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Providing an Iranian-Islamic Model
 for a Happy School

 in the Elementary Education System in Iran

é Objective: This study aims to provide an Iranian-Islamic model for a happy 
school for the elementary education system in Iran through a combined research 
approach, exploratory-sequential strategy, and tool development model.

é Method: The method of inductive thematic analysis in the qualitative 
phase and the method of survey research in the quantitative phase were 
used. In the qualitative phase, the field of study was the Iranian-Islamic 
sources and texts relating to happiness and, in the quantitative phase, the 
statistical population of the study was all the principals of the elementary 
school in the country during this study. In the qualitative phase of the study, 
the sampling method was purposeful, and in the quantitative phase, that 
was a probability sampling method. Data collection tools in the qualitative 
phase of this study were documents and resources and, in the quantitative 
phase, the tools were questionnaires. 

é Finding: According to the findings in the qualitative phase, the study on 
the Iranian-Islamic happiness was done about three pervasive themes: 
inner happiness (vision oriented to happiness, character oriented to 
happiness and dynamism oriented to happiness), life oriented to happiness 
(happy life-world, spiritual and material well-being) and actions oriented 
to happiness (ritual, emotional, and social).

é Conclusion: The findings of the quantitative phase of this study indicate 
that the role of Iranian-Islamic happiness components in the realization 
of a happy school has been estimated above the average according to the 
statistical population of this study, and the Iranian-Islamic model for a 
happy school has a goodness of fit test.
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شناسایی مؤلفه های مدرسه شاد 
در نظام آموزش ابتدایی ایران 

بر مبنای فرهنگ ایرانی-  اسالمی
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چکیده
é هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مدرسه شاد در نظام آموزش ابتدایی ایران 

به انجام رسیده است. 
é روش: این پژوهش با اســتفاده از رویکرد ترکیبی پژوهش، راهبرد اکتشافی- متوالی و مدل 
تدوین ابزار به انجام رسید. در مرحله کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی و در 
مرحله کمی از روش پیمایش استفاده شد. حوزة پژوهش در مرحله کیفی منابع و متون ایرانی- 
اسالمی مرتبط با موضوع شادی و در مرحله کمی جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس 
دوره ابتدایی کشور در زمان مطالعه بودند. شیوه نمونه  گیری در مرحله کیفی پژوهش هدفمند 
و در مرحله کمی احتمالی )خوشــه  ای چندمرحله  ای( است. ابزار گردآوری داده ها در مرحله 
کیفی پژوهش یادداشت  برداری )چک لیست( و در مرحله کمی پژوهش پرسش نامه بوده است.
é یافته  ها: بر اســاس نتایج مرحله کیفی پژوهش شادی ایرانی- اسالمی پیرامون سه مضمون 
فراگیر شــادی درونی )بینش معطوف به شادی، منش معطوف به شادی و پویش معطوف به 
شادی(، زیست معطوف به شادی )زیست  جهان شاد، بهزیستن معنوی و مادی( و کنش های 
معطوف به شادی )کنش های مناسکی، عاطفی و اجتماعی معطوف به شادی( شکل گرفته است.

 é نتیجه گیري: نتایج مرحله کمی پژوهش بیانگر این است که نقش مؤلفه های شادی ایرانی- 
اسالمی در تحقق مدرسه شاد از نظر جامعه آماری پژوهش باالتر از حد متوسط برآورد شده 

است و مؤلفه های مدرسه شاد از اعتبار مطلوبی برخوردار هستند. 

واژگان کلیدی:  شادی، مدرسه شاد، آموزش ابتدایی، فرهنگ ایرانی- اسالمی.

* دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.
Email: somayyeh_bahramian@yahoo.com  0000-0002-9940-4632
** نویسنده مسئول : دانشیار مدیریت آموزشي، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.
Email: Nadi2248@yahoo.com  0000-0002-1578-0893
*** دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.
Email: Faribakarimi2005@yahoo.com  0000-0002-8594-3790

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

شاپا الکترونیکی: 4077-2588شاپا چاپی: 2588-3151              

پژوهشکده 
تعلیم و تربیت

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزشي
پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش 

ë  سال پنجم ë  شمارة  ë 3  شمارة پیاپی ë 16  پاییز 1399

33 - 60

mailto:somayyeh_bahramian@yahoo.com
mailto:Nadi2248@yahoo.com
mailto:Faribakarimi2005@yahoo.com


34

 ë  سال پنجم
 ë 3 شمارة
ë 16 شمارة پیاپی
ë 1399 پاییز

مقدمه 
تعلیم و تربیت یکی از ضرورت  های اساســی زندگی انسان  ها برای قرار گرفتن آن ها در 
مســیر صحیح و مطلوب زندگی است. مدرسه به عنوان نهاد اصلی آموزش رسمی  و رکن 
اصلی بقای تعلیم و تربیت محسوب می شود و رویکرد غالب در نظام تعلیم و تربیت در دوران 
معاصر آموزش مهارت های زندگی و شــور و شوق زندگی در کنار آموزش رسمی است. به 
عبارت دیگر می توان گفت در دنیای معاصر آموزش تنها کارکرد مدرسه نیست بلکه مدرسه 
 ]باالخص در دوره ابتدایی[ به دلیل قرار داشتن دانش آموزان در مرحله حساس و تأثیرگذار 
شکل  گیری شخصیت، در کنار آموزش رسمی برای تربیت مطلوب و مؤثر آنها کارکردهای 
متعدد و متنوع دیگری نیز بر عهده دارد. یکی از اصول و مؤلفه های بنیادین مورد توجه و 
تأکید صاحب  نظران حوزه تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی که نقش برجسته  ای در زندگی 

دانش آموزان در آینده بازی می  کند موضوع شادی و نشاط در مدارس است.
در خصوص اهمیت شــادی در بحث آموزش و تعلیم و تربیت نودینگز1معتقد است 
که شــادکامی باید به عنوان هدف اصلی آموزش و پرورش مطرح باشــد. از نظر وی خوب 
بودن آموزش زمانی محقق می شــود که به ارتقاء قابل مالحظه شــادکامی فرد و جامعه 
کمک کند )Warnick, 2009 نقل شده از دهقانی، دیالمه و خوش  صفت، 1397(. مدرسه 
بانشــاط موجب باروری جسم و اندیشــه کودکان و دانش آموزان می شود. انسان شاداب، 
 پویا و پرتحرک به زندگی امیدوار اســت و برای رسیدن به اهداف خود سرسختانه تالش 
می  کند )نیــازآذری، 1392(. در نتیجه تردیدی در این نیســت که بــرای قرار گرفتن 
در مســیر توســعه مطلوب و پایدار یکی از مهم ترین عرصه  ها، نظام آموزشی و توجه به 
مجموعه ای از سیاســت  گذاری  ها و اقدامات در آموزش و پرورش ]باالخص دوره ابتدایی 
به عنوان بنیادین ترین و تأثیرگذارترین دوره آموزشی[ است. از جمله این اقدامات توجه به 
موضوع شادی و ایجاد مدارس شاد به عنوان یکی از الزامات دنیای مدرن و عامل مؤثر بر 

تربیت سرمایه  های انسانی کارآمد در فرایند شکل  گیری توسعه انسانی است. 
بنابراین مســئله مهم در نظام آموزش و پرورش این است که کودکان چقدر در این 
نظام  های آموزشی احساس خوشحالی و شادی می  کنند. پاسخ به این سؤال، اهمیت رابطه 
بین شادی و کیفیت مدرسه را نشان می دهد. طبق گزارش شادی جهانی در سال 2015 

1. Noddinges 
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مدارسی که شــادی در آن ها در اولویت قرار داشته است، نتایج و دستاوردهای آموزشی 
 .)Helliwell; Huang & Wang, 2015( و اجتماعی بیشتری برای دانش آموزان داشــته  اند 
آنچــه در وضعیت کنونی در مدارس وجود دارد، اهمیت ارزیابی  های اســتاندارد به جای 
ارزیابی رشد فکری دانش آموزان است. در واقع، همیشه ارزیابی  های استاندارد در اولویت 
قرار داشــته  اســت. در حالی که برای دستیابی به یک مدرسه شــاد ضرورت دارد که از 
تمرکز روی تدریس و آزمون  های استاندارد گذشته و در عوض کیفیت را فراتر از زمینه-
 های دروس آموزشــی تعریف کرد. این امر می تواند تنوع استعدادها، مهارت ها و قابلیت-

 .)Anderson; Coates; Gearin & Zhao, 2015( های بی  نظیر دانش آموزان را شــکوفا نماید 
به عالوه، این امر می تواند با تقویت شادی در دانش آموزان، از آنان نیروهایی انسانی برای 
کمک به جوامع صلح  آمیزتر، عادالنه  تر، پایدارتر و در نهایت شــادتر بســازد. این عوامل، 
نشــان دهنده ی نیاز روزافزون مدارس برای تبدیل شــدن به فضاهایی شاد برای آموزش 
هستند )Kim, 2016(. اهداف فوق در راستای دستورالعمل  های سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( است که در یادگیری مدارس بر حوزه  های عاطفی 

و اجتماعی با هدف ارتقاء صلح از طریق آموزش تأکید می  کند. 
با مرور مبانی نظری مرتبط با مدرســه شــاد می توان گفت مدرسه شاد با تأکید بر 
ارزش ها، نقاط قوت و توانمندی هایی که باعث افزایش شادی در یادگیرندگان می شود، 
از انواع استعدادها و ایده های مبتکرانه استقبال می کند و از نظام های آموزشی می خواهد 
تا در معیارهای ســنتی خــود تجدیدنظر کنند. در واقع، آنچه در مدارس شــاد مورد 
تأکید قرار می  گیرد فرم  هایی از نوآوری و ایده  های مبتکرانه برای توسعه نظام یادگیری 
دانش آموزان اســت. این مســئله در نهایت می تواند وارد فضای اجتماعی گســترده  تر 
.)Sherb, 2013; Suldo, 2016( شده و توســعه اجتماعی پایدار را به دنبال داشته باشد 
از نظر کیم مدرســه شــاد فضایی آموزشی اســت که در آن دانش آموزان مهارت های 
الزم برای زندگی اجتماعی شــاد و ســالم را به صورت مشــارکتی و گروهی یاد گرفته 
 و بــا فراگیری مــدارای اجتماعی، خود را مهیای حضــور در عرصه اجتماعی می  کنند 
)Kim, 2016(. کیم با بهره  گیری از آموزه  های ســازمان یونسکو برای شادی در مدارس 
و نظام آموزشــی، مدرسه شــاد را نظامی قلمداد می  کند که از سه بخش اصلی تشکیل 
شده است: یادگیرِی »بودن«، روان شناسی مثبت  گرا و یادگیری با هم زندگی کردن. در 
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یادگیرِی »بودن« بر این مســئله تأکید می شود که هدف در مدرسه شاد و فرآیندهای 
آموزشی آن باید این موضوع باشد که دانش آموزان مهارت های الزم برای زندگی شاد و 
سالم در آینده را تمرین کرده و یاد بگیرند. در واقع، »بودن« در اینجا به منزله شکل  دهی 
به نوعی وجوِد انسانی، سالم، شاد و خالق در مدرسه است که در اجتماع گسترده  تر نیز 
بتواند زندگــی کند. »یادگیری زندگی کردن با هم« این موضوع را مدنظر قرار می دهد 
که در مدرســه شاد باید همه مســائل از جمله یادگیری به صورت گروهی و مشارکتی 
صورت بگیرد تا دانش آموزان همزیســتی با یکدیگر و مــدارای اجتماعی را یاد بگیرند 
)Kim, 2016(. مدارســی که شادی در آن ها در اولویت قرار دارد، نتایج و دستاوردهای 
.)Helliwell et al, 2015( آموزشــی و اجتماعی بیشتری برای دانش آموزان داشــته  اند 
     این در حالی است که نتایج برخی از پژوهش  ها در ایران مدارس را برای دانش آموزان 
محیطی مالل  آور و کسالت  بار توصیف می  کنند )اکبرپوران، 1392( و برخی از پژوهش-

 ها نیز از شــیوع افســردگی در مدارس خبر می دهند )محمودنیا، رستگارپور و جوکار، 
1390(. همچنین مفهوم شادی از پنهان  ترین و مبهم  ترین کلمات به کار رفته در نهاد 
آموزش و پرورش اســت. کمتر سندی یافت  می شود که نمای روشنی از مفهوم شادی 
و جایــگاه آن ارائه دهد. به عبارت دیگر زمانی کــه در نهاد آموزش و پرورش به ایجاد 
شــادی و نشاط در مدارس اشاره می شود، معنای واضح و مشتركي بین تولید کنندگان 
این پیام و مخاطبانشــان وجود ندارد )هاشــمی، رضایی و اکبرپوران، 1395(. بنابراین 
می تــوان می گفت این موضوع داللت بر ایــن دارد که در نظام آموزش و پرورش ایران 
برنامه مشــخص و مدونی برای شادی و ایجاد مدارس شاد وجود ندارد. البته قابل ذکر 
اســت که در »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« به عنوان سند مادر نظام آموزشی 
»ایجاد شادی و نشاط در مدارس« و »تربیت انسان  های بانشاط« از اهداف نظام آموزشی 
معرفی شــده است و در سالیان اخیر شادی و مدارس شاد به عنوان یکی از دغدغه  های 
اصلی نظام آموزشــی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سند تحول 
بنیادین در گزاره شــماره ده بیانیه ارزش  ها، نشاط را به عنوان یکی از گزاره  های ارزشی 
نظام تعلیم و تربیت معرفی می  کند. همچنین در فصل پنجم این ســند، تربیت انسان 
ســالم و بانشــاط به عنوان یکی از اهداف کالن تعلیم و تربیت مطرح شده است. با این 
حال هنوز الگوی مشخص و مدونی در خصوص مدارس شاد در نظام آموزش و پرورش 
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ایران بر مبنای فرهنگ غالب در جامعه ایران ]فرهنگ ایرانی- اســالمی[ ساماندهی و 
صورت  بندی نشده است. 

مروری بر پژوهش  های انجام شده در ایران در رابطه با مدرسه شاد نشان دهنده این 
اســت که پژوهش  های متعددی توسط پژوهشگران مختلف در خصوص مدرسه شاد به 
انجام رســیده اســت. فاضلیان و عظیمی)1393( در پژوهش خود به این نتیجه دست 
یافته  اند که از نظر معلمان اســتانداردهای مربوط به رنگ و امکانات آموزشــی مدارس 
تأثیر مطلوبی در شادابی معلمان و دانش آموزان دارند و برعکس، استانداردهای طراحی 
فضاهای فیزیکی و بهداشــت مدارس باعث کاهش شادابی آن ها در مدرسه می گردند. 
نتایج پژوهش هاشــمی و همکاران )1395( بیانگر این اســت که ساختار معنایی حاکم 
بر نظام آموزشــی ایران ســه معنا از شادي را نشــان می دهد. عالوه بر معناي مسلط 
و اصلي كه شــادي را یكي از عواطف بشــري تعریف می کند و معتقد اســت شــادي 
می تواند وســیله ای براي نیل به كمال یا مانعي بر سر راه آن باشد، با دو معناي موقت 
نیز مواجه هســتیم كه یكي ناظر به تحرك و فعالیت های جســماني و دیگري ناظر بر 
ویژگی های مكاني مدرسه است. هر ســه معنا موقت و ناپایدارند. نتیجه آنكه، ساختار 
معنایي یكساني در سپهر دســتگاه آموزش وپرورش ایران از شادي تثبیت نشده است. 
رستمی  نسب، علوی و کریمی )1396( در پژوهش خود به این نتیجه دست  یافته  اند که 
آموزش شــادی متناسب با رویکرد اسالمی با تأکید بر بهره  گیری از لذایذ حالل دنیوی، 
صبر و توکل تأثیر معناداری بر افزایش بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دارد. نتایج 
پژوهش دهقانی و همکاران )1397( بیانگر این اســت که اهداف برنامه درسی مدرسه 
شــاد، ناظر بر جنبه های سه گانه »شناختی«، »نگرشــی« و »توانشی« است. اکبرپوران و 
رضایی )1397( در پژوهش خود این نتیجه دست یافته  اند که در ساختار معنایی نظام 
آموزشی، شادی یکی از عواطف خنثی بشری است که در نتیجه انتخاب انسان می تواند 
وســیله ای برای نیل به کمال و یا مانعی بر سر راه آن باشد. نتیجه پژوهش یوسف  زاده، 
یوسف  زاده و تاشــک )1397( نشان دهنده این است که آموزش مهارت های معنوی بر 

افزایش شادکامی دانش آموزان مؤثر است. 
بنابراین در جمع  بندی پژوهش  های پیشــین باید گفت این پژوهش  ها بیشــتر به 
مسئله شادی و شادکامی در مدارس و عوامل مؤثر بر آن پرداخته  اند و پژوهش  های اندکی 
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در زمینه شناســایی مؤلفه های مدرسه انجام شده و تدوین الگوی مدرسه شاد صورت 
گرفته است. دهقانی و همکاران )1397( در این زمینه استثناء است و الگویی از مدرسه 
شــاد در ایران ارائه داده است. مســئلة قابل بحث در این پژوهش این است که الگوی 
موردنظر وی تأکید اصلی را بر برنامه  ریزی درســی گذاشــته است و دیگر ساختارهای 
دخیل در این زمینه را مورد توجه قرار نداده اســت. در مورد پژوهش  های خارجی نیز 
همین مسئله تا حدودی صادق است. بیشتر مطالعات مورد بررسی، عوامل و مؤلفه های 
تأثیرگذار در ایجاد شادی در مدارس را مورد بررسی قرار داده  اند. الگوهای موجود )برای 
مثال: Kim, 2016( عمومًا بر مبنای مؤلفه های فرهنگ غرب شکل گرفته و کارایی الزم 
و مؤثر را برای نظام آموزشــی ایران ندارند. دلیل اصلی این مسئله تفاوت های فرهنگی 
بین فرهنگ ایرانی- اســالمی  و فرهنگ غربی و تلقی متفاوت و تا حدودی متضاد این 

فرهنگ  ها از مسئله شادی است. 
شــادی و نشاط به عنوان ضرورت فطری انســان  ها و یکی از الزامات اصلی زندگی در 
فرهنگ ایرانی- اســالمی همواره مورد توجه بوده و زیست شاد جزء الینفک این فرهنگ 
محسوب می شود. در ایران باستان شادی به مثابه الگوی فرهنگی غالب نیایش  های دینی 
و از این رو مهم ترین بخش زندگی بود )عروج نیا، 1392(. به عبارت دیگر شادی در فرهنگ 
ایرانی از دیرباز مورد توجه بوده و در فرآیندی تاریخی تبدیل به یکی از انگاره  های اصلی 
این فرهنگ شــده است )آموزگار، 1380(. از سوی دیگر در فرهنگ قرآن شالوده انسان 
بر شــادی بنا شده و خدا انسان را موجودی شاد و بانشاط آفریده و همواره از او خواسته 
این بنیان نهاده در وجود خود را نگه دارد )پرچم و رجایی، 1394(. در این خصوص امام 
علی )ع( می  فرمایند: »السرور یبســط النفس و یثیر النشاط؛ شادی باعث انبساط روح و 
ایجاد وجود و نشاط می شود« )محمدی ری  شهری، 1391(. و نیر در روایتی دیگر از امام 
صادق)ع( آمده اســت که »اُیَما ُمسِلما َفَسرُه َسَرُه الُل َعز َو َجَل« چنانچه روایت به صراحت 
اشاره می  کند، شاد کردن مؤمنان و مسلمانان، هم تراز شاد کردن خداوند قرار گرفته است 

)زینی ملک  آباد و نیل  ساز، 1390(.
عالوه بر آنچه در خصوص اهمیت شــادی در فرهنگ ایرانی- اسالمی ذکر شد. باقری 
خلیلی )1386( در یک تقســیم بندی شادی را در فرهنگ و ادبیات ایرانی به سه ساحت 
اصلی شادی انفسی )درونی(، شادی آفاقی )بیرونی( و شادی آفاقی- انفسی تقسیم بندی 
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می  کند. بنا به نظر او ســاحت شادی مولوی، اساسًا ســوبژکتیو یا درونی و انفسی است. 
ساحت شادی ســعدی، ابژکتیو یا بیرونی و آفاقی است و حافظ با استخدام متعالی ترین 
محتوا و هنری ترین زبان، میان شادی انفسی مولوی آشتی و پیوند ایجاد می  کند و کمال 
انســان را در برقراری اعتدال دینی میان امیال ناســوتی و الهوتی می داند. پســندیده 
)1397( بر این باور اســت که شادی در اســالم مبتنی بر »واقعیت های توحیدی« است 
)مبانی( که اگر شناخته شوند و فرد خود را با آن ها تنظیم کند )عوامل(، به شادی دست 
می یابــد. در توضیح و تبییــن این عبارت باید گفت که نظام هســتی به معنای عام آن، 
واقعیت هایی دارد که از توحید سرچشمه می گیرد و به همین جهت، آن ها را »واقعیت های 
توحیدی« نامیدیم. این واقعیت ها، مجموعه مبانی ای را تشــکیل می دهند که چون همه 
آن ها بر محور توحید می چرخند، می توان »مبانِی توحیدی« نیز نام نهاد. مبانی توحیدی، 
چهار گونه اند که عبارت اند از: خداشناختی؛ جهان شناختی؛ انسان شناختی؛ دین شناختی 
علت چهارگونه بودن مبانی نیز آن اســت که شــادی، مربوط به »انسان« است. انسان در 
محیطی به نام »جهان« زندگی می کند و برنامه ای به نام »دین« دارد. هر کدام از این ســه 
ضلع، ویژگی هایی دارند که بدون در نظر گرفتن آن ها، نمی توان به شــادی دست یافت. 
بنابراین بر اساس آنچه در خصوص شادی در فرهنگ ایرانی- اسالمی مطرح شد شناسایی 
مؤلفه های مدرسه شاد بر مبنای آموزه  های این فرهنگ به منظور ارائه الگوی مدرسه شاد و 
رفع کاستی  های موجود )ضعف کارآمدی الگوهای موجود خارجی، عدم تعریف مؤلفه های 
شــادی بر مبنای فرهنگ ایرانی- اسالمی  و در نتیجه فقدان الگوی شادی مبتنی بر این 
فرهنگ( مرتبط با این مدارس در نظــام آموزش و پرورش ایران ضرورتی اجتناب  ناپذیر 

محسوب می شود. 
بــه عبارت دیگر بــا توجه خالهای موجود و اثرات و پیامدهــای نامطلوبی )از جمله 
کسالت  بار شــدن فضای آموزش و پرورش برای دانش آموزان، افزایش افسردگی در بین 
آنها، ضعف کارایی دانش آموزان و...( که فقدان مدارس شاد به دنبال دارد بنابراین ضرورت 
دارد که ابتدا مؤلفه های شادی با تأکید و تمرکز بر فرهنگ ایرانی- اسالمی شناسایی و در 
ادامه الگوی مدرسه شاد بر اساس این مؤلفه  ها به منظور تحقق مدارس شاد صورت  بندی 
شود.  بر این  اســــاس پژوهش حاضر با تمرکز بر منابع و متون ایرانی- اسالمی  و بررسی 
آن ها این هدف را دنبال کرده است که مؤلفه های مدرسه شاد را در نظام آموزش و پرورش 
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ابتدایی ایران از طریق مطالعه و واکاوی شادی در فرهنگ ایرانی- اسالمی شناسایی و ارائه 
کند. از این رو سؤالي كه مطرح است این است كه:

1. مؤلفه  های شادی بر مبنای منابع و متون ایرانی- اسالمی کدام اند؟ 
2. مدرسه شاد در نظام آموزش ابتدایی ایران دارای چه ابعاد و مؤلفه هایی است؟ 

3. آیا مؤلفه های مدرســه شاد در نظام آموزش ابتدایی ایران از اعتبار الزم برخوردار 
است؟ 

روش  شناسی پژوهش 
روش پژوهــش حاضر از نوع ترکیبی اســت. در پژوهش با روش ترکیبی پژوهش گر 
پژوهــش خود را بر این مفروضــه یا پیش  فرض بنا می  نهد که گــردآوری انواع مختلف 
داده ها )کیفی و کمی( منجر به فهم مســئله پژوهش به بهترین وجه می شود )کرسول، 
1391: 46(. به عبارت دیگر روش پژوهش ترکیبی »نوعی طرح پژوهش است که در آن 
رویکردهای کیفی و کمی در انواع پرســش  ها، روش های پژوهش، رویه های جمع  آوری و 
تحلیل داده ها و تولید اســتنتاج  ها به کار گرفته می شود« )تدلی و تشکری، 1395: 22(. 
از آنجایی که رویکرد ترکیبی شــامل مجموعه  ای از طرح  های پژوهشی است که هر کدام 
با توجه به مســأله و اهداف پژوهش به نحو مطلوب  تری می توانند پاســخگوی نیازهای 
پژوهشگران باشند. بر مبنای اهداف مدنظر طرح ترکیبی مورد استفاده در پژوهش حاضر 
در چارچوب طرح  های متوالی قرار می  گیرد و راهبرد پژوهش از نوع اکتشــافی- متوالی1 
اســت. راهبرد اکتشافی- متوالی شامل گردآوری و تحلیل داده های کیفی در مرحله اول 
و به دنبال آن گردآوری و تحلیل داده های کمی در مرحله دوم که خود بر اســاس نتایج 
کیفی مرحله اول بنا نهاده می  شــوند، مشخص می  گردد )کرسول، 1391: 359(. راهبرد 
اکتشافی متوالی دو نوع متداول دارد: مدل تدوین ابزار۲ و مدل تدوین طبقه  بندی۳. مدل 
مورد استفاده در پژوهش حاضر تدوین ابزار است. پژوهشگران زمانی از این مدل استفاده 
می  کنند که با توجه به یافته  های کیفی، به تدوین و اجرای یک ابزار کمی نیاز دارند. در این 
پژوهش نیز با اســتفاده از مدل تدوین ابزار ابتدا به منظور طراحی الگوی ایرانی- اسالمی  

1. Sequential Exploratory Strategy  
2. Instrumental Development Model  
3. Taxonomy Development Model
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مدرســه شاد و تدوین ابزار مربوط به این الگو از رویکرد کیفی و جهت اعتبارسنجی این 
الگو از رویکرد کمی پژوهش استفاده شد. 

روش مورد اســتفاده در مرحله کیفــی پژوهش تحلیل مضمون اســت، به منظور 
گردآوری و تحلیـــل داده هـــای مرحله کیـفی از روش تحـــلیل مضـمون استقرایی 
)شبـــکه مضامین- Attride - Stirling, 2001( استفاده گردید و تکنیک  های مربوط به 
این روش )اســتخراج مضامین پایه، کشف مضامین ســازمان  دهنده و فراگیر، ترسیم 
شــبکه مضامین( به منظور ارائه الگوی ایرانی- اسالمی مدرســه شاد مدنظر و به مرحله 
اجرا گذاشــته شــد. با توجه به هدف پژوهش در مرحله کیفی حوزة پژوهش، پژوهش 
شــامل منابع و متون ایرانی و اســالمی بوده اســت کــه به نوعی به موضوع شــادی 
پرداخته انــد1. حجم نمونه مرحله کیفی پژوهش متمرکز بر منابع و متون اصلی ایرانی 
و اسالمی  و محتوای این متون به صورت هدفمند و در راستای تکمیل فرایند استخراج 
و صورت بنــدی مضامین، مطالعه و مورد بررســی و تحلیل قرار گرفتند. در این مرحله 
بــا توجه به ماهیت پژوهش  های کیفی )کشــف ماهیت یک پدیده( و گزینشــی بودن 
راهبرد نمونه  گیری در راستای کشف پدیده مورد مطالعه از شیوه نمونه  گیری هدفمند 
استفاده شد. واحد تحلیل در این منابع و متون سطر و پاراگراف بوده است. برای تحلیل 
داده هــا ابتدا متون و منابع ایرانی- اســالمی کدگذاری، مضامیــن پایه بر مبنای نکات 
کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش استخراج و از تلخیص و ترکیب مضامین پایه مضامین 
ســازمان  دهنده و در ادامه از طریق ترکیب مضامین ســازمان دهنده و همچنین کشف 
اصول حاکم بر متون مورد بررسی مضامین فراگیر مرتبط با پدیده شادی استخراج شد. 
در نهایت شــبکه مضامین مربوط هر یک از این مضامین ترسیم و تفسیر شده  اند. برای 
اعتباریابي یافته  های پژوهش در مرحله کیفی با توجه به ماهیت داده های مورد استفاده 
)منابــع و متون مکتوب( از دو روش توصیف غنی و ثبت ســوابق ممیزی و کدگذاران 

مستقل استفاده شد. 

. منابع و متون ایرانی شــامل غزلیات حافظ، رباعیات و اشــعار منتســب به او، دیوان اشعار، گلستان و بوستان سعدی،   1
شاهنامه فردوسی، رباعیات و مثنوی  های رودکی، دیوان شمس و مثنوی مولوی، غزلیات وحشی بافقی، دیوان اشعار صائب 
تبریزی و دیوان اشــعار سلمان ساوجی است. منابع و متون اسالمی شامل قرآن کریم، شرح نهج  البالغه، میزان الحکمه، 
نهج  الفصاحه، غررالحکم، الحدیث، تفسیر نورالثقلین، بحاراالنوار، مستدرک الوسایل، منتخب میزان  الحکمه، مجموعه ورام، 

وسایل الشیعه، الکافی، اصول کافی، مجله قرآن و علم شماره 7 و دو فصلنامه تخصصی قرآن و علم بوده است. 
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روش مرحله کمی پژوهش پیمایش است. با توجه به اهداف پژوهش مدیران مدارس 
دوره ابتدایی آموزش و پرورش کل کشــور به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته 
شــدند. تعداد این افراد در زمان مطالعه شــصت و یک هزار و ســیصد و چهل و شــش 
)61346( نفر بوده است. در این مرحله با توجه به هدف اصلی نمونه  گیری ]معرف بودن 
جامعه آماری[ از راهبرد نمونه  گیری احتمالی )خوشه  ای چندمرحله  ای( استفاده گردید و 
با مدنظر قرار دادن مفروضات مربوط به شیوه نمونه  گیری احتمالی و همچنین روش های 
تحلیل آماری در این مرحله و شــاخص  هایی از جمله ســطح اطمینــان، توان آزمون و 
حجم اثر با اســتفاده از نرم  افزار 1SPSS Sample Power حجم نمونه آماري پژوهش 300 
نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده ها از ابزار پرســش نامه محقق  ساخته استفاده شد. 
پرســش نامه پژوهش حاضر بر مبنای مضامین فراگیر شناســایی شده در مرحله کیفی 
پژوهش و با توجه به مضامین سازمان  دهنده و پایه مربوط به این مضامین تهیه و تدوین 
شــد. جهت بررسی اعتبار ابزار ســنجش در این مرحله از دو روش اعتبار محتوا )اعتبار 
صوری و نسبت روایی محتوا۲(، اعتبار ســازه۳ )رویکرد تحلیل عاملی تأییدی4( استفاده 
شده اســت. در نهایت اینکه در این مرحله ابتدا با استفاده از شاخص  های آمار توصیفی 
)گرایش مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع( مضامین اصلی و فرعی پژوهش توصیف و در 
ادامه از طریق رویکرد تحلیل عاملی تأییدی و شاخص  های مربوط به اعتبار همگرا و ممیز 
ابتدا ابزار سنجش مضامین فراگیر پژوهش و در نهایت الگوی ایرانی- اسالمی مدرسه شاد 

اعتبارسنجی شد. 

یافته  های پژوهش 
بر مبنــای تحلیل داده های پژوهش در مرحله کیفی مؤلفه های شــادی در فرهنگ 
ایرانی - اســالمی  پیرامون سه مضمون فراگیر اصلی و تعدادی مضامین سازمان  دهنده و 

پایه شکل گرفته است. 

. نرم افزار Sample Power با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر حجم نمونه )ســطح اطمینان، توان آزمون، حجم اثر(   1
در موقعیت های مختلف و متناسب با روش های آماری تحلیل داده ها حجم بهینه نمونه را برآورد می کند.

2. Content Validity Ratio )CVR( 
3. Construct validity 
4. Confirmatory Factor Analysis
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جدول 1. مضامين شادی ایرانی - اسالمی

مفهوممضامين فراگيرمضامين سازمان  دهندهمضامين پایه

خداباوری )توحيد(
آخرت  گرایی

توكل
مثبت  اندیشی

اميدواری
باورمندی به رفاه

 بينش
معطوف به شادی

شادی درونی 
)انفسی(

ی
الم

اس
 - 

ی
ران

 ای
ی

اد
ش

قناعت
صبوری

سهل  گيری

 منش
معطوف به شادی

خردورزی
عزت  نفس

همت و اراده

 پويش
معطوف به شادی

زبان
پيوند با طبيعت

موسيقی
جشن و سرور

زيست جهان شاد

 زيست 
معطوف به شادی

معنویت  گرایی
معنامندی

زیستن در لحظه )زمان حال(
عشق  ورزی

بهزيستن معنوی

محيط زندگی
پوشش

ورزش و تفریح
شاد زیستن

بهزيستن مادی

انجام مناسک دینی
شركت در مراسم شادی آفرین

دیدار و زیارت نيکان
كنش های مناسکی

 كنش های 
معطوف به شادی

خوشرویی
مهرورزی

شاد كردن دیگران
كنش های عاطفی

عدالت خواهی
بخشش

كنش های اجتماعی
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 الف. شادی درونی:  شادی درونی ناظر بر جنبه درونی و به عبارت دیگر انفسی شادی 
دارد و مبتنی بر عوامل و مؤلفه هایی است که در درون فرد رخ می دهد و موجبات آرامش و 
شادی و نشاط وی را فراهم می  نماید. بر مبنای تحلیل متون و منابع ایرانی- اسالمی مرتبط 
با موضوع شادی سه مضمون بینش معطوف به شادی، منش معطوف به شادی و پویش 
معطوف به شــادی در رابطه با مضمون فراگیر شــادی درونی شناســایی و ارائه گردید.

شادی درونی

عزت نفس خرد ورزی

منش 
معطوف
به شادی

بينش 
معطوف
به شادی

پویش 
معطوف
به شادی

همت و اراده

صبوری

سهل گيری

قناعت
توّكل

مثبت اندیشی

اميدواری

باورمندی به رفاه

خداباوری

آخرت گرایی

شکل 1. مضمون فراگير شادی درونی

1. بینش معطوف به شادی: این مضمون داللت بر جهت  گیری شناختی و ذهنی 
افراد نسبت به پدیده شادی و همچنین این موضوع دارد که افراد در سطح ذهنّیت 
و شــناخت نســبت به امور مختلف زندگی چه نوع نگرش و جهت  گیری داشته 
باشــند. به عبارت دیگر می توان گفت یکی از وجوه مهم شادی به معنای عام و در 
اینجا به طور خاص و مشخص شادی درونی، بینش معطوف به شادی است که بر 
جهت  گیری شناختی و ذهنی افراد نسبت به پدیده  های فردی و اجتماعی و نحوه 

پردازش، تعبیر و تفسیر آنها داللت دارد و منجر به شادی افراد می شود. 
2. منش معطوف به شادی: این مضمون که بر مبنای تحلیل متون مورد مطالعه 
در راســتای اعمال و مناسکی تعریف می شود که نوعی خط  مشی افراد را در رابطه 
با زندگی فردی آن ها مشــخص می  کند و به نوعی نمایان گر ســبک مواجهه افراد با 

پدیده  های امور مربوط به زندگی فرد و اجتماعی است.
 3. پویش معطوف به شــادی: بــا توجه به تحلیل متون مورد بررســی آنچه در 
خصوص پویش معطوف به شــادی می توان گفت این اســت که پویش نمایان گر 
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فعالیت  های درونی پیگیرانه افراد در رابطه با امور زندگی شخصی و فردی آنهاست. 
ایــن مؤلفه در پژوهش حاضر پیرامون مــواردی از جمله خردورزی، عزت  نفس و 

همت و اراده شکل گرفته است. 

 ب. زیست معطوف به شادی:  از دیـــگر مؤلفه های شادی زیست معطوف به شادی 
است. این مؤلفه همان  گونه که در قبل )یافته  های کیفی( نیز مطرح شد، زیستن و زندگی 
کردن بر مبنای مؤلفه  ها و معیارهایی اســت که منجر به شــادی و نشاط افراد می شود و 
بر مبنای تحلیل متون و منابع مرتبط با فرهنگ و ادبیات ایرانی- اسالمی در راستای سه 

مؤلفه اصلی زیست  جهان شاد، بهزیستن معنوی و بهزیستن مادی تعریف شده است.
 

شکل 2. مضمون فراگير زیست معطوف به شادی 

1. زیست  جهان شاد: مؤلفه زیست  جهان شــاد ناظر بــر تجربه روزمره  یک فرد در 
شــرایط محیطی و اجتماعی مشخصی است که برای وی شادی  بخش و نشاط  آور 
اســت. در این پژوهش زیست  جهان شاد بر مبنای مواردی از جمله زبان، پیوند با 
طبیعت، موســیقی و جشن و سرور تعریف و ساماندهی شده است. می توان گفت 
زیســت  جهان شاد نیز تجربه روزمره شــادی در قالب فعالیت  ها و تجارب شادی -
بخشی است که انسان  ها تمایل دارند این فعالیت  ها و تجارب برای آن ها تکرار شود 

و شادی و نشاط مستمر و مداوم آن ها را به همراه داشته باشد. 

2. بهزیســتن معنوی: یکی از مؤلفه های شادی بهزیستن معنوی است، بهزیستن 
مادی  معنوی ناظر بر لذت  هایی اســت که فرد در ارتباط با امــور غیرمادی و فرا

زیست معطوف
به شادی

زیست
جهان شاد

بهزیستن
معنی

بهزیستن 
مادی

پوشش شاد زیستنورزش و تفریحمحيط ورزی

زیستن در حال

عشق ورزی

معنامندی

معنویت گرایی

موسيقی

جشن و سرور

پيوند با طبيعت

زبان
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تجربه می  کند. تمایل به معنویت، معنامندی در زندگی و زیســتن در زمان حال 
ابعاد بهزیســتن معنوی هستند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم شادی و نشاط 

افراد را فراهم می  کنند. 

3. بهزیستن مادی: یكي دیگر مؤلفه  ها مرتبط با زیست معطوف به شادی بهزیستن 
مادی است که در تکمیل بعد بهزیستن معنوی مرتبط با امور مادی زندگی فردی 
و اجتماعی انســان  ها تعریف می شود. این مؤلفه در رابطه با اموری تعریف می شود 
که به نوعی زمینه رفاه، آسایش و آرامش انسان  ها را برای زیست فراهم می  کنند. 

 پ. کنش های معطوف به شادی:  در راستای مؤلفه های شادی درونی و زیست معطوف 
به شادی یکی دیگر از مؤلفه های اصلی مرتبط با شادی کنش های معطوف به شادی است، 
این کنش ها مجموعه  ای از اعمال و رفتارهایی که در ارتباط با دیگران زمینه  ســاز شادی 
افراد هستند و به نوعی کنش های با محوریت شادی تعریف می  شوند و در سه دسته اصلی 

کنش های مناسکی، عاطفی و اجتماعی معطوف به شادی دسته  بندی شده  اند. 

كنش های 
معطوف به شادی

كنش های
مناسک

كنش های
عاطفی

كنش های
اجتماعی

مهرورزی

شاد كردن دیگران

خوشرویی

مراسم شادی آفرین

دیدار نيکان

بخششعدالت خواهی

انجام مناسک دینی

شکل 3. مضمون فراگير كنش های معطوف به شادی

1. کنش های مناســکی معطوف به شادی: این دســته از کنش های معطوف به 
شادی کنش هایی هستند که با محوریت مناسک صورت می  گیرند. به عبارت دیگر 
این کنش ها در بســتر مناسک و بر مبنای اعمالی که در این حوزه قرار می  گیرند 
انجام می  شوند.  بر این اســــاس کنش  و فعالیت هایی که در بستر مناسک مذهبی 

انجام می  شوند به عنوان یکی از مؤلفه های شادی و نشاط محسوب می  شوند. 
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2. کنش های عاطفی معطوف به شــادی: کنش هــای عاطفی مجموعه اعمال و 
فعالیت هایی است که با محوریت احساسات و عواطف شکل می  گیرند. این کنش ها 
اعمال و فعالیت  های شادی آفرینی هستند که در تعامل با دیگران با ریشه داشتن 
در احساســات و بر اساس عواطف تنظیم و انجام می  شوند. در پژوهش حاضر نیز 
بر کنش هایی با ماهیت عواطف مثبتی از جمله خوشرویی، مهروزی و شاد کردن 

دیگران به عنوان عواطف شادی  بخش تأکید شده است. 

3.کنش های اجتماعی معطوف به شــادی: دسته دیگری از کنش های معطوف 
به شــادی که در پژوهش حاضر شناســایی شــده  اند کنش هایی است که بیشتر 
جنبه اجتماعی دارند و به نوعی بعد اجتماعی آنها پررنگ  تر اســت. این دســته از 
کنش ها به طور خاص و مشخص در تعامل انسان  ها با همدیگر و بر مبنای اعمال و 

فعالیت های اجتماعی تعریف می  شوند.

شکل 4. مؤلفه های شادی ایرانی - اسالمی 

 شادی 
ایرانی -  اسالمی

مهرورزی بخششمراسم شادی خوشرویی عدالت خواهیانجام مناسک

كنش های
اجتماعی

شادی
درونی

)انفسی(
بهزیستن

معنوی

بهزیستن
مادی

زیست
جهان شاد

 منش
معطوف به 

شادی

 بينش
معطوف به 

شادی

 پویش
معطوف به 

شادی

كنش های
مناسکی

كنش های
مناسک

كنش های
معطوف به 

شادی

كنش های
عاطفی

شادی دیگران دیدار نيکان

صبوری

ری
دوا

امي

یی
گرا

ت  
خر

آ

عزت  نفس

سهل گيری

شی
دی

ت  ان
مثب

ری
باو

دا
خ

همت و اراده

قناعت

فاه
ه ر

ی ب
ند

رم
باو

كل
تو

خردورزی

معناگرایی

موسيقی

پوشش

زیستن در حال

پيوند با طبيعت

ورزش و تفریح

عشق ورزی

زبان

شاد زیستن

معنویت گرایی

جشن و سرور

محيط زندگی
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال پنجم
 ë 3 شمارة
ë 16 شمارة پیاپی
ë 1399 پاییز

در پاسخ به این پرسش که مدرسه شاد بر مبنای مضامین شادی در فرهنگ و ادبیات 
ایرانی- اســالمی دارای چه مؤلفه هایی اســت؟ باید گفت مؤلفه های مدرسه شاد بر مبنای 
مضامین شادی در فرهنگ و ادبیات ایرانی و همچنین آموزه  های اسالمی مستلزم توجه به 
ارکان و مؤلفه های مدرسه است. ارکان و مؤلفه های مدرسه را می توان در چهار دسته اصلی 
شــامل برنامه درسی مدارس، محیط مدارس، کارکنان )اجرایی و آموزشی( و دانش آموزان 
دســته  بندی کرد1، بنابراین ارائه هر گونه سیاست و برنامه   ای در مدارس باید ناظر بر همه 
این مؤلفه  ها در یک کلیت منســجم و یکپارچه باشــد. مؤلفه های شادی نیز از این قاعده 
مستثنی نیست، به عبارت دیگر به منظور تدوین مؤلفه های مدرسه شاد بر مبنای مضامین 
مذکور ضرورت دارد مضامین شادی در راستای مؤلفه  ها و ارکان مدرسه شامل برنامه درسی 
مدارس، محیط مدرسه، کارکنان مدرسه )اجرایی و آموزشی( و دانش آموزان مدنظر و مورد 
توجه قرار گیرد.  بر این اســاس بر مبنای مضامین مرتبط با شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی- 
اسالمی  مدرسه شاد مدرسه  ای است که برنامه  درسی آن مبتنی بر مؤلفه های شادی ایرانی- 
اسالمی  طراحی و بازنگری شود، در طراحی، معماری، رنگ  آمیزی و نقاشی محیط مدرسه 
و همچنین تجهیزات آن عناصر شادی آفرین مدنظر قرار گیرد، کادر اجرایی و آموزشی این 
مدارس شادی و شاد زیستن را به دانش آموزان می  آموزند و در نهایت دانش آموزان مدرسه 

شاد، شادی را در این مدرسه فراگرفته و بر مبنای مؤلفه  ها و عناصر آن زیست می  کنند. 

ان
وز

 آم
ش

دان
ت

س
 زی

اد
ش

ط مدرسه
محی

شاط
با ن

برنامه درسی
معطوف به

 شادی

کارکنان به مثابه 
آموزشگران شاد

شکل5. مؤلفه های مدرسه شاد

1. مبنای دسته  بندی ارکان مدرسه به برنامه  درسی، محیط مدرسه، کارکنان و دانش آموزان پژوهش  های پیشین و همچین 
مؤلفه های شادی در مرحله کیفی پژوهش بوده است. به عبارت دیگر ضمن اینکه ارکان اصلی مدرسه با توجه به پژوهش-
 های پیشین )فاضلیان و عظیمی، 1393؛ نیستانی، اسماعیلی  نژاد و سلیمان  پور، 1396؛ دهقانی و همکاران، 1397( مشخص 
شد به منظور اینکه بتوان مؤلفه های شادی استخراج شده در مرحله کیفی را به صورت دقیق به مرحله اجرا گذاشت اجزا و 

عناصری از مدرسه مدنظر قرار گرفت که در رابطه با آن ها امکان پیاده  سازی مؤلفه های شادی وجود داشته باشد. 
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سمیه بهرامیان، محمدعلی نادی  و فریبا کریمی

شناســایی مؤلفه هــای مدرســه شــاد در نظــام آموزش 
ابتدایی ایران بر مبنای فرهنگ ایرانی- اسالمی

33 - 60

ë  سال پنجم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 16
ë  پاییز 1399

یافته  های مرحله کمی پژوهش 
این بخش به یافته  های مرحله کمی پژوهش اختصاص دارد. ابتدا مؤلفه های شادی با 
استفاده از شاخص  های آمار توصیفی )گرایش مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع( توصیف 
و در نهایت به عنوان هدف اصلی این بخش با اســتفاده از شاخص  های مربوط به اعتبار و 

پایایی الگوی مدرسه شاد ایرانی - اسالمی  برازش شده است.

جدول 2. توصيف متغيرهای اصلی پژوهش 

ابعاد متغير 
شاخص

كشيدگیكجیواریانسانحراف معيارميانگين

شادی درونی 

0/960/34-4/470/500/25بينش معطوف به شادی

1/050/36-4/480/550/31منش معطوف به شادی 

10/57-4/370/580/34پويش معطوف به شادی

زیست 
معطوف 
به شادی 

0/940/58-4/430/500/25زيست  جهان شاد

1/241/12-4/440/520/27بهزيستن معنوی

1/241/40-4/570/550/30بهزيستن مادی

كنش های 
معطوف

 به شادی

1/050/20-4/370/580/34كنش های مناسکی

1/121/16-4/500/520/27كنش های عاطفی

1/210/68-4/440/580/33كنش های اجتماعی

مقادیر برآورد شــده در جدول باال نشــان دهنده این اســت که میانگین ابعاد همه  
متغیرهای پژوهش در بین نمونه آماری پژوهش باالتر از حد متوسط )3( است. بنابراین 
می توان گفت از نظر نمونه آماری پژوهش مؤلفه های مرتبط با شادی ایرانی - اسالمی  از 

اهمیت باالیی در جهت تحقق مدرسه شاد برخوردار هسند. 
در ادامه با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های شادی ایرانی- اسالمی 

 که بر مبنای ارکان مدرسه مورد سنجش قرار گرفتند اعتبارسنجی شده است. 
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال پنجم
 ë 3 شمارة
ë 16 شمارة پیاپی
ë 1399 پاییز

 الف. شادی درونی:  مدل عاملی متغیر »شادی درونی« به صورت مدل عاملي سلسه  مراتبی 
)مرتبه دوم( تدوین گردید، برآوردهاي مربوط به این مدل شــامل شاخص  هاي اعتبار و 

پایایی و بارهای عاملی ابعاد و مؤلفه  ها در شکل و جداول زیر گزارش می شود: 

0/701

0/897
0/908
0/758

0/695

0/925

0/8
97

0/674
0/924
0/897

0/674
0/806
0/784

باورمندی به رفاه

اميدواری

مثبت اندیشی

توّكل

آخرت گرایی

خدا باوری

قناعت

صبوری

سهل گيری

خرد ورزی

عزت نفس

همت و اراده

]+[
شادی درونی

پویش
معطوف
به شادی

منش
معطوف
به شادی

بينش
معطوف
به شادی

0/799

0/694

شکل 6. مدل عاملی مرتبه دوم متغير شادی درونی 

جدول 3. شاخص هاي ارزیابي اعتبار و پایایی ابزار سنجش متغير شادی درونی  

ابعاد

اعتبار 
اعتبار مميزهمگرا

آلفای 
كرونباخ

پایایی 
تركيبی متوسط واریانس 

استخراج شده
بارهای عاملی 

متقاطع
فورنل 
و الركر

خصيصه متفاوت - 
خصيصه یکسان 

بينش 
0/55معطوف به شادی

تأیيد

0/840/88

منش 
0/730/820/89معطوف به شادی

پويش 
0/700/780/87معطوف به شادی

بر حسب مقادیر جدول باال: 
1.  شاخص  های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز متغیر 

»شادی درونی« دارند. 
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سمیه بهرامیان، محمدعلی نادی  و فریبا کریمی

شناســایی مؤلفه هــای مدرســه شــاد در نظــام آموزش 
ابتدایی ایران بر مبنای فرهنگ ایرانی- اسالمی

33 - 60

ë  سال پنجم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 16
ë  پاییز 1399

2.  مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و قابلیــت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه  گیری 
ابزار ســنجش ابعاد مربوط به این متغیر و به عبارت دیگر پایا بودن ابزار سنجش 

این ابعاد است. 

 ب. زیســت معطوف به شادی:  مدل عاملی متغیر »زیست  جهان شاد« به صورت مدل 
عاملي سلســه  مراتبی )مرتبه دوم( تدوین گردید، برآوردهاي مربوط به این مدل شــامل 
شاخص  هاي اعتبار و پایایی و بارهای عاملی ابعاد و مؤلفه  ها در شکل و جداول زیر گزارش 

می شود: 

]+[
زیست معطوف

به شادی

جشن و سرور

موسيقی

پيوند با طبيعت

زبان

زیست
جهان
شاد

عشق ورزی

زیستن در حال

معنامندی

معنویت گرایی

بهزیستن
معنوی

شاد زیستن

ورزش و تفریح

پوشش

محيط زندگی

بهزیستن
مادی

0/731
0/853
0/728

0/897

0/878

0/902

0/897

0/900

0/870

0/906

0/892
0/924

0/877

0/903

0/925

شکل7. مدل عاملی مرتبه دوم متغير زیست معطوف به شادی  

جدول 3. شاخص هاي ارزیابي اعتبار و پایایی ابزار سنجش متغير زیست معطوف به شادی   

ابعاد

اعتبار 
اعتبار مميزهمگرا

آلفای 
كرونباخ

پایایی 
تركيبی متوسط واریانس 

استخراج شده
بارهای عاملی 

متقاطع
فورنل 
و الركر

خصيصه متفاوت - 
خصيصه یکسان 

0/65زيست  جهان شاد

تأیيد

0/650/65

0/790/790/79بهزيستن معنوی

0/820/820/82بهزيستن مادی

بر حسب مقادیر جدول باال: الف. شاخص  های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت 
اعتبار همگرا و ممیز متغیر »زیســت معطوف به شــادی« دارند. ب. مقادیر ضریب آلفای 
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال پنجم
 ë 3 شمارة
ë 16 شمارة پیاپی
ë 1399 پاییز

کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه  گیری ابزار سنجش ابعاد مربوط به این 
متغیر و به عبارت دیگر پایا بودن ابزار سنجش این ابعاد است. 

 پ. کنش های معطوف به شادی:  مدل عاملی متغیر »کنش های معطوف به شادی« 
به صورت مدل عاملي سلسه  مراتبی )مرتبه دوم( تدوین گردید، برآوردهاي مربوط به این 
مدل شامل شاخص  هاي اعتبار و پایایی و بارهای عاملی ابعاد و مؤلفه  ها در شکل و جداول 

زیر گزارش می شود: 

عدالت خواهی

بخشش

]+[
زیست معطوف

به شادی
كنش های
اجتماعی

خوشرویی

مهرورزی

شاد كردن دیگران

كنش های
عاطفی

انجام مناسک

شركت در مراسم شادی

دیدار نيکان

كنش های
مناسکی

0/929

0/883

0/936

0/888

0/879

0/946

0/900

0/964

0/909

0/913

0/933

شکل8. مدل عاملی مرتبه دوم متغير كنش های معطوف به شادی  

جدول4. شاخص هاي ارزیابي اعتبار و پایایی ابزار سنجش متغير كنش های معطوف به شادی  

ابعاد
اعتبار مميزاعتبار همگرا

آلفای 
كرونباخ

پایایی 
تركيبی متوسط واریانس 

استخراج شده
بارهای عاملی 

متقاطع
فورنل 
و الركر

خصيصه متفاوت - 
خصيصه یکسان 

0/80كنش های مناسکی

تأیيد

0/860/88

0/790/840/89كنش های عاطفی

0/810/760/80كنش های اجتماعی

بر حسب مقادیر جدول باال:
1. شــاخص  های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز متغیر 

»کنش های معطوف به شادی« دارند.
2. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه  گیری ابزار 
سنجش ابعاد مربوط به این متغیر و به عبارت دیگر پایا بودن ابزار سنجش این ابعاد 

است. 
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سمیه بهرامیان، محمدعلی نادی  و فریبا کریمی

شناســایی مؤلفه هــای مدرســه شــاد در نظــام آموزش 
ابتدایی ایران بر مبنای فرهنگ ایرانی- اسالمی

33 - 60

ë  سال پنجم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 16
ë  پاییز 1399

شادی ایرانی- اسالمی: مدل عاملی مفهوم »شادی ایرانی- اسالنی« به صورت مدل 
عاملي سلســه  مراتبی )مرتبه دوم( تدوین گردید، برآوردهاي مربوط به این مدل شــامل 
شاخص  هاي اعتبار و پایایی و بارهای عاملی ابعاد و مؤلفه  ها در شکل و جداول زیر گزارش 

می شود:

معنامندی

پيوند با طبيعت

پوشش

مقاومت گرایی

زبان

محيط زندگی

زیستن در حال

موسيقی

ورزش و تفریح

عشق ورزی

جشن و سرور

شاد زیستن

قناعت

صبوری

سهل گيری

منش
معطوف
به  شادی

]+[
كنش معطوف

به شادی

]+[
زیست معطوف

به شادی

]+[
شادی درونی

خرد ورزی

عزت نفس

همت و اراده

پویش
معطوف
به  شادی

خوشرویی

ورزی مهر 

شاد كردن دیگران

كنش های
عاطفی

انجام مناسک دینی

شركت در مراسم شادی

دیدار و زیارت نيکان

كنش های
مناسکی

باورمندی به رفاه

اميدواری

مثبت اندیشی

توّكل

آخرت گرایی

خدا باوری

بينش
معطوف
به  شادی

بهزیستن
معنوی

زیست
جهان  شاد

بهزیستن
مادی

بخشش عدالت خواهی

كنش های
اجتماعی

]+[
مدرسه شاد 
ایران اسالمی

0/892

0/884

0/886

0/929

0/9000/946

0/924

0/908

0/784
0/805

0/673

0/699

0/800

0/695

0/879

0/933

0/674

0/759

0/913

0/946

0/897

0/896

0/9
36

0/936

0/935

0/8
76

0/7
07

0/9
09

0/895 0/932 0/905

0/732

0/892

0/902

0/853

0/870

0/900

0/727

0/911

0/906

0/897

0/878

0/924

0/921

شکل 9. مدل عاملی مرتبه سوم الگوی مدرسه شاد ایرانی - اسالمی 

 جدول 6. برآورد مقادیر شاخص هاي ارزیابي اعتبار و پایایی 
ابزار سنجش مفهوم شادی ایرانی - اسالمی   

متغير

اعتبار 
اعتبار مميزهمگرا

آلفای 
كرونباخ

پایایی 
تركيبی متوسط واریانس 

استخراج شده
بارهای عاملی 

متقاطع
فورنل 
و الركر

خصيصه متفاوت - 
خصيصه یکسان 

0/71كنش های مناسکی

تأیيد

0/790/88

0/800/870/92كنش های عاطفی

0/830/880/93كنش های اجتماعی
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال پنجم
 ë 3 شمارة
ë 16 شمارة پیاپی
ë 1399 پاییز

بر حسب مقادیر جدول باال:
1. شــاخص  های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز مفهوم 

»شادی ایرانی - اسالمی« دارند. 
2. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه  گیری ابزار 
ســنجش ابعاد مربوط به این متغیر و به عبارت دیگر پایا بودن ابزار سنجش این 

ابعاد است. 

بحث و نتیجه   گیری 
یافته  های پژوهش در نتیجه تلفیق و ترکیب نتایج مربوط به شــادی ایرانی- اسالمی 
 پیرامون سه مضمون فراگیر و تعدادی مضامین سازمان  دهنده )نه مضمون( و پایه )سی و دو 
مضمون( شامل شادی درونی- انفسی )بینش معطوف به شادی، منش معطوف به شادی 
و پویش مطوف به شادی(، زیست معطوف به شادی )زیست  جهان شاد، بهزیستن معنوی، 
بهزیســتن مادی( و کنش های معطوف به شادی )کنش های مناسکی، کنش های عاطفی، 
کنش های اجتماعی( سازماندهی گردید. یافته  های پژوهش در بخش کیفی همسو است با 
دسته  بندی باقری خلیلی )1386( در خصوص تقسیم بندی شادی در فرهنگ و ادبیات ایرانی 
به سه ساحت اصلی شادی انفســی )درونی(، آفاقی )بیرونی( و آفاقی- انفسی و همچنین 
مبحثی اســت که پسندیده )1397( در خصوص شــکل  گیری شادی در اسالم مبتنی بر 

واقعیت  های توحیدی مطرح می  کند. 
بنابرایــن بر مبنای یافته  های مربوط به مرحله کیفی پژوهش می توان گفت مؤلفه های 
شادی در فرهنگ ایرانی- اسالمی شامل سه مضمون فراگیر شادی درونی، زیست معطوف به 
شادی و کنش های معطوف به شادی و همچنین مضامین سازمان  دهنده و پایه مرتبط با این 
مضامین است که در ارتباط با مؤلفه های مدرسه شامل برنامه درسی مدارس، محیط مدارس، 
کارکنان مدارس )کادر اجرایی و آموزشــی( و دانش آموزان قابلیت اجرا و پیاده  سازی دارد. 
به عبارت دیگر تحقق مدرسه شاد مستلزم برنامه  ریزی و به کارگیری اجزا و عناصر مضامین 
شادی فرهنگ ایرانی- اسالمی در رابطه با مؤلفه های اصلی مدرسه در ساختار نظام آموزش 
و پروش است که در قالب چهار مؤلفه اصلی برنامه درسی معطوف به شادی، محیط مدرسه 
بانشــاط، کارکنان به مثابه آموزشگران شادی و دانش آموزان شادزیست نمود پیدا می  کند. 
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یافته  های کمی پژوهش بیانگر این است که نخست نمونه آماری پژوهش نقش مؤلفه های 
شــادی ایرانی- اسالمی  را در تحقق مدرسه شــاد باالتر از حد متوسط ارزیابی کرده  اند به 
عبارت دیگر از نظر آنها اجرا و پیاده  سازی مؤلفه های شادی ایرانی- اسالمی در رابطه با ارکان 
مدرسه شامل برنامه درسی، کارکنان مدرسه، محیط مدرسه و دانش آموزان می تواند منجر به 
شکل  گیری مدرسه شاد در نظام آموزش و پرورش شود. دوم نتایج حاصل از رویکرد تحلیل 
عاملی و شــاخص  های مربوط به اعتبار همگرا و ممیز بیانگر این است که مدل  های مربوط 
به مؤلفه های شــادی در فرهنگ ایرانی- اسالمی در رابطه با مدرسه شاد از برازش مطلوبی 
برخوردار هستند. در پاسخ به این سؤال که مدرسه شاد در نظام آموزش ابتدایی ایران دارای 
چه ابعاد و مؤلفه هایی اســت؟ بر مبنای نتایــج مربوط به بخش کیفی پژوهش مؤلفه های 
اصلی مدرســه شاد ایرانی- اســالمی در چند حوزه یا ساحت قابل دسته  بندی هستند. در 
یک دسته  بندی اصلی همان  گونه که در ادبیات نظری مرتبط با مدرسه شاد نیز بحث شد 
می توان مؤلفه های مدرسه شادی ایرانی- اسالمی را در ارتباط با محتواهای آموزشی )برنامه 
درسی مدارس( افراد )کادر اجرایی و آموزشی مدارس و دانش آموزان(، فرایندها )روش  ها و 
شیوه  های تدریس و یادگیری در مدارس(، مکان یا محیط فیزیکی مدرسه )معماری، رنگ و 
نقاشی( دسته  بندی کرد و بر مبنای این مؤلفه  ها چگونگی ارتباط بین آنها را مشخص کرد. 
در پاسخ به این ســؤال که آیا مؤلفه های مدرسه شاد از اعتبار الزم برخوردار هستند؟ 
نتایج مربوط به رویکرد تحلیل عاملی تأییدی و شاخص  های مربوط به اعتبار همگرا و ممیز 
داللت بر این موضــوع دارند که مدل  های عاملی مربوط به این مؤلفه  ها از برازش مطلوبی 
برخوردار است.  بر  این  اســــاس می توان گفت نتایج مربوط به مرحله کمی پژوهش نتایج 
مرحله کیفی را تأیید می  کنند. به عبارت دیگر داده های پژوهش در مرحله کمی که در بین 
افراد و کنشگران درگیر با این پدیده )مدیران مدارس ابتدایی( گردآوری شده است به نوعی 
مطلوبیت این مؤلفه  ها را برای تحقق مدرسه شاد تأیید می  کند. در نتیجه این موضوع امکان 
اجرا و پیاده  ســازی مؤلفه های مدرسه شــاد ایرانی- اسالمی  را یک قدم به واقعیت نزدیک تر 
می  کند و می تواند زمینه  ای در جهت تدوین الگوی مدرسه شاد در بسترهای متفاوت فراهم 

نماید. 
با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مدرسه شاد بر مبنای 
فرهنگ ایرانی- اسالمی است بنابراین طراحی الگوی مدرسه شاد در ابتدای امر مستلزم ارائه 
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تعریف روشن و شفاف از شادی و نشاط و همچنین توجه به خاستگاه شادی و ارتباط آن با 
بسترهای تاریخی و فرهنگی افرادی است که در یک جامعه زیست می  کنند، این قسمت از 
الگوی مدرسه شاد بنابر آنچه در منابع و متون ایرانی- اسالمی در خصوص شادی ارائه گردید 
تا حد زیادی از طریق شناســایی مضامین شادی روشــن گردیده است، در ادامه به منظور 
تدوین الگوی جامع و دقیق مدرسه شاد و پیاده  سازی آن در مدارس ضرورت دارد در رابطه 
با ارکان و مؤلفه های مدرســه )برنامه درســی مدارس، محیط مدرسه، کارکنان ]اجرایی و 

آموزشی[ و دانش آموزان( مجموعه  ای از اقدامات را مدنظر و به اجرا گذاشت: 
با توجه به یافته  های پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به منظور طراحی و تدوین برنامه 
درسی معطوف به شادی بر مبنای مؤلفه های شادی در فرهنگ ایرانی- اسالمی ضرورت دارد 
ابتدا توافقی در بین سیاست  گذاران و برنامه  ریزان نظام آموزش و پرورش در خصوص گنجاندن 
این مؤلفه های در برنامه  درســی و محتواهای آموزشی صورت گیرد و در ادامه کارشناسان 
حوزه آموزش و پرورش با مدنظر قرار دادن جنبه  ها و ابعاد شادی ایرانی- اسالمی این موارد را 
به صورت کاماًل هدفمند و با توجه به جنبه  های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط با آن در 

سرفصل  های درسی دانش آموزان به شیوه  های مختلف و متنوع قرار دهند.
مولفة مهم دیگر مدرســه شــاد بازطراحی محیط فیزیکی مدارس مبتنی بر عناصر و 
اجزای شادی در فرهنگ ایرانی - اسالمی است. ایجاد محیط مدرسه شاد و بانشاط مستلزم 
طراحی و بازطراحی محیط مدارس مبتنی بر معماری شاد و هیجان  انگیز، رنگ  آمیزی فضای 
فیزیکی مدارس با استفاده از رنگ  های شاد و نشاط  بخش، استفاده از تجهیزات و امکانات با 
رنگ  های متنوع و شاد، زیباسازی مدارس از طریق نقاشی و همچنین نصب تابلوهای مربوط 
به طبیعت در محیط مدرســه و کاشــت گل و گیاه در محیط مدرسه و همچین قراردادن 

گلدان  های گل   های طبیعی در فضای راهروهای مدارس است. 
از دیگر مؤلفه های مدرسه شاد کادر اجرایی و آموزشی آموزش گر شادی در مدارس است 
 که بر مبنای عناصر شادی در فرهنگ ایرانی- اسالمی  ضرورت دارد ابتدا این افراد آموزش  های 
الزم را در خصوص محتواهای آموزشی و همچنین اجرای سیاست  ها و برنامه  های مرتبط با 
مدرسه شاد فراگیرند. در ادامه توانمندی و عملکرد این افراد در خصوص اجرای سیاست  ها 
و برنامه  های مرتبط با مدرسه شاد به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و مبنای داوری 

درباره میزان موفقیت آن ها در تحقق این سیاست  ها به نحو مطلوب باشد. 
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در نهایت اینکه در رابطه با تحقق مهم ترین مؤلفه مدرســه شــاد یعنی دانش آموزان 
شاد زیست باید گفت توجه به مجموعه  ای متنوع از موضوعات در ساحت  های متفاوت برای 
دانش آموزان از اهمیت اساســی برخوردار است: نخســت اینکه دانش آموزان در حوزه  های 
شــناختی و ذهنی درگیر موضوع شــادی و ابعاد شــوند، دوم اینکه تکنیک  ها مرتبط با 
روان شناسی مثبت  گرا از جمله مثبت  اندیشی، تقویت عزت  نفس امیدواری و... به آنها آموزش 
داده شود. سوم اینکه ارتباط آنها با محیط و طبیعت و اسباب و وسایل شادی آفرین و نشاط 
بخش از جمله موســیقی به صورت مستمر و مداوم برقرار باشد. در نهایت اینکه درگیر در 
تعامالت و کنش های متقابلی از جمله خوشرویی، مهرورزی، شاد کردن دیگران، بخشش و.. 

که معطوف به شادی و نشاط است شوند. 
با توجه به این موضوع که پژوهش حاضر متمرکز بر منابع و متون ایرانی - اسالمی ابعاد 
و مؤلفه های شادی را شناسایی نموده است بنابراین به منظور ایجاد و گسترش مدارس شاد و 
توجه همه جانبه به مؤلفه های تأثیرگذار در شکل  گیری این مدارس و اجرای دقیق و صحیح 

آن و در نتیجه تکمیل پازل مربوط به الگوی مدرسه شاد پیشنهاد می شود:

1. با توجه به این که در پژوهش حاضر صرفًا بر اســاس مطالعه و بررسی منابع و متون 
ایرانی و اسالمی مؤلفه های مدرسه شاد ارائه شد، بنابراین ضرورت دارد برای ارائه الگوی 
جامع و همه  جانبه مدرسه شاد ایرانی- اسالمی در قالب طرح  های پژوهشی دانشگاهی 
و با اســتفاده از روش های میدانی و تجربی دیدگاه افراد درگیر با مدرسه شاد شامل 
سیاســت گذاران، مجریان امر آموزش، کادر اجرایی و آموزشــی مدارس و همچنین 
دانش آموزان واکاوی و ابعاد و مؤلفه های شــادی از منظر این افراد نیز شناسایی و در 

سیاست  گذاری  ها و برنامه  ریزی  های مرتبط با مدرسه شاد مدنظر قرار گیرد. 

2. بــا اســتفاده از روش پژوهش کیفــی و از طریق مصاحبه عمیق با کارشناســان و 
صاحب نظران حــوزه دین و همچنین ادبیات و فرهنگ ایرانی ابعاد و زوایای الگوی 
ایرانی- اســالمی  مدرسه شاد مورد بررســی قرار گیرد و ابعاد و مؤلفه های این الگو 
به صورت دقیق  تر و جزئی  تر واکاوی شود. در نتیجه بر مبنای نتایج حاصل شده از این 

طریق در خصوص این ابعاد و مؤلفه  ها به منظور اجرا، اجماع و توافق حاصل گردد. 

3. از آنجایی که میزان مطلوبیت یا اعتبار یک الگو و همچنین قدرت تبیین آن مستلزم 
این است که آزمون زمان را با موفقیت از سر بگذارند، بنابراین ضرورت دارد مؤلفه های 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

58

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال پنجم
 ë 3 شمارة
ë 16 شمارة پیاپی
ë 1399 پاییز

شناسایی  شده در این پژوهش به منظور آزمون  پذیری و در نهایت اجرا در نظام آموزش 
و پرورش توسط سایر پژوهشــگران این حوزه در محیط  های آموزشی مورد آزمون 
تجربی قرار گرفته تا از این طریق در خصوص اعتبار و دقت این مؤلفه  ها و همچنین 

تعمیم  پذیری آن به محیط  های آموزشی داوری دقیق  تر و جامع  تری صورت گیرد. 

4. در نهایت اینکه مؤلفه های ایرانی- اسالمی مدرسه شاد بخشی از واقعیت مدرسه شاد 
را پوشش می دهد بنابراین پوشش همة واقعیت مدرسه شاد مستلزم واکاوی ابعاد و 

مؤلفه های این مدرسه در سایر مکاتب و رویکردهای موجود است. 

از آنجایی که هر فعالیت پژوهشــی با محدویت  های مواجه اســت بنابراین مهم ترین 
محدودیت های پژوهش حاضر را می توان این گونه مطرح کرد:

1. با توجه به تمرکز بخش کیفی بر متون ایرانی- اســالمی مرتبط با شادی الگوی ارائه 
شده در خصوص مدرسه شاد از جامعیت الزم و کافی برخوردار نیست.

2. از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر تأکید و تمرکز بر دوره ابتدایی در نظام آموزش 
و پرورش ایران است و در خصوص به کارگیری آن در سایر دوره  های آموزشی دچار 

محدودیت است.
3. دیگر محدودیت پژوهش حاضر و الگوی ارائه شــده برای مدرسه شاد این است که 
این الگو محدود به بخشی از واقعیت مدرسه شاد است و همه ابعاد و زوایای مدرسه 

شاد را در برنمی  گیرد. 

تشّکر و قدردانی 

  این مقاله برگرفته از رساله دكتري نویسنده اول در مدیریت آموزشي 
است. نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از 
همکاری متخصصین وصاحب نظران عرصه های آموزش، روان شناسي 

و ادبیات بویژه سركار خانم دكتر نرگس سعیدیان، سركارخانم دكتر ایلناز 
سجادیان و جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس زاده كه با نظرات ارزشمند 
خود زمینه انجام هرچه بهتر این پژوهش را فراهم آوردند، اعام می دارند
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