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  چکیده
 يامدرسه یشادکام سنجش يبرا یاسیمق ساخت هدف با حاضر پژوهش
 ختهیآم پژوهش روش بر یمبتن منظور نیبد شد. مانجا ییابتدا آموزاندانش
 اول، مطالعه در .دیرس انجام به مطالعه دو ابزار، ساخت نوع از یاکتشاف
 يفرد صاحبهم و شده انتخاب ،یمالک يریگنمونه بر یمبتن کنندگانشرکت

 يبرا شد. انجام تهران شهر مدارس آموزاندانش و معلمان از نفر 29 با
 ساختارمند،مهین مصاحبه و ساختهمحقق یسوالتک اسیمق از هاداده يگردآور

 به هاداده لیتحل شد. استفاده يزیکُال لیتحل روش از هادادهلیتحل يبرا و
 ،»یطیمح« ،»یفرهنگ« ،»یتیریمد ییاجرا« شامل مضمون شش ییشناسا
 دوم مطالعه در .دیمنجرگرد »يفرد« و »معلم اخالق و سیتدر« ،»دوستان«
 387 تعداد تهران شهر ییابتدا مدارس آموزاندانش انیم از ،یکم بخش و
 یفن يهایژگیو شد. انتخاب يامرحلهسه ياخوشه يریگنمونه قیطر از نفر
 اعتبار نییتع و سازه ییروا ها،هیگو لیتحل ،ییمحتوا ییروا از استفاده با ابزار
 اریمع مقدار از باالتر هاهیگو از کی هر ییمحتوا ییروا بیضر شد. یبررس
 اعتبار آمد. دست به 735/0 ابزار )یکل یی(روا ییمحتوا ییروا شاخص و 54/0

 دییتا 86/0 یهمسانبیضر برآورد و کرونباخيآلفا از استفاده با زین مقیاس
 .دیمنجرگرد عامل شش استخراج به یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا .دیگرد
 و قبول قابل تیوضع از هاهیگو تیاکثر که داد نشان هاهیگو یژگیو یمنحن
 از گفت توانیم ابزار تیفیک مورد در یکل بطور برخوردارند. یارخوبیبس بعضاً
 را ییباال یآگاه +)،1 تا - 2( ییتوانا وستاریپ از یتوجه قابل دامنه در که آنجا
 یفن يهایژگیو یبررس است. برخوردار یمطلوب تیفیک از سازد،یم فراهم
 سنجش يبرا معتبر و روا يابزار عنوانبه آن از توانیم که داد نشان ابزار

  کرد. استفاده ییابتدا آموزاندانش يامدرسه یشادکام

  کلیدي هايواژه
 از اکتشافی ختهیآم پژوهش شاد، مدرسه مقیاس، ساخت ،ايمدرسه شادکامی

   ابزار ساخت نوع

Abstract 
The purpose of this study was to construct a scale for 
assessing the Students` Subjective Well-being in ele-
mentary School (ESSSWBSS). For this purpose, based 
on an exploratory sequential mixed methods design, two 
studies were conducted. In the first study, using purpos-
ive sampling of the criterion type, 29 key informants 
including teachers and elementary school students in 
Tehran were selected and interviewed. Research tools 
were researcher-made single-item questionnaire and 
semi-structured interviews. Data were analyzed by Co-
laizzi's method. This has led to identifying six main 
themes  including 'executive-administrative ', 'cultural', 
'environment', 'friends', 'teaching and teacher ethics' and 
'individual'. In the second study, among elementary 
school students in Tehran 387 students were selected 
through three-way cluster sampling. Psychometric prop-
erties of tools were evaluated using content validity, 
examination of items, structural validity and reliability 
determination. The content validity ratio (CVR) of each 
of the items was above the criterion of 0.54 and the 
overall validity of the tool (CVI) was 0.735. Validity of 
the scale was confirmed by content validity based on 
experts' opinion; the reliability of the scale was calculat-
ed by Cronbach's alpha and its value was 0.86. The ex-
ploratory factor analysis resulted in extraction of six 
factors. The item characteristic curve indicates that the 
majority of the items have a satisfactory and sometimes 
very good qualifications. In general, it can be said that 
the quality of the tool is of good quality because it pro-
vides a high level of information in a significant range of 
the ability continuum (-2 to +1). Investigating the psy-
chometric properties of the tool showed that it can be 
used as a valid and reliable tool for assessing the Ele-
mentary School Students’ Subjective Well-Being in 
School. 

Keywords 
Subjective Well-Being in School, Scale Construction, 
Happy School, Exploratory Sequential Mixed Methods 
Design.
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  مقدمه
 آنها از برخی که هستند بسیاري هايهیجان داراي هاانسان
 بیستم قرن در هستند. منفی هايهیجان نیز برخی و مثبت

 منفی هیجانات مطالعه بر بیشتر یشناسروان متخصصان
 نیاز که چرا داشتند تأکید افسردگی و اضطراب خشم، همچون

 ،1کار( مودنمی ضروري آنان کنترل و هیجانات این شناخت به
 قرن در اما ).1385 ثنایی، و زند نجفی شریفی، ترجمه ؛2004
 و کنترل شناخت، و مثبت هیجانات به یکم، و بیست
 تأمین براي زیرا شود؛می داده دوچندانی اهمیت آنها بینیپیش

 ناگزیر هیجانات از جنبه این به توجه جامعه روانی بهداشت
  است.

 به که است 2شادکامی بشر، مثبت هايهیجان از یکی
 از بسیاري توجه دارد، افراد زندگی بر که ايعمده تأثیر دلیل

 ،3آرگایل اعتقاد به است. کرده معطوف خود به را محققان
 هیجانات اساسی جزء سه از شادکامی )،1995( 5لو و 4مارتین
 .شودمی تشکیل منفی عواطف نبود و زندگی از رضایت مثبت،

 رشد زندگی، بودن هدفمند دیگران، اب مثبت روابط همچنین
 هستند. شادکامی اجزاء از دیگران داشتن دوست و شخصی
 پراهمیتی هايجنبه از کودکی سنین در خصوص به شادکامی
 بعدي هايدوره براي آماده کودکانی پرورش در که است
 از مستقل، و مفید مسئول، شهروندي نقش ایفاي و زندگی
 ،زادهمقدم و صالحی (علیزاده، است برخوردار دوچندانی اهمیت
 با کودك برخورد نخستین ابتدایی، دوره که آنجایی از ).1396
 پرورش در مدت دراز و عمیق اثر و است جامعه آموزشی نظام

 به است نیاز دارد زندگی به او نگاه و کودك شخصیت
 معطوف با شود. خاصی توجه دوره این آموزاندانش شادکامی
 امید، روح توانمی حساس دوره این به خود توجه کردن
 در بانشاط و شاد زندگی یک پرتو در را پیشرفت و تالش
 جمله از شادي دمید. خداوند کوچک هايفرشته این کالبد
 ها،نگرش بر که است انسان شخصیت فراگیر هايحالت
 و گذاردمی شگرفی بسیار تأثیر او رفتار و احساسات باورها،
 تغییر دستخوش آینده، و حال زمان در را وا شخصیت تواندمی
 تاثیر نیز انسان اخروي حیات بر تواندمی حتی و کند تحول و

  ).1394 (بهشتی، باشد داشته بسیاري منفی یا مثبت

1. Carr
2. Bliss
3. Argyle
4. Martin
5. Lu

 دارد متفاوتی معانی مختلف، افراد منظر از نشاط و شادي
 .کندمی تعریف خود دیدگاه اساس بر را آن فردي هر و

 مطالعه به توجه با )2005( 6اشکید و شلدون لیوبومیرسکی،
 گاهی پیشین هايپژوهش در شده ارائه تعاریف و پیشینه
 افراد اغلب براي اما است مرموز و مبهم شادي مفهوم اوقات
 افراد که دهدمی نشان هابررسی .است آشکار و واضح خیلی
 شادي زندگی از را رضایتشان یا هیجان یا لذت از حالتی
 و زادهمحمد از نقل به ،2013 ،7(آرگایل کنندمی تعریف
 و باشد داشته مختلفی معانی تواندمی شادي ).1395 صالحی،
 معنادار خرسندي، نظیر مختلفی هاياصطالح و هانام آن براي
 و سعادت شوق، و شور زیاد، خوشی یا وجد رضایت، بودن،
 يشاد توانمی همچنین )2003 ،8(سلیگمن دارد وجود خوشی

 ،9(وینهوون دانست سالمتی یا زندگی کیفیت مترادف را
2010.(   

 عاطفی حوزه که است احساساتی ترینمهم از شادي
 بهینه عملکرد و روان سالمت در و داده شکل را هاانسان
 11بالکومب ).2021 ،10کیم و (کیم دارد بسزایی نقش ایشان

 و ینهبه عملکرد هنگام در هاانسان اینکه دلیل به ،)2006(
 را 12شادي دهندمی نشان خود از خوبی احساس مطلوب،
 13فردریکسون .کندمی معرفی مطلوب عملکرد اصلی نشانه

 را ما رفتاري مجموعه شادي که استدالل این با نیز )2004(
 شکل را بهینه عملکرد نیاز مورد هايمهارت و داده گسترش

 افالطون .داندمی بهینه عملکرد کنندهتعیین را آن دهد،می
 و هیجان استدالل، عنصر سه میان تعادل برقراري را شادي
 انسان شکوفایی را آن ارسطو و )1999 ،14(دیکی امیال
  ).2007 ،15(درویتر دانستمی

 کمرنگ ،جامعه کی افراد انیم در يشاد که هنگامی
 مردم در مزمن و حاد يهایافسردگ شاهد مرور به شود،
 در یزندگ از تیرضا عدم و اهیافسردگ نیا که بود میخواه
 يادیز ریتأث زین کشور و جامعه کی شرفتیپ و رشد روند
 مثبت تأثیر شادکامی .)1391 ،یفراهان( گذاشت خواهد

 افراد دارد. مثبت تفکر جمله از افراد، رفتار بر چشمگیري

6. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade
7. Argil 
8. Seligman
9. Veenhoven
10. Kim & Kim
11. Balcombe
12. Hppiness
13. Fredrickson
14. Dickey
15. De Ruyter
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 فکر مثبت دارند نفس به اعتماد و هستند شاد که هنگامی
 مناسب گیريتصمیم و تمشکال با رویایی براي کنندمی

 ).2021 1الزوبی و محاسنه (البتینه، دارند. بیشتري آمادگی
 و کودکی سنین حساسیت به توجه با که است پرواضح
 از نوجوانی و کودکی سنین در مهم این به توجه نوجوانی،
 توانمی که کاري حداقل است. برخوردار دوچندانی اهمیت
 نوجوانان و کودکان یانرو و جسمی بهداشت مینأت براي
  .است مدرسه در بخششادي فضاي ایجاد باشیم، داشته

 توسعه يبرا را ییهافرصت ینوجوان و یکودک دوران
 فراهم یروان مشکالت از يریجلوگ و روان سالمت يهاهیپا
 موجبات تواندمی که است مهم وسیله کی مدرسه و کندمی
 مدارس ).2018 ،2همکاران و کروم (مارتین نماید فراهم را آن

 يهامهارت آموزاندانش که هستند مکانی کهاین بر عالوه
 یاجتماع هاییطیمح همچنین ،کنندمی کسب را یعلم

 یاحساس و یاجتماع يهاییتوانا توانندمی کودکان که هستند
 و يهمکار سازمان( دهند پرورش و رشد آن در نیز را خود

 ترینمهم از یکی سهمدر بنابراین ).2017 ،3ياقتصاد توسعه
 ذهنی سالمت و العمرمادام پیشرفت تسهیل براي هانهاد

 ایجاد و )2014 ،5هیوبنر و النگ ؛4،2004(پارك است کودکان
 یادگیري و آموزش کیفیت بهبود در مهمی نقش شاد مدارس

 دارد ملی پرورش و آموزش پیشرفت به کمک همچنین و
  ).2021 ،6همکاران و (جیان

 هر پرورش و آموزش نظام رکن ترینمهم آموزاندانش
 همان به کودك براي زیستن شاد شوند.می محسوب کشوري
 او از حفاظت و کردن محبت خوب، تغدیه که است مهم اندازه
 را او جسمانی و فیزیکی و روانی سالمت زیرا ؛دارد اهمیت
 يریادگی به قادر شتریب مدرسه در شاد کودکان ،کندمی تامین
 ستمیس داراي نیز اغلب و دارند يبهتر خواب رایز ؛هستند

 و رندیگمی ادی ترعیسر شاد آموزاندانش .هستند یسالم یمنیا
 انعطاف داراي شکست مواقع در آنها کنند.یم فکر ترخالقانه

 ترراحت و دارند تريقو روابط شاد کودکان هستند. يشتریب
 همچنین .)2016 ،7(الهی کنندمی پیدا دیجد دوستان
 براي بیشتري انگیزه شاد کودکان که است شده مشاهده
 و معلم با خوبی بسیار روابط داراي و دارند یادگیري

1. Al-Bataineh, Mahasneh & Al-Zoubi
2. Martin-Krumm & et al 
3. OECD
4. Park
5. Long & Huebner
6. Gian & et al 
7. Lahey

 هستند ترخالق و پذیرترانعطاف هستند، خود هايهمکالسی
 مشکالت داراي و کنند حل بهتر را مشکالت توانندمی و

  ).2021 ،8(تلف هستند کمتري رفتاري
 مدرسه در کودکان يشاد مورد در شده انجام مشاهدات

 و کوچک اریبس يزهایچ قیطر از آنها که داد نشان
 توانندیم است، دشوار بزرگساالن يبرا اًغالب که ییهاتیموقع
 در کودکان يشاد باعث که یعوامل از مورد چند شوند. شاد

 در شرکت دوستان، با کردن يباز از: عبارتند شودمی مدرسه
 ها،پازل ساخت داستان، کتاب (خواندن سکال يهاتیفعال
 کنار در بودن )،رهیغ و وتریکامپ اتاق به رفتن کردن، ینقاش
 در بودن موفق و فعال دوستان، با خود يغذاها میتقس معلم،
 درس نکردن، عواد و دوستان با خوب رابطه جادیا ها،تیفعال
 عوامل نیا که شگفتانه، و هیهد ،گرفتن(ورزش) یبدن تیترب
 که یسیتدر هايروش جادیا يبرا را پژوهشگران دتوانیم

 نر،یگار( کندقیتشو ،کندمی شاد يریادگی ندیفرآ در را کودکان
   .)1396 صالحی، و شفایی ؛2017 ،9لیان و نریارگ

 پرورش و آموزش رکن ترینمهم عنوان به درسهم
 هاينسل حضور جایگاه و )1398 همکاران، و (پیرحیاتی
 و شادکامی د.اشب رخوردارب پویا و سالم محیطی از یدبا آینده،
 بلکه ،نیست علتی تک صورتهب مدارس در شادابی
 و فرهنگی - اجتماعی کالبدي، آموزشی، عوامل از ايمجموعه
 )،1391( برزمینی و هاشمی ایزدي، د.دار تأثیر آن در سازمانی

 از مدارس سازيشاداب در مؤثر عوامل بررسی به پژوهشی در
 حاصل نتایج که پرداختند مدرسه اولیاي و آموزاندانش دیدگاه

 اولیاي و آموزاندانش که بود آن از حاکی هاداده تحلیل از
 فیزیکی، عوامل شامل بررسی مورد چهارگانۀ عوامل مدرسه
 فرهنگی - اجتماعی عوامل و سازمانی عوامل آموزشی، عوامل

 آنان دیدگاه بین ولی دانندمی مؤثر مدارس سازيشاداب در را
 نظر از که صورت این به شودمی مشاهده معناداري تفاوت
 و بیشترین داراي فرهنگی - اجتماعی عوامل آموزاندانش
 سازيشاداب در تأثیر میزان کمترین داراي سازمانی عوامل
 (فیزیکی) کالبدي عوامل مدرسه اولیاي نظر از و مدارس
 تأثیر میزان کمترین داراي آموزشی عوامل و بیشترین داراي
 و آموزشی امکانات وجود .هستند مدارس سازيشاداب در

 براي باالتر انگیزة بیشتر، یادگیري باعث مدارس در تفریحی
 شادمانی باعث موفقیت این و شده موفقیت و تحصیل
 شادمانی میزان بین همچنین شود.می آموزاندانش

8. Telef
9. Erginer, Erginer & Anıl
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 ورزش، دبیران و معلمان مدیران، با آنان روابط و آموزاندانش
 لذا دارد وجود معناداري همبستگی مشاور و پرورشی مربی
 آموزاندانش با مدرسه در اجرایی عوامل روابط کیفیت هرچه
 میزان باشد، احترام و اعتماد با توام و ترمطلوب تر،گسترده
 و احمدي دهنوي، نصوحی( شد خواهد بیشتر آنان شادي
  .)1383 عابدي،
 ابتدایی انآموزدانش براي شادي اولیه هايشرط از یکی

 را مدرسه و درس کالس اول درجه در باید آنها که است این
 نقش ).2003(نادینگ، کنند تجربه شاد مکانی عنوان به

 کم افراد شادمانی در تواننمی را سبز فضاي و فیزیکی محیط
 پی پژوهشی در )2018( 1همکاران و هارت دانست، اهمیت
 سطوح و سبز يفضا داراي يهامحله در یدگزن که بردند
 به بیشتري شادي محله آن ساکنان براي ییبایز از يباالتر
 و ترکارآمد تر،امن را خود محله که افرادي و آوردمی ارمغان

 داراي افراد داشتند. بیشتري شادمانی ،بودند کرده درك باتریز
 و تهداش يشتریب یاجتماع یهمبستگ ،بیشتر یاجتماع ارتباط
 ،بودند شاد شتریب بنابراین ،کنندمی اعتماد خود گانیهمسا به

 و نشاط یمدل ارائه با )،1389( زادهطالب و يجعفر همچنین
 قرار یبررس مورد را تهران شهر ییابتدا مدارس در يشاد

 به مدیران و معلّمان دیدگاه از آمده دست به نتایج طبق دادند.
 و فردي اجتماعی، -  اطفیع فیزیکی، عوامل اهمیت، ترتیب
 تهران شهر نهدخترا ابتدایی مدارس نشاط و يدشا در آموزشی
 مدارس موجود وضعیت بررسی همچنین شدند، شناخته موثر

 عوامل به ترتیب به که داد نشان تهران شهر دخترانۀ ابتدایی
 کمی جهتو آموزشی و فردي فیزیکی، اجتماعی،-عاطفی
 نشان )1399( صالحی و قاديعابدي مطالعه نتیجه .شودمی
 ناراضی مدارس موجود وضع از آموزاندانش اکثریت که داد

 بنابراین نبود؛ خوشایندي محیط آنها براي مدارس و بودند
 دلپذیر در تواندمی پژوهش در شده شناسایی عوامل به توجه
 تجارب کیفیت بهبود زمینه ایجاد و مدرسه فضاي شدن
 اساس بر .شود واقع موثر اآنه یادگیري و آموزاندانش
 باید مدرارس فیزیکی شرایط )2019( 2کان و سزر هايیافته
 عالیق مطابق باید یادگیري محیط مدارس در و یابد بهبود
 شادي براي همچنین شود بازطراحی آموزاندانش
 و (فرهنگی) اجتماعی هايفعالیت باید مدرسه در آموزاندانش
  کند. پیدا افزایش ورزشی

                                                
1. Hart et al 
2. Sezer & Can 

 يریادگی عملکرد بر کالس داخل ينورپرداز ریثأت
 این و گرفت قرار بررسی مورد پژوهشی در نیز آموزاندانش
 ندتوایم ینوران یآموزش يهاکالس که آمد دست به نتیجه
 کی در دهند. زهیانگ بهتر، يریادگی يبرا را آموزاندانش
 آرامش آموزاندانش خوب، ییروشنا داراي درس کالس
 يبرا یمکان چنین در و ستندین آلودخواب ،دارند بیشتري

 در نور تیفیک« نیهمچن دارند. زیادي زهیانگ بهتر يریادگی
 که آنچه بر انآموزدانش شودمی موجب درس يهاکالس
 که خوب يریادگی يهاطمحی ».کنند تمرکز دهند،یم انجام
 نامشهود زهیانگ ینوع باشند،یم مندبهره مناسب نور تیفیک از
 ریزيبرنامه .است بهتر يریادگی يبرا آموزاندانش قمشو و

 که نحوي به هاکالس و مدرسه فیزیکی وضعیت بهبود براي
 اندازه به تقریبا دارد نگه سرزنده و شاد را آموزاندانش
 حائز آموزاندانش یادگیري - یاددهی فرآیند براي ریزيبرنامه
 نبود که شودمی ناشی آنجا از امر این اهمیت است، اهمیت
 موجب مدرسه در کننده خسته و تکراري امور وجود و شادي
 و (سامانی شودمی آموزاندانش تمرکز کاهش و پرتیحواس
  ).2012 ،3سامانی

 دنتوانمی و دارند افراد هیروح بر زیادي ریثأت هارنگ
 از استفاده چگونگی ،دنکن هیهد ما به را یسرزندگ و يشاد
 اثرات تواندمی تربیتی و موزشیآ عوامل سایر کنار در رنگ
 رنگ بردن کار به .باشد داشته انآموزدانش بر توجهی قابل

 بهداشت در جذابیت و زیبایی بر عالوه مدرسه در مناسب
 کالس جمعی نشاط و شادابی به و دارد تاثیر نیز فراگیر روانی
 پویایی حس و شادمانی ایجاد سبب تواندمی و کرده کمک

 ايمطالعه در )،2016( 4آنور و دویان ردد؛گ کالس در شتریب
 توجه بر درس کالس هايوارید رنگ ریتاث مورد در

 انجام خصوصی و دولتی ابتدایی مدرسه دو در که آموزاندانش
 و آبی زرد، سبز، بنفش، هايرنگ هاکالس در و بود شده
 دو هر در که رسیدند نتیجه این به بودند، برده کار به را قرمز
 و یفرهنگ - یاجتماع يهاتفاوت از نظررفص مدرسه
 و توجه میزان بر تاثیر بیشترین داراي بنفش رنگ ياقتصاد
 را تاثیر کمترین قرمز رنگ و آموزاندانش شناختی هايپاسخ
  دارد.

 انگیزه بیشتر، یادگیري باعث تفریحی و آموزشی امکانات
 باعث موفقیت این و شده موفقیت و تحصیل براي باالتر
 شادمانی میزان بین همچنین شود.می آموزاندانش مانیشاد

                                                
3. Samani & Samani 
4. Dowian & Anour 
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 ورزش دبیران و معلمان مدیران، با آنان روابط و آموزاندانش
 کیفیت هرچه لذا دارد وجود معناداري همبستگی مشاور و

 تر،گسترده آموزاندانش با مدرسه در اجرایی عوامل روابط
 آنان شادي نمیزا باشد، احترام و اعتماد با توأم و ترمطلوب
 ).1383 عابدي، و احمدي دهنوي، نصوحی( شد خواهد بیشتر
 1باتینیک و گامسجاگر گنامبس، استیگلبار، که پژوهشی در
 اتریشی نوجوان آموزاندانش از نفر 215 روي بر )2013(

 را شادکامی با مدرسه از مثبت تجربه رابطه و دادند انجام
 سال طی در بار نجپ مدرسه از مثبت تجربه نمودند. بررسی
 استفاده با شادکامی و سوالی 13 هنامپرسش کمک با تحصیلی

 شد. گیرياندازه یجهان بهداشت سازمان یستیبهز شاخص از
 مثبت تجربیات که دهدمی نشان پژوهش این هايیافته
 شادکامی همچنین و دهدمی افزایش را شادکامی مدرسه
 یطول تیماه شود.می مدرسه از مثبت تجربیات افزایش باعث
 طول در مدرسه مثبت اتیتجرب که دهدیم نشان مطالعه این
 باال به رو چیمارپ« را نآ که دارد شادي بر یمثبت اثرات زمان
 هم و تکرارپذیر هم باال به رو مارپیچ این نامند.یم »شادي از

 بزرگ که زمانی هستند شاد که آموزانیدانش است؛ مولد
 کنند،می استفاده هایشانفرصت از تربیش احتمال به شوندمی

 تجربه مثبتی طور به را مدرسه و بود خواهند اجتماعی بیشتر
 شادکامی به خود نوبه به نیز مثبت هايتجربه این و کنندمی

 )2005( 2یگلفا و آدلر نماید.می کمک آینده در آموزاندانش
 را زندگی از رضایت و شادکامی بودن، سپاسگزار که معتقدند
 نسبت سپاسگزاري و قدردانی اظهار همچنین دهد.می افزایش

 دریافتند آنها کند.می استوار را اجتماعی پیوندهاي دیگران، به
 عاطفۀ و مثبت عاطفۀ زندگی، از رضایت با سپاسگزاري که

 معنویت بینی،خوش اثرات اینکه از بعد حتی .دارد رابطه منفی
 از رضایت با ريسپاسگزا شد، کنترل هیجانی خودآگاهی و

.داشت داريامعن رابطه مثبت عاطفه و زندگی
 آموزان،دانش شدن تنبیه همچون مدرسه عوامل از برخی

 غیره و امتحان از ترس کالس، بودن سروصدا پر و شلوغ
 ثرا که شود آموزاندانش در استرس ایجاد موجب توانندمی

 جاي بر آنان روانی بهزیستی و تحصیلی عملکرد بر مخربی
 تاثیر لحاظ از هم استرس و شادي بین رابطۀ گذاشت. خواهد
 بر مثبت عواطف تاثیر لحاظ از هم و سالمتی بر استرس منفی
 از بسیاري نتایج است. گرفته قرار بررسی مورد استرس کاهش
 استرس، کاهش بر شادي حیاتی نقش از حاکی هاپژوهش

1. Stiglbauer, Gnambs, Gamsjäger & Batinic
2. Adler & Fagley

 سالمت و است روان سالمت و تحصیلی موفقیت افزایش
 تشکیل را جامعه از بزرگی بخش که انآموزدانش وانر

 باشند فردا جامعه رانیمد دیبا رایز است مهم اریبس دهند،می
 مورد در که مطالعاتی ).2012 ماهینی، و فروشانی (یحیایی،
 هاییفعالیت که انددریافته گرفته صورت شادي و استرس
 کاهش نوشتاري هايمهارت و ذهن تمرکز ورزش، مانند

 ؛2005 ،3(کامپتون است داده نشان را شادي افزایش و استرس
 از نقل به ؛2006 همکاران، و لیوبومیرسکی ؛2001 ،4کینگ
 همبستگی داراي استرس و شادي ).2008 ،5نلسون و شیفرین
 معناداري معکوس رابطه که است آن نشانگر که هستند خطی
 که افرادي دیگر عبارت به دارد وجود متغیر دو این بین

 برعکس و برخوردارند باالیی شادي از دارند کمی استرس
  ).2018 ،6لی و هوانگ کیونگ ؛2008 نلسون، و (شیفرین
 و شادي عنوان با پژوهشی )1991( 7آرگایل و لو

 به مرحله دو در را خود پژوهش آنها دادند. انجام مشارکت
 به مربوط هايهنامپرسش نخست مرحله در رساندند. انجام

 این شد. توزیع دبیرستانی آموزدانش 114 بین پژوهش
 و گراییبرون شادي، مشارکت، میزان هاهنامپرسش
 دوم مرحله در کرد. گیريهانداز را آموزاندانش رنجوريروان

 یک از استفاده با ابتدا شد، انجام بعد ماه شش که پژوهش
 و فراغت اوقات از بردن لذت و استفاده میزان هنامپرسش
 این واقع، در آنها .شد گیرياندازه آنها شادي یزانم سپس
 انگیزنشاط عوامل از یکی مشارکت که آزمودند را فرضیه
 در که آموزانیدانش که داد نشان آمده دستبه نتایج است.
 بودند داده نشان خود از را کمتري نشاط پژوهش اول مرحله
 لذت گروهی هايفعالیت از گذشته ماه شش خالل در ولی
 نشان خود از بیشتري نشاط پژوهش دوم مرحله در اند، برده
 مرحله در که آموزانیدانش از دسته آن همچنین دهند.می

 در ولی داده نشان خود از بیشتري نشاط پژوهش، نخست
 دوم مرحله در اند،داشته کمتري شرکت گروهی هايفعالیت
.دهندمی نشان خود از کمتري نشاط میزان پژوهش
 هايبررسی مدرسه، در نشاط و شادي اهمیت رغم به
 موضوع این به کافی اندازه به تاکنون که داد نشان محقق
 آن پردازيمفهوم ضرورت علت همین به و نشده پرداخته
 که ییابتدا دوره اهمیت به توجه با همچنین است. دوچندان

3. Kampton
4. King
5. Schifrin & Nelson
6. KyoungHwang & Lee
7. Lu & Argyle
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 ست؛ایدن یآموزش يهانظام همه در یلیتحص دوره نیترمهم
 ،گرفتهشکل آن در فرد جانبههمه رشد اصلی پایه که چرا
 و اهمیت بر مهم، این .شودیم يگذارهیپا او تیخصش

 صحه گرید هايدوره از شیب دوره نیا در مراقبت ضرورت
 در بنابراین )2019 زاده،مقدم و صالحی قربانخانی،( دگذاریم

 با مرتبط هايمؤلفه و عوامل شناسایی آموزشی نظام یک
 براي ابزاري ساخت آن تبع به و آموزاندانش شادي
 است، ضروري ابتدایی آموزاندانش در شادي گیرياندازه
 ساخت به ايمطالعه تاکنون موضوع این اهمیت رغم به لیکن
 آموزاندانش در ايمدرسه شادکامی گیرياندازه براي ابزاري
 نام به ابزاري تنها که است ذکر به الزم است. نپرداخته
 )2002( هیلز و آرگایل توسط آکسفورد شادي همناپرسش
 پردازد.می افراد کلی شادي گیرياندازه به که شده منتشر
 در کودکان شادي سنجش براي معتبر و مناسب ابزاري فقدان
 هاينشانگر و عوامل بودن ناشناخته همچنین و مدرسه فضاي
 این با پژوهشی انجام ضرورت مدارس، در کودکان شادي
 بخش در تا کوشدمی مطالعه این لذا کند.می توجیه را هدف
 مبتنی ابتدایی، مدارس در شادي پدیدة شناسایی ضمن کیفی،
 شادي با مرتبط عوامل آموزان،دانش زیستهتجربه و ادراك بر

 کمی، بخش در و سازد مشخص را مدارس در آموزاندانش
 ايمدرسه شادکامی گیرياندازه براي معتبر ابزاري
  نماید. تدوین ابتدایی دوره انآموزدانش
  
   روش
 میزان گیرياندازه براي مقیاسی ساخت هدف با پژوهش این

 شد. انجام ابتدایی دوم دوره آموزاندانش تحصیلی شادکامی
 کیفی و کمی روش دو از استفاده نیازمند مطالعه این انجام
 از و اجرا، کمی روش از قبل کیفی روش پژوهش این در .بود
 از یکی عنوانبه – ابزار تدوین مدل – متوالی اکتشافی طرح

 است. شده استفاده ترکیبی روش در پژوهش راهبردهاي
 و هامالك شناسایی کیفی، هايداده گردآوري از هدف

 شادکامی میزان گیرياندازه براي مناسب نشانگرهاي
 ابتدایی دوم دوره آموزاندانش توسط شده ادراك تحصیلی

 توصیفی نوع از پدیدارشناسی روش از منظورنبدی است.
 درك از آگاهی براي پژوهش این در .گردید استفاده
 مقیاس یک از استفاده با اي،مدرسه شادکامی از آموزاندانش
 صورت به تا خواستمی آموزاندانش از که سؤالی تک

 که دهند شرح شدمی داده آنها به که هاییبرگه در انشاگونه
 گام این ،»شوند شاد مدرسه در شودمی باعث چیزي چه«

 شدمی انجام شده انتخاب هايکالس آموزاندانش تمام براي

 آموزدانش دو کالس هر از گام این پایان از پس سپس و
 مطالب شرح و یافتهساختارنیمه هايمصاحبه انجام براي
 آنها با مدرسه کتابخانه در و شدندمی انتخاب شدهنوشته
 یافتهساختار نیمه مصاحبه از استفاده آمد.می عمل به همصاحب

 و افکار تبادل امکان اینکه بر عالوه که بود علت این به
 در را مصاحبه موضوع و بحث تواندمی دارد، وجود نظرات
 در همچنین .کند هدایت پژوهش اهداف به دستیابی جهت
 به رسیدن و احساسات مشاهده امکان مصاحبه، فرآیند طول
 نیز پژوهش موضوع درباره شوندگانمصاحبه اعتقادات و باورها
 يهاموضوع بررسی امکان ،مصاحبه همچنین .دارد وجود

 اطمینان و آن علل کردن پیدا یا هاپاسخ پیگیري پیچیده،
 این در سازد.می فراهم را فرد سوي از سؤال درك از یافتن
 پیگیري را هشوند مصاحبه يهاپاسخ تواندمی پژوهشگر راستا،
 (سرمد، نماید رفع را هاابهام ها،سؤال مجدد تعریف با و نموده
 اخالق رعایت منظور به ضمن در ).1390 حجازي، و بازرگان

 با امر ابتداي در مصاحبه انجام از قبل پژوهش، در
 نام بودن محرمانه پژوهش، هدف با رابطه در کنندگانشرکت

 دانیم شد. داده زمال هايآگاهی آنها هویتی اطالعات و
 دوم دوره آموزاندانش شامل کیفی، بخش در رحاض پژوهش
 منطقه هر از است. تهران شهر 15 و 6 ،2 مناطق ابتدایی
 انتخاب پسرانه) مدرسه 2 و دخترانه مدرسه 2( مدرسه چهار
 و پنجم و چهارم هايپایه آموزاندانش از تعدادي با و شدند
   گرفت. صورت یشفاه و کتبی هايمصاحبه ششم
 هفت راهبرد از هاداده تحلیل منظور به و کیفی بخش در
ي ايمرحله الیز  متن منظور بدین شد. استفاده 1کُ
 آن مهم عبارات و خوانده دقت به شده پیاده هايمصاحبه
د صورت به مهم عبارت هر معناي و گردید مشخص  کُ
 ریکدیگ با مفهومی لحاظ به که کُدهایی و گردید یادداشت
 نامی طبقه هر براي و درآمد ايطبقه صورت به بودند مشابه
 براساس مختلف طبقات ادغام با سپس شد گرفته نظر در

 نهایت در و شد ایجاد تريکلی هايدسته مشترك، مفاهیم
 هم با مطالعه مورد پدیده از کاملی توصیف صورت به نتایج
 سازماندهی زیرمضمون و مضمون قالب در و گشت ترکیب

 زیرمضامین و مضامین اعتباریابی منظور به و ادامه در د.ش
 تفگر قرار کنندگانمشارکت اختیار در هایافته شده، استخراج

 تا گرفت قرار تایید مورد هایافته محدود، مواردي تعدیل و
  .باشد کنندگانمشارکت توسط شده بیان معناي عمق بیانگر

                                                
1. Colaizzi  
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 همبستگی نوع از توصیفی روش از کمی بخش در
 دوم دوره آموزاندانش کلیه شامل آماري جامعه شد. استفاده
 از استفاده با که بود تهران شهر 15 و 6 ،2 مناطق ابتدایی
 شدند؛ انتخاب هانمونه ايمرحله دو ايخوشه گیرينمونه
 و دخترانه مدرسه 2( مدرسه چهار منطقه هر از که گونهبدین

 ساختهمحقق مقیاس و دشدن انتخاب پسرانه) مدرسه 2
 یطراح از پس گردید. تکمیل آنها توسط ايمدرسه شادکامی
 انگیزش بر ابزار ظاهر بررسی« منظوربه ،ابزار اولیه نسخه
 درباره قضاوت و )216 ص: ؛1390 (سیف، »شوندهآزمون
 اختیار در آن اولیه نسخه آن، يهاهیگو و ابزار 1صوري ییروا
 قرار انآموزدانش از گروهی و موضوعی متخصصان از نفر 5

 ابزار ظاهر تناسب درباره شد خواسته آنها از و گرفت
 گردآوري از پس کنند؛ قضاوت ابزار هدف با شدهتدوین
 اقدامات کنندگان،اظهارنظر اختیار در هاينسخه و نظرات
 محتوایی روایی بررسی منظور به ادامه در شد. انجام اصالحی

 استادان از حوزه این در که موضوعی انمتخصص از نفر 5 ابزار
 براي ایشان از و شده انتخاب هستند نام صاحب و برجسته
 منظر از را آزمون که ايگونهبه آمد؛ عمل به دعوت همکاري
 ایشان از دادند. قرار بررسی مورد هاگویه و محتوا انطباق
 4 طیف یک اساس بر را هرگویه بودن مرتبط تا شد خواسته
 به را گویه هر بودن مربوط که نمایند مشخص ايگزینه
 مربوط نسبتا 2 است؛ مربوط 3 است؛ مربوط کامال 4 صورت
 گردآوري از پس داد؛می نشان نیست مربوط 1 و است

 محتوایی روایی ضریب داوران توسط شدهتکمیل هايفرم

1. Face Validity 

)CVR( محتوایی روایی شاخص و هاگویه از یک هر )CVI( 
 تحلیل از سازه روایی بررسی براي شد. همحاسب ابزار کل براي
 آن جزییات به هایافته بخش در که است شده استفاده عاملی
 درونی همسانی بررسی طریق از ابزار، اعتبار است؛ شده اشاره
 نسخه نهایت در شد. انجام کرونباخ آلفاي ضریب بر مبتنی و

 برازش و اجرا نمونه يفضا در هنامپرسش شدهيبازنگر
 یبررس پاسخ سوال هینظر )GR( یارزشچند مدل با هاهیگو
 طیف یک و هیگو 55 با مقیاس نهایی نسخه انتها در که شد

 شد. نیتدو »کمخیلی کم، زیاد، زیاد،خیلی« ايچهارگزینه
 هاییسوال به پاسخ براي مدرج پاسخ یا ارزشی چند مدل

 شده مرتب هايطبقه داراي پاسخ هايگزینه که است مناسب
 وجود لیکرت بنديدرجه مقیاس در که آنچه مانند هستند،

 سوال هر و است دوپارامتري مدل یافته تعمیم مدل این دارند.
 طبقه بین آستانه پارامترهاي و )α( سوال شیب پارامتر یک با
)β( این در پاسخ طبقه احتمال محاسبه براي شود.می توصیف 

 در پاسخ هايتمالاح برآورد براي دارد. وجود مرحله دو مدل
 دو منطقی تابع همان که سوال هر منحنی محاسبه مدل، این

 شودمی گفته نیز عملیاتی ویژه منحنی آن به و است پارامتري
 در نمونه براي شود.می برآورد ايطبقه بین آستانه هر براي
 یک و بتا پارامتر چهار دارد، طبقه 5 که مدرج پاسخ سوال یک
 بخش در هایافته جزئیات شود.می بهمحاس آلفا مشترك شیب

  است. شده ارائه هایافته سرفصل در و مربوطه

  هایافته
 رویکرد بر مبتنی حاضر پژوهش شد ذکر که گونههمان
 با بخش دو در هایافته نیز اساس همین بر و است ترکیبی

کیفی لیلتح از برآمده زیرمضامین و مضامین .1 جدول
هامضمون زیر  هامضمون
 در مدرسه به آمدن دیرتر نایستادن، صف زیاد رایگان، تغذیه دادن مختلف، هايجایزه گرفتن بوفه، خوراکی بودن متنوع ورزش، زنگ  مدیریتی- اجرائی

  مدرسه در قلدري کنترل زیبا، و رنگ خوش مدرسه فرم تفریح، زنگ در شاد موسیقی، پخش صبح،
 موسیقی، زبان، مثل برنامه فوق هايکالس ماهانه، ورزشی مسابقات مدرسه، در متنوع هايجشن برگزاري علمی، هايبازدید و اردو فرهنگی

  رباتیک ورزشی:

  مدرسه محیط

 تعداد با کالس فضاي تناسب مدرسه، بودن تمیز درست)، درهاي دستشویی، مایع (آبگرم، بودن مجهز و بهداشتی سرویس بودن تمیز
  آموزاندانش
اطالعات فناوري از استفاده و هوشمند هايکالس ها،نیمکت بودن مناسب
 مدرسه، در شخصی کمد داشتن مناسب، هايپرده و روشنایی و نور و هادیوار براي شاد و روشن هايرنگ مناسب، ورزشی امکانات
 و سرمایشی سیستم نو، هايکتاب با بزرگ و مجهز ابخانهکت گلدان، گذاشتن و سبز فضاي آن، از استفاده اجازه و آزمایشگاه داشتن

  گرمایشی
دوستان حمایت ها،همکالسی و دوستان با کردن بازي زیاد، دوستان داشتن  آموزدانش دوستان
 اخالق و تدریس
  معلم

آموزاندانش به هامسئولیت تخصیص، در توزیعی عدالت مسئولیت، داشتن اخالق، خوش و خوشرو معلم
 نداشتن بازي، و فیلم و داستان و نمایش با تدریس ،کاردستی کردن درست و هنري هايفعالیت ها،درس در گروهی هايفعالیت انجام
  زیاد تکلیف

نکردن دعوا و آنها به کردن کمک دوستان، با بودن خوب امتحان، در موفقیت جدید، مطالب یادگیري  آموزدانش خود
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 کمی بخش هايیافته و کیفی بخش هايیافته عناوین؛
  است. شده گزارش
  کیفی بخش ايهیافته
 مدرسه خصوص در انآموزدانش پژوهش: اول سوال
  دارند؟ درکی چه شاد
 ابعاد از تريکامل درك به آنکه براي پژوهشگر نخست گام در

 به کیفی رویکرد از یابد، دست ايمدرسه شادکامی مختلف
 از بخش، این نگارش براي نمود. استفاده پدیدارشناسی روش
 مدرسه در آنها شادي موجب نچهآ تا شد هخواست انآموزدانش
 با انشاها این ادامه در بنویسند. انشاگونه صورت به شودمی

 قرار تحلیل مورد کالیزي ايمرحلههفت راهبرد از استفاده
 اشاره بدان انآموزدانش که موضوعاتی از برخی گرفت.
 بخش این در لذا اندبوده یکدیگر با ارتباط در اندنموده

 همگنی مبناي بر پژوهش در شده همشاهد موضوعات
 حقیقت در گیرند.می قرار مقوله یک در همپوشانی و موضوعی
 ارائه و مضامین تعداد کاهش براي تالشی بنديمقوله

 شده شناسایی مفاهیم دربرگیرندة بتوانند که است هاییعامل
 زیر و هامضمون 1 جدول در باشند. پژوهش مسیر در

  .است شده آورده اآنه به مربوط هايمضمون
 با که هاییمصاحبه از عوامل کشیدن بیرون از پس
 هاییگویه عامل هر براي بود گرفته صورت آموزاندانش
 از پس رسید. مورد 119 به هاگویه مجموع که شد تشکیل
 تکمیلی، هايبررسی و مشاور و راهنما استادان با مشورت
 تعداد ب،نامتناس و تکراري موارد حذف و مقدماتی اجراي
   رسید. مورد 71 به و نهایی و شده اصالح هاگویه

 را مطلوب وضعیت تنها هاگویه این که است ذکر به الزم
 آموزاندانش ادراك آیا که دادندمی نشان یعنی سنجیدندمی
 هامصاحبه دل از که را هاگویه این نیز مدرسه در شادي از دیگر
 اجراي این از پس خیر؛ یا نمایندمی تأیید اند،شده کشیده بیرون

 شناختی هايدودیتمح و اجرا این نتیجه مطالعۀ و مقدماتی
 را لیکرت طیف در میانی هايپاسخ ابتدایی دوره آموزاندانش
 4 مقیاس به را بود ايدرجه 5 که اصلی مقیاس و نموده حذف

  شدهتدوین ابزار در مربوطه سواالت و هاعامل .2جدول
  عامل هر به مربوط سواالت  عامل  عامل هر به مربوط سواالتعامل
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  دارم. رضایت مدرسه فرم هايلباس رنگ از من

 خود
ش

دان
موز

آ
  

  گیرم.می یاد مدرسه در را جدیدي علمی مطالب من
  گیرم.می یاد و فهمممی راحتی به را هادرس من  دارد. وجود ما مدرسه در مناسب ورزشی امکانات
  کند.می تحسین و تشویق مرا معموال معلم  کنند.می کمک من به الزم موقع و هستند مهربان ما هايمعاون
  دارم. دوست را خود معلم من  شوم.می داده شرکت شود،می برگزار که ورزشی مسابقات در هم من

  .گیرممی »خوب خیلی« نمرات هایمدرس در من  بگوید. زور و کند قلدري تواندنمی کسی و است امن ما مدرسه

گی
رهن

ف
 

  م.کنمی دریافت امتیاز کارت یا جایزه خود معلم از من  شود.می برگزار مختلفی هايجشن سال طول در ما مدرسه در
  گذرد.می خوش من به ورزش زنگ در  ایم.رفته مختلفی اردوهاي به تاکنون سال ابتداي از
  شود.می اجرا جالبی و جذاب هايبرنامه مدرسه هايجشن در

ان
ست

دو
 

ش
دان

موز
آ

  

  .کنندمی کمک من به آنها دارم، نیاز دوستانم کمک به که زمانی
 زبان) ،یقیموس ک،یروبات رنظی( برنامه فوق يهاکالس ما مدرسه در

  .شودیم برگزار
  دارند. خوبی رفتار من با مدرسه در دوستانم

  کنند.می بدرفتاري من با دوستانم مدرسه در
  کنم.می بازي دوستانم با مدرسه در من  برم.می لذت صبحگاهی مراسم از من
  مدرسه.......است. در من دوستان تعداد  شود.می پخش شاد هايآهنگ تفریح، هايزنگ در
  هستند. من فکر به و کنندمی حمایت من از باشد الزم که زمان هر دوستانم  .شودمی برگزار مختلفی ورزشی مسابقات ما مدرسه در

یط
مح

 
سه

در
م

  

  برم.می لذت آنها با بودن از و هستم امصمیمی دوستان کنار همیشه مدرسه در  است. پاکیزه و تمیز ما مدرسه
 انتخاب را من کالسی، هايگروه و ورزشی هايتیم تشکیل موقع دوستانم  هستند. راحت و سالم ما هايکتنیم

  کنند.می
  دهم.می انجام را آن) نظایر و دیواري (روزنامه گروهی هايفعالیت دوستانم با من  دارد. کافی و مناسب روشنایی و نور ما کالس
  دارم. وسایلم تنگذاش براي شخصی کمد مدرسه، در من

س
دری

ت
 و 

الق
اخ

 
علم

م
  

 توضیح برایم مهربانی با و دوباره را آن معلم شوم،نمی متوجه را درسی وقتی
  دهد.می

  هستم. راضی دهیم،می انجام ساعت این در که هاییفعالیت و هنر زنگ از من  دارد. را هاآزمایش انجام براي الزم وسایل مدرسه آزمایشگاه
  دهیم.می انجام طراحی و نقاشی مثل هنري هايفعالیت هنر زنگ در ما  دارد. مناسبی میزهاي با بزرگ ابخانهکت ما مدرسه
  دهیم.می انجام کالس یا آزمایشگاه در را علوم هايآزمایش ما  دارد. جذابی و متنوع هايکتاب ما مدرسه کتابخانه
  است. آسان خانه) هايمشق (یا من کالسی الیفتک  دارد. زیبایی هايدرخت و هاگل ما مدرسه حیاط
 تدریس ما به جذاب هايداستان و نمایش بازي، با همراه را درس ما معلم  داریم. گلدان خود کالس در ما

  کند.می
  دارد. ايدوستانه رفتار من با معلمم  دارد. مناسبی اندازه ما کالس هاينیمکت
  امداشته قبال یا دارم عهده بر را کاري انجام مسئولیت مدرسه در  است. کیزهپا و تمیز ما بهداشتی هايسرویس
  دهد.می نمایش ما به کالس در را درس با مرتبط هايفیلم ما معلم  است. گرم کافی اندازة به زمستان در ما کالس
  دهد.می درس ما به گروهی فعالیت صورت هب را هادرس بعضی معلم  پنکه) یا (کولر دارد. خنک هواي گرم، هايروز در ما کالس
  پرسد.می سوال هم من از و کندمی توجه من به معموال تدریس موقع در معلم  .دارد گرم آب زمستان در ما بهداشتی هايسرویس
  کنیم.می درست هاییکاردستی هنر زنگ در  دارد. وجود ما کالس در هوشمند تدریس براي الزم امکانات
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 مشخص تحلیل انجام از پس نمودیم. تبدیل لیکرت ايدرجه
 به یا کنندمی تایید نیز دیگر آموزاندانش را سواالت این که شد

 در آنها ايمدرسه شادي دهندةنشان االتسو این دیگر عبارت
 که ابزار اصلی نسخه ساخت منظوربه ادامه در است. مدرسه

 با که شد اقدام سنجدمی را آموزاندانش تحصیلی شادکامی
 نظر مورد مطلوب وضعیت حالت از هاجمله حالت تغییر
 که ابزاري ساخت پی در آنان، موجود وضعیت به آموزاندانش

 بر سنجدمی را مدرسه در آموزدانش هر امیشادک وضعیت
 استفاده با و کیفی هايتحلیل انجام از پس و نهایت در آمدیم.

 از پس شد. ساخته پژوهش ابزار آمده، دست به کدهاي از
 مدرسه شادکامی »مطلوبحالت« دهندهنشان که آن اجراي
 ابزار ساخت براي هنامپرسش سواالت تحلیل پی در است،
 براي سواالت از تعدادي که دریافتیم سواالت، بررسی با نهایی
 هايگزینه (شامل بودند 2 از کمتر میانگین داراي آموزاندانش
 همچنین و شد گذاشته کنار هنامپرسش از کم) و کم خیلی

 باشد »موجود وضعیت« کنندهمنعکس که شود تدوین سواالتی
 در آنچه ا،هسوال شکل تغییر با تا شد تالش دیگر عبارت به

 ايمدرسه شادکامی براي مناسبی نشانگر و دارد وجود مدرسه
 ،2 شماره جدول در شود.نمایان نهایی ابزار در است آموزاندانش
   است. آورده نهایی هايگویه و عوامل
 کمی بخش هايیافته
  دهد:می پاسخ زیر هايسوال به هایافته از بخش این

 گیرياندازه براي مناسب ابزار پژوهش: دوم سوال
 چه از ابتدایی دوره انآموزدانش ايمدرسه شادکامی
 سه شامل خود سوال این که است برخوردار فنی هايویژگی
  است: زیر بخش
 ايمدرسه شادکامی سنجش براي شده طراحی ابزار آیا الف)
  است؟ برخوردار الزم روایی از

 از ايمدرسه شادکامی سنجش براي شده طراحی ابزار آیا ب)
  است؟ برخوردار الزم اعتبار

 از آمده دست به نمرات تفسیر نحوه و هنجار جداول ج)
 برخوردار وضعیتی چه از ايمدرسه شادکامی سنجش مقیاس
است؟

  ايمدرسه شادکامی هنامپرسش روایی
 محتوایی روایی بررسی آزمون، روایی تعیین در گام اولین
 به آزمون محتواي ممنظ بررسی متضمن روایی نوع این است.
 اينمونه آزمون آیا که است سوال این به دادن پاسخ منظور
 نه. یا گیردمی بر در را گیرياندازه مورد رفتار حوزه از معرف
 بستگی آزمون یک محتواي منطقی تحلیل به محتوایی روایی
 در است. فردي و ذهنی قضاوت اساس بر آن تعیین و داشته
 از برخی یا متخصصان اختیار در آزمون هايسوال روش این

 مشخص که خواهندمی آنها از و شودمی گذاشته هاآزمودنی
 کندمی گیرياندازه را نظر مورد صفت آزمون سواالت آیا کنند
 بر در را آزمون محتواي کل هاسوال آیا که این و خیر یا
 زمینه در مختلف افراد بین که صورتی در خیر. یا گیردمی

 روایی داراي آزمون آن باشد، داشته وجود توافق نآزمو روایی
  ).1382 (کرمی، است محتوایی
 نسبت شاخص از آزمون محتوایی روایی بررسی منظور به
 شاخص این است. شده استفاده )1CVR( محتوایی روایی
 جهت است. شده طراحی )1976 (الوشه، الوشه توسط
 زمینه در متخصص کارشناسان نظرات از شاخص این محاسبه
 اهداف توضیح با و شد استفاده نظر مورد آزمون محتواي
 محتواي به مربوط عملیاتی تعاریف ارائه و آنها براي آزمون
 بر را سؤاالت از هریک تا شد خواسته آنها از آنها، به سؤاالت

 ،»است ضروري گویه« شامل: لیکرت بخشی سه طیف اساس
 رورتیض گویه« و »نیست ضروري ولی است مفید گویه«

 نسبت زیر، فرمول اساس بر سپس کنند. بنديطبقه »ندارد
  شد: محاسبه محتوایی روایی
 ارزیابی مورد را سؤاالت که متخصصانی تعداد اساس بر
 از بیشتر باید قبول قابل CVR مقدار حداقل اند، داده قرار
 مورد را سواالت داور 14 که آنجا از باشد. مشخصی مقدار
 است.51/0 قبول قابل ضریب حداقل ،دادند قرار ارزیابی

1. Content Validity Ratio

CVR = 

(ne)تعداد متخصصینی که گزینه ضروري را انتخاب کردهاند - 
(N) متخصصین کل تعداد

2
متخصصین کل تعداد

2
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 از کمتر آنها براي شده محاسبه CVR مقدار که سواالتی
 کننده ارزیابی متخصصین تعداد به توجه با نظر مورد میزان
 علت به شوند، گذاشته کنار آزمون از بایستی باشد، سؤال
 روایی محتوایی، روایی نسبت شاخص اساس بر اینکه

  ند.ندار قبولی قابل محتوایی
ی روایی شاخص  میانگین از که )CVI( 1محتوای

 براي هم شودمی محاسبه هاسوال همه روایی هايضریب
  آمد. دست به ./735 آن مقدار که شد محاسبه هنامپرسش
  سازه روایی
 که دارد وجود گوناگونی هايروش سازه روایی تعیین براي
 یعامل تحلیل است، عاملی تحلیل روش ها،روش این از یکی

 هايابزار توسعه و رواسازي براي که است اصطالحی

 و جدید هايسازه کشف منظور به هاداده تحلیل سنجی،روان
                                                
1. Content Validity Index 

 ها،مصاحبه مواد و محتوا تحلیل نظري تدوین به کمک
 رودمی کار به دست این از مواردي و مدیریتی هايسبک
 سهم تعیین و سازه اعتبار بررسی منظور به ).1386 (هومن،

 از نظر مورد سازه گیريشکل بر موثر عوامل از یک هر
 سپروماک چرخش از استفاده با اکتشافی عاملی تحلیل رویکرد
 عوامل شناسایی منظور به ابتدا رویکرد این در شد. استفاده
 استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از هنامپرسش نظري زیربنایی

 براي هاهداد کیفی تحلیل و موجود پیشینه بررسی چه اگر شد،
 تعداد تعیین منظور به لیکن گردید لحاظ هنامپرسش ساخت
 در کتل سنگریزه نمودار و یک از بیشتر ویژه مقدار عوامل،
 نامناسب هايگویه تعدیل و حذف با سپس و شد گرفته نظر

 ساختار ترینساده به کم) یا و مشترك عاملی بار (داراي
 روش از منظور این به دستیابی براي یافتیم. دست عاملی

 انجام شد. استفاده همبستگی ماتریس روي بر عامل استخراج
 چرخش با و نمایی درست بیشینه روش از استفاده با تحلیل

 از قبل اصوال که است ذکر به الزم گرفت. انجام واریماکس
 به پذیريعامل است الزم اکتشافی عاملی تحلیل اجراي
 بررسی مورد تحلیل نوع این انجام در اساسی اصل یک عنوان
 اصلی مفروضات از یکی عنوان به پذیري عامل گیرد. قرار
 بین همبستگی از میزانی بایستی که است نکته این بیانگر
 به را همسان هايمتغیر بتوان تا باشد داشته وجود هامتغیر
 قابل روش چند به پذیريعامل نمود. شناسایی عامل عنوان
 در که است نمونه اندازه ایتکف آنها از یکی که است بررسی
   است. شده داده توضیح ادامه

   بردارينمونه کفایت
 آزمون طریق از باید عاملی تحلیل دستور اجراي از قبل

KMO2 هايپاسخ روي عاملی تحلیل آیا که کرد مشخص 
 ما پژوهش در که گیرياندازه مورد صفت از شده آوريجمع

 خیر؟ یا است اجرا قابل است آموزاندانش ايمدرسه شادکامی
 عاملی تحلیل اییدت جهت خاصی روش KMO آزمون

 بردارينمونه کفایت شاخص ،KMO اندازه شود.می محسوب
 همبستگی مقادیر با را شده مشاهده همبستگی مقادیر و است
 آن بیانگر کفایت شاخص کوچک مقادیر .دهدمی نشان جزئی
 توسط تواندنمی متغیرها زوج بین همبستگی که است
 عاملی تحلیل ربردکا بنابراین، شود. تبیین دیگر هايمتغیر
   )1977 ( 3کیسر و کري نباشد. توجیه قابل است ممکن

                                                
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
3. Carry & Kaiser 

 هاسوال محتوایی ضریب .3 جدول
 en CVR سواالت  en CVR سواالت

Q1 13  85/0  Q29  13  85/0  
Q2 11  57/0  Q30  12  071/0  
Q3 14  1  Q31  12  071/0  
Q4 11  57/0  Q32  13  85/0  
Q5 11  57/0  Q33  14  1  
Q6 13  85/0  Q34  13  85/0  
Q7 14  1  Q35  14  1  
Q8 13  85/0  Q36  14  1  
Q9 14  1  Q37  12  071/0  

Q10 12  85/0  Q38  13  85/0  
Q11 11  57/0  Q39  12  071/0  
Q12 11  57/0  Q40  11  57/0  
Q13 11  57/0  Q41  10  42/0  
Q14 12  071/0  Q42  13  85/0  
Q15 12  071/0  Q43  13  85/0  
Q16 13  85/0  Q44  14  1  
Q17 12  071/0  Q45  12  071/0  
Q18 12  071/0  Q46  13  85/0  
Q19 14  1  Q47  10  42/0  
Q20 13  85/0  Q48  12  071/0  
Q21 14  1  Q49  13  85/0  
Q22 12  071/0  Q50  13  85/0  
Q23 13  85/0  Q51  12  071/0  
Q24 12  071/0  Q52  13  85/0  
Q25 12  071/0  Q53  11  57/0  
Q26 13  85/0  Q54  11  57/0  
Q27 13  85/0  Q55  14  1  
Q28 14  1        
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 به باشد 6/0 از تربزرگ کفایت شاخص مقدار وقتی معتقدند
 مقدار این چه هر و داد انجام را عاملی تحلیل توانمی راحتی

 بود. خواهد یشترب بردارينمونه کفایت و مناسبت باشد، بیشتر
 همبستگی که است این بیانگر کفایت شاخص کوچک مقادیر
 تبیین هامتغیر سایر طریق از تواننمی را هامتغیر زوج میان
 مناسب عاملی تحلیل روش کاربرد است ممکن بنابراین کرد،
 از تربزرگ کفایت شاخص مقدار اگر ).2006 ن،ی(کال نباشد

 و داد انجام را عاملی لیلتح توانمی راحتی به باشد 6/0

 باالتر گیرينمونه کفایت شاخص باشد بیشتر مقدار این هرچه
 8/0 دامنه در مقادیر عالی، 9/0 از باالتر هاياندازه است.
 غیر 5/0 از ترپایین و متوسط 7/0 دامنه در مقادیر و مناسب
 این بررسی جهت به ).1386 (هومن، بود خواهد قبول قابل

 صفر جامعه در هاداده همبستگی ماتریس آیا که موضوع
 اجراي از مقصود شد. استفاده بارتلت کرویت آزمون از نیست،
 ماتریس بودن درست بر مبنی صفر فرضیه در آزمون این

 ماتریس که را فرضیه این بارتلت آزمون است. همانی
 هايمتغیر با ايجامعه به متعلق شده مشاهده هايهمبستگی
 مدل بودن دارمعنا و مفید براي آزماید.می است، هناهمبست
 صورت این غیر در و باشند همبسته متغیرها است الزم عاملی

 وهیش به لیتحل ندارد. وجود عاملی مدل تبیین براي دلیلی
 چرخش با و اصلی هايمؤلفه روش از استفاده با و یاکتشاف
 نیاولک و ریما زر،یکا KMO مقدار شد. انجام ماکسیوار

 است یعامل لیتحل انجام يبرا هاداده تیکفا انگریب )816/0(
 نشان زین )P> 0001/0 ،951/5031( بارتلت تیکرو آزمون و
   و ستین صفر جامعه در هاداده یگهمبست سیماتر که دهدیم

  هاعامل درونی همسانی .4 جدول
 تعداد  عامل ردیف

  سواالت
 درونی همسانی

  76/0  15 محیطی  1   (آلفا)
  75/0  8  آموزدانش دوستان  2
  83/0  12  معلم اخالق و تدریس  3
  87/0  7  آموزدانش خود  4
  78/0  5  مدیریتی- اجرائی  5
  76/0  7  فرهنگی  6
  86/0  55  کل  7

  سوال حذف صورت در سواالت میانگین و واریانس اعتبار، .5 جدول
 در آزمون میانگین
  سوال حذف صورت

 در آزمون واریانس
  سوال حذف صورت

 در آزمون اعتبار
 در آزمون میانگین  هاآیتم  سوال حذف صورت

  سوال حذف صورت
 صورت در آزمون واریانس

  السو حذف
 در آزمون اعتبار
  هاآیتم  سوال حذف صورت

140/77  371/709  /857  Q29  139/60  370/227  /857  Q1  
139/86  367/160  /856  Q30  139/36  369/728  /856  Q2  
139/34  364/701  /854  Q31  139/72  367/568  /855  Q3  
139/75  365/354  /855  Q32  140/00  363/655  /854  Q4  
138/90  367/724  /855  Q33  139/62  367/861  /856  Q5  
138/59  372/534  /856  Q34  138/91  372/967  /857  Q6  
139/84  365/247  /855  Q35  141/02  379/806  /860  Q7  
138/94  369/475  /856  Q36  139/67  372/926  /859  Q8  
139/04  375/857  /858  Q37  138/91  370/690  /856  Q9  
139/75  368/996  /857  Q38  140/13  369/755  /857  Q10  
139/26  368/539  /856  Q39  140/03  368/727  /857  Q11  
140/03  369/507  /858  Q40  139/94  370/418  /858  Q12  
139/29  369/185  /857  Q41  140/59  380/143  /861  Q13  
139/22  370/494  /857  Q42  139/87  369/531  /858  Q14  
139/41  367/566  /856  Q43  139/62  370/186  /857  Q15  
139/67  370/156  /857  Q44  140/17  372/110  /858  Q16  
139/58  367/725  /857  Q45  139/58  366/614  /856  Q17  
140/17  369/449  /857  Q46  140/12  365/598  /856  Q18  
140/65  384/632  /862  Q47  140/68  371/624  /857  Q19  
139/70  368/863  /856  Q48  139/88  365/261  /855  Q20  
139/03  372/989  /858  Q49  139/86  375/744  /861  Q21  
139/40  367/611  /855  Q50  139/70  365/452  /856  Q22  
140/50  366/715  /855  Q51  139/81  366/772  /856  Q23  
140/06  365/948  /856  Q52  140/34  371/499  /858  Q24  
139/94  366/396  /856  Q53  139/04  371/170  /856  Q25  
139/53  368/342  /856  Q54  139/88  369/188  /857  Q26  
138/96  369/764  /856  Q55  139/53  368/681  /857  Q27  

        139/42  366/961  /856  Q28  
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 نمودن بیشینه منظور به است. هیتوج قابل یابیعامل نیبنابرا
 عاملی ساختار سازيساده و هاعامل و هاسؤال بین رابطه
 و هاسوال ترکیب بهترین هاعامل چرخش با تا گردید تالش
 این هاعامل چرخش در اصلی هدف شود. ایجاد عاملی ساختار
 سادگی به یاختشنروان هايتفسیر لحاظ از هاعامل که است
 يدارا یعامل يالگو سیماتر تینها در شوند. تفسیر قابل

 محیطی، عوامل شامل عامل شش با ساده کامالً ساختار
 آموز،دانش خود معلم، اخالق و تدریس آموز،دانش دوستان
  .آمد دست به فرهنگی و مدیریتی، -اجرائی
  اعتبار
 ارابز هايسوال و آزمون اعتبار وضعیت بخش، این در

 از اعتبار، بررسی اولیه بخش در است؛ شده گزارش شدهتدوین
 .گردید استفاده 86/0 همسانیضریب برآورد و کرونباخيآلفا
 درونی همسانی ضرایب و نام، سواالت، تعداد 5 جدول در

  است. شده ارائه عامل شش از یک هر براي کرونباخ آلفاي
 اکیح درونی همسانی هايشاخص ،4 جدول به توجه با

 ايمدرسه شادکامی هنامپرسش هايعامل خوب اعتبار از
 و اکتشافی عاملی تحلیل نتایج به توجه با و نهایت در هستند.

 اصالح به تصمیم ،IRT و کالسیک هايشاخص تأییدي،
 هنامپرسش سوال 55 نسخه شد. گرفته 30 سوال اتنه

 و دارد قبولی قابل سنجیروان هايویژگی ايمدرسه شادکامی
 واریانس، 5 جدول در است. مشابه هاينمونه در اجرا قابل

 از یک هر حذف صورت در را آزمون کل اعتبار و میانگین
 شده گزارش ادامه در که گرفت قرار بررسی مورد ها،سوال
   است.
 مشاهده جدول این اول ستون و 5 جدول به توجه با
 گذاشته کنار هاسوال از کدام هر که صورتی در که گرددمی

 و ماندمی باقی 0,86 عدد نزدیکی در آزمون اعتبار شوند،

 اعتبار ضریب در چشمگیري تغییر هاسوال از یک هیچ حذف

IRT نظریه طبق سواالت سنجیروان هايویژگی .6 جدول
Aj  B1j  B2j  B3j  سؤال  Aj  B1j  B2j  B3j  سؤال

1  0.63-3.46  -0.57  2.13  29  0.551.65  3.22  4.71  
20.80-3.24-1.060.98300.84-1.240.261.32
30.81-2.39-0.141.89311.27-2.08-0.750.48
40.94-1.180.481.98320.73-1.69-0.071.46
50.65-2.68-0.461.61331.41-2.44-1.54-0.44
60.79-4.03-2.68-0.40341.40-2.94-2.28-1.38
70.374.896.577.90350.81-1.370.101.64
80.27-4.63-0.803.05361.10-3.11-1.69-0.33
90.90-3.69-2.25-0.38370.48-7.17-3.360.38

100.42-1.251.104.16380.64-2.16-0.131.93
110.41-1.240.583.24390.94-2.73-1.260.55
120.55-1.470.262.51400.61-0.520.471.90
130.242.155.118.32410.68-3.21-1.390.58
140.58-1.210.111.70420.73-3.40-1.550.40
150.56-2.90-0.561.77430.73-3.40-1.550.40
160.42-0.971.453.83440.64-2.34-0.451.66
170.77-2.09-0.531.12450.77-1.92-0.460.96
180.79-0.650.642.12460.68-0.450.892.23
190.680.692.444.85470.251.126.549.24
200.85-1.720.262.09480.76-2.38-0.181.79
2190.2-3.410.804.05490.64-4.08-2.29-0.31
220.78-1.65-0.261.24501.01-2.58-0.870.91
230.74-1.34-0.081.53510.770.231.703.05
240.41-0.342.254.61520.66-0.910.582.32
250.99-3.55-1.860.12530.74-1.440.302.18
260.48-1.940.202.57540.78-2.29-0.641.03
270.69-2.62-0.581.15550.79-3.22-2.11-0.60
280.86-2.02-0.760.48

تشخیص ضریب مقدار تفسیر هايبرچسب .7 جدول
بازه  برچسب
34/0 – 01/0  پایین بسیار
64/0 – 35/0  پایین
34/1 – 65/0  متوسط
69/1 – 35/1  باال
70/1 از بیشتر  باال بسیار
نهایتبی  عالی
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 گذاشت کنار را سوالی تواننمی لذا کند،نمی ایجاد آزمون کل
   یابد. افزایش آزمون اعتبار تا

 سئوال نظریه اساس بر هنامپرسش هايسؤال تحلیل
   1پاسخ

 دو از ساختهمحقق ابزار فنی هايویژگی تعیین منظور به
 از پاسخ سوال نظریه و گیرياندازه کالسیک نظریه
 و شد استفاده 2لوگمولتی افزارنرم و SPSS هايافزارنرم

 نمودار و دشواري ضریب و تمیز ضریب قبیل از هاییشاخص
 آمد دست به هاسوال آگاهی تابع هاينمودار و هاطبقه آگاهی
  است. گرفته قرار بررسی مورد و شده ارائه زیر در که

 سواالت تمام براي هشد برآورد هايپارامتر 6 جدول در
 برنامه از استفاده با ايمدرسه شادکامی هنامپرسش

MULTILOG ،حرف است. شده داده نشان )1991 (تیسن 
A تشخیص ضریب همان یا منحنی شیب دهنده نشان 

 که شوندمی تفسیر اینگونه Bij هايپارامتر است. سواالت
 داشته باید شخص که است صفتی سطح معرف آنها اندازه

 بگیرد. قرار j آستانه الي با 50/0 احتمال با او پاسخ تا اشدب

1. Item Response Theory (IRT)
2. MULTILOG 

 احتمال با فرد پاسخ آنکه براي 55 سوال مورد در مثال براي
 صفت سطح باید گیرد قرار 1 گزینه از باالتر درصد 50

 از باالتر فرد پاسخ آنکه براي باشد، - 3,22 فرد شادکامی
 از باالتر فرد شادکامی صفت سطح باید باشد 2 و 1 گزینه

 باالتر فرد پاسخ درصد 50 احتمال با آنکه براي و باشد - 11/2
 باید کند، انتخاب را چهار گزینه یعنی باشد 3 و 2 و 1 گزینه از

 هاصفت سطح این که باشد. - 60/0 او شادکامی صفت سطح
 سطح که افرادي حتی است این نشانگر هاآستانه براي

 انتخاب را 4 و 3 مثل باال هايگزینه دارند کمی شادکامی
 ايطبقه بین آستانه هايپارامتر 7 جدول به توجه با کنند.می

 در دارند. خوبی نسبتا پراکندگی شادکامی صفت دامنه در
 برآورد خوب طبقه بین آستانه هايپارامتر هاسوال بعضی
 که است آن علت ).47 و 29 ،7 سوال (مانند اندنشده
 اندکرده انتخاب هاآزمودنی از کمی دتعدا را انتهایی هايگزینه

 همان ندارند. باالیی رابطه مکنون صفت با هاسوال این و
 آستانه هايپارامتر سوال هر درون شودمی مالحظه که گونه
 طبقه اولین که 51 سوال مثال هستند، ترتیب به ايطبقه بین
 به که 05/3 سوم طبقه و 70/1 بعدي طبقه و 23/0 است
 مدرج پاسخ مدل در اند.گرفته قرار زیاد به مک از ترتیب

)GRM( 35 و 34 سوال پارامتر بیفتد. اتفاق حالت این باید 

هاسوال ویژگی منحنی .1 شکل
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 شیب کمترین 8 سوال که صورتی در دارند را شیب بیشترین
 تفسیر براي را هاییبرچسب )2001/1985( باکر دارد. را

 7 جدول شکل به پاسخ- سوال نظریه در تمیز ضریب پارامتر
  .است کرده ارائه
 تفسیر براي نیاز مورد هايبرچسب که 7 جدول به توجه با
 هايسوال وضعیت دهد،می نشان را تشخیص ضریب مقدار
 ،8 سواالت است: صورتبدین ايمدرسه شادکامی هنامپرسش

 34/0 تا 01/0 بین تشخیص ضریب داراي 47 و 21 ،13
 ،7 ،1 هايسوال گیرند.می قرار پایین بسیار بخش در که هستند

 ضریب داراي 37 و 29 ،26 ،24 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10
 ضریب جزء که هستند 64/0 تا 35/0 بازه در تشخیص
 ،9 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 سواالت شوند.می محسوب پایین تشخیص

17، 18، 19، 20، 22، 23، 27، 28، 30، 31، 32، 35، 36، 38، 
39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 
 ضریب داراي که گیرندمی قرار 34/1 تا 65/0 بازه در 55 ،54

 ضریب داراي 34 و 33 هايسوال و هستند متوسط تشخیص
  هستند. باال تشخیص
 به توجه با که رسدمی نظر به ضروري نکته این ذکر البته
 معناي به که تشخیص ضریب تعریف و هنامپرسش ماهیت
 افراد و پایین توانایی داراي افراد دندا تمیز در سوال قدرت
 وجود با سواالت برخی است، صفت یک در باال توانایی داراي
 تشخیص ضریب داراي )2001( باکر هايبرچسب طبق که این
 سواالت جزء را آنها تواننمی هستند، پایین بسیار یا و پایین
 خود کالس در ما« 13 سوال مثال براي آورد. حساب به ضعیف
 به است پایین بسیار تشخیص ضریب داراي که »داریم. انگلد
 پژوهش مورد هايکالس اکثر در چون که است ايگونه
 1 گزینه آموزاندانش بیشتر لذا نداشت وجود کالس در گلدانی

 بنابراین کردند.می انتخاب را دیگر هايگزینه هم برخی و
 پایین بسیار تشخیص ضریب ها،بچه همگون انتخاب به باتوجه
 شخصی کمد مدرسه، در من« 15 سوال همچنین است. آمده
 پایین تشخیص ضریب داراي که »دارم. وسایلم گذاشتن براي
 گذاشتن براي کمدي مدارس بیشتر در که این دلیل به نیز است
 مشابه ايگزینه آموزاندانش اکثر نتیجه در و ندارد وجود وسایل

 و آیدمی پایین والس تشخیص ضریب لذا کنندمی انتخاب را
 در است ضعیف سوال یک سوال، این که شودمی تصور جنین
 که است هاییگویه از یکی سوال این برعکس که صورتی
 تاکید آن روي بسیار مدرسه در خود شادي براي آموزاندانش
 آنها رضایت آن حمل و مدرسه کیف بودن سنگین زیرا داشتند،

   است. داده کاهش را

 به 55 تا یک سواالت از کدام هر ICC زیر تصویر در
 به توجه با .است شده آورده سوال هر هايگزینه همراه
   .کنیممی اجتناب نمودارها ادامه تفسیر از هاسیسی هايشباهت

 مشاهده دهد.می نشان را سواالت ویژگی منحنی 1 شکل
 بسیار بعضاً و قبول قابل نمودار داراي هاسوال غالب که شودمی
 با که 7 سوال مانند سواالت برخی مورد در اما هستند یخوب

 سوال که آید نظر به گونه این شاید آن ICC نمودار مشاهده
 از برخی که کرد یادآوري را نکته این باید اما نیست خوبی
 بیشتر در که آنجا از و هستند محیطی عامل با مرتبط هاسوال
 قریب اکثر مثال نبوده خوبی وضعیت داراي عامل این مدارس

 همه نداشتند، آموزاندانش براي شخصی کمد مدارس اتفاق به
 نمودار و اندکرده انتخاب را 2 یا و 1 هايگزینه آموزاندانش
 کرد تصور گونه این نباید لذا است، آمده در شکل این به سوال
  نیست. مناسب سوال که

 2 شکل در که 31 سوال ویژگی منحنی به توجه با
 سطح که کنندمی انتخاب را 1 گزینه افرادي مایید،نمی مالحظه
 سطح که گزینندبرمی را 2 گزینه افرادي دارند، پایینی صفت
 انتخاب را 3 گزینه افرادي دارند، یک منفی حدود صفت
 افرادي نهایت در و دارند صفر حدود صفت سطح که کنندمی

 داشته 5/1 بیشتر صفت سطح که کنندمی انتخاب را 4 گزینه
  باشند.

 
  31 سوال ویژگی منحنی .2 شکل

  
  آزمون کل آگاهی نمودار
 بر دهد.می نشان را 1آزمون کل آگاهی منحنی باال نمودار
 محور روي بر و صفت سطح نمرات بازه افقی محور روي

 اساس بر است. شده داده نشان آزمون آگاهی میزان عمودي
 از اينقطه ای بازه هر در که نمود مشاهده توانمی نمودار این
   شود.می حاصل آگاهی میزان چه صفت سطح

                                                
1. Test Information Curve 
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 در آزمون که شودمی مشاهده فوق نمودار به توجه با
 نماید.می فراهم را زیادي آگاهی میزان 1 تا -2 صفت دامنه

 است. -1 به نزدیک سطح به مربوط آگاهی بیشترین
 انتهایی نقاط در آزمون که دهدمی نشان نمودار این همچنین
 آگاهی صفت) در کم بسیار توانایی و زیاد بسیار (توانایی صفت
 آزمون کیفیت مورد در کلی طور به سازد.می فراهم را کمتري
 پیوستار از زیادي دامنه در آزمون که آنجا از گفت توانمی

 همچنین سازد،می فراهم را باالیی اگاهی +)1 تا 2- ( توانایی
 انآموزدانش روي رب اجرا براي که آزمون هدف به توجه با

 را الزم هايویژگی آزمون است، شده ساخته ابتدایی دوم دوره
 شود، نامیده »مناسب آزمون« یا »خوب آزمون« اینکه براي

 نمرات از هریک براي استاندارد نمرات 8 جدول در داراست.

   است. شده محاسبه خام
 از آمده دستبه نمرات تفسیر نحوه و هنجار جداول
 دوره انآموزدانش ايمدرسه شادکامی سنجش مقیاس
 ابتدایی

 یبرخ بود ممکن غیردقیق، هايپاسخ بروز احتمال به توجه با
 و ،بدهند هاسوال به یرمنطقیغ يهاپاسخ ،دهندگانپاسخ
 هاهیگو يمحتوا به توجه بدون را هنامپرسش صرفاً

 هم نگاه هاسوال به یحت قتیحق در و کنند يگذارعالمت
 براي منظوربدین شود. انجام اقداماتی شد، تالش ،زندنداین

 یقاتیتحق میت غیردقیق يهاپاسخ گردآوري از جلوگیري
 نبتوا تا کند استفاده ،معکوس گویه کی از گرفت میتصم
 شود. يریجلوگ يریسوگ چنین احتمالی بروز به نسبت

 با دوستانم مدرسه در« محتوا نیا با 47 گویه منظورنیبد
 به الزم ،گردید یگذاريجا مقیاس در »کنندیم يفتاربدر من
 نیا با 39 گویه معکوس ايگونه به گویه نیا که است ذکر
 »دارند یخوب رفتار من با مدرسه در دوستانم« است: محتوا
 البته .دینمایم مشخص را هاسوال به دهندهپاسخ دقت که
 یسنجدروغ يبرا گرید روش کی از زین محققان یبرخ
 هايسوال از یبرخ که صورت نیا به کنندیم ستفادها

 اصطالحاً و کنندیم مطرح گرید ياگونه به را هنامپرسش
 از تا کنندیم تکرار گرید یعبارات قالب در را سوال آن

 نسبت و ندینما حاصل نانیاطم داده، آن به فرد که یپاسخ
 ریسا به یمناسب پاسخ هنامپرسش مخاطب نکهیا به

 ذکر به الزم البته کنند. حاصل نانیاطم ،استداده هاپرسش

 به پاسخ براساس يآمار لیتحل انجام هنگام در که است
 با سئوال این به شدهارائه پاسخ اگر ه،نامپرسش 47 سئوال
 نبودن معتبر از نشانگري تواندمی باشد، تضاد در 39 سئوال
 آن حذف به تصمیم نتیجه در و آموزدانش هايپاسخ
 .باشد شده گردآوري هايهنامپرسش مجموع از هنامشپرس
 به انآموزدانش هاپاسخ دقت و صحت از اگر

 براي شود، حاصل اطمینان شده تکمیل هايهنامپرسش
 صورت به 47 سوال پاسخ است الزم ،هاداده تحلیل
 زیاد(خیلی شده تنظیم معکوس يهاپرسش يازگذاریامت

 و )4 امتیاز کمخیلی و 3 امتیاز کم ،2 امتیاز زیاد ،1 امتیاز
 یادکامش اسیمق در افراد نمرات دامنه .شود افزادنرم وارد

 با برابر فرد کل ةنمر و است متفاوت 220 تا 55 از ايمدرسه

منحنی آگاهی کل آزمون .3شکل 
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 عبارت به ای و اسیمق نیا هاگویه از کی هر نمرات مجموع
 .است اسیمق نیا سوال 55 در نمرات مجموع با برابر گرید

 فرد برتر تیموفق نشانگر اس،یمق نیا در شتریب ازیامت کسب
 ازیامت کسب مثال .است عکس بر و ابزار کل در ای اسیقم در

 یشادکام ةدهندنشان ؛يامدرسه یشادکام اسیمق در باالتر
  است. مدرسه درآموز دانش شتریب

  ايمدرسه شادکامی هنامپرسش هنجار هاينمره .8 جدول
 Tنمره Z نمره  خام نمره T نمره Z نمره خام نمره

55 -3.27 17.30 138 0.05 50.50 
56 -3.23 17.70 139 0.09 50.90 
57 -3.19 18.10 140 0.13 51.30 
58 -3.15 18.50 141 0.17 51.70 
59 -3.11 18.90 142 0.21 52.10 
60 -3.07 19.30 143 0.25 52.50 
61 -3.03 19.70 144 0.29 52.90 
62 -2.99 20.10 145 0.33 53.30 
63 -2.95 20.50 146 0.37 53.70 
64 -2.91 20.90 147 0.41 54.10 
65 -2.87 21.30 148 0.45 54.50 
66 -2.83 21.70 149 0.49 54.90 
67 -2.79 22.10 150 0.53 55.30 
68 -2.75 22.50 151 0.57 55.70 
69 -2.71 22.90 152 0.61 56.10 
70 -2.67 23.30 153 0. 56  56.50 
71 -2.63 23.70 154 0.69 56.90 
72 -2.59 24.10 155 0.73 57.30 
73 -2.55 24.50 156 0.77 57.70 
74 -2.51 24.90 157 0.81 58.10 
75 -2.47 25.30 158 0.85 58.50 
76 -2.43 25.70 159 0.89 58.90 
77 -2.39 26.10 160 0.93 59.30 
78 -2.35 26.50 161 0.97 59.70 
79 -2.31 26.90 162 1.01 60.10 
80 -2.27 27.30 163 1.05 60.50 
81 -2.23 27.70 164 1.09 60.90 
82 -2.19 28.10 165 1.13 61.30 
83 -2.15 28.50 166 1.17 61.70 
84 -2.11 28.90 167 1.21 62.10 
85 -2.07 29.30 168 1.25 62.50 
86 -2.03 29.70 169 1.29 62.90 
87 -1. 99  30.10 170 1.33 63.30 
88 -1.95 30.50 171 1.37 63.70 
89 -1.91 30.90 172 1.41 64.10 
90 -1.87 31.30 173 1.45 64.50 
91 -1.83 31.70 174 1.49 64.90 
92 -1.79 32.10 175 1.53 65.30 
93 -1.75 32.50 176 1.57 65.70 
94 -1.71 32.90 177 1.61 66.10 

95 -1.67 33.30 178 1.65 66.50 
96 -1.63 33.70 179 1.69 66.90 
97 -1.59 34.10 180 1.73 67.30 
98 -1.55 34.50 181 1.77 67.70 
99 -1.51 34.90 182 1.81 68.10 
100 -1.47 35.30 183 1.85 68.50 
101 -1.43 35.70 184 1.89 68.90 
102 -1.39 36.10 185 1.93 69.30 
103 -1.35 36.50 186 1.97 69.70 
104 -1.31 36.90 187 2.01 70.10 
105 -1.27 37.30 188 2.05 70.50 
106 -1.23 37.70 189 2.09 70.90 
107 -1.19 38.10 190 2.13 71.30 
108 -1.15 38.50 191 2.17 71.70 
109 -1.11 38.90 192 2.21 72.10 
110 -1.07 39.30 193 2.25 72.50 
111 -1.03 39.70 194 2.29 72.90 
112 -0.99 40.10 195 2.33 73.30 
113 -0.95 40.50 196 2.37 73.70 
114 -0.91 40.90 197 2.41 74.10 
115 -0.87 41.30 198 2.45 74.50 
116 -0.83 41.70 199 2.49 74.90 
117 -0.79 42.10 201 2.53 75.30 
118 -0.75 42.50 202 2.57 75.70 
119 -0.71 42.90 203 2.61 76.10 
120 -0.67 43.30 204 2.65 76.50 
121 -0.63 43.70 205 2.69 76.90 
122 -0.59 44.10 206 2.73 77.30 
123 -0.55 44.50 207 2.78 77.80 
124 -0.51 44.90 208 2.84 78.40 
125 -0.47 45.30 209 2.91 79.10 
126 -0.43 45.70 210 2.97 79.70 
127 -0.39 46.10 211 3.02 80.20 
128 -0.35 46.50 212 3.06 80.60 
129 -0.31 46.90 213 3.10 81.00 
130 -0.27 47.30 214 3.14 81.40 
131 -0.23 47.70 215 3.18 81.80 
132 -0.19 48.10 216 3.22 82.20 
133 -0.15 48.50 217 3.26 82.60 
134 -0.11 48.90 218 3.30 83.00 
135 -0.07 49.30 219 3.34 83.40 
136 -0.03 49.70 220 3.38 83.80 
137 0.01 50.10    
  

 در« باشد، 55- 96 بازه در آنها نمره که یآموزاندانش
 ؛گیرندمی قرار »ايمدرسه شادکامی پایین نسبتا محدوده
 شادکامی« باشد، 138-97 بازه در آنها نمره که یآموزاندانش

 يآموزدانش ؛گیرندمی قرار »دارند پایین نسبتا ايمدرسه
 نسبتاً همحدود در« باشد، 139- 180 بازه در آنها نمره که
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 و شودمی بنديطبقه »ايمدرسه شادکامی باالي
 باشد، 181- 220 بازه در آنها شدهکسب نمره که يآموزدانش

 توجه با رد.گیمی قرار »باالیی ايمدرسه شادکامی داراي«
 که صورتی در شده،محاسبه هنجارهاي و 10 شماره جدول به

 میشادکا هنامپرسش از فرد شدهکسب نمرات مجموع
 نمره معادل شود،می تکمیل آموزاندانش توسط که ايمدرسه
 در او شده، هايگزارش هايچارك به توجه با شد،با 90خام

 در که افرادي یعنی درصدي، 25 دامنه و )96-55( اول چارك
 از و شدهارزیابی دارند، قرار ايمدرسه شادکامی پایین محدوده
 ضرورت است، خورداربر پایینی بسیار ايمدرسه شادکامی

 بهبود منظور به شرایط ترعمیق بررسی به نسبت که دارد
 پذیرد. انجام موثري اقدامات او ايمدرسه شادکامی وضعیت

 از ايمدرسه شادکامی لحاظ به آموزدانش این دیگرعبارتبه
 الزم و دارد ترينامطلوب وضعیت آموزان،دانش درصد 75
 از ناشی مخاطرات کاهش ظورمن به تکمیلی هايبررسی است
 قرار بررسی مورد ايمدرسه شادکامی از پایین ادراك این

  گیرد.

  بحث و گیرينتیجه
 تدوین و اعتباریابی رواسازي، ساخت، به پژوهش این در

 ايمدرسه شادکامی گیرياندازه براي ابزاري هنجار جداول
 و پژوهشی مستندات شد. پرداخته ابتدایی دوره آموزاندانش
 روابط از شاد، آموزاندانش که دهدمی نشان میدانی شواهد
 ذیريپانعطاف ،اجتماعی ارتباطات و یابیدوست در تريقو

 و یادگیري در باالتر سرعت ها،شکست با مواجهه در بیشتر
 خواب اینکه دلیل به و برخوردارند ذهنی بیشتر خالقیت
 برخوردارند نیز تريسالم یمنیا ستمیس از اغلب دارند، يبهتر

 مدرسه، در نشاط و شادي اهمیت رغم به ).2016 ،1(الهی
 به کافی اندازه به کنون تا که داد نشان محقق هايبررسی
 ساخت و پردازيمفهوم ضرورت و نشده پرداخته موضوع این

   است. دوچندان مدرسه در آن گیرياندازه براي ابزاري
 از ايمدرسه شادکامی سازه که داد نشان محققان بررسی

 ی،تیریمد- اجرائی عوامل بر مشتمل اساسی املع شش
 عوامل ،مدرسه طیمح به مربوط عوامل ی،فرهنگ عوامل
 و سیتدر به مربوط عوامل ،آموزدانش دوستان به مربوط

1. Lahey

 شود.می تشکیل آموزدانش خود به مربوط عوامل ،معلم اخالق
 در جالبی مطالعه 2فوت مدیریتی- اجرائی عامل با ارتباط در

 اشتراك وجه داد. انجام خصوصی و دولتی دبیرستان شش
 داشتند، مثبت دید که بودند مدیرانی مدارس این همه

 و معلمان داشتند، توجه انآموزدانش به آموزش مسئوالن
 هايپیشرفت به نسبت داشتند، ارتباط هم با آموزاندانش
 تراماح معلمان به مدیران و داشت وجود غرور احساس مدرسه
 شدمی دیده پیشرفت به تمایل و وحدت حس و گذاشتندمی

 نقش تواندمی مدیریتی- اجرائی عوامل بنابراین ).1379 (اولیوا،
   باشد. داشته آموزاندانش شادکامی در مهمی

 موثر انآموزدانش شادکامی بر که عواملی از دیگر یکی
 مدارس در فرهنگی عوامل تقویت ،است فرهنگی عامل است،

 هاجشن برگزاري موسیقی، هايکالس برگزاري قبیل زا
 و مدارس سازيشاداب در تواندمی سرور و شادي با همراه
 بهتر یادگیري منظور به سالم محیطی کردن فراهم
 از یکی فرهنگی عامل باشد. داشته بسیاري تاثیر انآموزدانش
 به آموزاندانش و بود هاعامل سایر بین در مهم بسیار عوامل
 معرفی .1 به توانمی جمله آن از اند:داشته زیادي اشاره آن

 .2 آموزاندانش به فرهنگی ورزشی، علمی، مناسب الگوهاي
 برگزاري .3 آموزاندانش جسمی و روانی بهداشت به توجه
گفتن با که اعیاد یا صبحگاهی مراسم در خنده نگج 

 تخلیه و نشاط و شور ایجاد باعث اخالقی و مناسب هايلطیفه
 عنوان تحت اعالنات تابلوي ایجاد .4 شود.می هیجانی
 هايلطیفه و آفرین شادي شعرهاي شامل که خنده ایستگاه
 تابلوي در شاد بهداشتی هايپیام از استفاده .5 است. مناسب
 .7 مختلف هايمناسبت به هاجشن برگزاري .6 اعالنات
 آموزش .8 مدرسه در خانوادگی شادي جنگ برگزاري
 تصمیم مؤثر، ارتباط همدلی، (خودآگاهی، زندگی هايمهارت
 حل توانایی انتقادي، تفکر خالق، تفکر له،ئمس حل گیري،
 هايبرنامه برگزاري .9 استرس) با مقابله توانایی مسئله،

 روي .10ورزش و موسیقی با همراه پربار و بانشاط صبحگاهی
 و همدرس محیط در پرورشی و سنتی هايروش به آوردن
 مشخص زمانی در هفته یا روز هر در جدید برنامه یک اجراي
 .11 شود.می پیشنهاد استراحت زنگ که دقیقه 10 حدود در

 مدارس شادسازي با رابطه در مدیران موفق تجربیات تبادل
 با رابطه در مطالعه جهت مدیران ترغیب و انگیزه ایجاد .12

2. Foot
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 نمایشگاه گزاريبر .13 تربیت و تعلیم در آن جایگاه و شادي
 صورت هب قرآن مسابقه و شعر نقاشی، آثار ،هاسازهدست
 .15 عروسکی هاينمایش تئاتر و فیلم نمایش .14 گروهی
 با اردوگاه و پارك سینما، تئاتر، ،موزه به آموزاندانش بردن
 صورت به صبحگاهی ورزش .16 خانه و مدرسه اولیا کمک
 از تقدیر و یقتشو .17 کالس شروع از قبل جمعی دسته
   .دیگران نظر از ارزش کم و کوچک هايفعالیت

 یا و مدرسه طیمح به مربوط املع دیگر مهم عامل
 در مهمی نقش هم عامل این که است مدرسه فیزیکی محیط

 فیزیکی محیط که چرا دارد؛ آموزاندانش ايمدرسه شادکامی
 و سالم هاينیمکت با تمیز کالس یک گیرندة بر در مناسب

 و کالس در مناسب گیرينور آموزان،دانش سن ناسبم
 ورزشی امکانات و مناسب گرمایشی و سرمایشی سیستم
 جزء محیطی عامل است، آموزاندانش براي کافی و مناسب
 پایین در مازلو هاينیاز هرم همانند بوده اساسی و پایه عوامل

 فیریکی امکانات اگر و گیردمی قرار هرم قسمت ترینمهم و
 سیستم اگر مثال براي نباشد، مهیا کالس و مدرسه حیطم

 آموزاندانش نباشد فراهم سال گرم فصل در سرمایشی
 و گیرند فرا را درس و کرده تمرکز خوبی به توانندنمی

 چنین هم کرد خواهد افت عملکردشان و تحصیلی شادکامی
 نباشد موجود آموزاندانش براي مناسب ورزشی امکانات اگر

 با نتایج این بود. نخواهند شاد کافی اندازه به وزانآمدانش
 و فرباقري صالحی، شریفی، نظیر قبلی هايپژوهش هايیافته
 است. همسو )1399( صالحی و قاديعابدي )،1395( زادمقدم
 عنوان به يریادگی طیمح و مدرسه طیمح ،یکیزیف زاتیتجه

 زشآمو تیفیک و ايمدرسه یشادکام بر موثر یاصل عوامل
 آموزاندانش يبرا تیاولو بیترت به عوامل نیترمهم و هستند

 .3 و مدرسه طیمح .2 يریادگی طیمح .1 است صورت نیبد
 هايپژوهش در )2020 ،1کان و (سزر یکیزیف زاتیتجه

 و مدرسه فیزیکی تجهیزات که شده مشاهده متعددي
 شادکامی در میانجی نقش برنامه فوق هايفعالیت
  ).2019 کان، و (سزار ارندد آموزاندانش

 مدرسه در آموزدانش دوستان به مربوط املع بعدي عامل
 زندگی در مهمی بسیار نقش همیشه دوستان است، کالس و
 را انسان تواندمی خوب دوست یک .دارند هاانسان سرنوشت و
 دوست یک حال عین در .کند راهنمایی کماالت به رسیدن در

1. Sezer, & Can 

 خانواده از بعد .زندمی رقم سانان براي شومی سرنوشت هم بد
این دارند ما دوستان را هاانسان ما زندگی در نقش ترینمهم

 چه و چگونه که کنندمی تعیین ما براي که هستند دوستان
 یاجتماع تیحما .کنیم پیروي و انتخاب زندگی در را هاییراه

 احساس باعث اضطراب و ینگران زمان در تواندیم دوستان
 رفاه، از عبارت اجتماعی حمایت د.بشو فرد در یخوب یمنیا

 دیگران سوي از فرد که است منزلتی و احترام مراقبت،
 با ارتباط کیفیت اجتماعی، حمایت از منظور کند.می دریافت
 و کندمی فراهم نیاز مورد مواقع در را منابعی که است دیگران
 دفر در ارزشمندي خود و تعلق مراقبت، احساس ایجاد باعث
 ارتباطی شبکه از بخشی در کندمی احساس فرد و شودمی
 (وان کند مقابله زا تنش عوامل با خوبی به تواندمی و دارد قرار
 از پیشگیري با توانندمی آموزدانش دوستان ).2010 ،2لیون
 و داده قرار حفاظت مورد را افراد تنش، پر هايموقعیت وقوع
 ارزیابی صورتی به را نشت پر وقایع تا کندمی کمک آنها به
 و (ربلین باشد داشته کمتري کنندگی تهدید جنبه که کند
  ).2008 ،3آچینو

 از دیگر یکی نیز لممع اخالق و سیتدر به مربوط عوامل
 نتیجه است. آموزاندانش شادکامی بر تاثیرگذار عوامل
 صالحی و شفایی و )1400( عبدي و یافتیان مطالعات

 نه يباز طریق از آموزش امروزه هک دهدمی نشان )،1396(
 ايزمینه بلکه ،آیدمی شمار به یادگیري مهم هايروش از تنها
 براي تر،عمیق گیريیاد ضمن کودکان که کندمی فراهم را

 امروزه باشند. ترآماده ،آینده مشکالت با مواجهه گیچگون
 در مدرسه معلمان که معتقدند تربیتی انشناسروان بیشتر

 با معلم هستند. مهمی نقش داراي آموزانانشد شادکامی
 صحیح مسیر در را آنان آموزان،دانش به خود توجه و محبت
 نشان زمینه این در شده انجام تحقیقات کند.می هدایت
 به زیادي بسیار بستگی دبستانی کودکان رفتار که دهدمی
 آمیز،محبت روش معلمی چنانچه دارد، آنها معلمان رفتار
 از ببرد، کار به خود تدریس در را منطقی انضباط با همراه

 مندبهره شاگردانش ابتکار قدرت و منديعالقه همکاري،
 شادکامی و روان سالمت در رنگی پر نقش معلم لذا شود.می

 دارد. آموزاندانش

2. Vanleeuwen
3. Reblin & Uchino
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 عوامل تحصیلی، شادکامی در شده شناسایی ۀلفمؤ آخرین
 عوامل جمله از د.بو فردي عامل یا آموزدانش خود به مربوط
 کار، انجام توانایی جسمی، و روانی سالمت به توانمی فردي
 رضایت و یادگیري براي شوق و شور و ذهنی تمایل و انگیزه

 نقش مورد در )2001( 1لیوبومیرسکی نمود. اشاره تحصیلی
 در خصوص به را مثبت نگرش باید است معتقد فردي عامل
 با آموزاندانش اگر یراز داد. پرورش افراد در مدارس سطح
 مشکالت از بسیاري توانندمی یابند، رشد مثبت هاينگرش
 به باشد داشته منفی تاثیر آنها بر است ممکن که را آینده
 در )2000( 2دسی و ریان زمینه همین در نمایند. حل راحتی
 طی در شخص احساس و ذهن ارزیابی به که اينظریه
 از شخص ارزیابی این که ندپرداخت کند،می اشاره او زندگی
  کند.می کمک او شادکامی به که است خود زندگی

 از ايمدرسه شادکامی هنامپرسش ییروا یبررس براي
 شناسایی به هابررسی شد. استفاده یاکتشاف یعامل لیتحل
 اخالق و تدریس آموز،دانش دوستان محیطی، عامل شش
 فرهنگی و مدیریتی - اجرائی عامل آموز،دانش خود معلم،
 يهایافته با که تیمطابق به توجه با اول عامل گردید. منتج
 بندي مقوله و اولیه کدگذاري از پس که کیفی بخش
 ساختار نیمه هايمصاحبه و آموزاندانش انشاگونه هاينوشته
 15 شامل عامل این .گرفت نام محیطی عامل داشت، یافته
، 52، 13، 17، 10، 8، 11، 26عبارتند از:  از: عبارتند که سوال

 این هايسوال عاملی بار ود.ب 4، 29، 15، 5، 24، 51، 12، 20
 عاملی بار بیشترین که داشت قرار 68/0 تا 38/0 بازه در عامل
 ترتیب به هاسوال متن که داشتند 10 و 8/11 هايسوال را

 یجذاب و متنوع يهاکتاب ما مدرسه کتابخانه« از عبارتند
 هاآزمایش انجام براي الزم وسایل مدرسه اهآزمایشگ« ،»دارد.
 و »است. پاکیزه و تمیز ما بهداشتی هايسرویس« ،»دارد. را

 متن که داشتند 15 و 29 ،4 هايسوال را عاملی بار کمترین
 راحت و سالم ما هاينیمکت « از عبارتند ترتیب به هاسوال

 و »دارد. خنک هواي گرم، هايروز در ما کالس« ،»هستند.
 این هايسوال از برخی ».است. پاکیزه و تمیز ما مدرسه «

 آموزاندانش توجه مورد بسیار پژوهش کیفی بخش در عامل
 مانند: بودند؛ کرده اشاره بدان آنها از زیادي تعداد و بود
 ما کالس« ،»است. پاکیزه و تمیز ما بهداشتی هايسرویس«

1. Lyubomirsky
2. Ryan & Deci 

 براي الزم امکانات« ،»دارد. خنک هواي گرم، هايروز در
 آزمایشگاه« ،»دارد. وجود ما کالس در هوشمند تدریس
 از یکی .»دارد. را هاآزمایش انجام براي الزم وسایل مدرسه
 است این عامل این مورد در پژوهشگر براي توجه جالب نکات
 بیشتر هاينوشته در بهداشتی هايسرویس بودن تمیز که

 در تکرار رینبیشت داراي و خوردمی چشم به آموزاندانش
 اندرکاراندست اگر بود. محیطی عامل هايمقوله زیر میان

 مورد در که نکاتی و آموزاندانش هايخواسته این به مدارس
 اندکرده ذکر مدرسه در شدن شاد منظور به محیطی عامل
 عوامل ترینمهم از یکی بسیار احتمال به نمایند، توجه

  شد. خواهد فراهم آموزاندانش براي ايمدرسه شادکامی
 ،42 ،39 ،43 هايسوال شامل سوال 8 از ،دوم عامل

 در هاسوال عاملی بار .بود شده تشکیل 49 ،54 ،2 ،41 ،47
 را عاملی بار بیشترین داشت. قرار 67/0 تا 43/0 دامنه
 ترتیب به هاسوال متن که داشتند 42 ،39 ،43 هايسوال
 حمایت من از شدبا الزم که زمان هر دوستانم« از عبارتند
 من با مدرسه در دوستانم« ،»هستند من فکر به و کنندمی
 »مدرسه.......است. در من دوستان تعداد« ،»دارند. خوبی رفتار
 که داشتند 47 و 54 ،49 هايسوال را عاملی بار کمترین و

 کنار همیشه مدرسه در« از عبارتند ترتیب به هاسوال متن
 ،»برممی لذت آنها با بودن از و هستم امصمیمی دوستان

 کالسی، هايگروه و ورزشی هايتیم تشکیل موقع دوستانم«
 من با دوستانم مدرسه در« و »کنند.می انتخاب را من

 با عامل این کامل تطابق به توجه با ».کنندمی بدرفتاري
 آموزدانش دوستان که عامل ینا کیفی بخش يهایافته
 سوي از که عامل این سواالت از برخی ود.ب شده گذارينام

 به که زمانی« شامل: است گرفته قرار توجه مورد آموزاندانش
 تعداد« و «کنندمی کمک من به آنها دارم، نیاز دوستانم کمک
 بر ناظر عامل این هستند. ،»است. مدرسه در من دوستان
 عنوان به که است او دوستان و هاهمکالسی با فرد ارتباط
 به مدرسه در آموزدانش شادکامی بر موثر راداف از بخشی
 هنامپرسش از 3همساالن با روابط عامل با و آیندمی حساب

  دارد. همخوانی )2015( ابتدایی آموزاندانش ذهنی شادکامی
 ،45 ،53 ،18 ،48 ،30 ،21 يهاسوال شامل م،سو عامل

 معلم اخالق و تدریس همان ،بود 28 ،27 ،36 ،33 ،50 ،22
 قرار 59/0 تا 31/0 بازه در هاسوال عاملی بار .فتگر نام

3. Peer Relationship
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 عاملی بار بیشترین ترتیب به 30 و 21 هايسوال بود. گرفته
 و هنر زنگ از من« از: عبارتند هاسوال متن که داشتند را

 »هستم. راضی دهیم،می انجام ساعت این در که هاییفعالیت
 هايستاندا و نمایش بازي، با همراه را درس ما معلم« و

 نیز را عاملی بار کمترین ».کند.می تدریس ما به جذاب
 است: گونه بدین آنها متن که داشتند 27 و 28 هايسوال
 راحت و سبک خانه) هايمشق (یا من کالسی تکالیف«

 و سبک خانه) هايمشق (یا من کالسی تکالیف« ،»است.
 از شاگردي معلم رابطه عامل با عامل این »..است راحت

 )2015( ابتدایی انآموزدانش ذهنی شادکامی هنامرسشپ
 مطلوب نیز عامل این اعتبار همچنین .داشت زیادي همخوانی

 متوجه را یدرس یوقت« لعام این يهاسوال جمله از .بود
 حیتوض میبرا یمهربان با و دوباره را آن معلم شوم،ینم
 و سبک خانه) هايمشق (یا من کالسی تکالیف« ،»ددهیم
 معلم« ،»دارد. ايدوستانه رفتار من با معلمم« ،»است احتر
 هم من از و کندمی توجه من به معموال تدریس موقع در

 شامل عامل این دیگر عبارت به است، »پرسدمی سوال
 جنبه که شودمی معلم به مربوط يهافعالیت از هاییپرسش
 ايهسوال به معلمان که صورتی در .دارد را تدریس و اخالقی
 هايخواسته از برخی و باشند داشته توجه عامل این

 و تدریس در را شودمی آنها شادکامی موجب که آموزاندانش
 داشت انتظار توانمی نمایند، رعایت آموزاندانش با خود رفتار
 توجه براي و باشند داشته بیشتري شادکامی آموزاندانش که
 بیشتري ترغب و میل مدرسه به رفتن و معلم تدریس به

 در معلم که دارند دوست آموزاندانش مثال براي دهند. نشان
 را هامسئولیت تمام و بگیرد نظر در را عدالت مسئولیت توزیع
 نکند محول کالس باهوش آموزاندانش از نفر سه یا دو به

 به توجه با که چرا بگیرد کمک نیز آموزاندانش بقیه از بلکه
 دادن انجام عاشق وزانآمدانش پژوهشگر، خود تجربه

   هستند. سپارد،می آنها به معلم که هاییمسئولیت
 ،38 ،35 ،46 هايسوال شامل سوال 7 از ،چهارم عامل

 آموزدانش خود عامل که استشده تشکیل 55 ،40 ،31 ،34
 تا 37/0 دامنه در عامل این سواالت عاملی بار شد. نامگذاري

 کمترین و 46 سوال را یعامل بار بیشترین داشت. قرار 65/0
 که را سواالتی آن عامل این داشت. 55 سوال را عاملی بار

 شامل شدمی مربوط آموزدانش خود به و داشت فردي جنبه
 و داشت همخوانی پژوهش کیفی هايیافته با عامل این بود.
 و فهمممی راحتی به را هادرس من« همانند سواالتی داراي

 »خوب خیلی« نمرات هایمدرس در من« ،»گیرممی یاد
 که بود »گذردمی خوش من به ورزش زنگ در« و ».گیرممی
 ذکر قابل است. ايمدرسه شادکامی شخصی جنبه بر ناظر
 تکمیل هنگام آموزاندانش درصد 99 تقریبا که است

 خیلی نمرات گرفتن که بودند معتقد مطلوب حالت هنامپرسش
 انشاهاي اکثر در همچنین شود.می آنها شادکامی موجب خوب
 باید که امکاناتی و هافعالیت و ورزش زنگ به آموزاندانش
 جالب و بودند کرده اشاره بگذرد خوش آنها به تا شود فراهم
 اختصاص خود به مقولهزیر همین را فراوانی بیشترین که است
 شادکامی از بعد این به که صورتی در بنابراین بود. داده

 قابل شادکامی بخش شک بدون شود، توجه ايمدرسه
   شد. خواهد تامین آموزاندانش از توجهی

 ،16 ،9 ،23 هايسوال شامل سوال پنج از ،پنجم عامل
 مدیریتی- اجرائی عامل که است شده تشکیل 25 ،6
 از 1مدرسه مدیریت عامل با عامل این شد. گذارينام

 )2015( ابتدایی آموزاندانش ذهنی شادکامی هنامپرسش
 تا 31/0 بازه در هاسوال عاملی بار است. داشته هماهنگی

 با 23 سوال را عاملی بار بیشترین که بود گرفته قرار 57/0
 و »دارم. رضایت مدرسه فرم هايلباس رنگ از من« عبارت
 ما يهامعاون« عبارت با 25 سوال را عاملی بار کمترین
 آن از ».کنندیم کمک من به الزم موقع و هستند مهربان
 عامل این براي سوال 5 این کیفی تحلیل در بود. کرده خود
 بیشتر عاملی بار آن هايسوال تمام و بود شده گرفته نظر در
 هايمعاون« عامل: این سواالت از برخی داشتند. آستانه حد از
 ،»کنند.می کمک من به الزم موقع و هستند مهربان ما
 زور و کند لدريق تواندنمی کسی و است امن ما مدرسه«

 ».دارد وجود ما مدرسه در مناسب ورزشی امکانات« و »بگوید.
 از مدرسه اجرایی عوامل و مدرسه مدیریت اندرکاراندست اگر

 با و کنند جلوگیري آموزاندانش از بعضی کردن قلدري
 براي اینکه یا و نمایند برخورد مهربانی با آموزاندانش
 شادکامی آورند، فراهم اسبمن ورزشی امکانات آموزاندانش
  شد. خواهد تأمین آموزاندانش

 ،7 ،19 ،3 يهاسوال شامل سوال هفت از ششم، عامل
 فرهنگی عامل که است شده تشکیل 1 ،44 ،14 ،32

 بازه در عامل این در سواالت عاملی بار گردید. نامگذاري
 از 19 سوال میان این در که داشت قرار 47/0 تا 32/0

1. School Management
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 برخوردار عاملی بار کمترین از 1 سوال و عاملی بار بیشترین
 مدرسه هايجشن در« از بودند عبارت ترتیب به که بود

 در ما مدرسه در« و »شودمی اجرا جالبی و جذاب هايبرنامه
 به عامل، این ».شود.می برگزار مختلفی هايجشن سال طول
 مدرسه در آموزاندانش سرور و شادي موجب که هاییبرنامه
 به توانمی عامل این هايسوال جمله از است. مربوط شدمی
 برگزار مختلفی هايجشن سال طول در ما مدرسه در«
 مختلفی اردوهاي به تاکنون سال ابتداي از« ،»شودمی
 برگزار مختلفی ورزشی مسابقات ما مدرسه در« و »ایم.رفته
 مهم هايعامل از یکی هم عامل این کرد. اشاره ».شودمی
 نقش آموزاندانش ايمدرسه شادکامی تامین در که است
 به مدت طوالنی توجه از ابتدایی آموزاندانش دارد. مهمی
 اما شوندمی خسته زود خیلی هادرس مطالعه صرفا و درس
 برگزاري یا و هاجشن برگزاري مانند فرهنگی هايبرنامه اگر

 مدرسه تکراري هايروز اليالبه در ورزشی مسابقات
 میل و شد خواهد بیشتر آموزاندانش شادکامی شود، گنجانده

 که اينکته داشت. خواهند یادگیري براي بیشتري رغبت و
 اتفاق به قریب اکثر که است این داشت اشاره آن به باید
 موجب چیزي چه که این و خود هايانشا در آموزاندانش
 با لذا دند.بو کرده اشاره اردو به شود،می مدرسه در آنها شادي
 ایجاد تنوع برایشان توانمی هم هااردو به آموزاندانش بردن
 جدیدي هايتجربه جدید هايمکان دیدن با اینکه هم و نمود
 بزرگسالی در آنها راه توشه تواندمی که آموزندمی زندگی در

  باشد.
 بر مبتنی درونی همسانی از ابزار اعتبار بررسی منظور به
 آلفاي ضریب مقدار شد. استفاده اخکرونب آلفاي ضریب
 گانهشش يهاعامل براي و 86/0 ابزار کل براي کرونباخ
 براي که داشته قرار 87/0 تا 76/0 بازه در کرونباخ آلفاي

 دارند. قرار قبولی قابل محدوده در حاضر پژوهش هدف
 ،76/0 محیطی عامل براي بترتی به آلفا ضریب همچنین
 ،83/0 معلم اخالق و دریست عامل 75/0 دوستان عامل
 و 78/0 مدیریتی - اجرائی عامل ،87/0 آموزدانش خود عامل
 عامل 6 اعتبار .آمد دست به 76/0 فرهنگی عامل براي

 نیز 2014 ابتدایی مدارس آموزاندانش شادکامی هنامپرسش
 90/0 تا 70/0 بازه در استشده محاسبه کرونباخ آلفاي با که
 ،81/0 علمی یادگیري عامل از عبارتند ترتیببه که دارد قرار
 ،73/0 مدرسه مدیریت عامل ،84/0 تحصیلی موفقیت عامل
 همساالن با روابط عامل ،90/0 شاگردي - معلم رابطه عامل

 با مقایسه در است. بوده 70/0 تدریس عامل براي و 86/0
 شادکامی هنامپرسش )ESSSWBSS( هنامپرسش
 مناسب اعتبار داراي شد تدوین پژوهش این در که ايمدرسه

 شادکامی سوالی 29 هنامپرسش همچنین است. مطلوبی و
 کار به ایران در شادي هايپژوهش بیشتر در که آکسفورد

 101 روي بر )1387( نورباال و علیپور توسط است شده برده
 هنامپرسش این اعتبار که شد بررسی ایرانی جامعه افراد از نفر
   بود. 93/0 کرونباخ آلفاي طریق از

 تهران، شهر در مطالعه این محدود بررسی به توجه با
 تفکیک به و هاشهرستان سایر در ابزار این شودمی پیشنهاد
 گردد. تدوین آن هنجارهاي و شده اجرا مدارس انواع

 شادکامی وضعیت سنجش براي ابزار این از استفاده همچنین
 و هاشهرستان سطح در و عوامل تفکیک به ايمدرسه
 گفتمان است امید گردد.می پیشنهاد کشوري هاياستان
 ،مطالعه این در شاد مدارس پردازيمفهوم بر مبتنی
 تأمین منظور به بازاندیشی براي الزم زمینه

 در مدارس کیفیت ارتقاي براي مناسب هايزیرساخت
  سازد. فراهم را کشورمان

 
   منابع
 عوامل بررسی ).1391( یالل برزمینی، و سهیال شمی،ها صمد؛ ایزدي،

 اولیاي و آموزاندانش دیدگاه از مدارس سازيشاداب در مؤثر
 توسعۀ مطالعات فصلنامۀ فرهنگی، توسعۀ بر تاکید با :مدرسه

 .91-118 )،1(1 فرهنگی -اجتماعی
  نیستان. تهران: شادي، باد زنده ).1394( مرتضی بهشتی،
 و ؛علی ،زادهمقدم ؛الهولی ،فرزاد ؛کیوان ،صالحی ؛سارا ی،پیرحیات

 در مؤثر عوامل مندنظام مرور ).1398( رضوان ،زادهحکیم
 پژوهش علمی فصلنامه ی.ابتدای دورة اثربخش مدارس سنجش

  .58-47 )،1(7 ،يمجاز و آموزشگاهی یادگیري در

 و نشاط براي مدلی ارائه ).1389( فاطمه زاده،طالب و پریوش جعفري،
 مدیریت و رهبري فصلنامه تهران. شهر ابتدایی مدارس در شادي

  .9- 32 )،4(4،آموزشی
 هايروش ).1390( الهه حجازي، و عباس بازرگان، زهره؛ سرمد،

  آگاه. ن:تهرا رفتاري، علوم در تحقیق
 آموزشی ارزشیابی و سنجش گیري،اندازه ).1390( اکبرعلی سیف،

  دوران. تهران: پنجم)، (ویرایش
 زاده،مقدم علی و اکبر علی فر،باقري ؛صالحی،کیوان محسن؛ شریفی،
 در تحصیلی انگیزه افت در موثر عوامل بازنمایی ).1395( علی
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 کاربردي هايپژوهش فصلنامه متوسطه. مدارس آموزاندانش
  .169-149 )،6(6 ی،شناختروان
 آموزش: در بازي و سرگرمی ).1396( کیوان صالحی، راضیه؛ شفایی،

  ستوده. تبریز: دوم). (چاپ اجرایی ايراهبرده ،هانظریه اصول،
 براي ايمدرسه ).1399( کیوان ،صالحی و ؛امیر ،قادي عابدي

:doi .- تربیتی نوین هاياندیشه ه.پدیدارشناسان مطالعه کودکان:
10.22051/jontoe.2021.27899.2811  
 و پایایی مقدماتی بررسی ).1378( احمد باال، نورعلی و احمد علیپور،

 هايدانشگاه دانشجویان در آکسفورد شادکامی هنامرسشپ روایی
.55-66 )،1(5 ایران، بالینی یشناسروان و پزشکیروان تهران،

 واکاوي ).1396( علی ،زادهمقدم ؛کیوان ،صالحی ؛شهناز ،علیزاده
 پژوهش روش به ايمطالعه معلمان؛ کالسی سنجش کیفیت
 و موزشگاهیآ یادگیري در پژوهش علمی فصلنامه .آمیخته
  .84-63 )،1(5 ،يمجاز
 در برگرفته شد، اعالم شادي جهانی روز ).1391( منصوره فراهانی،
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 ايمدرسه شادکامی سنجش مقیاس
  ابتدایی آموزاندانش

Elementary School Students’ Subjective Well-Being in 
School Scale (ESSSWBSS) 

 خیلیزیاد  کم  کمخیلی  هاگویه ردیف
 زیاد

دارم. رضایت مدرسه فرم هايلباس رنگ از من 1
د.دار وجود ما مدرسه در مناسب ورزشی امکانات 2
 من به الزم موقع و هستند مهربان ما هايمعاون 3

  کنند.می کمک
 شود،می برگزار که ورزشی مسابقات در هم من 4

  شوم.می داده شرکت
 کند قلدري تواندنمی کسی و است امن ما مدرسه 5
  بگوید. زور و
 مختلفی هايجشن سال طول در ما مدرسه در 6

  شود.می برگزار
 مختلفی اردوهاي به کنون تا سال ابتداي از 7

  ایم.رفته
 جالبی و جذاب هايبرنامه مدرسه هايجشن در 8

  شود.می اجرا
 نظیر( برنامه فوق يهاکالس ما مدرسه در 9

  .شودیم برگزار زبان) ،یقیموس ک،یروبات
برم.می لذت صبحگاهی مراسم از من 10

 پخش شاد هايآهنگ تفریح، هايزنگ در 11
  شود.می

 برگزار مختلفی ورزشی مسابقات ما مدرسه در 12
  .شودمی

است. پاکیزه و تمیز ما مدرسه 13
هستند. راحت و سالم ما هاينیمکت 14
دارد. کافی و مناسب روشنایی و نور ما کالس 15
 تنگذاش براي شخصی کمد مدرسه، در من 16

  دارم. وسایلم
 انجام براي الزم وسایل مدرسه آزمایشگاه 17

  دارد. را هاآزمایش
دارد. مناسبی میزهاي با بزرگ کتابخانه ما مدرسه 18
دارد. جذابی و متنوع هايکتاب ما مدرسه کتابخانه 19
دارد. زیبایی هايدرخت و هاگل ما مدرسه حیاط 20
داریم. گلدان خود کالس در ما 21
دارد. مناسبی اندازه ما کالس هاينیمکت 22
است. پاکیزه و تمیز ما بهداشتی هايسرویس 23
است. گرم کافی اندازة به زمستان در ما کالس 24
 دارد. خنک هواي گرم، هايروز در ما کالس 25

  پنکه) یا (کولر
 گرم آب زمستان در ام بهداشتی هايسرویس 26

  .دارد
 ما کالس در هوشمند تدریس براي الزم امکانات 27

  دارد. وجود
 یاد مدرسه در را جدیدي علمی مطالب من 28
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گیرم.می
گیرم.می یاد و فهمممی راحتی به را هادرس من 29
کند.می تحسین و تشویق مرا معموال معلم 30
دارم. دوست را ودخ معلم من 31
.گیرممی »خوب خیلی« نمرات هایمدرس در من 32
 دریافت امتیاز کارت یا جایزه خود معلم از من 33

  کنم.می
گذرد.می خوش من به ورزش زنگ در 34
 من به آنها دارم، نیاز دوستانم کمک به که زمانی 35

  .کنندمی کمک
دارند. خوبی رفتار من با مدرسه در دوستانم 36
کنم.می بازي دوستانم با مدرسه در من 37
مدرسه.......است. در من دوستان تعداد 38
 حمایت من از باشد الزم که زمان هر دوستانم 39

  هستند. من فکر به و کنندمی
 هستم امصمیمی دوستان کنار همیشه مدرسه در 40
  برم.می ذتل آنها با بودن از و
 و ورزشی هايتیم تشکیل موقع دوستانم 41

  کنند.می انتخاب را من کالسی، هايگروه
 (روزنامه گروهی هايفعالیت دوستانم با من 42

  دهم.می انجام را آن) نظایر و دیواري
 دوباره را آن معلم شوم،نمی متوجه را درسی وقتی 43
  دهد.یم توضیح برایم مهربانی با و
 ساعت این در که هاییفعالیت و هنر زنگ از من 44

هستم. راضی دهیم،می انجام
 و نقاشی مثل هنري هايفعالیت هنر زنگ در ما 45

  دهیم.می انجام طراحی
 کالس یا آزمایشگاه در را علوم هايآزمایش ما 46

  دهیم.می انجام
.کنندیم يفتاربدر من با دوستانم مدرسه در 47
 آسان خانه) هايمشق (یا من کالسی تکالیف 48

  است.
 و نمایش بازي، با همراه را درس ما معلم 49

  کند.می تدریس ما به جذاب هايداستان
دارد. ايدوستانه رفتار من با معلمم 50
 یا دارم عهده بر را کاري انجام مسئولیت مدرسه در 51

  امهداشت قبال
 به کالس در را درس با مرتبط هايفیلم ما معلم 52

  دهد.می نمایش ما
 گروهی فعالیت صورت به را هادرس بعضی معلم 53

  دهد.می درس ما به
 کندمی توجه من به معموال تدریس موقع در معلم 54
  پرسد.می سوال هم من از و
کنیم.یم درست هاییکاردستی هنر زنگ در 55

.




