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 چکیده 
گذاری برای ا زایش شادی و نشاط را نواگزیر   بار مدارس، سیاست آور و ک الت  واعیت ماللت
ها، پیش از هاه در گرو وتود معنایی روشن و  های مشومرک   مو قیت این سیاستکرده است. 

معنا/ معوانی حواکم بور    »از شادی است. این مقاله با تکیه بر ابهاس موتود در این حوزه، اسم راو 
را مواو  اصولی کوار خوود قورار     « مههوس شادی در ساخمار معنایی حاکم بر آموزش و پرورش

ن به این مواو  از مبانی نظری الکالئو و موو، بهوره بوردیم و سواخمار     داده است. برای پرداخم
معنایی حاکم بر نظاس آموزشی را گهماانی در نظر گر میم که در آن معنای هر نشانه از ن بمش با 

آیود. بوا اسومهاده از اسوناد سوازمانی موتوود و        دسوت موی   ویژه نقاط مرکوزی بوه   ها، به دیضر نشانه
هوا، سوه   ها پرداخمیم. تحلیل محمووای کیهوی داده  یا مه، به گردآوری داده ساخت های نیم مصاحبه

معنا از شادی را پیش روی ما قرار داد  عالوه بور معنوای م ولج و اصولی کوه شوادی را یکوی از        
ای برای نیل به کاال یا مانعی  تواند وسیله و معمقد است شادی می کند  عواطف بشری تعریف می

هوای   دو معنای موقت نیز مواته ه میم که یکی ناظر به تحورک و  عالیوت  بر سر راه آن باشد، با 
های مکانی مدرسوه اسوت. هور سوه معنوا موقوت و ناپایدارنود.         ت اانی و دیضری ناظر بر ویژگی

نمیجه آنکه، ساخمار معنایی یک انی در سپهر دسمضاه آموزش و پورورش ایوران از شوادی تثبیوت     
آمووزان را پور    کشاکش بوا یکودیضر حیوا  روزموره دانوش     نشده است. گویا معانی ممکثری در 
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 بیان مسئله

)م وعودزاده و هاکواران،   دهنود   های اخیر از شیو  ا  ردگی در مودارس خبور موی    پژوهش
  منیرپووور و هاکوواران، 1311، و روشوون  نریاووانی 1310، و رصووا یانیزاده    شووجاعی1313
آور و  آمووزان محیطوی موالل    مودارس را بورای دانوش    (1310  محاودنیا و هاکاران، 1313
(. ایون مواوو  توا توایی     1312  اکبرپووران،  1310یاسین، کنند )آل بار توصیف می ک الت

اس یعنی سند مادر نظو  ،«سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»مورد توته قرار گر مه که در 
از اهودا، نظواس   « های بوا نشواط   تربیت ان ان»و  «ایجاد شادی و نشاط در مدارس»آموزشی، 

. این شواهد حواکی از آن اسوت   (14: 1310، سند تحول بنیادین)آموزشی معر ی شده است 
کارهووای ا ووزایش آن، بووه یکووی از  هووای گذشوومه م ووئلۀ شووادی موودارس و راه کوه طووی سووال 

 و سیاسمی بدل شده است. های اصلی نهادهای علای دغدغه
گذارانک آموزشی به م ئلۀ شادی در این سط ، حاکی از ح اسویت بواالی    توته سیاست

مواووو  و توودیت نظوواس آموزشووی در حوول آن اسووت. امووا سووامان دادن برخووی از اقووداما  
االذهوانی   اترایی، پیش از هاه منوط به ارائۀ تعریهی روشن و شها، از معنوای شوادی و بوین   

گوییم، دقیقاً چه معنوایی   عریف است. زمانی که از شادتر کردن مدارس س ن میشدن این ت
تووان   کننود؟ ناوی   پرورانیم و آیا دیضران هاان معنای ذهنی ما را برداشت موی  را در ذهن می

بدون ارائۀ تعریهی عینی و روشن از شادی و هاچنوین بودون تکووین و تثبیوت معنوای ن وبماً       
آمووزان(،   هوا )دانوش   اران، عوامل اترایی، م اطبوان سیاسوت  گذ مشمرکی از آن بین سیاست
 سات تحقق آن پیش ر ت.   ن بضان و ا کار عاومی، به
اسوت.   آموزش و پورورش  کار ر مه در نهاد ترین کلاا  به ترین و مبهم مههوس شادی از پنهان
هوا و   من. مو دهود ناای روشنی از مههوس شادی یا تایضواه آن ارائوه    شود که کامر سندی یا ت می

گوینود و گواه    کنند، گاه از ارورتش س ن موی  گذرا از کنار آن عبور می ای ها با اشاره س نرانی
دانند، بودون آنکوه تعریوف روشونی از آن ارائوه       های خود می ها و برنامه اهدا، پروژه وآن را تز
اشواره   در حقیقت، زمانی که در نهاد آموزش و پرورش به ایجاد شادی و نشاط در مدارس دهند.
مقالوه   شود، معنای واا  و مشمرکی بین تولیدکنندگان این پیواس و م اطبوانش وتوود نودارد.     می

چوه  »هاین ابهاس شکل گر مه است. تالش ما پاسخ دادن به این پرسش اسوت کوه    بر محورحاار 
هور   «.آمووزش و پورورش وتوود دارد؟    ساخمار معنایی حاکم بر نظاسهایی از شادی در   هم/  هم
رسود، اموا در اداموه خوواهیم دیود چوه         الوصوول موی   به نظر ساده و سهل آغازدر پرسش این چند 
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 های نظری و اخمال ا  مبنایی در این ابهاس نههمه است.   پیچیدگی
 

 پیشینة پژوهش

های ارزشاندی به بررسوی شوادی    های اخیر پژوهش شناسی مثبت، طی سال با گ مرش روان
شناسی تعلق  ها به حوزۀ روان اند. البمه بیشمر این پژوهش در حوزۀ آموزش و پرورش پرداخمه

هوای   دارند و زاویۀ دید آنها محدود به خاسمضاهشان است  به این معنا که بوا اتکوا بوه نظریوه    
انود.   روانشناسی به بررسی میزان شوادی موتوود در مدرسوه و عوامول موؤثر بور آن پرداخموه       

بنودی کورد. دسومه اول را     در سوه دسومه طبقوه   تووان   های موتود در این زمینه را موی  پژوهش
های کاوی از تامعوۀ هود،     ایم که در آنها با اسمهاده از روش های نظرسنجی نامیده پژوهش

نظور   از  هرسومی هوا در نهایوت    شوود. ایون پوژوهش    در مورد عوامل مؤثر بر شادی سؤال موی 
. برای مثال، پوژوهش  دهند ارائه می در مدرسه را عوامل مؤثر بر شادی در مورد گویان پاسخ

 رهنضی، کالبودی و   و عوامل  ردی، آموزشی، اتمااعی»دهد  تعهری و هاکارانش نشان می
 (.31: 1317، هاکاران)تعهری و « سبک مدیریت مشارکمی در شادابی مدارس مؤثر است

شوود کوه پویش از ورود بوه میودان، بور اسواس        هوایی موی  دوس مربوط بوه پوژوهش   دسمۀ 
هوای  کننود و بوا اسومهاده از روش   های شادی را معین میها یا مؤلههچارچود نظری شاخ 

پردازنود.  آماری به سنجش میزان این ممغیرها و رابطۀ آنهوا بوه یکودیضر در میودان موی      و کای
بوور روی  1311توووان بووه پووژوهش کُرُمووی نوووری اشوواره کوورد کووه در سووال  بوورای ناونووه مووی

تورین مؤلهوه و   سوالمت ت واانی اصولی   »آن دانشجویان انجاس شده است و بر اسواس نموایج   
خووواهی و برخوووردای از  هیجووانگیووری، شووغل، واووعیت اقمصووادی، اسوومقالل در تصووایم 

 (.3: 1311نوری و هاکاران،  کُرُمی« )های تدید در مراتب بعدی قرار دارند تجربه
هوا معاووالً دو گوروه کنمورل و     در ایون پوژوهش  ای ه ومند.  مداخلوه هوای   دسمۀ سوس پژوهش

گیرنود توا در نهایوت معلووس شوود      زمایش وتود دارد که تحت ت ثیر عوامول ممهواو  قورار موی    آ
تووان بوه پوژوهش عابودی و میرزائوی       دو گروه شادتر است. در این مورد نیز موی  یک از این کداس

هوای  ر ماری  وردایس و روش آموزش مهوار   و شناخمی اشاره کرد که به مقای ۀ اثرب شی روش
روش آمووزش  »وهش هوای ایون پوژ    پردازند. بر اسواس یا موه   ایش میزان شادی میاتمااعی بر ا ز

 (.51: 1315)عابدی و میرزائی، « های اتمااعی کارآمدتر از روش شادی  وردایس استمهار 
های ممهاوتی اسمهاده شده است، اما چنانکوه در ابمودا    ها از روش هر چند در این پژوهش
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یوک   واعیت موتود در مدارس تارکز دارنود و هویچ   گهمه شد، هاضی بر توصیف و تبیین
گذاران چه نضرشوی ن وبت بوه م وئلۀ شوادی       اند که سیاست در پی پاسخ به این پرسش نبوده

کند. این دقیقاً هاان پرسشوی اسوت کوه     های انجاس شده به کداس سو نضاه می دارند و سیاست
توانود   هوای موتوود موی    هشپژوهش ما را سامان داده است و نمایج آن در کنوار نموایج پوژو   

 شناخت ما را از م ئلۀ شادی در نظاس آموزشی کامل کند. 
 

 فهمند؟ پیشگان چگونه شادی را می علم

شادی مههووس اصولی و محووری ایون مقالوه اسوت. الزس اسوت پویش از ورود بوه میودان، بوه            
ش پاسوخ  ای که پیرامون این مههوس شکل گر مه است، بپردازیم و به این پرس مناقشا  نظری

 شود؟  دهیم که در تهان علم، مههوس شادی چضونه  هم و تعریف می
در قرون وسطی و عصر روشنضری شادی و سوایر اح اسوا  بشوری خوارو از مرزهوای      

شد. طی این دوره دل در مقابل عقول و اح اسوا  در مقابول تعقول تعریوف       علم قلاداد می
و علاوی عواطوف و اح اسوا  را انکوار     منود   پنداری امکان مطالعۀ نظواس  شد. این دوگانه می
ها زیر سؤال ر ت و اح اسوا  بشوری از    تدریج این پنداشت کرد. در اواخر قرن بی مم به می

بوه مرزهوای علوم نزدیوک شود      « عنوان بنیادی برای رودررویی موا بوا تهوان    به»تاله شادی 
 (.145: 1310)مقدس و قدرتی، 

بینویم   ( موی 1175-1115) 1ر می ائیلویچ باخمیناولین توته به م ئلۀ شادی و خنده را در کا
ای و تهکرا   یشمر از مطالعا  کماب انهکه در مرز علم و  ل هه قرار دارد و مانند سایر آثار او ب

ها. باخمین با تحلیلوی کوه از تهوان اتماواعی ارائوه       مند سوژه گیرد تا مطالعۀ نظاس  ردی مایه می
آ ورین   شکن، آیندنضر، شادی ب ش، بیدادسمیز، تزس رهایی»عنوان عنصری  دهد، خنده را به می

/ مقدموۀ  14: 1310رتبواط اسوت )بواخمین،    کند که با آزادی و برابوری در ا  معر ی می« و زاینده
توانود مواوو  مطالعوه     های  ل هی و شورانضیز باخمین نشان داد که شوادی موی   ممرتم(. تحلیل

 شناسان آغاز شد.  قرار گیرد. اما مطالعۀ علای و روشاند آن توسج روان
 هایی مانند شادی، امیود، سورزندگی   مقوله 1160شناسی مثبت، طی دهۀ  با گ مرش روان

(. 1315و... به مواووعا  قابول مطالعوۀ علوم )تجربوی( تبودیل شودند )عابودی و میرزائوی،          
شناسان در مواتهه با شادی، پاسخ به این پرسش بود که آیا شادی اموری   دغدغۀ اصلی روان

                                                                                                                                        
1. Mikhail Bakhtin 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5
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م ومقیم و  »عاطهی است یا شناخمی. ت کید بور بعود عواطهی شوادی آن را هیجوان مثبموی کوه        
(. بر این اسواس، شوادی بوه    11: 1311کند )کوه مانی،  معر ی می شود، تجربه می« واسطه بی

شوود. در مقابول، بعود شوناخمی      مهاهیای مانند لذ ، خوشی، خوشحالی و سرور نزدیک می
کنود و آن را بوه مههووس     بر قضاوتی که  رد ن بت به کلیوت زنودگی خوود دارد داللوت موی     

ی نظوری پیراموون ایون چوالش     (. دعواهوا 1317کند )زموانی،   راایت از زندگی نزدیک می
شناسان را بر هر دو بعدِ شناخمی و عاطهی شادی توته داد. نهایماً و اک علای بر سر این  روان

مواو  شکل گر ت که شادی از سه عنصر عاطهۀ مثبت،  قدان عاطهۀ منهوی و راوایت از   
 (.2005، 1زندگی تشکیل شده است )روتاس

تورین   سوراک شوادی ر وت. مهوم     ک دهه تو خیر، بوه  شناسی با ی شناسی، تامعه بعد از روان
شناسان در این زمینه،  هم این مواو  بوود کوه آیوا شوادی اموری بیولووژیکی        چالش تامعه

شناسی اح اسا  در پاسخ به این پرسش از هاان ابمدا بوه دو تبهوۀ    است یا اتمااعی. تامعه
گرایوی، اح اسوا     بوا  . در اث3منودی اتماواعی   و ساخت 2گرایی  م الف تق یم شد  اثبا  
کنود و قابول مشواهدۀ     صور  ناگهانی در ا راد بروز می شود که به امری بیولوژیکی تلقی می

اتماواعی   و منودی اتماواعی اح اسوا  را تولیودا   رهنضوی      عینی است. در مقابل، سواخت 
(. طوی  1311شوکل معنواداری ذهنوی اسوت )خوراسوضانی و دیضوران،        کند که بوه  قلاداد می

ذشمه، ادبیا  نظری و تجربی قابل توتهی پیراموون هور دو مواوع نظوری شوکل      های گ سال
شناسان را به و واک علاوی نزدیوک کنود       گر مه است اما مطالعا  انجاس شده نموان مه تامعه

« قودر تعریوف وتوود دارد کوه نوی وونده     پیراموون مههووس اح وواس هاوان   » 4گهموۀ توویمس   بوه 
 (.25: 1315 پور،نقل از کیان به 311: 1111)تویمس، 
های علای، دانش ما  شناسی و تامعه شناسی، هر دو تالش دارند با اسمهاده از روش روان

را در مورد شادی ا زایش دهند اما با توته به رویکرد نظری و تحلیلی ممهواوتی کوه دارنود،    
دهند. مقالۀ حاار در پی اسم راو تعریف موتود در میودان   تعاریف ممنوعی از آن ارائه می

نیاز است. مرور کوتواهی کوه داشومیم     تبع از ورود بیش از حد به تزییا  نظری بی ت و بهاس
 کند.   ا ق دید الزس را برای ادامه کار  راهم می

                                                                                                                                        
1. Rojas 
2. Positivism 
3. Social constructionism 
4. Thoits 
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 نشانه شادی در ساختار معنایی 

گهمیم که در ت مجوی معنای شادی در ساخمار معنایی حاکم بر نظاس آموزشی ه میم. الزس 
بنودی   از ساخمار معنایی چی ت و چرا از این مههوس در صوور   است توای  دهیم منظور ما

پرسش خود اسمهاده کردیم. اسمهاده از این مههوس حاکی از وامداری مقالۀ حاار بوه نظریوۀ   
 است. 2و مو، 1تحلیل گهماان الکالئو

الکالئو و مو، در م یر پرداخوت نظریوۀ تحلیول گهماوان، ابمودا )تحوت تو ثیر  ردینوان         
تبعیوت از   گذارنود و سوپس )بوه    گونه رابطۀ ذاتی بین دال و مدلول را کنار می( هر3دوسوسور
هوا   (  دال1313کننود )سولطانی،    دو را نیوز نقود موی    شودۀ بوین آن   ( رابطۀ تثبیوت 4ژاک دریدا

ها معنوای خوود را    های عینی ثابت ندارند بلکه هنضاس کاربرد و در ن بت با دیضر نشانه مدلول
توری از ایون  راینود، آن را     تور و گ ومرده   ئو و مو، بوا  هوم عایوق   آورند. الکال دست می به
بنودی را بوه هور کورداری      مهصول »گوینود   نامند و در توای  آن می می« بندی کردار مهصل»

کند که طی آن هویوت آنهوا در    ای ایجاد می کنیم که میان عناصر ]م ملف[ رابطه اطالک می
(. منظور از عنصر، 171: 1312الکالئو و مو،، « )کند بندی تغییر می نمیجه این کردار مهصل

های مهصول   یا مواعی است که هنوز مهصل نشده است. بنابراین، عناصر یا هاان نشانه  نشانه
نشده،  اقد معنا و هویت مش   ه مند، اما زموانی کوه در ارتبواط بوا سوایر عناصور مهصول        

ای درون  موااوعی کوه توا انودازه     هوا و  یابند. بوه نشوانه   شوند، معنا و هویت خود را باز می می
 شود.اند، برهه گهمه می گهماان به هم ممصل شده
منود را   کوردن عناصور بوه یکودیضر، یوک کول نظواس        بوا مهصول   5کننده کردارهای مهصل

کننود   کننده بر روی آنهوا عاول موی    عناصری که کردارهای مهصل»دهند. در واقع،  می شکل
)هاوان:  « شووند  یک یا ساخماری گاشوده شوناخمه موی   منزلۀ اتزای یک کلیت ارگان اصالماً به
بنودی حاصول    کلیموی کوه در نمیجوۀ کوردار مهصول     »(. این کلیت هاان گهماوان اسوت    154
(. یورگن وون و  یلیووپس بوورای تواووی  ایوون مههوووس از تاثیوول تووور   171)هاووان: « شووود مووی
شوده   وااوع مهصول  هوا یوا م   ها هاان نشانه گاه کنند. در این تاثیل گره گیری اسمهاده می ماهی

                                                                                                                                        
1. Laclau 

2. Mouffe 

3. Ferdinand de Saussure 

4. Jacques Derrida 

5. articulatory practices 
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(. در 1311اند )یورگن ن و  یلیوپس،   ها ممصل شده ها به سایر نشانه ه مند که از طریق طناد
یابنود   ها حول آن ساخت می وتود دارد که سایر برهه 1هر گهماان یک یا چند نقطه مرکزی

ر هوای توو   گواه  شوند. به این ترتیوب گوره   و در ن بت با آن و ن بت با یکدیضر حاوی معنا می
شووند و معنوای خوود را     هوا تثبیوت موی    یابنود. برهوه   گیری چهت و ب ت خود را بوازمی  ماهی

 آوردند.  دست می کاابیش به
البمه هر نشانه چندین معنا دارد. هر گهماان یکی از معانی را بر ح ب ها ووانی بوا نظواس    

ی نشانه موورد نظور   تنها یک معنا را برا نه  کند. گهماان معنایی خود تثبیت و مابقی را طرد می
شاول و غیر قابل تغییر  خواهد معنای تثبیت شده را معنایی واقعی، تهان گزیند بلکه می برمی

« هوا  برهوه »بوه  « عناصور »انمقوال از  »یابد   گاه به مو قیت تاس و تااس دست نای بناایاند  اما هیچ
)الکالئوو و  « باشود یا موه   گاه کامل نی ت. ]...[ هیچ هویمی وتود ندارد که کامال شوکل  هیچ

شوود توا معنوای     هوا  ورا خوانوده موی     ( چراکه نشانه از سوی سایر گهماوان 111: 1312مو،، 
ممناسب با آنها را دریا ت کند. معنای منم ب گهماان، لغزنده، سویال و ناپایودار اسوت  گواه     

کووه در حوووزۀ  نهووع معنووای رقیووب و   شووود و گوواه عرصووه را بووه  تاووامی بوور نشووانه بووار مووی  بووه
بنودی گهماوانی کلیموی     شکل هیچ »کند. با این اوصا،  و ترک می گونضی قرار دارند نگهماا

(. در 173)هاان: « ها هرگز کامل ن واهد شد دوخمه و ب مه نی ت و تغییرا  عناصر در برهه
نی وت   2«کلیموی تواس و تاواس   »گاه  اند، گهماان هیچواقع، چنانکه یورگن ن و  یلیپس نیز گهمه

 (.76: 1311)یورگن ن و  یلیپس، « ب ت موقت است»بلکه هاواره یک 
سازد. پیش  رض موا ایون    این توایحا  اندک رویکرد نظری مقالۀ حاار را روشن می

است که گهماان مش صی بر نظاس آموزشی حاکم است، گهماانی کوه عناصور را بور محوور     
کوه نشوان    طوور  هاوان   و نقاط مرکزی مهصل کرده است. شادی یکی از این عناصر است که

و در ن بت با نقواط مرکوزی تثبیوت شوده و معنوای خوود را بازیا موه اسوت. البموه           خواهیم داد
مش   است که اسمهاده از مههوس گهماان الزاما  روشوی و نظوری خاصوی دارد کوه ایون      

را انم اد کردیم کوه   3«ساخمار معنایی»رو مههوس  روتنانه  گوی آن نی ت، از این مقاله پاسخ
 های درون گهماان است. وابج برههناظر بر ر

                                                                                                                                        
1. nodal point 

2. finished totality 

3. meaning structure  
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ما شادی را درون این روابج  رض کردیم که معنای خود را در ن بت با نقواط مرکوزی    
دست آوردن درکی از کلیت سواخمار   آورد.  هم این معنا بدون به دست می ها به و سایر نشانه

اط مرکوزی و  گیری را وتب به وتب بضردیم، نق معنایی ماکن ن واهد بود. باید تور ماهی
های اصلی را بیابیم و شبکه معنایی موتود بوین آنهوا و شوادی را ترسویم کنویم و در       گاه گره

دست آوریم. بنابراین پویش از پورداخمن    نهایت با تکیه بر کلیت آنها، معنا/ معانی شادی را به
 های اصلی و نقاط مرکزی را بررسی خواهیم کرد.  گاه به مههوس شادی، ابمدا گره

 

 شناسی روش

اسوموار  « تحلیول گهماوان  »مقاله حاار با توته به نو  سؤال و رویکرد نظری خود، بر اسمراتژی 
یا موه اسومهاده    سواخت  نویم  ها از تکنیک تحلیول اسونادی و مصواحبه    آوری داده است. برای تاع

مبوانی نظوری   (، 1310) سند تحول بنیادین آمووزش و پورورش  کردیم. اسناد باالدسمی از تاله 
برناموه درسوی   (، 1311) تربیت در تاهوری اسوالمی ایوران   ۀ ل ه(، 1310) تحول بنیادینسند 
آوردند. برای مصواحبه   ها، خوراک الزس برای تحلیل اسنادی را  راهم  ( و مانند این1311) ملی
هوای م ملوف سوازمانی ر مویم کوه بوه  راخوور         سراک م وئولین آمووزش پورورش در رده    نیز به

انجواس شوده اسوت.     11وو 12ها طی سال تحصیلی  شدند. مصاحبه  انم اد مواو  و دسمرسی ما 
 دهد.   شوندگان در سطوح م ملف را نشان می تعداد مصاحبه 1تدول شاارۀ 

 شوندگان مصاحبه .1جدول 

 توضیح تعداد  سطوح سازمانی 

 2 سط  باال
معاون امور تربیمی ، یکی از اعضای شورای عالی انقالد  رهنضی

 زش و پرورش اسمان تهران اداره کل آمو

 سط  میانی 
 6)آموزش و پرورش منطقه 

 تهران( 

1 

، 6 ۀ، کارشناس م ئول امور تربیمی منطق6 ۀمعاون پرورشی منطق
رئیس واحد نااز و قران و عمر ، کارشناس واحد نااز و قران و 

 ۀهنری، کارشناس م ئول توسع و عمر ، کارشناس امور  رهنضی
شناس روابج عاومی واحد تربیت بدنی و درس تربیت بدنی، کار

 . سالمت، کارشناس اردو، م ئول امور پرورشی

 سط  خرد 
های  از دبیرسمان مدرسه 2)

 تهران(  6 ۀدخمرانه منطق
11 

نهر(،  10نهر(، معلم ) 1کارشناس امور هنری ) ،نهر( 2مدیر مدرسه )
 نهر( 5معاونین )

  30 تاع کل 
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رسیدن به معنای ذهنوی کوارگزارن آمووزش و پورورش از      ها هد، از انجاس این مصاحبه
توانند حامالن گهماان نظاس آموزشی به ح اد آینود. البموه    مههوس شادی بود، ک انی که می

صوور  بواز و غیور م ومقیم طراحوی شودند.        ها به بنا بر ماهیت سیال و مبهم مواو ، پرسش
س شوده در راسومای ا وزایش    های انجوا  واعیت کنونی شادی در مدارس، اقداما  و سیاست

آمووزان از   های پیشین، پیشنهادا  اترایی تدیود،  هوم دانوش    آن، میزان اثرگذاری سیاست
 شادی و ن بت سند تحول بنیادین و شادی، محور اصلی سؤاال  مصاحبه بودند. 

بهره بوردیم و در نهایوت بورای     1«تحلیل تااتیک»آمده از  های به دست برای تحلیل داده 
اتکوا کوردیم کوه در سوط  منوابع و تکنیوک        3سازی  کار، به تکنیک مثلث 2از وثوکاطانان 
کار گر موه شود. روش دیضور، ا وزایش      ها )مصاحبه در کنار تحلیل اسناد( به آوری داده تاع

 بوا  را تحقیوق  مراحول م ملوف   هایشوه  محقق که معنا این به»است،  4وثوک پژوهش بررسی

(. بوه ایون   64: 1310)مزین، « گردد حهظ ها ب ش میان یدرون پیوند تا کند می بازبینی دقت
 منظور، هاۀ مراحل پژوهش مورد بازنضری و بازاندیشی مکرر قرار گر مه است.

 

 های اصلی و بست معنایی آنها  گاه گره

شناسوی و   شناسوی، ان وان   در ساخمار معنایی آموزش و پرورش توته ب ویاری بوه مبوانی ه ومی    
طوری کوه بیشومر مباحثوا  نظوری و  کوری بوا پورداخمن بوه ایون           شناسی شده است، به معر ت
  1310، مبانی نظری سند تحوول بنیوادین    1311،  ل هۀ تربیتشود ) های معنایی آغاز می شبکه

بندی با یکدیضر  (. این مبانی که در مهصل1311، برنامۀ درس ملی  1311، گزارش نهایی تلهیق
های مرکوزی گهماوان آمووزش و     های اصلی و دال گاه رهنوعی هاان گ توان به قرار دارند را می

های معنایی بر محور آنها تثبیوت شوده و معنوا     ها و شبکه ح اد آورد که دیضر نشانه پرورش به
چون  ها هاان توحید است که از بس عیان و بدیهی و بی گاه ترین دال این گره اند. مرکزی یا مه

هوا معنوای خوود را از     گواه  اسوت. سوایر گوره     شده صراحت به آن پرداخمه و چرا است، کامر به
های مرتبج با  اند. بر هاین مبنا معانی نشانه ای که از آن وتود دارد گر مه توحید و قرائت رسای

 تثبیت و  هم شده است. « توحید»در رابطه با معنای « هایش ارزش»و « ان ان»، «تهان ه می»
                                                                                                                                        
1. thematic analysis 

2. trustworthiness 

3. triangulation 

4. auditing 
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مندی است که نه تنها آ ریده خداوند اسوت   در این گهماان تهان ه می کل من جم و غایت
( او 20: 1311، گووزارش نهووایی تلهیووق« )واقعووی و حقیقووی، عینووی و دائاووی ۀآیووت و نشووان»بلکووه 
 بوه  تعلقوی  هوویمی  بلکوه  نداشومه،  م ومقل  وتوودی  نظواس آ ورینش  »آیود. بنوابراین،    ح اد موی  به

خداوند حکویم و عوادل اسوت و    (. از آنجایی که 53: 1311، برنامۀ درس ملی« )دارد العالاین رد
کنود  غایوت    دهد، آ رینش تهان نیوز هود، و غوایمی را دنبوال موی      ای انجاس نای هیچ کار بیهوده

و رسیدن به کاال است. نظواس آ ورینش هوم    « او»سوی  تهان و تااس مراتب وتود حرکت دائم به
« خودا  سووی  به و پیوسمه صیرورتی»سوی او در حرکت است، ذا  تهان  ممعلق به اوست و هم به

« اسوت  حرکت در نیز« سوی او به»دارد « از اویی»ماهیت  اینکه بر ا زون تهان(. »53دارد )هاان: 
(. این حرکت و شودن دائوم   52: 1310، مبانی نظری سند تحول بنیادین  24: 1311،  ل هۀ تربیت)

کننود   یروی موی و رسیدن به کاال، غایت نظاس آ رینش است. موتودا  تهان نیز از هاین الضو پ
 صویرور  )دگرگوونی( حرکوت    و حال شدن در هاواره و ناپایدارند و ممحول ممغیر، پیوسمه»و 

 (.53: شورا) «االمور تصیر اهلل  إلی أال»(  27: 1311،  ل هۀ تربیت« )ه مند خدا به مداس
«  ومی در هااهنضی کامل با غایت ه»ان ان نیز از این قاعده مثم نا نی ت. خداوند ان ان را  

گوزارش نهوایی   « )غایت آ رینش ان ان، باید با غایت آ رینش تهان هااهنگ باشد»و   آ ریده
(. عبوور  32: 1311،  ل هۀ تربیت  60: 1310، مبانی نظری سند تحول بنیادین  23: 1311، تلهیق
و رسویدن بوه حیوا  طیبوه، هود،      « یابی به غایوت ه ومی  دست» ،«مراتب  رودین زندگانی»از 

مبانی نظری سوند تحوول     25: 1311، گزارش نهایی تلهیقنهایی زندگی ان ان است ) ممعالی و
( که در هاواهنضی بوا هود، نظواس آ ورینش قورار       32: 1311،  ل هۀ تربیت  61: 1310، بنیادین

در درون خوویش  »توو اسوت، بوه ایون معنوا کوه        دارد. ان ان  طرتاً در ت مجوی کاال و تعالی
دلیل آنکوه کاواالتش را دوسوت    به... و یابد اال و تعالی خود میسوی ک شوک و میلی  طری به

هر عالی را، که به نظرش در تکامل او نقشی مثبت دارد، انجاس دهد و ایون  کند  میدارد، اراده 
گوزارش نهوایی   « )1موداوس آن اسوت   اشمیاک ن وبت بوه تعوالیک   ... هاان ۀاراده، در واقع تبلور یا م

 (.33: 1311،  ل هۀ تربیت  51: 1310، سند تحول بنیادین مبانی نظری  24: 1311، تلهیق
                                                                                                                                        

اس می و ک ً بنا بر ان.یشۀ اس می، برای ی  انسان، ه.ف کام  ش.ن است. انسان همان برری است که  ۀدر جامد» .1

ثمربخش شود... این  بای. رش. کن. تا بروی. و پس از رویی.ن بای. همهنان رش. کن. تا قوام بیای. و نن راه میوه ب.ه. و

جا وجود ن.ارد که وقتی انسان به ننجا رسی.، بگوین. که ای انسان، تو دیگر  هیچ ؛می.ان حرکت تکاملی همهنان باز است

 .(113، 1311ها ای، کتاب مصاحبه اهلل خامنه )نیت« کام  ش.ی، تمام ش.ی، دیگر از حاال به بد. حرکت ن.اری ، نه
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ان ان  طر  )خلقت خاص( ربووبی  »خواهی ناشی از  طر  الهی ان ان است.  این تعالی
« یعنی آدمی ن بت به مبدأ عالمک ه می معر ت و گرایشی اصیل )غیر اکم وابی( دارد ... دارد.
،  ل هۀ تربیت  51: 1310، حول بنیادینمبانی نظری سند ت  23: 1311، گزارش نهایی تلهیق)

سور   (. بر اساس هاین  طور  اسوت کوه ان وان در حرکوت دائوم و دگرگوونی بوه        30: 1311
نهس )کوه یوک وتوود واحود اسوت اموا دارای        ۀمنظور از این حرکت، تغییر پیوسم»برد.  می

هوایی  گوزارش ن « )بوه  علیوت اسوت    ،مراتب( و خروو دائای آن از قوه )اسمعدادهای بالقوه(
(. 31: 1311،  ل وهۀ تربیوت    61:  1310، مبانی نظری سند تحول بنیوادین   33: 1311، تلهیق

امری از پیش تعریف شده نی وت بلکوه بوه اراده و انم واد وی     »حرکت ان ان در این م یر 
  61: 1310، مبانی نظری سند تحول بنیوادین   33: 1311، گزارش نهایی تلهیق« )ب مضی دارد
خداوند ان ان را موتودی آزاد )دارای قدر  انم اد و اعاوال  (. »31: 1311 ، ل هۀ تربیت
اش را برگزینود   و به او اخمیار داده توا م ویر زنودگی   « اعاال اخمیاری( آ ریده ۀاراده در حیط

 (.65: 1310، مبانی نظری سند تحول بنیادین  30: 1311، گزارش نهایی تلهیق)
اسمعدادهای طبیعویک ممنوو  و   »چراکه ان ان دارای  این اخمیار با وتود او هااهنگ است،

نهس آدمی،  ۀبا توته به حرکت اخمیاری و آگاهان»است که « تاایال  گوناگون عواطف و
ان ان، آنها را  علیت ب شیده یوا تو ثیر    ۀهت وصول به کاال شای متتواند در  هر ش   می

مبانی نظری سند تحول   32: 1311، گزارش نهایی تلهیق« )مهار نااید بالهعل آنها را تنظیم و
توانود راه هودایت و راسومی را برگزینود و از اسومعدادها و       (. شو   موی  66: 1310، بنیادین
توئی خوود   هایش برای رسیدن به حیا  طیبه اسمهاده کند یا بر عکس،  طر  کاال توانایی

 و ظهووور هاووواره در انمظووار تحقووق خووارتی طوور  »انکووار کنوود و آن را مکموووس سووازد. را 
مبوانی نظوری سوند تحوول       33: 1311، گزارش نهایی تلهیوق « )ماند ) علیت( و شکو ایی می

(. ان ان آزاد است تا پس از الهاس  جور و تقوا، 31: 1311،  ل هۀ تربیت  61: 1310، بنیادین
بوه  آن را  و شوکو ایی ب شود یوا    تثبیوت کنود  ر  الهوی خوود را    طو »راه خوود را برگزینود،   

: 1310، مبانی نظری سند تحوول بنیوادین    24: 1311، گزارش نهایی تلهیق« )ردا راموشی سپ
بایود در  »هوای ان وان    هوا، امیوال، عواطوف و اسومعداد     (. توانایی21: 1311،  ل هۀ تربیت  51

اال رشود نامناسوب    دهوی شوود و  ان وان تهوت   تهت نیل بوه کاوال و هود، غوایی زنودگی     
موانعی مهوم در م ویر کاوال      تاایال  مهار نشده، اسمعدادهای طبیعی و حاکایت عواطف و

ویژه که در این راه موانع بیرونی و درونی زیادی وتوود دارد   ، به«وتودی ان ان خواهد بود
 (.66: 1310، مبانی نظری سند تحول بنیادین  31: 1311، گزارش نهایی تلهیق)
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تووان خوود   آدمی برای آنکه بمواند تهت حرکت خود را مش   سازد و تااس قوو  و  
 از اسومعانت  نیازمنود »کوار بورد    هوای الهوی بوه    را برای عبور از این م یرهای دشوار و اممحان

مبوانی نظوری   « )است رشدیا مه های ان ان راهناایی و م اعد  از مندی و بهره ممعال خدای
تا هدایت ویژۀ ان ان توسج خداوند )بعثوت انبیوا و    (. از هاین75: 1310، سند تحول بنیادین

بورای کشوف و رشود ممعوادل     »کند. این هدایت  رسال کماد برای هدایت بشر( معنا پیدا میا
 گیوری از انحورا، عواطوف وتاوایال  بشوری از م ویر      شیاسمعدادهای طبیعوی آدموی و پو   

، گوزارش نهوایی تلهیوق   و هدایت ان ان تا رسویدن بوه حیوا  طیبوه اورور  دارد )     « درست
 (.67: 1310، ینبنیاد مبانی نظری سند تحول  32: 1311

توو، در حوال شودن و دگرگوونی      بنابراین، ان ان موتودی است با  طرتی الهی و کاوال 
ها و امیالش بورای   مداس، دارای اخمیار و اراده که م یر زندگی خود را تعیین کند، از توانایی

پیاودن م یر کاال اسمهاده کند و به  طر  خوود پاسوخ مثبوت دهود یوا  طور  خوود را بوه         
اموشی سپارد. البمه خداوند در این م یر ان ان را به حال خود رها نکرده است بلکه دست  ر

 با  رسمان پیامبران و وحی به آنها به هدایت ان ان پرداخمه است. 
 

  شادی اخمیار    

   ان ان  هدایت    

   رشد  حیا  طیبه  توحید 

      تهان ه می 

 دست آمده شامل نشانة شادی و نقاط مرکزی معنایی بهشماتیکی از ساختار  .1شکل 

 های اصلی گاه معنای شادی و بست آن با گره

عنوان نقاط مرکزی که در گهماان آموزش و پورورش   را به« رشد»و « ان ان»، «ه می»معنای 
هوا   ای از نشوانه  هوا یوا شوبکه    نشوانه   اند، بررسوی کوردیم. ایون    شده  در رابطه با یکدیضر مهصل

دهند. حال بازگردیم به معنوای شوادی، یکوی از     گیری را شکل می های اصلی تور ماهی گره
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گیریاان که معنایش بر محور هاین نقواط   های تور ماهی ترین گره ای ترین و حاشیه کوچک
صوور  بوالقوه معوانی     ها به . البمه نباید از نظر دور داشت که نشانه  مرکزی شکل گر مه است

کند با تثبیت معنایی برای نشانه، دیضر معانی ماکن را طرد  تالش می  نممعددی دارند. گهماا
بنودی کنود. ایون مواوو  بورای درک       های اصلی مهصل گاه کند و نشانه را در ن بت با گره

معنوای لغزنوده و چندگانوۀ شوادی ب ویار اهایوت دارد. گهماوان آمووزش و پورورش تووالش          
اما این معنا هایشه بر شادی م لج نی وت و   کند معنای واحدی را برای شادی تثبیت کند می

 کنند.   معانی دیضر نیر  رصت بروز و ظهور پیدا می
بنابراین، اینجا با چند معنا یا چند  هم از شادی مواتهیم: یک معنای اصلی و م ولج کوه   

ها بور آن بوار شوده اسوت و      در گهماان یکپارچۀ آموزش و پرورش و در ن بت با سایر نشانه
آیند. این معناهای تدید گاهی با نظوم   سراک شادی می گاه به موقت که گاه و بیچند معنای 

هوا ایجواد    ای بوین شوادی و سوایر نشوانه     معنایی کلیت گهماان ها وانی دارد و مهصول توازه  
ریوزد و   هوم موی   کول آن را بوه   کند و گاه چنان با نظم معنایی موتود مغوایر اسوت کوه بوه     می

 برد.  را زیر سؤال میوحد  معنایی حاکم بر گهمنان 
کوه در   هوای معنوایی موتوود در گهماوان و      هوا و شوبکه   معنای م لج شادی با سوایر نشوانه  

وو ها ووانی کامول دارد. در ایون حالوت، شوادی از عواطوف و         ق ات پیشین شرح آن ر ت
هوای خودادادی اسوت و چوون خداونود آن را در       تاایال  گوناگون بشری و یکی از نعات

، با سایر عناصر ه می که آ ریده الهی است، هااهنضی دارد. خداونود   داده وتود ان ان قرار
ان ان را آزاد و با اراده و اخمیار آ ریده، این امیال و عواطف نیز نباید م ول آزادی یوا ارادۀ   

 اقد تهمی ممعین و از پیش تعریف  ...گذاری آنها  علیت یا من و ت ثیر»ان ان باشند. بنابراین، 
توانود بوه اراده و اخمیوار خوود ایون       (  ان ان موی 31: 1311، گزارش نهایی تلهیق« )شده است

عواطف و امیال را به  علیت برساند و از آن در تهت زندگی خود )مثبت یا منهوی( اسومهاده   
کند  آن را یکی  کند. این اولین معنایی است که گهماان آموزش و پرورش بر شادی بار می

 نه ه خنثی است و تهمی از پیش تعیین شده ندارد.  بیند که  ی از عواطف و امیال بشری می
ای  شود. از آنجایی کوه تهوان ه ومی عرصوه     تا خمم نای اما تثبیت معنای شادی به هاین

هوای نردبوان    توانود یکوی از پلوه    برای رشد و تعالی بشر است، امیال و عواطف بشری هم می
خدا هرچوه  »ی باشد. آنچه م لم است اینکه رشد باشد یا برعکس، مانعی در راه کاال و تعال

به ان ان داده و در بدن، ذهن و روانش، قوای  کوری، قووای اح اسوی و عواطهی قورار داده      
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ای بورای تکامول    است، گزا، و بیهوده نی ت. هر چه در  طر  ان ان قرار داده شده، وسیله
موا اسومهاده از آن بوه    ا (.1315)مصوباح یوزدی،    «اوست و یک تایی باید از آن اسمهاده کرد

هت وصول بوه کاوال   در ت»تواند امیال و عواطهش را  خود ش   ب مضی دارد. ش   می
( و پیاودن مراتب حیا  طیبه  علیت ب شود یوا بوا    31: 1311، گزارش نهایی تلهیق« )شای مه

خوود  « مانعی مهم در م یر کاال وتوودی »تربیت نامناسب این عواطف و تاایال  آن را به 
 (.32زد )هاان: بدل سا

نه ه خنثی است اما بر ح وب تربیوت    تا اینجا شادی یکی از عواطف بشری است که  ی
سوی کاال یا موانعی بور سور راه آن باشود. از اینجوا معنوای دوگانوۀ         ای به تواند پله آدمی می

ای کوه در راسومای    ای که در راسومای کاوال قورار دارد و شوادی     شود: شادی شادی زاده می
ر نودارد  شوادی سوالم در مقابول شوادی ناسوالم، شوادی مشورو  در مقابول شوادی           کاال قرا

 «. شادی در مقابل نشاط»خودی در مقابل شادی با هد،، و در نهایت  نامشرو ، شادی بی
هوای خوشوحال! آدس    تربیوت کنویم، آدس   شادهای  این کار غلطی است که ما آدس

ش!... هد،، تربیوت آدس  های الکی خو خوشحال تربیت کنیم که چی بشه!؟ آدس
با  کر و اندیشه و قدر  تعقل است، آدمی که هد، دارد، آدمی که شاد الکوی  

موؤمن شوادابی در   «. هبکشْرُهُ  ِی وَتْهکهِ وَ حُزْنُهُ  ِی قَلْبک»نی ت، شادی بر مبنای اینکه 
خودی شاد اسوت.   صورتش و حزن در دلش است )حضر  رسول(، نه اینکه بی

[ قرار است تبدیل به آدس دیضری بشود. ایون شوادی مود نظور     ]این دانش آموزش
 1رود. خودی )بزن و برق  و...( که بعود از مودتی از بوین موی     است، نه شادی بی

 )کارشناس م ئول امور تربیمی اداره کل(
خووش/ بوزن و    خوودی/ آدس الکوی   های دوتایی است: شادی بوی  ها گویای تقابل کدواژه

شمن/ آدس دیضری شدن/ شادی مؤمنانوه. شوادی الکوی )بوزن و     برق  و... در مقابل هد، دا
برق  و...( برای آدمی که هد، ندارد، در مقابل شادی واقعی برای مؤمنی که قورار اسوت   

هوای   های دوتایی در حور،  بعد از طی مراحل تربیت، تبدیل به آدس دیضری بشود. این تقابل
 شود: م تکرار میمعاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ه

... باید ممولیان امور  رهنضی و ممولیان تعلیم و تربیت، شوادی صوحی  و درسوت    
های غلوج ]بوزن    رو بیش از پیش برای مردس تعریف کنند، مردس هم سراک آدرس

                                                                                                                                        
 تأکی. از نویسن.ه است. .1
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هوای مشورو     خواس بضم مهار  اسمهاده از شوادی  و برق  در مدارس[ نرن... می
 مشروعه. )معاون پرورشی اداره کل( رو باید ک ب کنیم! بدونیم کدوس شادی

حال داسمان خود را از سر گیریم. گهماان توحیدی حاکم بر آموزش و پرورش در گواس  
اش تثبیت کنود.   معنای شادی را در ن بت با دال مرکزی و نقاط مرکزی  ن  ت تالش کرده
شوانه چهوت   های مرکزی آزادی و اخمیار ان ان است. شادی زمانی با ایون ن  یکی از این نقطه

بشری باشد، پس تهمی از پیش تعیوین شوده   « خنثی»شود که یکی از عواطف و تاایال   می
ندارد. حال گهماان سایر معانی شادی را طرد کرده و معنای اولیه آن را تثبیت کورده اسوت.   

گیریاان حرکت مداس و صیرور  ان ان اسوت )در تهوت مثبوت یوا      اما گره دیضر تور ماهی
گاه اصلی گره بزنیم، ناچوار آن هوم هوویمی در حوال      نکه شادی را به این گرهمنهی(. برای ای

یابد   علیت به سامی که ش   اخمیار کرده اسوت: یوا در راسومای کاوال      شدن و  علیت می
 بشری یا مانعی بر سر راه آن. 

اسوت. معنوا بوه دو شواخه تق ویم        حال، معنای تثبیت شده خود دچار تحول و دگرگونی
رو به حیا  طیبه دارد و یکی پشت به آن. هر کداس، بار معنایی ممهاوتی را حاول  شده: یکی 

های ممهاوتی پیرامون هر یک شکل گر مه است  یکی مقودس، معنووی،    کند و کلیدواژه می
اخروی، پایدار، مؤمنانه، خداپ ندانه و برای تکامل است و دیضوری عامول غهلوت، دنیووی،     

رسد که در مقابل هم قورار   حدی می گاه  اصله این دو معنا بهکننده و مذموس.  ناپایدار، م ت
در اینجا تذکر این نکمه الزس است که گاهی شوادی و  »شوند.  گیرند و به اد هم بدل می می

دو با  اما این ...هاراه با نشاط است  شوند. ب یاری از اوقا  شادی نشاط با یکدیضر اشمباه می
ان ان خیلی محزون باشد، اما در عین حال با نشاط هوم  هم تالزس ندارند. گاهی ماکن است 

توا  م ملوف بوه عوزاداری و      عنوان مثال، ک انی که شب عاشورا تا صب  در دسومه  باشد. به
ریزنود، در نهایوت حوزن و     اشوک موی  ) ( پردازند و در ماتم شهاد  سیدالشهداء زنی می  سینه

 (.1311مصباح یزدی، )« اندوه، با نشاط ه مند
توانود هور دو معنوا را بوا هوم       رسد، کلاۀ شادی ناوی  صلۀ دو معنا به حد تضاد میوقمی  ا

ای تدیود کوه    زنود  آ ریودن کلاوه    حال کند. اینجاست که گهماان دست به آ ورینش موی  
انودازد، در میوان دایوره     زاییده و م م  خود گهماان است. گهماان دست در چنمه خود می

گزیند تا گرهی را بوه   را که ریشۀ عربی دارد برمی« نشاط»کند و کلاۀ  واژگانش ت مجو می
انود بوا دو معنوای     هایش بیهزاید. حاال دو نشانه داریم با دو معنا  نشاط و شوادی دو نشوانه   گره
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البموه ایون تاوایز    ممهاو ، اولی در راسمای کاال و تعالی است و دومی مانعی بر سور راه آن.  
مرزهای آنهوا ب ویار موبهم اسوت و ایون دو       قدر روشن و شها، نی ت بلکه برای هاضان این

روند. اما تهاو  در دو نو  شادی  ارک از نامی کوه بورای    کار می تای هم به کرا  به واژه به
 کنیم پررنگ و پابرتاست. آن انم اد می

تواند معنا را هاواره ثابت نضه دارد. سوایر معوانی نشوانه     اما چنانکه گهمه شد گهماان نای
آورند و معنای ثبیت شودۀ   گاه دوباره سر برمی اند، گاه و بی هماان طرد شدهکه قبالً توسج گ

کنود. هنضواس تحلیول مموون،      امر در مورد شادی هم صدک میبرند. این   نشانه را زیر سؤال می
خووریم کوه بوا معنوای م ولج ها ووانی        ها به معنای ممهاوتی از شادی بر می اسناد و مصاحبه

 کنار یک معنای م لج، از چند معنای موقت نیز برخوردار است.ندارد و چنانکه گهمیم در 
شوود. بوه ایون معنوا،      یکی از این معانی به شبکۀ معنایی سالمت ت م و روان مربوط موی 

ویوژه ورزش قورار    هوای مربووط بوه حووزۀ سوالمت بوه       کلاۀ شوادی و نشواط در کنوار کلاوه    
عنووان یکوی از    بوه « سوالم و بوا نشواط   »گیرد. برای ناونه، در اسناد باالدسمی تربیت ان وان   می

سوند    1: 1311، برناموۀ درس ملوی  اهدا، آموزش و پرورش مورد توته قرار گر مه است )
عورض و در کنوار سوالممی قورار گر موه       (. در این عبار  نشاط هم15: 1310، تحول بنیادین

کول   به است. پر واا  است که این معنای شادی و نشاط با آنچه در ق ات پیشین گهمه شد
ای  ممهاو  است. اینجا شادی و نشاط با بهداشت و سوالمت  ورد در ارتبواط اسوت و وتهوه     

کند. سند درس ملی هم به ایون معنوای شوادی توتوه دارد،      تر پیدا می بیولوژیکی و ت اانی
کنود و در   ویژه آنجا که سالمت و تربیوت بودنی را یکوی از ده حووزۀ تربیموی معر وی موی        به

کاوک   آمووزان  دانوش  حووزه... بوه   این اساسی های صالحیت ک ب»د: نوی  توای  آن می
 بوه  اتماواعی،  و  وردی  نشواط  و روانوی  و ت ای سالمت در تضاین خود نقش کند به  می

(. اینجا شادی بوا  21: 1311، برنامۀ درس ملی« )اعمقاد داشمه باشند خانواده سالمت خصوص
نود، ورزش،  عالیوت بودنی، تندرسومی،     های موتود در شبکه معنایی حوزۀ سالمت، مان نشانه

 تحرک، ت م و روان، بهداشت ت ای و روحی و... در هم تنیده است. 
آوره چیه؟  عالیوت بودنی. ایون     آور و نشاط ها شادی از تاله چیزهای که برا بچه

 عالیت بدنی، مثل ورزش صبحضاهی هاراه با شوور و نشواطه .)معواون پرورشوی     
 اداره کل( 

هووا و  زش میوودان شووادابی، نشوواط و پویووایی اسووت. تاوواس برنامووهاساسوواً میوودان ور
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شوود، در راسومای شوادی و نشواط      های ورزشی که در مدرسوه برگوزار موی    طرح
 است. )کارشناس م ئول توسعۀ درس تربیت بدنی(

در اینجا شادی به معنای حالت مثبت ت ای/ روانی  هم شده اسوت کوه در نمیجوۀ ورزش و    
 آید.  دست می  عالیت بدنی به

شوود یوا    گیرد و به خصوصیت مکوان بودل موی    در معنای سوس، شادی از ان ان  اصله می
شود. مدرسوۀ بوا نشواط، کوالس شواد، معاواری بوا نشواط،           هم می  کم در ارتباط با آن دست

هوای مکوانی قورار     هایی ه مند که نشانۀ شادی را در پیوند با نشوانه  محیج شاداد و... عبار 
بوا  »کند. در اسوناد باالدسومی ایجواد مودارس      اایزی را برای آن تولید میدهد و معنای مم می

اقوداس   210« )معااری زیبا و بوا نشواط  »( با 1311، برنامۀ درس ملی« )نشاط و دوست داشمنی
( مورد ت کید قورار گر موه اسوت. معواون پرورشوی اداره کول نیوز        1311، برای تحول بنیادین

ای باشود کوه    گونوه   ضوای  یزیکوی مدرسوه بایود بوه     »معمقد است برای داشومن مدرسوۀ شواد    
مردگووی ]را القووا نکنوود[ و نووور کووا ی و  ضووای سووبز و طراحووی زیبووا و...       خشووونت و دل

« سازی مدارس شاداد»که در آغاز سال تحصیلی با هد،  هاچنین پروژه مهر«. باشد[ ]داشمه
هوای   ها، اسمهاده از پورده  آمیزی کالس سازی  ضاها، رنگ به»، در این راسما بر شود  انجاس می

، دسومورالعال پوروژه مهور   و ماننود آن اشواره دارد )  « سازی الوان، ایجاد  ضای سبز و محوطه
مدرسه است که با معااری  (. در این معنا شادی یا شادابی یکی از خصوصیا  مکان11-12

ا، هو  آمیوزی کوالس   ناوا، گلودان، رنوگ    های ممناسب،  ضای سبز، نور کا ی، آد زیبا، رنگ
 آید.  دست می ا زایش امکانا  ر اهی و در کل، خوشایندتر کردن محیج مدرسه به

 

 گیری بندی و نتیجه جمع

های اخیر ا کار عاومی و نهادهای دانشضاهی و سیاسمی ن وبت بوه    با توته به اینکه طی سال
انود، نظواس آموزشوی در پاسوخ بوه ایون        ای پیودا کورده   م ئلۀ شادی مودارس ح اسویت ویوژه   

اسیت، ا زایش شادی و نشاط مدارس را تزو اهدا، خود قرار داده اسوت. اموا پرسوش    ح 
های اترایی برای ا زایش شوادی   این است که نظاس آموزشی زمانی که در پی ات اذ سیاست

کند و چوه  هاوی از آن را    می و نشاط در مدارس است، چه معنایی از شادی و نشاط را مراد
اسوت و بوا اتکوا بور آرای الکالئوو و       پی پاسخ به هاین پرسوش  در سر دارد. مقالۀ حاار در 

 باره کنکاش کرده است.   مو، و اسمراتژی تحلیل گهماان در این
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ها دیدیم که شادی، در مقاس نشانه، دارای سه معنا در سواخمار معنوایی    پس از تحلیل داده
توانود در   حاکم بر آموزش و پرورش است. اول، به معنای یکی از عواطوف بشوری کوه موی    

راسمای تعالی و کاال قرار گیرد یا مانعی بر سر راه آن باشد. شادی در این معنا، با توتوه بوه   
دوگانضی موتود، خود به دو مههوس شوادیک دنیووی در مقابول شوادیک اخوروی یوا شوادی در        

شود. معنای دوسک شادی، به حالت مثبت ت اانی و روانوی اشواره دارد    مقابل نشاط تق یم می
شود که با نور، رنگ، امکانا  ر اهی و  مکان مدرسه  هم می  عنوان ویژگی عنای سوس بهو م

 مواردی مانند آن پیوند دارد.
این سه معنا نمیجۀ تالش ما برای  هم و احصای معانی مورد نظر گهماان است. اموا نکموۀ    

رد. اسوناد  بندی وتود ندا اساسی این است که در ساحت معنایی گهماان، این واوح و طبقه
صوور  مووازی و هازموان حاول      اند. یک سند چندین معنا را به باالدسمی دچار سردرگای

هوای بواالی    کند، بدون اینکه ن بت آنها را با هم روشن کند. حامالن گهماان کوه در رده  می
الی  موودیریمی قوورار دارنوود نیووز تصووور شووها ی از مواووو  ندارنوود. در طووول مصوواحبه، البووه 

کننود، بودون آنکوه     های پراکنده، از یک معنا به معنای دیضر حرکت موی  ها و حر، سکو 
ن بت به تهاو  و تضاد این معانی خودآگاه باشند. مدیران اترایی که مقرر است در نهایت 

 راخور  ها را در میدان پیاده کنند، نیز تصور ب یار مبهای از شادی دارند و به اسناد و سیاست
کنند. گویی گهماان در خلق معنا و تثبت آن چنودان   را احصا میبحث و نیاز، یکی از معانی 

 االذهانی نشده و مبهم رها شده است.   مو ق نبوده است  در واقع معنا بین حامالن گهماان بین
هوای رقیوب بلکوه از سووی خوود       نشانه با چند معنا مواته است که نوه از طور، گهماوان   

ا با یکدیضر روشن شود. وتوود چنوین ابهوامی    گهماان بر آن بار شده، بدون آنکه ن بت آنه
کنود. نظواس    های اترایی را دچار چالش می به سیاست  در ساحت معنایی گهماان، تبدیل ایده

آموزشی که بر این گهماان )و چندگونضی معانی موتود( اسوموار اسوت، در پاسوخ بوه ایون      
گیورد، دچوار    پرسش که برای ا زایش شوادی در مودارس دقیقوًا چوه اقودامی بایود صوور        

شود. این ابهاس و سردرگای اولین چالشی است کوه واوعیت موتوود، پویش      سردرگای می
 روی نهاد آموزشی قرار داده است.  

هوای علاوی اسوت.     دومین چالش، شکا، بین گهماان م لج بر نظاس آموزشی و گهماان
ی گذشومه  هوا  شناسی( طی دهوه  شناسی و چه در حوزۀ تامعه اندیشاندان )چه در حوزۀ روان

منود   هوای علاوی و روش   انود و طوی توالش    ادبیا  مهصلی پیرامون مههوس شادی تولید کرده
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انوود. هوور یووک از   خووود، شووناخت بشووری را از ایوون مههوووس و ابعوواد م ملووف آن گ وومرانده  
انود کوه در نهایوت     رویکردهای نظری بوه ارائوۀ تعریوف عالیواتی از ایون مههووس دسوت زده       

کنود و آن را قابول سونجش     رای مطالعۀ عینی شوادی معر وی موی   هایی را ب ها و شاخ  مؤلهه
سازد. حال، اگر ما گ مرۀ مههومی تدیدی را مود نظور داریوم و تعریوف تدیودی ارائوۀ        می
اعمنا باشیم. برای مو قیت و غلبوه   های علای موتود بی توانیم ن بت به گهماان دهیم، نای می

ها وارد گهمضو شوویم، مرزهوای خوود را بوان      های علای باید با سایر گهماان در نبرد گهماان
آنها روشن کنیم، دلیل خود را برای نپذیر من معانی و رویکردهای موتود بیان کنیم، مبوانی  
نظری خود را برای نقد و داوری به تهوان علوم عراوه کنویم، تعریوف عالیواتی خوود را از        

 مههوس شادی ارائه کنیم و کارآمدی آن را به اثبا  رسانیم.  
دار  ل وهه علوم    های اصلی و ریشه ها نیازمند آن است که ن بت خود را با تریان ۀ اینها

هوای علاوی    روشن کنیم و در نهایت با تجهیزا  نظوری و مههوومی وارد نوزا  بوین گهماوان     
تواند پا  شویم. اما گهماانی که در اقنا  حامالن خود دچار اعف و س می است، چضونه می

کول   هوا بوه   رو اسوت کوه اسوناد و مصواحبه     دشوار بضذارد. از هاوین  در این م یر پرم اطره و
اعمنایی کامل ن وبت بوه آنهوا قورار دارنود.       گذارند و در بی مباحث علای موتود را کنار می

های علای مشروعیت آن را زیر سؤال  شکا، بین گهماان حاکم بر نظاس آموزشی و گهماان
 سازد.   یش دشوار میبرد و اقنا  م اطبان گهماان را بیش از پ می

هوا اسوت.    گوذاران و  هوم م اطبوان سیاسوت     سومین چالش، شوکا، بوین  هوم سیاسوت    
گذاران بیشمر شادی را در رابطه با حیا  طیبه و رشود و   پژوهش حاار نشان داد که سیاست

آمووزان کوه م اطبوان و     رسود ایون  هوم بوا  هوم دانوش       کنند. به نظر می تعالی ان ان  هم می
های نظاس آموزشی ه مند،  اصلۀ تدی دارد. مطالعا  انجاس شوده   سیاست کنندگان مصر،
های ممهواوتی آن   آموزان  هم کامالً ممهاوتی از شادی دارند و با مکانیزس دهند دانش نشان می

آموزان از طریق ایجاد  دهد که دانش ( نشان می1312کنند. پژوهش اکبرپوران ) را تجربه می
 تهوان  عناصر ظهور و بروز یبرا ی رصم جادیا و مدرسه بر حاکم نظم در گ  ت و شکا،

آموزان شوادی   ی )کارناولیزه شدن مدرسه( یا برقراری روابج دوسمانه با سایر دانشرسا ریغ
های تجربۀ شادی ت لج بور زموان/    کنند. بر اساس این پژوهش، از دیضر مکانیزس را تجربه می

هوای تربیموی و توالش     ومت در برابر آموزهب واهانه آن است، مقا مکان مدرسه و مصر، دل
زند. بر این اساس، در تهان  آموزان را رقم می برای مالکیت خویشمن نیز تجربه شادی دانش
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گیرد و دیضور توایی    آموزان، شادی معنایی کامالً ممهاو  به خود می معنایی و زی می دانش
زان ا وزایش شوادی و نشواط    آموو  مانود. دانوش   برای ارائۀ معنای مورد نظر گهماان باقی ناوی 

زننود اموا    گذاران نیز حر، از ا زایش شادی و نشواط موی   کنند، سیاست مدارس را مطالبه می
اورر نظواس    هر یک تعریف کاماًل ممهواوتی را در سور دارنود. ایون شوکا، ماکون اسوت بوه        

 ها و اقداماتش، م اطبینش را راای ن واهد کرد.  آموزشی تااس شود، چراکه سیاست
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  منابع
 قرآن کریم.

 پرورش. و آموزش (. وزار 1311) پرورش و آموزش در بنیادین تحول اقداس برای 210

نامۀ کارشناسی ارشد،  . پایانآموزی دانش روزمرۀ زندگی در شادی ۀبررسی تجرب(. 1312اکبرپوران، سپیده )

 دانشکدۀ علوس اتمااعی، دانشضاه تهران. 

 .1-14، 1، تربیتدر محیج مدرسه.  (. شادی و نشاط1310، میمرا )یاسینآل

 محادتعهر پوینده(. تهران: چشاه. :، )ممرتمسودای مکالاه، خنده، آزادی( 1310باخمین، می ائیلوویچ )

 (. وزرا  آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش. 1311) ایران اسالمی تاهوری ملی درس ۀبرنام

(. بررسی عوامل مؤثر در شوادابی مودارس.   1317ران، نرگس )تعهری، سید ابراهیم  سیاد ، سید علی  بهاد

 . 31و44(، 2و1)4، های نوین تربیمیاندیشه

 (. وزار  آموزش و پرورش. 1311) مهر ۀدسمورالعال پروژ

 .35- 64، تامعه شناسی کاربردیشناسی اح اسا .  (. تامعه1311ربانی خوارسضانی، علی  کیانپور، م عود )

ناموۀ   . پایوان بررسی عوامول اتماواعی موؤثر بور نشواط، مطالعوۀ مووردی شوهر هاودان         . (1317زمانی، مهدی )

 کارشناسی ارشد، دانشکدۀعلوس اتمااعی، دانشضاه تهران.

، ) (بواقرالعلوس  دانشوضاه  سیاسوی  علووس مثابه نظریه و روش.  (. تحلیل گهماان به1313اصغر ) سلطانی، سید علی

 .153و110(، 21)

(. شوواری عوالی آمووزش و پورورش، شوواری عوالی انقوالد        1310) ش و پورورش سند تحول بنیادین آموز

  رهنضی، وزار  آموزش و پرورش.

آمووزان   (. بررسی میزان شیو  ا  ردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانوش 1310زاده، داود  رصا یانی، حایدراا ) شجاعی

 .  21و32(، 4و3) 2، ب شیتوان. 71-10دانشضاهی شهرسمان کازرون در سال تحصیلی  پ ر مقطع پیش

ر ماری  ووردایس و روش آمووزش    و شناخمی (. مقای ۀ اثرب شی روش1315عابدی، احاد  میزائی، پریوش )

هوای نووین    اندیشوه هوای اصوههان.    آموزان دبیرسومان  های اتمااعی در ا زایش میزان شادی دانش مهار 
 . 51و73(، 4و3)2، تربیمی

(. 1311) ایوران  اسوالمی  تاهووری  در( تربیوت  انووا   هودایت  و دهوی  سوامان  نظری چارچود) تربیت ۀ ل ه

 وزار  آموزش و پرروش. 

(. مطالعۀ عوامل موؤثر بور   1311 ر، محاد  یزدانی، اسااعیل ) کُرُمی نوری، راا  مکری، آذرخش  محادی

 . 3و42 (1) 32، تربیمی علوس و شناسی روان ۀمجلاح اس شادی و بهزی می در دانشجویان دانشضاه تهران. 

نامۀ کارشناسوی ارشود، دانشوکد، علووس اتماواعی،       . پایانشادی ۀدینداری و تجرب(. 1311کوه مانی، نهی ه )

 دانشضاه عالمه طباطبایی.
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. اصوههان  شوهر  در اتماواعی  اح اسوا   و زنودگی  کیهیوت  بوین  ارتبواط  بررسی(. 1315پور، م عود ) کیان

 لوس ان انی، دانشضاه اصههان. نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیا  و ع پایان

های مطالعا  نظری، بنیان نظری تحول راهبردی در نظاس تربیت رسوای و عاوومی    گزارش نهایی تلهیق یا مه
 (. دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش. 1311) .ا.ا .اا، ب ش ن  ت  ل هه تربیت در و و

سووی سیاسوت دموکراتیوک     ژی سوسیالی ومی: بوه  هژموونی و اسومرات  (. 1312مو،، شانمال ) ارن مو الکالئو، 
 ، )ممرتم محاد راایی(. تهران: ثالث.رادیکال

(. 1310) مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظواس تعلویم و تربیوت رسوای عاوومی تاهووری اسوالمی ایوران        

 عالی آموزش و پرورش، شواری عالی انقالد  رهنضی، وزار  آموزش و پرورش. شواری 

(. میوزان شویو  ا  وردگی و تو ثیر شوناخت      1310راا  رسومضارپور، ح ون  توکوار،  رهواد )    محاودنیا، علی

 .1-21، 5، شناسی بالینی مطالعا  روانآموزان.  درمانی بر کاهش آن در بین دانش

. آموزان دخمر از کدهای اخالقی پوشوش در مودارس   بررسی چضونضی خوانش دانش(. 1310مزین،  رشمه )

 ارشد، دانشکدۀ علوس اتمااعی، دانشضاه عالمه طباطبایی. نامۀ کارشناسی  پایان

(. بررسوی واوعیت سوالمت    1313، عباس  خلیلیان، علیراا  اشر ی، مه ا  کیایا بیضی، کامران )م عودزاده

 پزشوکی  علووس  دانشضاه پژوهشی علای مجلۀ. 1311-12آموزان دبیرسمان شهر ساری، سال  روانی دانش
 .74و12(، 45)14، مازندران

(. شووووادی و انوووودوه از دیوووودگاه اسووووالس. قابوووول دسمرسووووی در   1315مصووووباح یووووزدی، محاوووودتقی ) 
http://mesbahyazdi.ir/ node/21.  

(. قابووووووول دسمرسوووووووی در 23(. سووووووویااى شووووووویعیان )1311مصوووووووباح یوووووووزدی، محاووووووودتقی )
http://mesbahyazdi.ir/node/74.   

شناسوی عواطوف تاناتوان ترنور،      های تامعوه  (. بررسی نقادانۀ نظریه1310قدرتی، شهیعه ) اصغر  مقدس، علی

 . 143و166(، 2)22، شناسی کاربردی تامعهتئودور کاپر و ادوارد الور. 

(. 1313منیرپور، نادر  یزداندوسوت، رخ واره  عواطف وحیود، محاودکاظم  دالور، علوی  خ وو ی، هلون )        

 ر واه  نشوریۀ بیرسومانی.  آمووزان د  شناخمی یا میزان شیو  ا  وردگی در دانوش   های تاعیت ارتباط ویژگی
 .111-204(، 14، )اتمااعی

شناخمی در  و (. بررسی میزان شیو  ا  ردگی و اثرب شی درمان ر ماری1311نریاانی، محاد  روشن، رسول )

 .244-254(، 23، )شناسی روان یۀنشرآموزان.  کاهش ا  ردگی دانش

، )ممرتم هوادی تلیلوی(. تهوران:    ل گهمااننظریه و روش در تحلی(. 1311یورگن ن، ماریان   یلیپس، لوئیز )

 نشر نی.
Rojas, Mariano (2005). A Conceptual-Referent Theory of Happiness: Heterogeneity 

and its Consequences. Social Indicators Research, (74) 2, 26l. 
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Abstract 
The current tedious and exhausting conditions of schools make it necessary 
to adopt policies toward increasing happiness and esprit. Providing of a clear 
and common understanding of happiness is a prerequisite for the success of 
such policies. Given the current ambiguity and lack of such an 
understanding, this article concentrates on extracting “meaning/meanings of 
happiness in the semantic structure of the educational System”. For this 
purpose, we have used Laclau and Mouffe’s theoretical basis and frame the 
meaning structure of the education system as a “discourse” in which 
meaning of each signifier is only defined in relation with other signifiers and 
particularly master-signifiers. We gathered our information by analyzing 
existing organizational documents and also by utilizing semi-structured 
interviews. The results indicate that in the semantic system of the education 
system, there are one dominant and two temporary meanings for happiness. 
In the dominant meaning, happiness can both work toward perfection or 
becomes a barrier in front of it. Regarding temporary meanings, one of them 
is about motion and physical activities and the other is about physical 
characteristics of school. None of these meanings is completely 
consolidated. As a consequence, the ruling meaning structure could not 
stabilize any clear and unified meaning for happiness. These ambiguities at 
semantic level lead to confusion and conflicting performances at the policy-
making level.  

Keywords: Happiness, Semantic Structure, Educational System, School, 

Discourse. 
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