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Abstract
Principals, teachers, parents, and educational planners must identify the factors that contribute
to the happiness and well-being of students in the classroom and inject appropriate use of
happiness and vitality into the classroom. Physical, managerial, and school-related factors are
involved in creating student happiness. Vitality and vitality has always been one of the most
important needs of students and teachers in schools. Let's examine the color and texture of
jelly math shapes to create a vibrant and easy-to-learn school environment among students.
To this end ،the research was descriptive-contextual and a researcher-made questionnaire was
used for data collection. The validity of this questionnaire was calculated according to the
opinion of several professors. Cronbach's alpha coefficient was 0.82 and the statistical
population included the elementary students in my class in Ruqiyeh elementary school in
Shirvan, North Khorasan province. One-sample t-test was used for statistical analysis. The
results show that using different colors and making mathematical shapes in school for
students have a favorable effect on students' happiness and easy learning.
Keywords: Cheerful environment, Math forms , Racing , Jelly making , First Grade
Elementary
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چکیده
مسئوالن ،معلمان ،والدین و برنامه ریزان آموزشی بایدعوامل موثر در شادابی و ایجاد روحیه ی شاد در دانش آموزان را بشناسندو استفاده از
راه های مناسب شادی و نشاط را به کالسهای درس تزریق کنند .عوامل کالبدی ،مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی دانش
آموزان دخیل هستند .نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای دانش آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است.این
پژوهش به بررسی میزان یادگیری و شادابی دانش آموزان ابتدایی توسط اشکال سازی ژله ای اعداد ریاضی مدرسه حضرت رقیه شهرستان
شیروان صورت گرفته ،قصد داریم اثرگذاری رنگ وساخت اشکال ریاضی با ژله در ایجاد محیط شاداب و یادگیری آسان در مدارس در بین
دانش آموزان بررسی نماییم .برای نیل به این هدف ،تحقیق به شکل توصیفی -زمینه یابی بوده و از یک پرسشنامه محقق ساخته برای
جم ع آوری اطالعات استفاده شده است .روایی این پرسشنامه با توجه به نظر چند تن از اساتید تعیین محاسبه گردیده است .و پایایی آن نیز
با روش آلفای کرونباخ عدد 0/12می باشد جامعه ی آماری نیز شامل دانش آموزان ابتدایی کالس خودم در دبستان دخترانه حضرت رقیه
شهرستان شیروان  ،استان خراسان شمالی می باشد که به شکل سرشماری کامل به علت کوچک بودن جامعه صورت گرفته است .برای
تحلیل آماری از میانگین و روش  tتک نمونه ای استفاده شده است .نتایج بیان گر آن هستند که از نظر دانش آموزان ،استفاده از رنگ های
مختلف و ساخت اشکال ریاضی در مدرسه تاثیر مطلوبی در شادابی دانش آموزان و یادگیری آسان دارند.
واژگان کلیدی :محیط شاد -اشکال ریاضی  -مسابقه  -ساخت ژله  -پایه اول ابتدایی
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

بهداشت جسمی و روحی کودکان و نوجوانان داشته باشیم ،ایجاد
فضای شادیبخش در مدرسه است[ .]8دانشآموزان چندین
ساعت از روز را در مدرسه میگذرانند و اگر فضاسازی مناسبی
در مدارس انجام شود ،به شاد زیستن فرزندان خود کمک
کردهایم.شاداب سازی مدارس را باید در ابعاد ظاهری و ابعاد
معنوی جست و جو کرد .همچنین برای دستیابی به تحقق
آرمانهای مربوط به شاداب سازی مدارس باید تحولی جدی در

مقدمه
براى این که سالمت جسمانى و روانى کودکان ،دانش آموزان،
اطرافیان و خودمان حفظ شود ،باید سعى کنیم با شناسایى
عوامل مؤثر بر شادى ،موجبات تقویت عوامل مثبت و تقلیل
عوامل منفى مؤثر بر شادى را فراهم کنیم.در شرایطی که بیشتر
خانههای شهری تبدیل به آپارتمانهای کوچک و به دور از
فضاهای بازی شده است ،حداقل کاری که میتوان برای تامین
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نگرش مدیران و مسئوالن نظام آموزش و پرورش ایجاد
شود.براى این که سالمت جسمانى و روانى کودکان،
دانشآموزان ،اطرافیان و خودمان حفظ شود ،باید سعى کنیم با
شناسایى عوامل مؤثر بر شادى ،موجبات تقویت عوامل مثبت و
تقلیل عوامل منفى مؤثر بر شادى را فراهم کنیم.از آن جا که
شادى بزرگترها عامل مؤثر در شادى و نشاط کودکان است و
اولیا و مربیان غمگین نمى توانند فرزندان و دانشآموزانى شاد
تربیت کنند ،با ارائه نظام اعتقادى درست براى دستیابى به
شادى ،مى توان به افزایش شادى در میان افراد جامعه کمک
کرد .به این ترتیب مردم مى توانند تغییرى مثبت در زندگى خود
به وجود آورند ،احساس پیشرفت و لذت در زندگى داشته باشند و
به شادى دائمى دست یابند و فقط در این صورت است که مى
توانند شادى را در وجود فرزندانشان نیز پرورش دهند[ ]2 ،8به
نقش عوامل اجتماعی  -فرهنگی در شاداب سازی مدارس اشاره
نموده و معتقد است :تقویت عوامل اجتماعی – فرهنگی در
مدارس از طریق برگزاری کالس های موزیک ،برگزاری جشن
ها همراه با شادی و سرور به همراه آموزش والدین در شاداب
سازی محیط منزل می تواند موجبات شاداب سازی مدارس را
نیز فراهم نموده و محیطی سالم به منظور یادگیری هرچه بیشتر
دانش آموزان به وجود آورد .در تحقیق دیگری که توسط پوتنام
و همکاران در دانشگاه هاروارد و مرکز بشردوستی دانشگاه
ایندیانا انجام شد ،محققان به این امر پی بردند :افرادی که
ازمهارتهای اجتماعی باالتری برخوردارند ،در مقایسه با افراد
ثروتمند بهتر می توانند با دیگران ارتباط برقرار نمایند و شادتر
نیز به نظر می آیند[ ]2 ،9برخی نیز بر این باورند که سرمایه ی
اجتماعی ،بیش از سرمایه ی انسانی (میزان تحصیالت ،درآمد و
موقعیت اجتماعی فرد) در میزان شادابی افراد جامعه موثر است و
این مهم ،در بین دوستان نزدیک ،در شمار منبع خاصی از
شادمانی برای فرد محسوب می گردد .در پژوهشی دیگر ،از
تعداد  801دانشجو خواسته شد که فعالیت های اجتماعی روزمره
خود را (در طی یک هفته) یادداشت نمایند .دانشجویانی که از
مقیاس باالتری (در عاطفه مثبت) برخوردار بودند ،فعالیت های
اجتماعی بیشتری نیز داشتند [ .]1در پژوهشی دیگر با موضوع
شادی و مشارکت ،این فرضیه آزموده شد که مشارکت یکی از
عوامل شادی آفرین است .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود
که دانش آموزان دارای فعالیت گروهی بیشتر ،شادی بیشتری از
خود نشان دادند ،ولی دانش آموزانی که کمتر در فعالیت های
گروهی مشارکت نمودند ،در پژوهش ،نیز از میزان شادی کمتری
برخوردار بودند [.]8

چگونگی ایجاد فضای شاداب
داشتن بهداشت روانی سالم نیازمند رعایت اصولی است که هم
جنبه مادی و هم جنبه معنوی دارد .در واقع شادابسازی را باید
در ابعاد ظاهری و همچنین معنوی جستوجو کرد که هر یک از
این موارد شامل بررسی موضوعات و مواردی مهم است که با در
نظر گرفتن آنها میتوانیم روان و جسم نوجوان را شاد کنیم.
چون نوجوان باید ابتدا از درون وجودش احساس شادمانی داشته
باشد و این احساس شادمانی همان حس رضایت از زندگی است
که باید در تمامی ابعاد وجودش رخنه کند.یکی از شاخصهای
بهداشت روانی احساس رضایت و شادابی است .فردی که
احساس میکند نیازهایش بدون برخورد با موانع در حال تامین
است ،به زندگی خود امید پیدا میکند و به درجهای از رضایت
درونی میرسد که همواره او را شاد نگه میدارد[.]2
رنگ
مطالعات و تحقیقات دانشمندان نشان می دهد رنگ ها همان
گونه که بر روح و روان آدمی تأثیرات گوناگونی به جای می
گذارند ،جسم او را نیز تحت تأثیر قرار می دهند .محققان بر این
باورند که هر یک از رنگ ها فواید خاص درمانی محسوسی
برای بدن انسان دارند و در این باره گزارش های متعددی مبنی
بر استفاده های موفقیت آمیز از رنگ در درمان بسیاری از
بیماری های فیزیکی دریافت کرده اند .برخی از دانشمندان حتی
معتقدند تمایل ناخودآگاه ما به یک یا چند رنگ خاص می تواند
نشانه ای از نیازهای بدن ما در جهت ترمیم خود باشد .اطالع از
خواص درمانی مختلفی که به هر یک از رنگ ها نسبت داده
شده است می تواند کمک شایانی به انتخاب صحیح آنها هنگام
تهیه لوازم و طراحی در مدرسه باشد .به عنوان مثال رنگ
نارنجی رنگ گرم و صمیمی است .نارنجی پرتوهای شادی
آفرینی از خود ساطع می کند که موجب رفع خستگی است .یا
رنگ سبز که انرژی زا و آرامش بخش است به طوری که
اضطراب را از انسان دور می کند و موجب رفع تنش و گرفتگی
های عضالنی می شود .به خصوص این که سبز رنگی ایده آل
برای فضاهایی است که در آنها تمرکز و آرامش مورد نیاز
است[.]7
این تحقیق برای پاسخ به سواالت زیر انجام گرفت:
فعالیت های مورد عالقه دانش آموزان در فضاهای فیزیکی
مدارس به شادابی دانش آموزان چقدرکمک می کند؟
استفاده از رنگ های مختلف در ساخت ژله اشکال ریاضی  ،تا
چه حد به شادابی دانش آموزان کمک می کند؟
ساخت اشکال ژله ای ریاضی در مدارس به شادابی دانش آموزان
و یادگیری آسان چقدرکمک می کند؟
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میانگین فرضی با نمره  9در نظر گرفته شده بود ،تفاوت
معناداری وجود دارد[ .]1در نهایت ،اگر بین میانگین نمونه و
جامعه تفاوت معنادار بود دو حالت پیش می آمدکه این تفاوت
حاکی از این بود که میانگین نمونه به طور معناداری از میانگین
جامعه پایی نتر است .در این صورت ،نشان از ناکارآمدی
استاندارد مورد نظر در ایجاد محیط شاداب در مدارس ،در رابطه
با سواالت تحقیق بود و برعکس .پس از تحلیل داده ها ،نتایج
زیر در رابطه با هر یک از سواالت پژوهشی به دست آمد.

روش
برای پاسخ به سواالت پژوهشی ،تحقیق به صورت توصیفی –
پیمایشی بوده و از روش زمینه یابی استفاده شده است .جامعه ی
آماری نیز شامل دانش آموزان ابتدایی کالس خودم در دبستان
دخترانه حضرت رقیه شهرستان شیروان  ،استان خراسان شمالی
می باشد .نمونه گیری به شکل سرشماری کامل به علت کوچک
بودن جامعه آماری صورت گرفته است .در کل  90نفر از دانش
آموزان کالس به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .برای جمع
آوری اطالعات هم از یک پرسشنامه خودساخته ،با موضوع
"اشکال رنگی ژله ای ریاضی عامل نشاط انگیز و یادگیری
آسان در مدرسه از نظر دانش آموزان" با مقیاس لیکرت استفاده
شد .در این پرسشنامه برای هر کدام از سواالت تحقیق تعدادی
از استانداردها به کار رفته در طراحی اشکال ریاضی ،مصوب
آموزش و پرورش ،موجود بود و از دانش آموزان خواسته شد که
تعیین کنند هر کدام از این استانداردها تا چه حد در شاداب
سازی موثرند .روایی پرسشنامه از طریق نظر چند تن از اساتید
علوم تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد بررسی شد و برای تعیین
پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیدکه مقدارآن
 0/12محاسبه شد که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه می
باشد .پس از جمع آوری داده ها و مرتب سازی آن ها برای
تحلیل اطالعات در آمار توصیفی ،از شاخص های گرایش
مرکزی مثل میانگین استفاده شد .و در بخش آمار استنباطی نیز
تک نمونه ای استفاده گردید ،تا معلوم شود بین میانگین نمونه،
که حاصل  tاز روش تبدیل هر سنجه پرسشنامه به مقیاس
فاصله ای با نمره  0تا  ،1و سپس گرفتن میانگین های نمرات
سنجه های مربوط به یک سوال بود ،میانگین جامعه که یک

یافته ها
در پژوهش حاضر سه سوال مطرح شد و تحقیق در راستای
پاسخ دادن به این سوال ها انجام گرفت.
سوال اول پژوهشی :فعالیت های مورد عالقه دانش آموزان
در فضاهای فیزیکی مدارس به شادابی دانش آموزان چقدرکمک
می کند؟
تاثیر فعالیت های مورد عالقه دانش آموزان در فضاهای فیزیکی
مدارس در شادابی محیط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان با هفت
گویه مورد بررسی قرار گرفت .هر یک از این گویه ها شامل یک
بخش از استانداردهای مربوط به این بخش می شدند .میانگین
نمرات داده شده افراد نمونه ،به هفت گویه این سوال عدد 9/21
بوده که از میانگین فرضی جامعه یعنی عدد سه 0/2721 ،باالتر
است و با توجه به این که میزان معناداری عدد  0 /00می باشد .
تفاوت هم در سطح  0/01و هم در سطح 0/08معنادار است.

جدول.8
تعداد افراد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

90

9/21

8/21

مقدار t

تک نمونه ای
2/92

درجه آزادی

میزان
معناداری

مقدار تفاوت میانگین
نمونه از میانگین جامعه
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0

0/927

سوال دوم پژوهشی :استفاده از رنگ های مختلف در
ساخت ژله اشکال ریاضی  ،تا چه حد به شادابی دانش آموزان
کمک می کند؟
دیدگاه دانش آموزان در مورد تاثیر استفاده از رنگ های مختلف
در ساخت ژله اشکال ریاضی در شادابی محیط مدرسه با هفت
گویه مورد بررسی قرار گرفت .هر یک از گویه ها شامل یک
بخش ازاستاندارد مربوط به رنگ می شدند 9/828 .به دست آمد
که از میانگین فرضی جامعه یعنی عدد سه  0/291بیشتر است و
با توجه به این که میزان معناداری عدد صفر می باشد ،تفاوت
هم در سطح  0/01و هم در سطح 0/08معنادار است.

با توجه به موارد باال ،نتایج حاکی از آن است که تاثیر فعالیت
های مورد عالقه دانش آموزان در فضاهای فیزیکی مدارس در
شادابی محیط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان با توجه به نظر
دانش آموزان ،به صورت معناداری باالتر از آن است که می تواند
محیط شاد و با نشاطی را برای دانش آموزان ایجاد نماید.
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جدول.2
تعداد افراد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

90

9/828

0/2178

مقدار t

درجه آزادی

میزان
معناداری

مقدار تفاوت میانگین
نمونه از میانگین جامعه

23

0

0/291

تک نمونه ای
2/822

دیدگاه دانش آموزان در مورد تاثیر ساخت اشکال ژله ای ریاضی
در شادابی محیط مدرسه و یادگیری آسان با هفت گویه مورد
بررسی قرار گرفت .هر یک از گویه ها شامل یک بخش
ازاستاندارد مربوط به ساخت اشکال ژله ای ریاضی می شدند.
8/738به دست آمد که از میانگین فرضی جامعه یعنی عدد سه
 0/9827بیشتر است و با توجه به این که میزان معناداری عدد
صفر می باشد ،تفاوت هم در سطح  0/01و هم در سطح
0/08معنادار است.

با توجه به موارد باال ،نتایج حاکی از آن است که استانداردهای
مربوط به رنگ اشکال ژله ای ریاضی در مدارس به صورت
معناداری باالتر از آن حدی است که ما به صورت فرضی در نظر
گرفته بودیم ،یعنی عدد سه .پس استاندارد رنگ اشکال ژله ای
ریاضی مدارس از دیدگاه دانش آموزان به ایجاد فضای شاد و با
شاط در مدارس کمک می کند.
سوال سوم پژوهشی :ساخت اشکال ژله ای ریاضی در
مدارس به شادابی دانش آموزان و یادگیری آسان چقدرکمک می
کند؟
جدول.9
تعداد افراد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار t
تک نمونه ای

درجه آزادی

میزان
معناداری

مقدار تفاوت میانگین
نمونه از میانگین جامعه

90

8/738

0/9827

9/782

23

0

0/8318

رقیه جای گذاشت  .و با توجه به نتایج این تحقیق می توان
جهت یادگیری آسان و ایجاد محیط شاد موضوعات و مطالب
دیگر کتاب های درسی را به دانش آموزان آموخت .

با توجه به موارد باال ،نتایج حاکی از آن است که استانداردهای
مربوط به اشکال ژله ای ریاضی در مدارس به صورت معناداری
باالتر از آن حدی است که ما به صورت فرضی در نظر گرفته
بودیم ،یعنی عدد سه .پس استاندارد اشکال ژله ای ریاضی
مدارس از دیدگاه دانش آموزان به ایجاد فضای شاد و با شاط و
یادگیری آسان در مدارس کمک می کند.
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