره امور مدارس مبتني بر افزایش قدرت تصميم گيری استقالل نسبي انعطاف پذیری و روش های غير متمرکز و
مشارکت جویانه باشد تا بتواند فضای عمومي مدرسه را پویا پرنشاط و فعال نموده و توانمندی ها و خالقيت های
مدیران معلمان و دانش آموزان را به خوبي شکوفا و متجلي سازد .
علم به مطالب بيان شده باعث تقویت مسئولين آموزش و پرورش از جنبه تئوریکي مي شود .اما مسأله این است که
این مباني تئوریکي کمتر عملي مي شود .شاهد این مدعا دانش آموزان است که در مدرسه با نگاههای مکرر به ساعت
منتظر پایان ساعت مدرسه و رهایي از آن هستند .توجه به این نکته لزوم تجدید نظر در شيوة ادارة مدرسه و برنامه
های آن را به ما گوشزد مي کند .بنابراین هر یک از ما ملزم به ارائه برنامه هایي جهت شاد کردن محيط مدرسه برای
دانش آموز ان هستيم تا شوق حضور در محيط شاد مدرسه را در دانش آموزان ایجاد کنيم تا بدینوسيله به ارتقا سطح
کيفي تعليم و تربيت کمک نمایيم.
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اهداف تحقيق :
 برسي عوامل موثر بر شاداب سازی دانش آموزانشناخت عوامل موثر بر ایجاد نشاط جامعه
شناخت کليه ی عوامل و مولفه های شادی
 تعيين رابطه ی ميان شادی و نشاط و ارضای نيازهای اساسي انسانسواالت تحقيق :
 چگونه یک دانش آموز مي تواند همواره شاد باشد؟آیا فقط با کسب موفقيتها و کاميابي هایي که مورد تأیيد جامعه است ،مي توان به شادی و نشاط رسيد؟آیا شادی تنها در قالب های ظاهری تجلي مي یابد یا نمودهای غير ظاهری نيز دارد؟ چه ارتباطي ميان شادی و نشاط و ارضای نيازهای اساسي انسان وجود دارد؟آیا نمي توان گفت انسان شاد انساني است که نيازهای واقعي اش به طور مناسب ارضا شده است؟روش تحقيق :
ت حقيق حاضر توصيفي تحليلي بوده و جزو تحقيقات اسنادی تلقي مي شود که با استفاده از منابع و داده های
کتابخانه ای مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

بررسي عوامل شاداب سازی دانش آموزان در مدارس
در بهشت جایي است که به آن خانه شادی گفته مي شود ،هيچ کس به آن وارد نمي شود مگر آنکه موجب شادی
کودکان شده باشد ».پيامبر اکرم(ص) امروزه شادابي و نشاط فضای آموزشي نقش و جایگاه برجسته ای در مبحث
کيفيت و برنامه ریزی آموزشي دارد .به طوری که شور و شوق به تحصيل ،فعال شدن حس کنجکاوی و افزایش
خالقيت دانشآموزان ارتباط نزدیکي با وض عيت محوطه آموزشي آنها دارد .ایجاد محيط آموزشي با نشاط برای
دانشآموزان سال هاست که به عنوان یک دغدغه جدی نزد سياستگزران و برنامه ریزان آموزش و پرورش مطرح شده
است .این مسأله یکي از نيازهای اساسي دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي است ،زیرا کودکان بسيار بصری
هستند .آنها از محيط و فضاهایي که نشاط و شادابي را القاء کند ،لذت مي برند و به دليل افزایش انگيزهها،
پيشرفت های چشمگيری در زمينه های علمي خواهند داشت .اگر امکانات ،تسهيالت و برنامهریزیهای دقيق و
متناسب آموزشي بتوانند حس کنجکاوی فراگيران را تحریک کنند و آنها را به سوی خود جذب نماید ،این محيط
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برای آنها نشاط آور و شاداب خواهد بود .بنابراین الزم است والدین و مربيان و همه دست اندرکاران آموزش و پرورش
با همکاری و تعامل ،تالش خود را بکار گيرند تا مراکز آموزشي را به محيط هایي با نشاط و جذاب برای دانشآموزان
تبدیل کنند تا پيشرفت تحصيلي آنها ارتقاء یابد .برای دستيابي به تحقق آرمان های مربوط به شاداب سازی مدارس
جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،باید تحوالت جدی در نگرش مدیران و مسؤوالن نظام آموزش و پرورش و
برنامهریزی های آموزشي مطابق با استانداردهای جهاني ایجاد نمود.
دن يای صنعتي امروز و پيچيده شدن روابط ،ميزان ناکامي ها و فشارهای رواني مردم رو به افزوني گذاشته و زندگي را
به کام برخي تلخ کرده است .افراد دیگر به ارضای نيازهای اوليه راضي نيستند و نيازهای جدیدی بر گستره ی
نيازهای قبلي پا بر عرصه وجود گذاشته است .در این بين دانش آموزان از این قاعده مستثني نبوده و نسبت به
نسل های قبل تکاليف پيچيده تر بر عهده داشته و ملزم به رعایت برنامهریزی های نوین آموزشي ميباشند .گاهي
شکست ها و ناکامي ها باعث دلسردی آنان در حل مسائل مي شود و در واقع درماندگي آموخته شده ایجاد ميشود .به
نظ ر مي رسد ،شکست ها کمتر باعث بروز عاطفه منفي در افراد شاد مي شود و هر شکست با خوش بيني تجربه ای
برای رسيدن به پيروزی تلقي مي گردد ،اما شادی ،خصوصيتي است که تحت تأثير ویژگي های سرشتي و شخصيتي
فرد خصوصاً درونگرایي و برونگرایي قرار دارد(بين بریج)2101 ،
از طر ف دیگر تحت تأثير تجارب و یادگيری نيز قرار دارد .در واقع شادی همانند ثروتي است که مي توان آن را از
دست داد و یا اینکه بر آن افزود .با استفاده از روش های شادی بخش در جریان آموزش و برنامهریزی آموزشي
فراگيران ،مي توان عالوه بر ایجاد محيطي رضایت بخش برای دانش آموز ،با بسياری دیگر از مشکالت از جمله ميزان
غيبت ،دیرآمدگي ،بي حوصلگي و کسالت در کالس درس ،امراض جسمي و روحي و در نهایت مسأله افت تحصيلي،
مقابله شود و محيطي فراهم شود که امکانات فراگيری مؤثر دانش آموز در نظر گرفته شود .لذا توجه به تأثير روشهای
شادی بخش در برنامهریزی آموزشي دوره های مختلف تحصيلي ضروری به نظر ميرسد(کرافت)2111 ،
از آنجایي که نشاط ،تحرک ،پویایي ،شادابي از ویژگي های نسل امروز است و موافق طبع و مقتضيات فطری اوست،
خمودگي ،سستي ،انزوا ،بي تحرکي ،غمناکي ،پژمردگي ،آفت بزرگ و مانع عظيم رشد و شکوفایي و خالقيت و
کارآمدی نسل جوان مي باشد .جلوگيری از نشاط و شادابي جوانان و جلوگيری از بروز احساسات و هيجانات عاطفي
آنان ،موجب سرخوردگي و بروز بيماری حقارت و عقده های روحي و رواني است .اسالم دین زیبایي و نشاط و دیني
آسان و منعطف است .انبساط روحي ،بهجت افزای ي و خنده رویي از زمينه های رشد و شکوفایي جوان و زمينه ای برای
تخليه عقده های روحي و فشارهای رواني است .نشاط و انبساط روحي ،یکي از متغيرهای مؤثر در شکل گيری
شخصيت مثبت در کودکان و نوجوانان است و بالعکس ،اضطراب و تشویش خاطر عامل مهمي در توقف استعدادها
است .روانشناسان حالت شادی را نتيجه عمل هماهنگ و منسجم و سامان یافته همه عواطف یک فرد ميدانند و
معتقد هستند که نشاط و آرامش روحي زمينه های باروری خرد و اندیشه را به وجود ميآورد(اسکندری)0111 ،
مارشال ریو ( )0131نویسنده کتاب « انگيزش و هيجان» در تعریف شادی همچنين مينویسد « :شادی احساس
مثبتي است که از حس رضایت مندی و پيروزی به دست ميآید ».شادی یکي از نيازهای اساسي زندگي و عاملي برای
رشد و موفقيت است .نظام هستي به گونه ای است که اسباب شادی را برای انسان فراهم ميکند؛ بهار طرب انگيز،
آبشارهای زیبا ،گلهای رنگارنگ ،ص حنه طلوع خورشيد ،باران لطيف ،پرندگان زیبا و نغمه سرایي آنها و بسياری دیگر

01

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال اول  ،شماره  ،6دی9318

از پدیده های شگفت انگيز جهان ،شادی را برای ما به ارمغان مي آورند .البته دین ما یعني دین فطرت و طبيعت،
پيروان خود را به شادی های مثبت و سازنده دعوت ميکند .امام علي(ع) ميفرماید « :این دل ها همانند بدنها خسته
و افسرده مي شوند و نياز به استراحت دارند ،در این حال ،نکته های زیبا و نشاط انگيز برای آنها انتخاب کنيد.
»( استيل و کونيگ.)2113 ،
لذا «فوردایس» اصول چهاردهگانه ای را برای افزایش شادماني بيان ميکند که در(شکل  ) 0نشان داده شده است.

افزایش شادی و نشاط در مدارس
نرخ شادی و خنده در مدارس ایران بسيار پایين است و در برنامهریزی آموزشي نيز جایگاه ویژه ای ندارد .ميزان
شيوع خنده و توسعه فضای فرح بخش در آموزشگاهها مورد بي مهری قرار گرفته است .در جامعه و مدرسه فاقد
شادی ،سخن گفتن از شادی قدری مشکل خواهد بود .یکي از مشکالت هر جامعه غفلت از شادی و نشاط و در نتيجه
افزایش بيماری های مختلف رواني از قبيل اضطراب و افسردگي است(جعفری مقدم.)0111 ،
با شادی و نشاط زندگي معنا پيدا ميکند و در پرتو آن دانش آموزان خصوصاً در دوران نوجواني و جواني مي توانند
خود را ساخته و قله های سلوک و پله های ترقي را چاالکانه بپيمایند .جامعه علمي زنده و پویا ،جامعه ای است که
عناصر شادیآفرین در آن فراوان باشد و در برنامهریزی آموزشي نظام های مختلف آن ،راهکارهایي جهت شادابي و
نشاط دانشآموزان طراحي و تنظيم گردد .در گذشته به نظر ميرسيد که وظيفه آموزش و پرورش توليد عده ای فارغ
التحصيل است که تنها بتوانند امرار معاش کنند ،اما چنين مي نماید که در قرن جدید برنامهریزیهای آموزشي
نظام های آموزش و پرورش این مرحله را پشت سر گذاشته و سرلوحه تعليم و تربيت در یک جمله خالصه شده است؛
« شوق زندگي کردن را به دانشآموزان بياموزیم» .پس باید معتقد باشيم که درحقيقت رشد پایدار ما در گرو شادی
پایدار است .معلمين باید توان خوشایند کردن ،سالم تر کردن و بارورتر کردن محيط های آموزشي را کسب کنند».
پس باید بکوشيم تا عشق ،جرأت ،ایمان ،اميد و اعت ماد ،اعتدال در کارها و نشاط و پویایي در کار و رفتار را در
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خویشتن ،همکاران ،خانواده ها و کودکان و نوجوانان گسترش دهيم و با هم شادی و سالمت به ارمغان آوریم و برای
سعادت بشر تالش کنيم(سليگمن.)0991 ،
ترقي هر کشوری رابطه مستقيم با پيشرفت علم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد .پيشرفت علمي نيز حاصل
نمي شود مگر این که افراد متفکر و خالق تربيت شده باشند .پيشرفت تحصيلي ضمن اینکه در توسعه و آباداني
کشور مؤثر است در سطوح عالي منجر به یافتن شغل و موقعيت مناسب و در نتيجه درآمد کافي ميشود.
دانشآموزان و دانشجویاني که از موفقيت های تحصيلي برخوردارند ،خانواده و جامعه با دیدهی احترام به آنان مي
نگرد و در جامعه با روحيه و نشاط بيشتری حضور خواهند یافت و درکنار اینها از هزینه های گزافي که از افت
تحصيلي ،تحميل آموزش و پرورش مي شود کاسته خواهد شد« .پيشرفت تحصيلي» یعني اینکه اگر سطح مورد
انتظار آموزشي برآورده شود ،سازمان آموزش و پرورش به اهداف از پيش تعيين شده در برنامهریزی آموزشي
نزدیک تر خواهد شد(همان منبع).
همزمان با شکل گيری تمدن بشری ،متفکران بزرگ به بحث و گفتگو در خصوص حيات انساني و زندگي مطلوب
پرداخته اند .برخي از افراد ،ایده آل خود را در ثروت ،برخي در داشتن روابط پرمعنا و برخي دیگر درکمک به افراد
نيازمند مي بينند .همه این افراد از لحاظ شرایط و ظواهر بيروني با یکدیگر متفاوت اند ،اما از یک احساس تندرستي
ذهني مشترک برخوردارند .درصورتي که افراد از شرایط زندگي راضي بوده ،مکرراً عواطف مثبت را تجربه نمایند و
بالعکس عواطف منفي کمتری را تجربه کنند ،گفته مي شود که از تندرستي ذهني باالیي برخوردار هستند .یکي از
نيازهایي که نوجوانان را به خود مشغول ميدارد ،انتخاب کار و پيشه برای زندگي آینده شان مي باشد .برخي از
نوجوانان در انتخاب شغل  ،هدف مشخصي را دنبال نمي نمایند ،بلکه برای آنکه صرفاً شغلي داشته باشند به هر کاری
دست مي زنند(همان منبع).
گروهي از نوجوانان به کارهایي ابراز عالقه مي نمایند که از استعداد و توانشان خارج مي باشد و گروهي دیگر به
مشاغلي دلبستگي نشان ميدهند که با امکانات بدني و رواني شان سازگاری ندارند .در این سرگشتگي ها تنها مربيان
دلسوز ،دانا ،توانا و باتجربه نوجوانان را به انتخاب مشاغلي راهنمایي ميکنند که برایشان همراه اميد ،موفقيت و
خوشبختي باشد .ایجاد فرصت برای همکاری با گروه های همسن و مورد عالقه نوجوانان از اهميت تربيت ي ،پرورشي و
برنامهریزی آموزشي باالیي برخوردار مي باشد .نوجوانان از اینکه خود را افرادی مفيد و مؤثر ببينند ،احساس اهميت
مي کنند و همين امر در پویایي و سالمتي آنان کارساز خواهد بود(کریمي ،0111 ،ص.)013
در رویکرد معمول آموزش و برنامهریزی آموزشي ،معلم بسيار فعال و دانشآموزان نقش منفعلي دارند .این حالت
بيشتر در زمينهادگيری دانش و اطالعات کاربرد دارد ،اما وقتي یادگيری مهارتي خاص مورد نظر است ،که باید
اطالعات در عمل مورد استفاده قرار بگيرد ،شيوه آموزشي مدرن و برنامهریزی آموزشي نوین مدنظر است و مي توان از
طریق نمادهای مختلف مثل :آموزش و پرورش ،دانشگاهها و آموزشگاه ها به آموزش مهارت های زندگي همت گماشت
تا شاهد کاهش تراکم جمعيت کيفری باشيم .اگر دانشآموزان مهارت های زندگي را بياموزند ،هيچگاه مرتکب
رفتارهای هنجار شکن نخواهند شد(هافمن)0111 ،
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ویژگيهای زیر ميتواند نشانه های شادابي تحصيلي یک مدرسه و نشاط را در یک برنامهریزی آموزشي جامع به همراه
داشته باشد .0 :پرسشگری :معلم مي تواند جهت افزایش اطالعات خود از همه منابع در دسترس از جمله مبادله
اطالعات با همکاران آموزشگاهي خود در برنامهریزی آموزشي استفاده کند .ارتباط با سایر محافل از جمله محافل
دانشگاهي ،مراکز تحقيقاتي و یا شرکت در همایش های تعليم و تربيتي مي تواند بسيار مؤثر باشد .2 .افزایش مطالعه:
منابعي مانند :کتاب های مرتبط ،مجالت ،مقاالت جدید ،مراجعه به سایت های اطالعاتي و نمایه های اسنادی .1
افزایش اطالعات تجربي و مشاوره ای :شرکت در همایش های علمي ،کارگاه های آموزشي و دوره های ضمن خدمت،
فرصت هایي مناسبي برای این مورد هستند .چنين فرصت هایي هم مهارت معلمين را در برنامهریزی آموزشي افزایش
مي دهد و هم تعامالت مشاوره ای و مهارت استفاده از تجربيات دیگران را افزایش ميدهد .بهره گيری از یک قالب
استاندارد در روش مورد نظر ،مقایسه بين روش ها و نيز شيوه مشارکت آنها را آسان تر ميکند(هاتوس.)0111 ،
بدین ترتيب مدیریت تفکر و مسائل عمومي ،پيش درآمد و مقدمه الزمي برای خط مشي گذاری به شيوه اقتضایي
است .زیرا به مدد آن است که شرایط و اوضاع و احوال را مي توان شناخت و شيوه مناسب برنامهریزی آموزشي در
مدارس را در مقابل آن برگزید .باید به این نکته مهم توجه کرد که در مدیریت مسائل عمومي یادگيری و برنامهریزی
آموزشي ،آگاهي از مشکالت به معنای تسليم شدن ،قبول کردن و واکنش انفعالي نشان دادن در مقابل آنها نيست،
بلکه کوششي برای شناخت مسائل و اداره آنهاست .معلم اثربخش مي تواند در مقابل مسائل یادگيری ،صرفاً نقش
مخالف یا پذیرندگي و تسليم را ایفاء کند یا آنکه به استقبال مشکالت رفته با آنها به طور فعال برخورد نماید .مدیریت
تفکر به شناخت مسائل مي پردازد ن ه این عنوان که به تغييرات تن درد دهد ،بلکه با این هدف که تغييرات را جهت
داده برای آنها پاسخي مناسب و سازنده در جهت مسؤوليت خود بيابد .بدین ترتيب و با استفاده از یک شيوه ی
مناسب ،مشکالت به طور واقعي شناخته مي شوند و انتظارات و توقعات جامعه فراگير منعکس شده ،از احساس بي
تفاوتي و بي نقشي آنان کاسته شده و آنان نيز خود را در روند فراگيری مهم و مؤثر مي یابند.
جان دیویي ،متفکر بزرگ مسائل تربيتي ،معتقد است مدرسه باید خودکاری دانشآموز را تشویق کند .اساس کار
مدرسه نباید تنها تبعيت و فرمانبرداری باشد و مقررات را مدار قرار ندهد تا دانشآموز بتواند به پرورش خالقيت
بپردازد .در صورتيکه در حال حاضر مشکل اساسي مدارس این است که در آنها اندیشه های خالق یادگيرندگان به
سبب غيرمعمول بودن ،نه تنها مورد تشویق قرار نميگيرند ،بلکه مورد ایراد و سرزنش واقع مي شوند .سرزنش
دانشآموزان به خاطر داشتن رفتار و افکار غيرقالبي ،مي تواند ریشه های تفکر خالق و توانایي کشف مسائل تازه را در
همان روزهای نخستين آموزش مدرسه ای در آنها بخشکاند .اگر بخواهيم خالقيت دانشآموزان را توسعه دهيم و
امکان بروز استعدادهای بالقوه را در آنان فراهم سازیم ،باید در جو حاکم بر محيط آموزشي تجدیدنظر کنيم .برای
مثال ،نمي توان از دانش آموزان انتظار داشت که از جای خود تکان نخورند ،در طرز نشستن ،حرف زدن و لباس
پوشيدن شان از یک الگوی واحد پيروی کنند ،همان پاسخي را به سؤاالت بدهند که از نظر معلم تنها پاسخ صحيح
است و در عين ح ال خالق هم باشند .البته منظور این نيست که هرجومرج و بي نظمي در مدرسه حاکم باشد ،زیرا
الزمه هر آموزشي نظم است .هدف برقراری نظم و مقررات قابل انعطاف است یعني نظم مربوط به مسائل کلي باشد و
جزئيات رفتار و گفتار را تحت تأثير قرار ندهد(همان منبع)
اگر مدرسه به جای جوی سلطه جویانه و غيرقابل انعطاف از جوی مناسب و حمایتکننده برخوردار باشد ،هم معلم با
احساس امنيت و آسودگي خيال مي تواند به ارائه طرحها و برنامهریزی آموزشي جدید و مؤثر بپردازد و هم
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دانش آموزان با اعتماد به نفس و ایمني روانشناختي به انجام فعاليتهای خالق مي پردازند .امروزه در دنيا یکي از
مباحثي که در امر یاددهي و یادگيری به شدت روی آن تأکيد مي شود ،یادگيری چگونه «فکر کردن» و چگونه
«یادگرفتن» است ،نه «چه یادگرفتن» .گاهي توجه بيش از حد به « چه یاد گرفتن» سبب مي شود از نظر کميت
مفاهيم زیادی را در ذهن دانشآموزان انباشته کنيم ،به آنها ماهي ميدهيم آن هم به مقدار زیاد که ناچارند مازاد آن
را دور بریزند و توجهي به چگونگي یاد گرفتن آنها و مفيد بودن مواد آموخته شده برای زندگي حال و آینده
دانشآموزان نداشته باشيم(اسکندری.)0111 ،
غالمي و چاری( )0191پيش بيني شادماني دانش آموزان دوره راهنمایي بر اساس ادراک آنها از انتظارات معلم ،نحوه
تعامل معلم و خودکارآمدی مورد بررسي قرار گرفت .نتایج حاکي از آن بود که برخي از ابعاد تعامل معلم و
دانش آموزان و انتظارات معلم به صورت مستقيم قدرت پيشي بيني شادماني را دارند و نيز برخي از این ابعاد پيشي
بيني کننده مستقيم خودکارآمدی هستند.
جعفری و طالب زاده( ) 0119با ارائه مدلي نشاط و شادی در مدارس ابتدایي شهر تهران را مورد بررسي قرار دادند.
طبق نتایج به دست آمده از دیدگاه معلمان و مدیران به ترتيب اهميت ،عوامل فيزیکي ،عاطفي – اجتماعي ،فردی و
آ موزشي در شادی و نشاط مدارس ابتدایي دخترانه شهر تهران مؤثر شناخته شدند.
سرهنگي() 0119بررسي ميزان نشاط و شادابي و راه های تقویت آن در مدارس راهنمایي و متوسطه شهری استان
کردستان را سنجيده است .نتایج نشان داده است که شادی و نشاط به عنوان یکي از جنبه¬ های جدایي ناپذیر
زندگي و به ویژه یکي از جنبه های ضروری تحصيل در آموزش و پرورش تلقي ميشود.
ماهون و همکاران( ) 2101در تحقيقي تحت عنوان" شادی از منظر ارتباط با جنسيت و سالمت در اوایل رشد" به این
نتایج دست یافت که بين پسران و دختران تفاوتي از نظر شادی وجود ندارد ،درصورتيکه تفاوت مثبت معناداری بين
شادی و متغيرهای سالمتي برای تمام افراد وجود داشت.
اویشي و همکاران( )2101با عنوان" فرهنگ ،ادراکات ميان فردی و شادی در تعامالت اجتماعي " انجام دادند ،نشان
داد که تأکيد بر جنبه های مهم شخصيت فرد ،منجر به شادی وی مي شود و تفاوتهای فرهنگي در جنبههای مختلف
شخصيت ،پدیدار ميگردد.
کوليت کلي( ) 2119در پژوهش خود تحت عنوان" سالمت رفتار در کودکان واجب التعليم ایرلند "2111
دریافت که در اثر حمایت باالی خانواده ،مدارس و اجتماع ،دانش آموزان به احساس خود شکوفایي و فردیت دست مي
یابند و حس استقالل ،شایستگي و خودآگاهي در آنها توسعه ميیابد.
پژوهش ميلر به نقل از رایدین( )2111با عنوان " مدارس شاد مساوی است با موفقيت" بيان ميکند که مدارس
دارای سه جزء اساسي برای خلق یک مدرسه شاد است .آنها مکاني را مي سازند که کودکان با دوستانشان باشند،
دانش جدید را یاد بگيرند و مهارت رویا داشتن ،رشد کردن و برنامهریزی را بيابند و نيز محيط فيزیکي خوشایند و
مطلوب در ساختن یک مدرسه شاداب بسيار مهم است.
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ولک( )2111در " شادماني در مدارس" به این نتایج دست یافت که اصولي از قبيل جلوه نمایي کارهای دانشآموزان،
قرار دادن زم اني برای بازی ،جذاب کردن فضای مدرسه ،وجود کتاب های خوب برای خواندن ،ایجاد کالسهای
ورزشي و هنری شادی بيشتری را به دانشآموزان برای رفتن به مدرسه مي افزاید.
چگونگي دستيابي به تحقق آرمان های شاداب نمودن مدارس
برای بهره گيری مناسب از شرایط و امکانات برای ظهور استعدادها و خالقيت های نوجوانان باید تحوالت جدی در
نگرش مدیران و مسووالن نظام آموزش و پرورش ایجاد کرد چرا که در تعریف مدیریت به عنوان یک رشته علمي
« فرایند به کارگيری موثر و کارآمد منابع مادی و انساني در برنامه ریزی و سازماندهي  -بسيج منابع و امکانات و
هدا یت و کنترل است برای دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد ».مدیر
وظيفه دارد با هماهنگي و اتخاذ تصميمات پيش برنده ای که براساس مقررات و اصول پذیرفته شده در نظام ارزش ها
شکل مي پذیرد حيات مادی و معنوی سازمان و افرادش را تدارک ببيند و یک مدیر آموزشي مسووليتي بس اساسي
تر و مهم تر بر عهده دارد ،چرا که با روح و روان و جسم کودک و نوجوان سر وکار دارد و بالندگي جامعه و جوانان
امروز و سرافرازی و اقتدار فردای آنان به حرف و شعار تنها پيش نمي رود .برخورداری از نسلي جوان و کارآمد و اصرار
در ب ه کارگيری مناسب جوانان در چرخه کار و فعاليت های جامعه و پذیرش مسووليت از سوی آنان در فردایي نه
چندان دور مي تواند بسيار کارساز و اثربخش باشد .واضح است که انجام چنان ماموریت مهم به آساني محقق نمي
شود و رشد تعالي آنان به تصادف حاصل نمي شود .باید نوجوانان و جوانان را به خوبي بشناسيم و از جامعه و شرایط
دیروز و امروز و فردای آنان درک درستي داشته باشيم ،راه ها و روش های مناسب علمي و پيش برنده برای مجهز
نمودن آنان به تربيت دانایي و توانایي و مهارت یابي را فرا بگيریم.
شاداب سازی دروني و معنوی در مدارس
الف  -تربيت معنوی و دیني (آشنایي با لطافت طبيعي و)...
بي تردید تربيت روحي و معنوی نوجوانان باید از آغاز حيات آنان مدنظر گرفته شود ليکن چون در سنين نوجواني مي
خواهند هویت شخصي پيدا کنند کم کم از والدین خود جدایي بيشتری پيدا مي کنند و وابستگي کمتری مي یابند و
همين امر ب اعث مي شود هدایت معنوی ویژگي خاصي پيدا کند .آشنایي آنان با لطافت طبيعت (آب و هوا و آفتاب و
کوه و دریا و ...مي تواند نشاط و شادابي را با ادراک طبيعت خداوندی به دست آورد به طوری که نوجوان با دیدن هر
یک از ابعاد طبيعت حتي با دیدن یک گل احساس لذت و شادماني کند.
ب  -شرکت دادن نوجوان در فعاليت های گروهي
فعاليت های گروهي و جمعي نوجوانان جزو ال ینفک از زندگي اجتماعي آنان به شمار مي رود و اگر خوب هدایت
شود مي تواند آثار سازنده ای را در پي داشته باشد و در واقع مي تواند احساس لذت دروني را برای او به وجود آورد.
ج  -جذب م شارکت دانش آموزان در اداره مدارس
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شکي نيست که یکي از وظایف مهم تربيتي مدیریت مدارس تشویق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است
و آنان مي توانند با تدوین برنامه های مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و
این موضوع مي تواند به ا حساس مفيد بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود یکي از موارد
شاد زیستن است.
شاداب سازی ظاهری در مدارس
در این بخش اکثرا مواردی مورد توجه قرار مي گيرد که قابل رویت و قابل لمس کردن باشد و در واقع اموری که لذت
بصری ایجاد مي کند یا دیدن فضا و محيط زیبا باعث ایجاد نشاط مي شود مورد توجه قرار مي گيرد .
 .0فضاسازی و زیباسازی حياط مدارس ،از جمله دیوارها ،سطح زمين ،کاشت درخت و گل و گياه گذاشتن
نيمکت های رنگي و زیبا در حياط مدرسه ،تابلوی زیبای سر در مدرسه ،دیوارهای تميز و زیبا و تزیين
شده با نقاشي های زیبا ،نماسازی های مختلف .
 .2زیباسازی مناسب ساختمان مدارس از جمله هماهنگي کاشي و سراميک و سنگ  -رنگ آميزی در و
دیوارها ،پرده های زیبا جهت کال س ها ،زیباسازی راهروهای کال س ها ،دفتر معلمان ،اتاق مشاوره و...
 .1زیباسازی و تميز بودن نمازخانه استفاده از خوشبوکننده ه ا ،استفاده از نوشته ها و خطاطي های زیبا و
استفاده از گلدان های زیبا ،استفاده از فرش های زیبا و هماهنگ با پرده ها تميز بودن و زیباسازی
دستشویي ها و وضوخانه (حتما فضای وضوخانه از کاشي و سراميک زیبا و تميز استفاده گردد) محل
آبخوری ها سنگ شده باشد و در وضوخانه ها از لوله کشي آب گرم استفاده شده باشد.
 .1زیباسازی راهروها و ورودی ها با استفاده از گلدان های گل طبيعي و مصنوعي.
 .1زیباسازی کتابخانه ها استفاده از کمدهای یکرنگ و یک مدل جهت نگهداری کتاب ها (ترجيحا استفاده از
کمدهای چوبي زیبا) استفاده از گلدان های طبيعي در فضای کتابخانه ،ميز و صندلي های یک رنگ و
زیبا ،قفسه های زیبا جهت در دسترس قرار دادن مجال ت و روزنامه ها .
 .1تشویق دانش آموزان جهت آوردن گل و گياه طبيعي و استفاده از آن در محيط کال س ها .
 .3پوشش ظاهری دانش آموزان ،استفاده از روپوش های خوش رنگ و شاد .
 .1پوشش ظاهری معلمان ،مدیر و معاونان که با رعایت تمامي موازین شرعي مي توان از رنگ های شاد و رنگ
های روشن استفاده کنند .
 .9استفاده از قاریان با صوت و لحن زیبا در صبحگاه مدرسه (اگر به صورت زنده باشد بهتر است وگرنه از
نوارهای مناسب مي توان استفاده کرد .
 .01ایجاد روابط انساني مطلوب بين ارکان مدرسه
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شرایط مطلوب کار موجب تقویت روحيه معلمان و افزایش ميل و رغبت و عالقه آنان به کار و غرور و افتخارشان در
مدرسه خواهد شد
 .00استفاده از روش های فعال تدریس
 .02معلماني که از روش های فعال استفاده ميکنند ،کالس های شادتری دارند .مشارکت دانشآموزان در کالس و
آموختن آنها را از کسالت و بي حالي رها ساخته ،شادابي و نشاط را تقویت ميکند.
 .01ایجاد رابطه دوستانه با نوجوانان و کودکان
 .01معرفي الگوهای مناسب
 .01تشویق کردن و ارزش گذاری برای ایجاد حس عزت و اعتماد به نفس و در نتيجه احساس لذت و شادی از
فعاليت
 .01آموزش روابط ا جتماعي مناسب به دانشآموزان
 .03توجه به معيارها و مالک ها و عوامل شادیآفرین در سنين مختلف
 .01در دوران کودکي ،برآورده شدن احتياجات اساسي جسمي و رواني عامل وجد و سرور است .
 .09در دوران نوجواني پذیرش از طرف اعضای خانواده و گروه همساالن و نيز ابراز موفقيت در کارهای شخصي و
امور تحصيلي شادیآفرین است .
 .21در جواني و بزرگسالي ،کسب مهارت های الزم برای تصدی شغلي ،پيشرفت در کار و تحصيل ،موفقيت در
کارهای هنری و ورزشي احساس وجد و مسرت را بهوجود ميآورد.

بحث و نتيجهگيری
شاید در اولين نگاه احساس کنيم که انجام همه امور فوق در مدارس مستلزم پرداخت هزینه های سنگين باشد و
مسلما در مدارس دولتي چنين امکاني وجود ندارد ليکن با کمي تامل به این نتيجه مي رسيم که انجام بسياری از این
پيشنهادات فوق مي تواند با درایت و مدیریت صحيح با حداقل بودجه و امکانات انجام شدني باشد و به اشکال مختلف
مي ت وان شادابي و طراوت را به کودکان و نوجوانان این مرز و بوم هدیه دهيم و در نهایت جامعه شاد داشته باشيم که
این خود باعث بروز و رشد استعدادها و خال قيت ها در جوانان ما خواهد شد .شاداب سازی و ایجاد روحيه شاد در
دانش آموزان و جلوگيری از افسردگي آنها باعث ميشود ا فرادی هدفمند و کار آمد در جامعه داشته باشيم در این
ميان عوامل متعددی دست بهدست هم داده تا بتواند این هدف محقق شود.
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 مهمترین عامل نقش خانواده است ،تربيت فرزند از اوان زندگي و ایجاد نشاط او وپيوند ميان خانواده و مدرسهوتعامل این دو در ایجاد هماهنگي با هم مي تواند روشي مؤثر برای ایجاد شادابي در فرزند پيدا و اجرا شود .
 از دیگر عوامل مهم نمازاست ،نماز عاملي است مهار کننده روح انسان و باعث آرامش قلب و جلوگيری از اضطراب وافسردگي در شخص مي شود ،پس اجرای نماز جماعت وجلسات متعدد مربوط به نماز و اشاعه آن ميتواند در
شادابسازی دانشآموزان مؤثر باشد .
پس با این تفاصيل مي توان گفت با شاداب سازی محيط کمک شایاني به شادابي فرزندان و رشد همه جانبه (اخالقي،
آموزشي و)......آنها ميشود.
راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی در مدارس
 تبادل تجربيات موفق مدیران در رابطه با شادسازی مدارس تغيير در وضعيت فيزیکي مدارس و توجه به نيازهای دانش آموزان و تنوع برنامه ها توجه جدی به امور معيشتي و رفاهي معلمان به منظور حضور شاداب تر آن ها در مدارس بها دادن به دانش آموزان شاداب و پر تحرک و کنجکاو و پرسشگر ایجاد فضای سبز و استفاده از رنگ های شاد و جذاب در محيط مدرسه شناسایي افراد خالق و تشویق آنان در زمينه تغيير و اصالح مدارس ایجاد انگيزه و ترغيب مدیران جهت مطالعه در رابطه با شادی و جایگاه آن در تعليم و تربيت توجه به زیبا سازی مدارس توجه به وضعيت بهداشت محيط مدرسه ایجاد فضای مناسب برای تفریحات سالم دانش آموزان توجه به نيازهای عاطفي – روحي – رواني دانش آموزان مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه استفاده از تابلو ها و پيام های بهداشتي شاد و شعر های شادی آفرین تهيه امکانات و مکان هایي ورزشي در داخل مدرسه و خارج از مدرسه -برگزاری مسابقات ورزشي – تفریحي – علمي در بين مدارس و بين دانش آموزان
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 برگزاری نمایشگاه دست سازه ها – آثار – نقاشي – شعر – خط – مسابقه قرآن بصورت گروهيدعوت از افراد محبوب و موفق دانش آموزان برجسته مثل هنرمندان – اساتيد – ورزشکاران اجرای برنامه های صبحگاهي با نشاط و پر بار – همراه با سرود دسته جمعي – تئاتر و نمایشنامه استفاده از مشاوران مجرب و دلسوز برای حل مشکالت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان و برقراری ارتباط نمایش فيلم و تئاتر نمایش های عروسکي – موسيقي زنده مورد عالقه دانش آموزان بردن دانش آموزان به موزه – تئاتر – سينما  -پارک – اردوگاه – با کمک اوليا مدرسه و خانه تشکيل نمایشگاه کتاب برگزاری مسافرت ها و اردو های تفریحي – سياحتي با همکاری و نظارت اوليا جلوگيری از هر نوع برخورد لفظي و بي احترامي به دانش آموزان ممنوعيت جدی هر گونه تنبيه بدنيپر بار شدن ساعات ورزشپيشنهاد به واحدهای آموزشي
 تشویق دانشآموزان به خالقيت و نوآوری و ایجاد زمينه هایي برای بروز استعداد آنها تميزی و نظافت مستمر محيط مدرسه و کالسهای درس و ایجاد عادت در دانش آموزان جهت رعایت نظافتمدرسه
 استفاده از لباسهای متنوع با رنگ های شاد که مغایر با ضوابط آیين نامه اجرایي مدارس نباشد. تغيير مرتب دکوراسيون مدارس بطوری که دانش آموز هر هفته با طرح جدیدی روبرو باشد. روی آوردن به بازی های پرورشي و سنتي در محيط مدارس و اجرای یک بازی جدید در هر روز یا هفته در زمانيمشخص و حدود  01دقيقه  ،که زنگ های استراحت برای این موضوع پيشنهاد مي شود.
 برگزاری مسابقات ورزشي بين دانش آموزان بصورت کالسي در رشته های مورد عالقه آنان. ایجاد تفکر مثبت در دانش اموزان به اینکه فقط کاستي ها و مشکالت را نبينند و به دنبال زیبایي ها و نکات مثبتدر زندگي روزمره و در مدرسه نيز باشند.
 -القای مفاهيم و ظرایف دیني به شيوه های جذاب.
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 توجه به شخصيت فردی و اجتماعي دانش آموزان توسط مسووالن و کادر آموزشي مدرسه. استفاده از کادر آموزشي و اداری شاد و خوش ذوق در مدارس.رفع مسائل و مشکالت نگران کننده همکاران فرهنگي بطور اصولي تا نتيجه شادابي آنان منجر به شادابي دانشآموزان در مدارس باشد.
 استفاده از رنگ های شاد در رنگ آميزی و نقاشي کالس های درس  ،کارگاههای آموزشي  ،کتابخانه ها  ،دفاتر ،وسایل ورزشي  ،حيات مدرسه  ،ميز و نيمک ت ها و صندلي ها و.....
 -خواندن قصه ها و داستان های جالب و دوست داشتني برای دانش آموزان در کالس انشاء و دین و زندگي
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