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شناسایی عوامل تکنولوژیکی مؤثر بر شاداب سازی مدارس در 
 شهرستان سرپل ذهاب

 2کاویانی الهام ،1دوستی وحید

 11/04/1938تاریخ پذیرش:  14/10/1931تاریخ وصول: 

 چکیده
آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. ترین نیازهای دانشعنوان یکی از مهمنشاط و شادابی همواره به

اند که عوامل آموزشی، پرورشی، فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه های صورت گرفته، نشان دادهپژوهش
با هدف شناسایی عوامل  آموزان، دخیل هستند. این پژوهشدر ایجاد شادکامی در معلمان و دانش

اتید استکنولوژیکی مؤثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب، انجام شد. جامعه آماری شامل 
دند. دار انتخاب شصورت غیر تصادفی و هدفو خبرگان حوزۀتکنولوژی آموزشی و دبیران هستند که به

اب برای شناسایی عوامل تکنولوژیکی مؤثر بر شاد مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. 11منظور بدین
استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری  NVIVO10افزار سازی مدارس، از تحلیل تماتیک با استفاده از نرم

و  یافزارباز، محوری و انتخابی نشان داد که هفت عامل پرورشی، آموزشی، اهداف رفتاری، سخت
وامل عو محتوای آموزشی، سازمانی و تفویض اختیار مرتبط با فناوری از  های، تعامل بین فناوریافزارنرم

 تکنولوژیکی مؤثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب است.

 عوامل تکنولوژی، شاداب سازی، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی.واژگان کلیدی: 

 مقدمه
وپرورش به شکوفایی آموزشوپرورش یکی از نهادهای مهم اجتماعی است، نظام آموزش

 و از طرف دیگر در خدمت کندیفرد کمک م یهاتیو قابل هاییاستعدادها و افزایش توانا
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، ها و هنجارهای اجتماعیو از طریق انتقال بهسازی و گاه تغییر ارزش دیآینظام اجتماعی درم
 ثابه درختیموپرورش به. در حقیقت، آموزشسازدینسل آینده را ممکن م یریپذجامعه

نیازمند استفاده از منابعی است که با  شیهاوهیتنومند است که برای تغذیه و باروری م
. از سوی دیگر عناوینی چون آورندیهماهنگی و مساعدت موجبات رشد آن را فراهم م
زندگی، تغذیه و بهداشت فردی و  یهاخالقیت نقادی و نقدپذیری، بارش فکری، مهارت

عناصر این مجموعه به  یانی در مدارس عملیاتی خواهد شد که تمامجمعی مدرسۀشاد زم
 عنوان یک اصل در نظر بگیرند. شادمانی احساسی استباور الزم برسند و تحول و تغییر را به

ۀ ی. شادمانی به مفهوم دوام لحظات شاد دیروز، روحداندیکه زندگی را چیزی خوب م
 نه یک کنندیه اشخاص آن را شادی تجربه مسرخوش امروز و زمان دشوار فردا است. آنچ

 زیچرغم مشکالت امروز همهشادی زودگذر بلکه یک احساس عمیق و این باور است که به
 (.1931برگزار خواهد شد )احمدپوری،  یخوبخوب است، یا به

ترین نیازهای روانی انسان، به دلیل عنوان یکی از مهمدر واقع، نشاط و شادابی همواره به
شخصیت آدمی دارد همواره ذهن انسان را به خود مشغول  یریگکه بر شکل یاعمده راتیتأث

شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سالمت روان و خوشبختی و کرده است. با مطرح
کالت دنیای و مش هایدگیچیآن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پ ریهمچنین تأث

اندیشمندان و عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است )جعفری، امروز، توجه محققان، 
افزایش اضطراب، افسردگی، نداشتن (. از سوی دیگر، 1931عابدی و دریکوندی، 

نفس موجبات احساس ناامیدی نسبت به آینده، فرار از مدرسه یا خانه، خودکشی و اعتمادبه
. عوامل سازندیوپرورش را فراهم مناسالم در سطح جامعه، خاصه آموزش یهاعوامل رقابت

وپرورش که در آموزش یژهوبه باشندیمشکالت جوامع امروزی م ینترفوق در شمار مهم
 (.1931دهند )آل یاسین، یکشور ما نیز رخ م

صورت به ما کشور وپرورشآموزش در خاصی مشکالت که است متمادی سالیان
عدم  آموزان، دانش به محفوظات انتقال قبیل از مواردی . ذکردهدیم رخ درپییپ

آموزشی،  تجهیزات و منابع کمبود مدارس، آموزشی منابع و امکانات از مناسب استفاده
در  آموزان دانش تراکم آنان، از بعضی بودن اییرحرفهغ معلمان و بودن انگیزهیب

 یجابه رقابت و مسابقه روحیۀ داشتن تحصیلی، افت آنان، بودن انگیزهیب کالس،
و  مشکالت کمبودها، شمار در همه مدارس، در شورونشاط بودن پایین و مشارکت
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 یو اکبر زادهیع(. هرچند شف1931اند )آل یاسین، بوده مطرح پیوسته که است مسائلی
ایجاد شادی و نشاط در مدارس  یها( در پژوهش خود عنوان داشتند که همه مؤلفه1934)

فیزیکی، آموزشی، فردی و عاطفی از دیدگاه  یهاابتدایی شهرستان گرمسار از جمله مؤلفه
ایجاد شادی و نشاط مدارس در  یهامدیران و معلمان وجود دارد و تمامی عوامل و مؤلفه

 سطح مطلوب قرار دارند. هرچند تناقضاتی در خصوص وضعیت حال حاضر شادابی در
صورت کلی، مدارس در خصوص ولی به خوردیمختلف به چشم م یهامدارس در پژوهش

ضور جایگاه ح نیترعنوان مهممدارس بهشادابی، وضعیت چندان مطلوبی ندارند؛ بنابراین 
آینده، بهتر است محیط سالم و پویایی را دارا باشند. یکی از موضوعات مهم که  یهانسل

ند نوین مان یهایرا متوجه خودساخته است، موضوع تکنولوژ یشماریب یهاامروزه پژوهش
(؛ که این موضوع مورد 1011، 1هفلین، شومیکر و انگوینموبایل، تبلت، آی پد و... است )

 یهایتوجه پژوهش حاضر قرار دارد و در این راستا به شناسایی عوامل فناورانه و تکنولوژ
 رگذاریدر شادابی و نشاط مدرسه تأث تواندیم روز که به نحوی با مدرسه در ارتباط است و

که در مورد شاداب سازی مدارس صورت گرفته حاکی از  ییها. پژوهشپردازدیاست م
و  شودیها در مدارس نمو استفاده آن هایاین موضوع است که توجه چندانی به این فناور

 انیعوامل تکنولوژیکی بسیار محسوس است. برای نمونه فاضل ریخأل پژوهش در مورد تأث
( در طی پژوهشی برای یافتن عوامل مؤثر بر شاداب سازی مدارس انجام داد بر عوامل 1931)

بر  تواندیداشت و نشان داد که این عامل فیزیکی و محیط مدارس م دیفیزیکی مدارس تأک
( به بررسی 1931نی، درویشی و زارعیان )ارزاداشته باشد. همچنین  ریشادابی مدرسه تأث

عوامل مؤثر در شاداب سازی مدارس دورۀ ابتدایی استان مازندران از دیدگاه روانشناسی 
پرداختند و دریافتند که عوامل فیزیکی و آموزشی مورد بررسی در شاداب سازی مدارس 

شاداب سازی  ( به بررسی عوامل مؤثر در1931) ینیمؤثر بودند. ایزدی، هاشمی و برزم
مدارس دوره راهنمایی دخترانه استان گلستان از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه 
)مدیران، معلمان، مربیان تربیتی( پرداختند و دریافتند که از نظر دانش آموزان عوامل 

ر شاداب د یراجتماعی فرهنگی دارای بیشترین و عوامل سازمانی دارای کمترین میزان تأث
ارس و از نظر اولیای مدرسه عوامل کالبدی دارای بیشترین و عوامل آموزشی دارای سازی مد

( با ارائه 1983زاده )در شاداب سازی مدارس هستند. جعفری و طالب یرکمترین میزان تأث
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 قرار دادند و دریافتند که یمدلی نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران را موردبررس
و  اجتماعی، فردی-، عوامل فیزیکی، عاطفییتمدیران به ترتیب اهماز دیدگاه معلّمان و 

 تاًیو نشاط مدارس ابتدایی دخترانۀ شهر تهران موثّر شناخته شدند و نها یآموزشی در شاد
( عوامل مؤثر بر شادکامی دانشجویان پرستاری را در کره جنوبی بررسی 1011) 1جون و جو

 یاشادکامی دانشجویان کره تواندیقدردانی م یوخوکردند و دریافتند که حمایت و خلق
 کند. بینییشرا پ

 یژهوهزندگی و ب ناپذیرییجدا یهاعنوان یکی از جنبهشادی و نشاط بهصورت کلی، به
 (.1931)نیستانی،  شودیوپرورش تلقی مضروری تحصیل در آموزش یهایکی از جنبه

در آن فراوان بوده و اضطراب، افسردگی  آفرینیزنده و پویا است که عناصر شاد یامدرسه
 (.1939تر به چشم آید )جعفری، سیادت و بهادران، و غم در آن کم

واسطۀ آن، امکان خودسازی برای نوجوانان شده و به داریبا شادی و نشاط زندگی معن
 وطی نمایند. نشاط  یراحتترقی را به یهاپله تواندیو این قشر م شودیو جوانان فراهم م

آموز و معلم شادابی در مدارس موجب رشد و شکوفایی در همۀ ابعاد وجودی یک دانش
در  .گرددی. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبان او گویا و استعداد وی شکوفا مشودیم

 هایستگیو شا هایها، خوبواقع، توجه به عوامل مؤثر بر شادی همانا توجه به تمامی ارزش
را بشناسند، خواهند توانست شادتر زندگی کنند.  آفرینیامل شاداست. کسانی که عو

، در صورت شوندیاقشار جامعه محسوب م ینترمعلمان و دانش آموزان نیز که از مهم
برخورداری از شادی حقیقی در ذات و شخصیت خود، احتمال موفقیتشان در تمامی شئون 

در (. 1983،یانگونی و حقتحصیلی و معنوی وجود خواهد داشت )فضل الهی، اصفها
گوناگون نشان داده شده است که ایجاد محیط شاد بر عملکرد تحصیلی  یهاپژوهش

( به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در 1934آموزان تأثیرگذار است. از جمله نیاز آذری )دانش
آموزان متوسطۀ شهرستان ساری پرداخته و دریافت که شادابی، پیشرفت تحصیلی دانش

ریزی آموزشی خصوصاً پیشرفت ط، جنسیت و وضعیت اقتصادی خانواده در برنامهنشا
را با  یا( مطالعه1019) 1النگوین آموزان دوره متوسطه مؤثر واقع شده است.تحصیلی دانش

دانشجویان کارشناسی دانشگاه لیتل  هدف بررسی ارتباط بین شادکامی و عملکرد تحصیلی
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 لی است.کننده عملکرد تحصی بینییشدریافتند که شادکامی پراک فونیکس انجام داده و 
مورد  ییهاآموزان نیز در پژوهشتأثیر تکنولوژی بر عملکرد تحصیلی دانشاز سوی دیگر، 

تکنولوژی موبایل را بر  یر( تأث1011بررسی قرار گرفته است. از جمله هفلین و همکاران )
کردند. نتایج نشان داد که تکنولوژی نگرش، سرگرمی و یادگیری دانش آموزان بررسی 

 تلفن همراه با درک مثبت دانش آموزان از یادگیری مشارکتی همراه است.
روز بر پیشرفت علم تکنولوژی و تولید وسایل افزوده اما مسأله مهم این است که روزبه

و اگر مدارس نتوانند خود را با این پیشرفت وفق دهند و در راستای آن قرار نگیرند  شودیم
ه اند کهای صورت گرفته، نشان دادهپژوهشآثار مخربی برجای خواهد گذاشت. همچنین 

عوامل آموزشی، پرورشی، فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در 
هستند. هدف از پژوهش حاضر این است که عوامل آموزان، دخیل معلمان و دانش

ه در نگاه اول بحث شاداب سازی بتکنولوژیکی مؤثر بر شاداب سازی مدارس بررسی شود. 
اما در تعاریف این اصطالح ایجاد یک فضای امن و آرام و  پردازدیبعد ظاهری مدرسه م

ن مبحث حکایت دارد. که از عمق ای شودیبدون استرس همراه با رضایت درونی را شامل م
ت و از این امکانات در جهت مثب توانیبسیار زیاد تکنولوژی بر زندگی روزمره مطرۀ یبا س

 ریی از تأثپیشین همگ یهاپیشرفت هر چه بیشتر مدرسه و دانش آموزان استفاده کرد. پژوهش
عنوان هسته مند کردن دانش آموزان بهو عالقه یریپذدر جهت انعطاف هایزیاد فناور

جبهه گرفتن و مقابله با  یجاوپرورش حکایت دارند. در دنیای امروزی بهمرکزی آموزش
وپرورش استفاده نمود. از آن برای دستیابی به اهداف عالی آموزش توانیم هایفناور

ارس ی بر شاداب سازی مدپژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی عوامل فناورانه و تکنولوژیک
 ها انجام گرفته است.آن ریو نحوه تأث

عنوان جامعه آماری در پژوهش حاضر، وقوع اما دلیل انتخاب شهر سرپل ذهاب به
رخ داد. وقوع این زلزله باعث شد بسیاری از مدارس شهر  1931بود که در سال  یازلزله

بود که  از اثرات منفی این زلزله، تأثیری تخریب شود و یا نیاز به تعمیر داشته باشند. همچنین
آموزان از نظر روحی و روانی گذاشت؛ بنابراین کاهش آثار منفی زلزله در بر دانش

ازی ها، شاداب سآموزان باید از زوایای گوناگون بررسی و کاسته شود. یکی از این راهدانش
 برد. از عوامل تکنولوژیکی در این مسیر بهره توانیمدارس است که م
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 روش
به دلیل  .صورت کیفی انجام شدروش پژوهش حاضر، توصیفی بود که به شکل میدانی و به

ها بر مبنای روش تحلیل تماتیک تعیین گردید؛ بنابراین، حجم زیاد نمونه آماری، نمونه
نتخاب دار اصورت غیر تصادفی و هدفپژوهش شامل اساتید و دبیران است که به یهانمونه

گردیدند. این پژوهش با استفاده از رویکردی تفسیرگرایانه سعی دارد عوامل تکنولوژیکی 
بر شاداب سازی مدارس را شناسایی کند. بر همین اساس پژوهش حاضر از لحاظ  رگذاریتأث

انجام شد. در پژوهش حاضر جهت گردآوری  روش تماتیکاز نوع کیفی و با  یشناسروش
بدیهی است استفاده از اسناد و مدارک موجود در  اطالعات از ابزار مصاحبه باز استفاده شد.

گردآوری شده  یهاکه مجموعه داده رندیگیرابطه با موضوع پژوهش در این حیطه قرار م
 هم ترکیب گردید. در این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون با

جامعه این پژوهش، اساتید و خبرگان و دبیران شهرستان سرپل ذهاب بودند. روش 
ز ا کیفی است و با استفاده یهاپژوهش یریگدر این پژوهش از نوع نمونه یریگنمونه
 از یریگهدفمند و گلوله برفی و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه یریگنمونه یهاروش

 از هدفمند، چند نفر یریگاقدام شد. به این منظور، با استفاده از روش نمونهجامعه پژوهش 
خبرگان شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند و در روش گلوله برفی از افرادی که مورد 

تند و هس مصاحبه قرار گرفته بودند خواسته شد سایر افرادی را که در وضعیت مشابهی
ین ا ها نیز مصاحبه به عمل آمد.ه بدهند، معرفی کنند و از آناطالعات بیشتری ارائ توانندیم

بیشتری  اتو به اطالع باشندیکار تا زمانی که محقق دریافت که اطالعات دریافتی تکراری م
کیفی به آن شاخص اشباع نظری  یهانخواهد رسید ادامه پیدا کرد که اصطالحاً در پژوهش

نفر از اساتید مورد  11شده در باال تعداد ندهای گفته. با توجه به مراحل و فرآیشودیگفته م
ظری به اشباع ن شدهیگردآور یهاباز قرار گرفتند. اگرچه از مصاحبه دهم داده یهامصاحبه

 ها تا نفر دوازدهم ادامه پیدا کردند.رسیدند اما جهت اطمینان بیشتر مصاحبه
ک با دارس، از تحلیل تماتیبرای شناسایی عوامل تکنولوژیکی مؤثر بر شاداب سازی م

نظر به موضوع و اهداف پژوهش، روش استفاده شد.  NVIVO10افزار استفاده از نرم
طور مراحل و نحوه انجام پژوهش را بهدر پژوهش حاضر روش کیفی است.  لیوتحلهیتجز

 در هولوگرام زیر مشاهده نمود توانیخالصه م
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 مراحل پژوهشانجام  .1شکل 

 هاافتهی
یفی ک یهاروشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده :تحلیل تماتیک

ه پراکنده و متنوع را ب یهامتنی است و داده یهااست. این روش فرایندی برای تحلیل داده
 (.1001، 1کند )فریکنایغنی و تفصیلی تبدیل م ییهاداده

برداشت و درک مناسب از . 1، مشاهده متن. 1تحلیل تماتیک، روشی است برای: 
مند شخص، گروه، مشاهده نظام. 4، تحلیل اطالعات کیفی. 9، ظاهر نامرتبطاطالعات به
 کمی. یهاکیفی به داده یهاتبدیل داده. 1، سازمان، ...

 گانه کدگذاری در تحلیل تماتیکمراحل سه

                                                           
1. Freconna 

بررسی استاد 

 و مدارک

 موجود

 تجربیات

و 

 مشاهدات

مصاحبه 

 با افراد

 اهل فن

تریگولی

 و ش،

ترکیب 

 هایداده

طبقه بندی 

و  هاداده

استخراج  

مفاهیم 

استخراج 

مقوالت 

عمده و 

 ایهسته

 ارائه

 الگو 

کد گذاری 

 باز

کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 محوری
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مراحل کدگذاری مورد استفاده در مطالعات کیفی شامل کدگذاری باز بر مبنای 
، کدگذاری محوری و پژوهشمقوالت استخراج شده از مطالعه مقدماتی مبانی نظری 

 انتخابی است. یکدگذار
بخشی " نندکیتوصیف م گونهنیاستراوس و کوربین کد گذاری باز را ا: باز یکدگذار

ها مربوط پدیده از طریق بررسی دقیق داده یبندو دسته یگذارنام از تحلیل که مشخصاً به
ها و اسناد و مدارک . به عبارت بهتر در این نوع کدگذاری مفاهیم درون مصاحبه"شودیم

 .شوندیم یبندبر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه
ها و اسناد احبهشده از مصنتیجه این مرحله، تقطیر و خالصه کردن انبوه اطالعات کسب

است که در این سؤاالت مشابه هستند. در روش کدگذاری  ییهایبندبه درون مفاهیم و دسته
جز ها وجود دارد. برخی از پژوهشگران به تحلیل جز بهنظری، دو گرایش برای تحلیل داده

. نددهیها را خط به خط و کلمه به کلمه مورد تحلیل قرار م؛ یعنی متون و دادهپردازندیم
بودن این روش تنها نکات و مضامین کلیدی را کدگذاری  ریگبرخی نیز به دلیل وقت

 .کنندیم
 دشدهیتول یهاهدف از کدگذاری محوری ایجاد رابطه بین مقوله کدگذاری محوری:

و  دشوی)در مرحله کدگذاری باز( است. این عمل معموالً بر اساس الگوی پاردایمی انجام م
 را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط یپردازهیتا فرایند نظر کندیکمک م زپرداهیبه نظر

 ها قرار دارد.دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از مقوله
اصلی،  یبندکدگذاری انتخابی عبارت است از فرآیند انتخاب دسته کدگذاری انتخابی: 

تأیید اعتبار این روابط و تکمیل  ،هایبندمند آن با دیگر دستهمرتبط کردن نظام
که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند. کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج  ییهایبنددسته

ه مقوله ک بیترتنیااست. به یپردازهیکدگذاری باز و کدگذاری محوری، مرحله اصلی نظر
ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک مند به دیگر مقولهمحوری را به شکل نظام

 .کندیرا که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح م ییهاروایت ارائه کرده و مقوله
 اند؟عوامل تکنولوژیکی مؤثر بر شاداب سازی مدارس از دیدگاه دبیران کدم 

و  باز، از طریق برسی متون یبه این سؤال، در مرحله اول با کدگذار برای پاسخگویی
برای یافتن مفاهیم مکنون در اطالعات، پرداخته شد. در  یافتهنیمه ساختار یهاانجام مصاحبه

این مرحله با استفاده از رهیافت مبتنی بر مقایسه ثابت، تالش شد مفاهیم اشباع شوند. این 
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مرحله تا زمانی ادامه یافت که مفاهیم و اطالعات جدیدی به دست نیامد. در این مرحله تمام 
ون کدبندی شد و برای هر کد اولیه توضیح ها و بررسی متاطالعات حاصل از مصاحبه

ل از های حاصانتزاعی در مراحل بعدی نوشته شد. داده یهامنظور ساختن مقولهمختصری به
 نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. 11مصاحبه با 

ج شد. این مفهوم از مصاحبه با خبرگان استخرا 41در مرحلۀ اول )کدگذاری باز( تعداد 
 نشان داده شده است. 1-4مفاهیم در جدول 

 شده در مرحلۀ اول کدگذاری تحلیل تماتیکاستخراجیۀ مفاهیم اول .1جدول 
در دسترس قرار دادن مجالت و 

یآموزنشریات دانش  
داشتن امکانات و فضاهای 

یآموزشکمک  
از ابزارهای  یاناستفاده معلمان و مرب

یحمایتی تکنولوژی آموزش  

پخش موسیقی مالیم در ساعت 
 زنگ تفریح

زبان هاییشگاهایجاد آزما  تدوین محتوای مناسب آموزشی 

استفاده از ویدیو پروژکتور، 
 رایانه

 استفاده از فناوری واقعیت مجازی ایجاد حس همکاری و همیاری

خانه مجازیاستفاده از کتاب  استفاده از سیستم ارزشیابی آنالین ایجاد حس کاوشگری 
محیط بیرونی و  یزیآمرنگ

 درونی
 یستدر یهااستفاده معلمان از روش

 فعال
 یافزارهاساخت و ارائه نرم

 مخصوص هر درس توسط معلم
مناسب میز و  یزیآمرنگ

 صندلی
 یآموزشاستفاده از ابزارهای کمک

 نوین
)سیاهه  یستلچک یریکارگبه

 رفتار(

هایچیدمان درست میز و صندل  
در طراحی و مشارکت معلمان 

 استفاده از تجهیزات
ها معلم در مشخص کردن خواسته

 آغاز مباحث درسی
مشارکت دادن دانش آموزان در 

 مباحث درسی
های نمایش فیلم و تئاتر نمایش

 عروسکی
 تهیه طرح درس

استفاده از کامپیوتر جهت 
 تدریس

رایانش ابری یهااز برنامه یریگبهره  مشخص کردن اهداف رفتاری 

 استفاده از اینترنت در مدرسه
تلفیق مباحث هنری، ادبی و درسی با 

 موسیقی
ویدئویی هاییاستفاده از باز  

 استفاده از اسالید پاور پوینت
روز جهت  هاییاستفاده از فناور

 مرتبط کردن محتوای درسی
استفاده از سبک مدیریت اقتضایی 

 مدیران
آموزش مجازی و  استفاده از

 وب کنفرانس
قرار دادن زنگ موسیقی در کالس 

 هنر
بیرونی یهابرقراری تعامل با سازمان  

فراهم کردن محیط آرام و به 
 دور از تنش

 فراهم کردن محیط غیر رسمی
مشارکت دانش آموزان در فرایند 

گیرییمتصم  
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ها با محوریت شادیتدوین برنامه رسیدگی به مشکالت  
مشارکت اولیاء دانش آموزان در امر 

گیرییمتصم  
مشارکت معلمان در فرایند 

گیرییمتصم  
  

شد. در این مرحله  یبندعمده بر اساس ابعاد دسته یهادر این مرحله مقوله مرحله دوم:
م وار آورده شده است. مفاهیصورت منطقی و تحلیلی به دنبال هم فهرستعمده به یهامقوله

تر کدگذاری شدند. نتایج این مفهوم انتزاعی 1آمده در مرحله اول در قالب دستبه
نشان  1کدگذاری و نحوۀ تحلیل و ترکیب مفاهیم اولیه در قالب مفاهیم ثانویه، در جدول 

 اند.شدهداده

 ری محوریکدگذا .2جدول 
 مقوالت مفاهیم اولیه

در محیط  یآموزفراهم کردن و در دسترس قرار دادن مجالت و نشریات دانش
 مدرسه

 پخش موسیقی مالیم در ساعت زنگ تفریح دانش آموزان
 استفاده از ویدیو پروژکتور، رایانه در کالس

 خانه مجازی در مدرسهاستفاده از کتاب
ها و ها و راهروها( مدرسه با رنگ)کالس یمحیط بیرونی و درون یزیآمرنگ

 اشکال شاد
 هامناسب میز و صندلی کالس یزیآمرنگ

 در کالس هایچیدمان درست میز و صندل
 موزانآموسیقی زنده موردعالقه دانش –های عروسکی نمایش فیلم و تئاتر نمایش

یت ااز قبیل کتابخانه، آزمایشگاه، س یآموزشداشتن امکانات و فضاهای کمک
 کامپیوتر ... در مدرسه

 زبان هاییشگاهایجاد آزما

 عوامل پرورشی
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 ایجاد حس همکاری و همیاری در بین دانش آموزان
 ایجاد حس کاوشگری در دانش آموزان

فعال و مشارکت دادن دانش آموزان در  یستدر یهااستفاده معلمان از روش
 مباحث درسی

 نوین در امر تدریس یآموزشاستفاده از ابزارهای کمک
 اییانهمشارکت بیشتر معلمان در طراحی و استفاده از تجهیزات و برنامه را

اال بردن در ب یاز ابزارهای حمایتی تکنولوژی آموزش یاناستفاده وسیع معلمان و مرب
 یآموزش یهابرنامه یهادوره یاثربخش

 تدوین محتوای مناسب آموزشی )محتوای دیجیتالی(
 فناوری واقعیت مجازیاستفاده از 

 استفاده از سیستم ارزشیابی آنالین و ارائه بازخورد فوری
 هاییژگیمخصوص هر درس توسط معلم طبق و یافزارهاساخت و ارائه درس

 دانش آموزان
صورت آنالین برای ثبت عملکرد )سیاهه رفتار( به یستلچک یریکارگبه

 فراگیران

 عوامل آموزشی

 معلم در آغاز مباحث درسیها مشخص کردن خواسته
 تهیه طرح درس روزانه، ماهانه و سالیانه متناسب با سرفصل دروس

 مشخص کردن اهداف رفتاری دانش آموزان در شروع هر مبحث درسی
 اهداف رفتاری

 استفاده از کامپیوتر جهت تدریس
 استفاده از اینترنت در مدرسه

 درسیاستفاده از اسالید پاور پوینت در ارائه مطالب 
 استفاده از آموزش مجازی و وب کنفرانس

رایانش ابری برای در دسترس گذاشتن محتوا )ادمودو،  یهااز برنامه یریگبهره
 گوگل درایو و...(

و  یافزارعوامل سخت
 یافزارنرم

 تلفیق مباحث هنری، ادبی و یادگیری زبان خارجی با موسیقی
روز جهت مرتبط کردن محتوای درسی با زندگی دانش  هاییاستفاده از فناور

 آموزان
 قرار دادن زنگ موسیقی در کالس هنر دانش آموزان

 ویدئویی هاییاستفاده از باز

و  هایتعامل بین فناور
 محتوای آموزشی

 استفاده از سبک مدیریت اقتضایی مدیران در مدارس
 همکاران و معلماندوراز تنش جهت فعالیت فراهم کردن محیط آرام و به

 رسیدگی به مشکالت معلمان و دانش آموزان
 عوامل سازمانی



 98 تابستان، پانزدهم، سال دومو  ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                              191

 همکاران و معلمان هاییتبرای فعال یررسمیفراهم کردن محیط غ
 ها با محوریت شادی دانش آموزانتدوین برنامه
 مؤسسات بهداشتی، فرهنگی، ...( 0 یرونیب یهابرقراری تعامل با سازمان

 گیرییمدر فرایند تصممشارکت دانش آموزان 
 گیرییممشارکت اولیاء دانش آموزان در امر تصم

 گیرییممشارکت معلمان در فرایند تصم

تفویض اختیار مرتبط با 
 فناوری

زمینه را  و کندیمحوری به تنظیم تحلیلی و منطقی داده کمک م یکدبند مرحله سوم:
اری . بعد از اتمام کدگذسازدیفراهم م یاگزینشی و استخراج مقوله هسته یبرای کدگذار

در قالب یک مقوله تحت عنوان شاداب سازی مدارس  شدهییمقوله شناسا 1محوری، 
 9شدند. تم اصلی و نحوۀ ارتباط آن با مفاهیم در جدول  یبندطبقه یاعنوان مقوله هستهبه

 شود.مشاهده می

 آمده از تحلیل تماتیکدستگیری تم اصلی بهنحوۀ شکل .3جدول 
 هسته اصلی مقوالت

 عوامل پرورشی

 عوامل تکنولوژیکی مؤثر بر شاداب سازی مدارس

 عوامل آموزشی
 اهداف رفتاری

 یافزارو نرم یافزارعوامل سخت
 و محتوای آموزشی هایتعامل بین فناور

 عوامل سازمانی
 تفویض اختیار مرتبط با فناوری
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 هایکدگذارالگوی شماتیک بر اساس  .2 شکل
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 گیریو نتیجه بحث
مشخص شد که عوامل پرورشی از عوامل مؤثر بر شاداب سازی مدارس است؛ که این عوامل 

در محیط  یآموزشامل فراهم کردن و در دسترس قرار دادن مجالت و نشریات دانش
مدرسه، پخش موسیقی مالیم در ساعت زنگ تفریح دانش آموزان، استفاده از ویدیو 

یط مح یزیآمخانه مجازی در مدرسه، رنگپروژکتور، رایانه در کالس، استفاده از کتاب
مناسب  یزیآمها و اشکال شاد، رنگها و راهروها( مدرسه با رنگ)کالس یبیرونی و درون

در کالس، نمایش فیلم و تئاتر  هایها، چیدمان درست میز و صندلمیز و صندلی کالس
آموزان، داشتن امکانات و فضاهای موسیقی زنده مورد عالقه دانش –های عروسکی نمایش
و ایجاد  از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه، سایت کامپیوتر ... در مدرسه یآموزشکمک

(، 1981(، ترکمان )1988نوروززاده ) یاهزبان است. این یافته با پژوهش هاییشگاهآزما
( همخوانی داشت. در این رابطه، 1931(، ایزدی، هاشمی و برزمینی )1931و عظیمی ) یانفاضل

(، در پژوهش خود گزارش کردند که استانداردهای مربوط به 1931فاضلیان و عظیمی )
زی ریرد. برنامهمطلوبی در شادابی دانش آموزان دا یررنگ و امکانات آموزشی مدارس تأث

 آموزان را با نشاط ودانش کهینحوها بهبرای بهبود وضعیت فـیزیکی مـدرسه و کالس
آموزان یادگیری دانش -ریزی بـر فـرآیند یـاددهیبه اندازه برنامه یباًدارند تقرسرزنده نگه

 حائز اهمیت است.
مدارس است؛ همچنین مشخص شد که عامل آموزشی از عوامل مؤثر بر شاداب سازی 

که این عوامل شامل ایجاد حس همکاری و همیاری در بین دانش آموزان، ایجاد حس 
فعال و مشارکت دادن  یستدر یهاکاوشگری در دانش آموزان، استفاده معلمان از روش

نوین در امر تدریس،  یآموزشدانش آموزان در مباحث درسی، استفاده از ابزارهای کمک
ه وسیع ، استفاداییانهر طراحی و استفاده از تجهیزات و برنامه رامشارکت بیشتر معلمان د

 یهارهدو یدر باال بردن اثربخش یاز ابزارهای حمایتی تکنولوژی آموزش یانمعلمان و مرب
، تدوین محتوای مناسب آموزشی )محتوای دیجیتالی(، استفاده از فناوری یآموزش یهابرنامه

ارزشیابی آنالین و ارائه بازخورد فوری، ساخت و ارائه واقعیت مجازی، استفاده از سیستم 
 رییکارگدانش آموزان و به هاییژگیمخصوص هر درس توسط معلم طبق و یافزارهادرس
در  هاافتهیاین  .صورت آنالین برای ثبت عملکرد فراگیران است)سیاهه رفتار( به یستلچک

زاده (، جعفری و طالب1939آذری ) (، نیاز1934ارزانی، درویشی و زارعیان ) یهاپژوهش
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( 1983زاده )( همسو بود. در این رابطه، جعفری و طالب1011( و دومینگو و گارگانته )1983)
، ، عوامل آموزشی، فیزیکیتیبا ارائه مدلی نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران اهم

 و نشاط مدارس گزارش کردند. یاجتماعی و فردی را در شاد-عاطفی
همچنین مشخص شد که عامل رفتاری از عوامل مؤثر بر شاداب سازی مدارس است؛ 

ها معلم در آغاز مباحث درسی، تهیه طرح درس مشخص کردن خواسته که این عامل شامل
روزانه، ماهانه و سالیانه متناسب با سرفصل دروس و مشخص کردن اهداف رفتاری دانش 

زاده جعفری و طالب یهاافتهییج این پژوهش با نتاآموزان در شروع هر مبحث درسی است. 
( همسو بود. در این رابطه، 1011(، دومینگو و گارگانته )1008و همکاران ) 1(، اویشی1983)

، چنانچه قرار باشد که روح دانش کندیمعلم آهنگ و فضا و جو کالس درس را تنظیم م
از گردد. حال اگر روح معلم آموزان پرورش و رشد یابد، باید این روند از روح معلم آغ

افسرده و ناتوان باشد شانس ناچیزی برای تقویت و مراقبت از روح دانش آموزان به وجود 
روز باشد، معلم باید تدریس آشنا باشد. اطالعاتش به یهاخواهد آمد. معلم با انواع روش

تنبیه  تشویق و یهافردی هستند و نیز باید با روش یهابداند که دانش آموزان دارای تفاوت
(. از طرفی، داشتن 1989آگاهی الزم داشته باشد و پر روحیه و باانگیزه باشد. )محمودیان، 

طرح درس و مشخص کردن انتظارات توسط معلمان به دانش آموزان در شناخت بهتر مسیر 
بیشتر برای همراهی با معلمان و اهداف درسی کمک خواهد کرد و مانع  یسازو آماده

زیادی بر  ریو ابهام دانش آموزان خواهد شد. همچنین، رفتار فردی معلم تأث سردرگمی
درس و دانش آموزان دارد. معلم سرزنده و شاد الگوی  یهاشادابی و طراوت محیط کالس

 رفتاری مناسب برای دانش آموزان خواهد بود.
مدارس مشخص شد که عامل سازمانی از عوامل مؤثر بر شاداب سازی از سوی دیگر، 

استفاده از سبک مدیریت اقتضایی مدیران در مدارس، فراهم کردن  است؛ که این عامل شامل
دوراز تنش جهت فعالیت همکاران و معلمان و سیدگی به مشکالت معلمان محیط آرام و به

ایزدی و همکاران  یها. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشو دانش آموزان است
( همسو بود. در 1018)  1( و هلیلی و سلیمان1934درویشی و زارعیان ) (، ارزانی،1931)

                                                           
1. Oishi 

2. Halili & Sulaiman 
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باید بیان شود که عوامل سازمانی مانند سبک مدیریت معلمان  هاافتهیتحلیل این بخش از 
 نقش مهمی در شادابی دانش آموزان و محیط اطراف دارد.

سازی مدارس  از عوامل مؤثر بر شاداب یافزارو نرم یافزارسختمشخص شد که عامل 
استفاده از کامپیوتر جهت تدریس، استفاده از اینترنت در مدرسه،  است؛ که این عامل شامل

استفاده از اسالید پاور پوینت در ارائه مطالب درسی، استفاده از آموزش مجازی و وب 
رایانش ابری برای در دسترس گذاشتن محتوا )ادمودو،  یهااز برنامه یریگکنفرانس و بهره

(، هفلین، شومیکر 1011دومینگو و گارگانته ) یهاافتهیاین نتایج با گوگل درایو و...( است. 
 یافزارو نرم یافزار( که عامل سخت1934ارزانی، درویشی و زارعیان ) (1011و انگوین )

ود. در این راستا، باید عنوان کرد که رایانه را در شاداب سازی مدارس بیان کردند، همسو ب
عنوان ابزاری توانمند ساز برای دانش آموزان است. دانش آموزان حرف برای گفتن پیدا به
بسیار  یآورمثبت است. از طرفی، انگیزه استفاده از فن یطور باورنکردن؛ بنابراین بهکنندیم

نفس روی دانش آموزان افزایش اعتمادبهبر  یآورفن ریتأث نیترجیباال است. همچنین، را
آنان است؛ که درواقع این گفته بر اساس گزارش معلمان از سراسر جهان است. معلمان و 

که با تکالیف آکادمیک معمول مشکل دارند اما در  یآموزاندانش آموزان از سطح دانش
عده کثیری از . از طرف دیگر، به اذعان شوندیرایانه مهارت خوبی دارند دچار تعجب م

سخت و نرم، تمایل بیشتر دانش آموزان در بخش همکاری  یهایآوردیگر فن ریمعلمان، تأث
 ندتوانیگروهی و مشارکت در یادگیری است. در این رابطه، دانش آموزان در مورد رایانه م

اشق آموزش ها ع. آنرندیگییاد م ترعیزیادی به یکدیگر بکنند و از این طریق سر یهاکمک
ها و این تبادل اطالعات به یادگیری آن داندیدادن به کسی هستند که هنوز چیزی از رایانه نم

عنوان یک روز به یآوردانش آموزان از فن کهیهنگام . همچنین،کندیکمک زیادی م
ه صرفاً ک ؛ و در عوض نقش منفعلیکنندیابزار، برای برقراری ارتباطات با دیگران استفاده م

استفاده از  .کنندیشده از سوی معلم باشد، نقش فعالی پیدا ماطالعات منتقل کنندهافتیدر
طور فعال به فکر کردن در مورد تا به دهدیبه بسیاری از دانش آموزان اجازه م یآورفن

م علم یهاکه در درس یهاتیها بپردازند تا نسبت به فعالاطالعات، انتخاب و اجرای مهارت
 .شودیمحور معمول انجام م

از عوامل مؤثر بر شاداب سازی تعامل فناوری با محتوای آموزشی مشخص شد که عامل 
تلفیق مباحث هنری، ادبی و یادگیری زبان خارجی با  مدارس است؛ که این عامل شامل
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روز جهت مرتبط کردن محتوای درسی با زندگی دانش  هاییموسیقی، استفاده از فناور
 هاییآموزان، قرار دادن زنگ موسیقی در کالس هنر دانش آموزان و استفاده از باز

(، هفلین، شومیکر و 1018هلیلی و سلیمان ) یهااین یافته با برخی پژوهش ویدئویی است.
تحلیل این یافته باید بیان شود ( همسو بود. در 1011( و دومینگو و گارگانته )1011انگوین )

 یریگبخش در مسیر شکلعنوان دو مقولۀ آزاد، گسترده، متنوع و لذتکه هنر و ورزش به
اصل بنیادی پرورش  نیترها و فنون کودکان و نوجوانان، مهمتا خلق و ابداع نوین روش

رشد تعامل پویا و دوجانبۀ هنر، ورزش و آهنگ موزون موسیقی موجب  خالقیت است.
جسمانی و ذهنی و روانی دانش آموزان خواهد شد. با توجه به جذابیت بازی و ورزش در 
محیط مدارس لزوم توجه جدی به تعامل ورزش و هنر برای پاسخ به نیازهای جسمی و ذهنی 

ه مشخص شد ک تاًیو نها از اهمیت برخوردار است. یهابر شادابی آن ریدانش آموزان و تأث
از عوامل مؤثر بر شاداب سازی مدارس است؛ که این تفویض اختیار مرتبط با فناوری عامل 

همکاران و معلمان، تدوین  هاییتبرای فعال یررسمیکردن محیط غ عامل شامل فراهم
مؤسسات  0 یرونیب یهاها با محوریت شادی دانش آموزان، برقراری تعامل با سازمانبرنامه

لیاء ، مشارکت اوگیرییمارکت دانش آموزان در فرایند تصمبهداشتی، فرهنگی، ...(، مش
این  .است گیرییمو مشارکت معلمان در فرایند تصم گیرییمدانش آموزان در امر تصم

( و دومینگو و 1983زاده )(، جعفری و طالب1939نیاز آذری ) یهادر پژوهش هاافتهی
 و هانهیبا به وجود آوردن زم تواندیعنوان یک نهاد م( همسو بود. مدرسه به1011گارگانته )

باعث هرچه شاداب کردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی کردن به  ییهابرنامه
در مدرسه باعث رشد و  یخود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. نشاط و شادابوجود آید خودبه

 .شودیآموز مشکوفایی در همۀ ابعاد وجودی یک دانش

 منابع
چگونگی ایجاد نشاط و شادابی  یها(. روش1931احمدپوری، میثم. ) و یونس احمدپوری،

، یشناسمطالعات روان المللیینآموزان، همایش بدر مدارس و ایجاد انگیزه در دانش
 علوم تربیتی و اجتماعی، دانشگاه شیراز.

 سازی شاداب عوامل (. بررسی1934زاعیان، مصیب. ) و درویشی، حمید ؛ارزانی، نیما

 .38-81: 19، روانشناسی تربیتیآموزان.  دانش تحصیلی پیشرفت بر مدارس
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بررسی عوامل مؤثر در شاداب سازی . (1931برزمینی، لیال. ) و هاشمی، سهیال ؛ایزدی، صمد
طالعات م. بر توسعه فرهنگی یدمدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه: با تأک

 .118-31(: 1)1، فرهنگی –توسعه اجتماعی 
 .3-11: 1، تربیت(. شادی و نشاط در محیط مدرسه. 1931آل یاسین، میترا. )

 .9-1(: 9)1، رشد مشاور مدرسه(. مدرسه، مدرسه است. 1981ترکمان پری، منظر. )
(. شادمانی و عوامل 1931دریکوندی، هدایت اهلل. ) و عابدی، محمدرضا ؛جعفری، ابراهیم

 .11-10(: 4) 9علوم شناختی،  یهاتازهمؤثر بر آن. 
(. ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس 1983زاده، فاطمه. )طالب و جعفری، پریوش

 .91-3(: 4)4، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیابتدایی شهر تهران. 

(. بررسی عوامل مؤثر در 1939بهادران، نرگس. ) و سیادت، سید علی ؛جعفری، سید ابراهیم
 .91-44: 14 نوین تربیتی(، هاییشه)اند یتیروانشناسی و علوم تربشادمانی مدارس. 

(. ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در 1934اکبری، محبوبه. ) و ، حمیدزادهیعشف
جله م «.وپرورش شهرستان گرمسارآموزش یرانمدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و مد

 .10-81(: 9)1، تربیتی یشناسروان
(. بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی 1931عظیمی، صابر. ) و فاضلیان، پوراندخت

سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی. شاداب
 .11-41(: 13)1، های تربیتینشریه پژوهش

سنجش میزان  .(1983، زلفا. )یانگوحق و جهانگیر اصفهانی، نرگس ؛الهی، سیف اهللفضل 
مؤسسه آموزشی و و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران، 

 .108-83(: 4)9. امام خمینی پژوهشی
 :1، فصلنامه مدارس کارآمدو عوامل مؤثر بر آن.  یساز(. شاداب1988نوروزاده، طیب. )

40-98. 

(. بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی 1939نیاز آذری، کیومرث. )
 .11-91(: 9)1. مطالعات برنامه آموزشیآموزان متوسطه شهرستان ساری. دانش

(. مطالعه نظری پیرامون 1931پور، محبوبه. ) یمانسل و اسماعیلی شاد، بهرنگ ؛نیستانی، فریبا
(: 8)1 پویش در آموزش علوم انسانی،وایی مدارس بانشاط. ساختاری و محت یهامؤلفه

18-1. 
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