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دانشآموزان ،استفاده شده است .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد كه در
كتابها به مؤلفة عاطفة مثبت بيش از مؤلف ة رضايت از زندگي توجه شده است .ضمن اينكه
هر يك از شاخصهاي مؤلفههاي مذكور بهصورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته است و
كتب درسي به يك نسبت مؤلفههاي شادكامي را تحت پوشش قرار ندادهاند .همچنين نتايج

حاصل از مصاحبه نشان ميدهد كه دانشآموزان از محتواي كتابهاي درسي(مقولههاي
ارزشي ،ساختاري ،عاطفي و عاليق) احساس لذت و رضايت داشتند .با اين حال؛ از بين
ِ
كتاب «بخوانيم» بيش از ساير كتب درسي باعث شادكامي دانشآموزان
كتابهاي مذكور
شده است.
كليدواژهها :تحليل محتوا ،كتابهاي درسي ،آموزش ابتدايي ،شادكامي

مقدمه

يكي از نعمات الهي كه خداوند بر انسان عنايت فرموده ،نعمت سالمتي است که يکی از ابعاد
آن ،بُعد روانی میباشد .در همين رابطه اماني و هاديان همداني( )1389عنوان نمودهاند كه؛ امروزه
سالمتي ،رفاه كامل جسمي ،رواني و اجتماعي است و نه فقط نبود بيماري يا ناتواني .ديگارجينو
( )2004مينويسد :سازمان بهداشت جهاني تأكيد زيادي بر شادكامي به عنوان مؤلفة سالمتي دارد (لين،
لين و وو )2010 ،1و مفاهيمي مانند رضايت از خود و زندگي و بهزيستي در تعريف سالمت رواني
از شاخصهاي مورد توجه سازمان بهداشت جهاني 2است كه با عواطف مثبتي مانند لذت ،آرامش،
نشاط و شادي همراه است (اماني و هاديان همداني .)1389 ،به عبارت ديگر؛ آن ويژگي مهم رواني
كه فرد واجد سالمت ميبايست از آن برخوردار باشد احساس بهزيستي يا رضامندي است (مايرز و
داينر .)1995 ،3نظام آموزشي مدرسه نقش بسيار مهمی در شادي و نشاط و ارتقای آن در مراحل دوران
کودکی و باالتر ازآن ايفا میکند و باعث بهبود شخصيت و نگرش دانشآموزان ميشود .در همين
راستا عابدي و ميرزائي ( )1385معتقدند كه؛ شادي و سرزندگي در دانشآموزان سبب ميشود آنها با
رغبت بيشتري در مدرسه حضور يابند و نه تنها در راه تحصيل علم و دانشاندوزي تالش كنند ،بلكه
ارزشهاي مورد توجه مدرسه را بهتر پاس دارند.
از نظر ميرشاه جعفري ،عابدی و دریکوندی()1381؛ شادكامي 4از جلوههاي برجستة هيجانات
مثبت در آدمي است كه از درون افراد و روان آنها سرچشمه ميگيرد و هركس به فراخور خود آن
را تجربه ميكند اما تعريف شادكامي به سادگي تجربة آن نيست .برخي روانشناسان از كلمة بهزيستي
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ذهني 5به جاي كلمة شادكامي استفاده ميكنند و معتقدند بهزيستي ذهني اصطالحي كلي و دربرگيرندة
انواع ارزشيابيهايي است كه فرد از خود و زندگياش بهعمل ميآورد .اين ارزشيابيها مواردي از قبيل
خشنودي از زندگي ،هيجان مثبت و فقدان افسردگي و اضطراب را شامل ميشود و جنبههاي مختلف
آن نيز به شكل شناختها و عواطف است (داينر2002 ،؛ به نقل از يزداني.)1382 ،

شادكامي ،نام علمي ارزيابي افراد از زندگيشان ميباشد (حسين چاري ،عشقان ملک،
ذبیحیدان و کشتکاران .)1389 ،به اعتقاد داينر ( )2005افراد ميتوانند زندگيشان را به صورت
قضاوت كلي (رضايتمندي از زندگي يا احساس خرسندي) يا به صورت ارزيابي از حيطة
خاصي از زندگيشان (ازدواج يا كار) يا احساسات هيجاني اخير خود در رابطه با آنچه برايشان
رخ داده است (هيجانات خوشايند ،كه از ارزيابيهاي مثبت تجربيات فردي ناشي ميشود و
سطوح پايين احساسات ناخوشايند كه از ارزيابيهاي منفي تجربيات فردي ناشي ميشود)
مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند .اين داوري از بيرون بر فرد تحميل نميشود ،بلكه حالتي
دروني است كه از هيجانهاي مثبت تأثير ميپذيرد(مايرز .)2004 ،از ديدگاه روانشناسان دو نوع
شادكامي وجود دارد .نوعي از آن از رهگذر شرايط محسوس زندگي همچون زناشويي ،تحصيل،
شغل ،آسايش و امكانات مالي و رفاهي حاصل ميگردد كه به آن وجه عيني شادكامي ميگويند
و نوع ديگر آن متأثر از حاالت دروني و ادراكات شخصي است كه از آن به شادكامي ذهني يا
احساس شادكامي تعبير ميشود (احمدي ،شفیعی امیری و رضایی.)1389 ،
آرگايل ،مارتین ولو )1995( 6شادكامي را متشكل از سه جزء اساسي عاطفة مثبت ،رضايت
از زندگي و نبود عاطفة منفي ،از جمله افسردگي و اضطراب ،ميدانند .عالوه بر اين آرگايل و
لو( )1990دريافتند كه روابط مثبت با ديگران ،هدفمندبودن زندگي و رشد شخصيتي ،دوست
داشتن ديگران و شناخت مثبت ،تعهد اجتماعي ،خلق مثبت ،احساس كنترل بر زندگي ،سالمت
جسمي ،رضايت از خويشتن و هوشياري رواني نيز از اجزاي اصلي شادكامي هستند .عليرغم
اين تعاريف داينر ( )1999بيان ميكند شادي نشانة فقدان افسردگي نيست ،بلكه نشاندهندة
وجود شماري از حالتهاي شناختي و هيجاني مثبت است (استفن ،الین لی ،هاروود ،لویس و
مککالم.)2004 ، 7
در مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شد ،محققان دريافتند كه شادكامي عامل پديدآورندة منافعي
به مراتب بيش از صرف احساس خوبي داشتن است (سليگمن ،استین ،پارکس و پترسون.)2005 ،8
نتايج پژوهشهاي مايرز ( )2000و پترسون )2000( 9نشان داده است كه شادكامي ميتواند سالمت
رواني و جسماني را بهبود بخشد ،افراد شادكام ،سالمتر و بسيار موفقترند و درگيري و تعهد
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اجتماعي بيشتري دارند .افرادي كه شاد هستند؛ احساس امنيت بيشتري ميكنند ،آسانتر تصميم
ميگيرند ،بيشتر روحية مشاركتي دارند و نسبت به كساني كه با آنها زندگي ميكنند بيشتر احساس
رضايت ميكنند .داينر ( ،)1984جاهودا ( ،)1958تايلور و براون ( )1988نيز در پژوهشهاي خود
به اين مطلب اشاره نمودهاند كه؛ توانايي شادبودن و خشنودي از زندگي ،يكي از مالكهاي انطباقي

و سالمت روان مثبت است (اليوبوميرسكی ،شلدون و اشکاد .)2005 ،10لذا ميتوان گفت شادكامي
دربرگيرندة قوانين مهمي است كه به وسيله تأثير احساسات بر همه ابعاد رفتار انسان و پيشرفت او
(شامل سالمت فيزيكي و رواني ،پيشرفت مهارتي و آموزشي ،صالحيت اجتماعي و ايجاد روابط
مثبت اجتماعي) قابل تشخيص است (بريجز ،مارگی و زاف.)2002 ،11
با توجه به مزاياي شادي ،احمدي و همكاران ( )1389معتقدند كه همة جوامع خواستار شادي،
سعادت و سالمت اعضاي خود هستند و در پي رسيدن به اين خواسته به دنبال عوامل تأثيرگذار
بر آن ميباشند .نودينگز ( )2003بر اين باور است كه؛ شادي بايد هدف مركزي آموزشوپرورش
باشد و در ادامه ميگويد شادي و آموزش ارتباط تنگاتنگي دارند و هدف از آموزش خوب بايد
اين باشد كه بهطور قابل توجهي به شادي فردي و جمعي كمك كند (وارنيك .)2009 ،12در اين
ميان كتابهاي درسي نيز ،از جمله عوامل آموزشي است كه نقشمحوري در هر نظام آموزشي،
باألخص نظام آموزشي ايران ايفا ميكند .در اين راستا ،اين پژوهش قصد دارد محتواي كتابهاي
درسي دورة ابتدايي را براساس مؤلفههاي شادكامي از جمله عاطفه مثبت (خندان بودن و يا تبسم
در برخورد با ديگران ،شوخطبعي و شوخي با ديگران ،انجام تمرينات ورزشي ،تماشاي طبيعت
و چشماندازهاي زيبا و لذت از آن ،رابطه با خدا و دعا و نيايش ،انجام مراسم و مناسك مذهبي)
و رضايت از زندگي (رضايت از زندگي با خانواده ،رضايت از با دوستان بودن ،رضايت از انجام
كار و اميد به آينده) و ميزان و حضور هر يك از اين مفاهيم را در كتابهاي درسي بررسي كند.

پيشينة پژوهش

چكيدههاي روانشناسي از سال  1887تاكنون نشان ميدهد كه اگرچه توجه به هيجانات مثبت
از جمله شادكامي از عهد باستان مورد توجه بشر بوده است؛ اما مطالعات نظري و تجربي (علمي)
نشان ميدهد كه؛ تاريخچة مطالعات شادكامي به سالهاي دهه  1960ميالدي باز ميگردد (آرگايل،
 )1382و تأمل و دقت بيشتر در مطالعات نشان ميدهد تاريخ پژوهشهای مربوط به اين پديده ،در
واقع تاريخ پريشاني 14است ،لذا به دليل ظهور معاني متعدد از واژه شادكامي موانع عديدهاي بر سر
راه توليد تفكر و انديشه در اين مقوله رشد كرده است .البته به نظر ميرسد امروزه به دليل رويآوردن
13
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بسياري از پژوهشها به پديدة شادكامي و كنكاش در اين زمينه ،تا حدي از اين بالتكليفي كاسته
شده و حتي پيشرفتهايي نيز در سطح مفهومي بهدست آمده كه در نهايت به ارائة تعاريف متعددي
از اين واژه منجر شده است (رباني و همكاران1386 ،؛ به نقل از دهقاني .)1390،از نظر سامنر
شادي ،دارا بودن يك نوع خاصي از نگرشها و گرايشات مثبت نسبت به زندگي است كه در آن
شكل كاملي از شناخت و عاطفه وجود دارد(وينهوون .)2006 ،15در تعريفي ديگر؛ اليوبوميرسكي و

همكاران ( )2005شادكامي را تجربة احساس نشاط ،شادي و خوشي و نيز دارا بودن اين احساس
كه فرد زندگي خود را خوب ،با معنا و با ارزش بداند در نظر گرفتهاند .طبق اين تعريف مشخص
ميشود كه شادي يك پديده ذهني و دروني است .به اعتقاد آرگايل و همكاران( )1995شادكامي
سه جزء اساسي دارد كه عبارتند از :عاطفة مثبت ،رضايت از زندگي و فقدان عاطفة منفي .در اين
تعريف آرگايل معتقد است كه خوشي يا سرور جنبة هيجانيِ شادي و رضايت جنبه شناختي آن
است .همچنين آرگايل بر اين باور است كه روابط اجتماعي اثر بسيار زيادي بر شادي دارد (همان).
به طور كلي از جمع بندي تعاريف مختلف درباره شادي ميتوان استنباط كرد كه شادي
داراي سه جزء اساسي عاطفي ،شناختي و اجتماعي است .جزء عاطفي (هيجاني) باعث ميشود
فرد شادكام همواره از نظر خلقي شاد و خوشحال باشد؛ جزء اجتماعي ،گسترش روابط اجتماعي
را به دنبال دارد و جزء شناختي موجب ميگردد فرد شادكام نوعي تفكر و نوعي پردازش
اطالعات ويژه خود داشته باشد و وقايع روزمره را طوري تعبير و تفسير كند كه خوشبيني وي
را به دنبال داشته باشد (اميديان.)1388 ،
در ارتباط با آموزش شادكامي ،مدارس و برنامههاي درسي عاملي پايهاي و مهم محسوب ميشوند.
به باور سليگمن،ارنست ،گیل هام ،ریویچ و کینکینس )2009( 16به سه دليل شادكامي را در مدارس
بايد آموزش داد :به عنوان پادزهري در مقابل افسردگي ،محركي براي افزايش رضايت از زندگي و
نيرويي كمكي براي يادگيري بهتر و تفكر خالقانهتر .عالوه بر اين ،مدارس به داليلي چند ،مكانهايي
بسيار عالي براي آموزشهاي شادكامياند .نخست آنكه ،كودكان زمان زيادي را در مدرسه ميگذرانند
(هافرد و سندبرگ .)2001 ،17به اين ترتيب ،تعامالت روزانه و تجربههاي روزمره با همساالن،
آموزگاران و مربيان و اولياي مدرسه با شادكامي آنها مربوط است .افزون بر اين ،بيشتر والدين و
متخصصان تعليم و تربيت ،ارتقاي صفات مثبت و شادكامي و آسايش رواني را جنبة مهمي از مدرسه
رفتن ميدانند (كوهن .)2006 ،18از آنجاکه برای رسيدن به چنين هدفی بايد از ابتدا آموزشهای الزم
را به افراد داد تا درآينده به اهداف در نظر گرفته شده برسند ،اين امر بايد از همان دورههای آغازين
شروع گردد .در واقع دوره ابتدايي ،دورهای از تحصيل است که اساس دورههای باالتر آموزشی و
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تجربيات قبلي دانشآموزان ميباشد (كيركوود .)2001 ،19آموزش و پرورش دورة ابتدايي كه به نامهاي
تعليمات اجباري ،آموزش همگاني و آموزش عمومي خوانده شده است ،نخستين گامی است که در
جهت آموزش افراد برای زندگی برداشته میشود و هدف آن ،بايد آموزش دانشها و مهارتهايی
باشد که ارزش همگانی دارد و مورد نياز همگان است .فراگرفتن اين قبيل معلومات و کسب اينگونه

مهارتها ،بايد سطح تفاهم افراد را باال ببرد و به حسن روابط اجتماعي كمك كند (احمدي.)1380،
اوكان ،لوی ،کارولی و روهل من )2009( 20در پژوهشي با عنوان «ارتباط بين نمرات تحصيلي
دانش آموزان و تجربه ميزان شادي در آنان» نتيجه ميگيرند كه دانشآموزاني كه پيشرفت تحصيلي
بسيار بااليي دارند به دليل اينكه ارتباط اجتماعي كمتري دارند احساس شادي پايينتري را
تجربه ميكنند و همينطور اين دانشآموزان تحمل ميزان باالتري از استرس را گزارش كردند.
نوردتويت )2009( 21طي مطالعهاي ،به سياست و خطيمشيهاي نظام آموزشوپرورش چين و
اروپا اشاره كرده و يادآور ميشود كه به علت تأكيد بسيار زياد آموزشوپرورش چين بر پيشرفت
فردي ،در مقايسه با اروپا ،اين دانشآموزان احساس اضطراب بيشتري دارند و اين وضعيت
بهخصوص در دانش آموزان با معدل باال مشهودتر است.
در پژوهشي ديگر مانون ،یارچسکی و بارچسکی )2005( 22با بررسي وضعيت شادكامي

دانش آموزان نوجوان دختر و پسر به اين نتيجه رسيد كه تفاوتهاي جنسيتي تأثيري بر شادي و

نشاط ندارد .جعفري ،سیادت و بهادران ( )1386نيز در مطالعهاي تحت عنوان «عوامل مؤثر در
شادابي مدارس» به اين نتيجه رسيد كه عوامل فردي ،آموزشي ،اجتماعي ـ فرهنگي ،كالبدي و

سبك مديريت مشاركتي در شادابي مدارس مؤثر بوده و بين نظرات مديران ،مربيان پرورشي و

مشاوران در اين زمينه تفاوت معناداري مشاهده شد و تنها در زمينة عوامل فردي و سبك مديريت
آمرانه تفاوت معناداري مشاهده نشد.

نجاتي و پارسايي ( )1389در پژوهشي تحت عنوان «بررسي رابطة آگاهي از عواطف (و

ابعاد آن) و شادي (بهزيستي رواني)» به اين نتيجه رسيدند كه آگاهي از عواطف و برخي ابعاد

آن با شادي رابطه دارد .مقايسة اثربخشي روش شناختي ـ رفتاري فوردايس و روش آموزش

مهارتهاي اجتماعي در افزايش ميزان شادي دانشآموزان دبيرستانهاي اصفهان پژوهش ديگري

است كه عابدي و ميرزايي ( )1388انجام دادند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه روش آموزش
مهارتهاي اجتماعي كارآمدتر از روش شادي فوردايس است.

با توجه به پژوهشهای صورت گرفته ،چه داخل و چه خارج از كشور ،به نظر ميرسد
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مطالعات فراواني به بحث شادكامي و سنجش آن ،عوامل مؤثر بر شادكامي و رابطة عوامل مختلف
شخصيتي ،فرهنگي ،اجتماعي و جمعيت شناختي با شادكامي پرداختهاند ولي از آنجا كه؛ به

تحليل محتواي كتابهاي درسي براساس مؤلفههاي شادكامي بهطور خاص توجهي نشده است.

پژوهش حاضر ،هدف خود را بر تحليل محتواي كتابهاي درسي دورة آموزش ابتدايي براساس

مؤلفههاي شادكامي متمرکز ساخته است.

اهداف پژوهش

هدف اصلي :بررسي ميزان توجه به مؤلفههاي شادكامي در كتابهاي درسي دورة ابتدايي
اهداف فرعي:
بررسی ميزان توجه به عاطفة مثبت در کتابهای درسی دورة ابتدايی
بررسی ميزان توجه به رضايت از زندگي در کتابهای درسی دورة ابتدايی

سؤالهاي پژوهش

 .1ميزان توجه به عاطفة مثبت در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .1-1ميزان توجه به خندان بودن و يا تبسم در برخورد با ديگران در محتواي كتب درسي
تا چه حد است؟
 .1-2ميزان توجه به شوخطبعي و شوخي با ديگران در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .1-3ميزان توجه به انجام تمرينات ورزشي در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .1-4ميزان توجه به تماشاي طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و لذت از آن در محتوای کتب
درسی تاچه حد است؟
 .1-5ميزان توجه به رابطة با خدا و دعا و نيايش در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .1-6ميزان توجه به انجام مراسم و مناسك مذهبي در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .2ميزان توجه به رضايت از زندگی در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .1-2ميزان توجه به رضايت از زندگي با خانواده در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .2-2ميزان توجه به رضايت از با دوستان بودن در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .3-2ميزان توجه به رضايت از انجام كار در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
 .4-2ميزان توجه به اميد به آينده در محتوای کتب درسی تا چه حد است؟
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روش پژوهش

اين پژوهش با دو روش كمي و كيفي انجام شده است .در بخش كمي از روش تحليل محتوا
استفاده شد ،واحد تحليل؛ صفحات (متون ،پرسشها ،تمرينها ،تصاوير) بود .همچنين در اين
پژوهش جهت تكميل پژوهش در بخش كيفي ،از مصاحبه نيمه ساختاريافته 27استفاده شده است.

تدوين مؤلفه و شاخصها و متن مصاحبه

از آنجا كه پژوهشی به صورت مستقل به بررسي شادكامي در كتب درسي نپرداخته است،
جهت تدوين مؤلفهها و شاخصها در اين پژوهش ،پس از مطالعه گسترده متون مرتبط در حوزه
شادكامي ،ابتدا مؤلفهها و شاخصهاي مربوط به مفهوم شادكامي براساس ديدگاه نظري آرگايل و
همکاران ( )1995شناسايي شد .عالوه بر اين در تعيين مؤلفهها و شاخصها از مطالعات پژوهشي
داينر ،سا و اویشی ،)1997( 24كار ( ،)2004آيزنك ( ،)1375و ...استفاده شد .لذا در اين پژوهش
دو مؤلفة شادكامي؛ يعني عاطف ه مثبت و رضايت از زندگي در نظر گرفته شد كه هريك از مؤلفهها
طي فرايند شاخصسازي شامل خرده مؤلفههايي ميشوند كه در جدول زير ارائه شدهاند .پس
از مشخصشدن شاخصهاي اندازهگيري مؤلفههاي شادكامي ،اطالعات براساس مدل آنتروپي
شانون (الواني ،آذر و داناییفرد )1388 ،جمعآوري و تجزيه و تحليل شدند و براساس همين
مدل ،ميزان توجه به هر يك از مؤلفههاي شادكامي در كتابهاي درسي دوره ابتدايي بررسي شد.
جدول .1شاخصهاي پژوهش
مفهوم

مؤلفه

شاخص

ميزان توجه به خندان بودن و يا تبسم در برخورد با ديگران
ميزان توجه به شوخ طبعي و شوخي با ديگران

عاطفة مثبت

ميزان توجه به انجام تمرينات ورزشي

ميزان توجه به تماشاي طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و لذت از آن

ميزان توجه به رابطه با خدا و دعا و نيايش

شادكامي

ميزان توجه به انجام مراسم و مناسك مذهبي
ميزان توجه به رضايت از زندگي با خانواده
ميزان توجه به رضايت از با دوستان بودن
رضايت از زندگي

ميزان توجه به رضايت از انجام كار
ميزان توجه به اميد به آينده
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سؤاالت مصاحبه نيز به صورت باز طراحي گرديد و در قالب آن ،جهت تكميل اطالعات،
سعي شده است ،آنچه را كه باعث شادكامي دانشآموزان در ارتباط با موضوعات و محتواي
دروس ميشود بررسي شود .سؤاالت مصاحبه در اين پژوهش عبارتاند از:
وقتي كتاب درسي خود را باز ميكنيد و ميخوانيد و يا تصاويرش را ميبينيد چه احساسي
داريد؟ (آيا كتابهاي درسي را دوست داريد و از خواندن و تماشاي آن لذت ميبريد؟)
كدام كتاب درسي را خيلي دوست داريد و از خواندن و تماشاي آن خيلي خوشحال ميشويد
و لذت ميبريد؟
كدام صفحات كتاب درسي و موضوعات و محتواي آن را خيلي دوست داريد و از خواندن
و تماشاي آن خيلي خوشحال ميشويد و لذت ميبريد؟ چرا؟

جامعةآماري و نمونه

جامعه آماري اين پژوهش در بخش كمي ،كليه كتابهاي درسي دورة ابتدايي ( 36جلد)
درسال تحصيلی 1389-1390در هشت عنوان فارسی (بخوانيم) ،فارسی (بنويسيم) ،علوم،
تعليمات اجتماعی ،هديههای آسمانی ،هديههاي آسماني (كتاب كار) ،قرآن و رياضی میباشد
و نمونه آماری را هفت کتاب با عناوين فارسی (بخوانيم) ،فارسی (بنويسيم) ،علوم ،تعليمات
اجتماعی ،هديههای آسمانی ،هديههاي آسماني(كتاب كار) و قرآن تشكيل ميدهد.
در بخش مصاحبه ،جامعه آماری كل دانش آموزان پايه ابتدايي شهر بابلسر ميباشد كه تعداد
 20نفر از دانش آموزان پايههاي اول تا پنجم با استفاده از شيوة تصادفي و هدفمند( 25گال ،بورگ
و گال )1386 ،انتخاب گرديدند.

تحليل دادهها

براي تحليل محتوا مراحل مختلفي طي ميشود .از جملة اين مراحل ميتوان سه مرحلة عمده
زير را ذكر كرد:
مرحله قبل از تحليل (آمادهسازی و سازماندهی)
بررسی مواد (پيام)
پردازش نتايج (الواني و همكاران.)1388 ،
اين پژوهش بر مرحله سوم تحليل محتوا ،يعنی پردازش دادههای جمعآوری شده از پيام
متمرکز است .در واقع در اين پژوهش ،سعی شده است از روش جديدی که برگرفته از تئوری
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سيستمها است ،برای پردازش نتايج استفاده شود .اين روش كه به روش آنتروپی شانون
معروف است ،نگاهي جديد به بحث پردازش دادهها در مبحث تحليل محتوا ميباشد .آنتروپی
نشاندهنده مقدار عدم اطمينان حاصل از محتوای يک پيام است .به عبارت ديگر ،آنتروپی در
تئوری اطالعات شاخصی است برای اندازهگيری عدم اطمينان که به وسيله يک توزيع احتمال
26

بيان می شود .اين عدم اطمينان به صورت ذيل نوشته ميشود (الواني و همكاران:)1388 ،
m

] } = −k ∑ [Ρi Ln Ρi
i =1

Ε ≈ S {P 1 , P2 ....., Pn

بهطوري كه  Kيك ثابت مثبت است به منظور تأمين O ≤ E ≤ 1
رابطه رياضي فوق با اين فرض كه محتواي يك پيام از نقطهنظر  mپاسخگو در  nمقوله
طبقهبندي شده است ،مورد بحث قرار ميگيرد .براي تشريح الگوريتم روش آنتروپي شانون الزم
ميآيد كه ابتدا پيام برحسب مقولهها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراواني شمارش شود .نتيجه
جدول كلي فراوانيها خواهد شد كه شكل كلي آن در جدول شمارة  2آمده است.
جدول :2فراواني مقولهها برحسب پاسخگو
Xn

...

X2

X1

F1n

...

F12

F11

1

F2n

...

F22

F21

2

...

...

...

...

...

مقوله

Fm2

Fm1

m

Fmn

پاسخگو

براساس دادههاي جدول شمارة  2مراحل الگوريتم به شرح زير بيان ميشود:
در مرحله اول ،ماتريس فراوانیهای جدول فراوانی بايد بهنجار شوند که برای اين کار از
رابطة  1استفاده میشود:
Fij
(رابطه)1
Ρij = m Fij
)(i = 1,2,3,..., m , j = 1,2,..., n

∑
i =1
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در مرحله دوم ،بار اطالعاتی مقوله  jبايد محاسبه شود .بدين منظور از رابطة  2استفاده
ميشود:
(رابطه )2
به طوري كه

)( j = 1,2,..., n

]

[

m

Ε j = −k ∑ Ρij Ln Ρij
i =1

1
Ln m

=k

در مرحله سوم نيز ،با استفاده از بار اطالعاتی مقولهها )  (j=1,2,…nضريب اهميت هر يک
از مقولهها محاسبه میشود .هر مقوله ای که دارای بار اطالعاتی بيشتری باشد بايد از درجه
اهميت ) (Wjبيشتری برخودار باشد که برای محاسبه ضريب اهميت مقولهjام طبق رابطه 3
محاسبه میشود.
Ej
Wj = n
)( j = 1,2,..., n
(رابطه )3
E
∑ j
j =1

 Wjشاخصي است كه ضريب اهميت هر مقوله  jام را در يك پيام با توجه به كل پاسخدهندگان
مشخص ميكند .از طرفي ميتوان با توجه به بردار ،Wمقولههاي حاصل از پيام را رتبهبندي كرد.
جهت تجزيه و تحليل دادهها در بخش كيفي ،از روش تحليل محتواي موضوعي( 27ايزي،28
 )2002استفاده شد .به اين معني كه ،پس از كاوش در دادههاي مصاحبه و شناسايي واحد
تحليل(كلمات و جمالت) ،ابتدا طبقات مربوط به مفهوم شادكامي براساس كدگذاري باز رضايت
و لذت تعيين گرديده است .در مرحله بعد ،پس از جستوجو و كاوش بيشتر در دادهها و يافتن
خرده مقولهها و كدهاي ديگري در درون دادهها ،براي هر مقولهاي عنوان و تعريفي ارائه گرديده
است .و در نهايت پس از نامگذاري و جستوجو در دروندادههاي مصاحبه اعم از اعمال و
احساسات ،تجربههاي درسي و آموزشي و مقايسه و مقابله ،مقولههاي مرتبط به هم در يك دسته
يا طبقه كليتر قرار گرفته است.

يافتهها

در اين پژوهش ،كتابهاي درسي دورة ابتدايي براساس دو مؤلفة شادكامي (عاطفه مثبت و
رضايت از زندگي) ،در قالب  10سؤال ،تحليل كمي شدند .براي اين كار ،ابتدا مجموع فراوانيها
برحسب هر مؤلفه در كتابهاي پنج پايه تهيه شدند (جدول .)3سپس دادههاي جدول ( )3براساس
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مرحله اول روش آنتروپي شانون به صورت دادههاي بهنجار شده درآمدند (جدول .)4در ادامه،
براساس مرحله دوم روش آنتروپي شانون ،مقدار بار اطالعاتي دادههاي جدول ( )4به دست آمد و
سپس براساس مرحله سوم روش آنتروپي شانون ،ضريب اهميت اطالعات بهدست آمده از جداول
فوق نشان داده شد (جدول .)5در نهايت توزيع فراواني مؤلفههاي هدف پژوهش مجددا ً براساس
روش آنتروپي شانون تجزيه و تحليل شد .نتايج به ترتيب در جداول ( )7( ،)6و ( )8آمده است تا
مشخص شود كه بهطور كلي بيشترين ميزان توجه و اهميت به كدام مؤلفه اختصاص دارد.

انجام تمرينات
ورزشي

16

5

0

9

5

13

1

49

رضايت از زندگي

عاطفه مثبت

فارسی

مقولهها

شوخطبعي و يا
شوخي با ديگران

12

4

0

0

0

0

0

16

مؤلفهها
خندان بودن و يا
تبسم در برخورد با
ديگران

فارسی
(بخوانيم)

84

6

5

40

47

21

27

230

عناوین کتب

(بنويسيم)

علوم

هديههاي آسماني

تعليمات اجتماعی

جدول  .3توزيع فراوانی توجه به مؤلفههای شادكامي در کتابهاي دورة ابتدايی
هديههاي
آسماني
(کتاب
کار)

قرآن

جمع
کل

تماشاي طبيعت و
چشماندازهاي زيبا و
لذت از آن

31

3

1

2

5

1

3

46

رابطه با خدا و دعا و
نيايش

57

14

4

0

60

19

80

234

انجام مراسم و
مناسك مذهبي

18

3

17

1

25

16

12

92

رضايت از زندگي با
خانواده
رضايت از با دوستان
بودن

21

4

5

3

7

11

10

61

21

5

0

12

16

12

6

72

رضايت از انجام كار

67

17

7

58

20

23

22

214

اميد به آينده

3

0

0

0

5

2

1

11
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جدول فوق نشان ميدهد كه از مجموع  3467صفحه ازكتابهاي دورة ابتدايي 230 ،صفحه به
شاخص ميزان توجه خندانبودن و تبسم در برخورد با ديگران 16 ،صفحه به ميزان توجه به شوخطبعي
و شوخي با ديگران 49 ،صفحه به انجام تمرينات ورزشي 46 ،صفحه به تماشاي طبيعت و چشم
اندازهاي زيبا و لذت از آن 234 ،صفحه به رابطه با خدا و دعا و نيايش 92 ،صفحه به انجام مراسم و
مناسك مذهبي 61 ،صفحه به رضايت از زندگي با خانواده 72 ،صفحه به رضايت از با دوستان بودن،
 214صفحه به رضايت از انجام كار و  11صفحه به اميد به آينده توجه شده است .بهطوركلي بيشترين
ميزان توجه به رابطه با خدا و دعا و نيايش و خندان بودن و تبسم در برخورد با ديگران و كمترين ميزان
توجه مربوط به اميد به آينده و شوخطبعي و شوخي با ديگران ميباشد.

رضايت از زندگي

عاطفه مثبت

مقولهها

فارسی

(بخوانيم)

فارسی
(بنويسيم)

تعليمات اجتماعی

مؤلفهها

علوم

عناوین کتب

هديههاي
آسماني

جدول .4دادههاي بهنجار شده جدول( )3در كتابهاي دورة ابتدايي
هديههاي
آسماني
(کتاب کار)

قرآن

خندان بودن و يا
تبسم در برخورد با
ديگران

0/365

0/026

0/021

0/173

0/204

0/091

0/117

شوخ طبعي و يا
شوخي با ديگران

0/75

0/25

0

0

0

0

0

انجام تمرينات
ورزشي

0/326

0/102

0

0/183

0/102

0/265

0/020

تماشاي طبيعت و
چشم اندازهاي زيبا
و لذت از آن

0/673

0/065

0/021

0/043

0/108

0/021

0/065

0/243

0/059

0/017

0

0/256

0/081

0/341

0/195

0/032

0/184

0/010

0/271

0/173

0/130

0/344

0/065

0/081

0/049

0/114

0/180

0/163

0/291

0/069

0

0/166

0/222

0/166

0/083

رضايت از انجام كار

0/313

0/079

0/032

0/271

0/093

0/107

0/102

اميد به آينده

0/272

0

0

0

0/454

0/181

0/090

رابطه با خدا و دعا
و نيايش
انجام مراسم و
مناسك مذهبي
رضايت از زندگي با
خانواده
رضايت از با دوستان
بودن
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جدول  .5مقادير بار اطالعاتي و ضريب اهميت مؤلفههاي شادكامي در كتابهاي درسي دوره ابتدايي

خندان بودن و تبسم در
برخورد با ديگران

شوخ طبعي و شوخي با ديگران

انجام تمرينات ورزشي

تماشاي طبيعت و چشم
اندازهاي زيبا و لذت از آن

رابطه با خدا و دعا و نيايش

انجام مراسم و مناسك مذهبي

رضايت از زندگي با خانواده

رضايت از با دوستان بودن

رضايت از انجام مطلوب كار

عاطفه مثبت

اميد به آينده

رضايت از زندگي

 EJمقداربار
اطالعاتي

0/835

0/334

0/459

0/457

0/838

0/790

0/750

0/768

0/816

0/332

 Wjضريب
اهميت

0/130

0/053

0/072

0/071

0/131

0/123

0/117

0/120

0/121

0/052

جدول ( )5نشان ميدهد که بيشترين ميزان بار اطالعاتي و ضريب اهميت در همة صفحات
كتابهاي دورة ابتدايي ،به شاخص رابطه با خدا و دعا و نيايش وخندان بودن و تبسم در برخورد
با ديگران و كمترين ميزان بار اطالعاتي و ضريب اهميت به شاخص اميد نسبت به آينده و شوخ
طبعي و شوخي با ديگران مربوط است.
جدول  .6توزيع فراواني مؤلفههاي شادكامي در كتابهاي درسي دوره ابتدايي
مؤلفه

عاطفه مثبت

رضايت از زندگي

فارسی(بخوانيم)

218

112

فارسی(بنويسيم)

35

26

تعليمات اجتماعي

27

12

علوم

52

73

هديه های آسمانی (اصلي)

142

48

هديه هاي آسماني (كار)

70

84

قرآن

123

39

جمع كل

1090

358

پاسخگو
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جدول ( )6نشان ميدهد كه در همة صفحات ( )3467كتابهاي دورة ابتدايي ،بيشترين توجه به
مؤلف ه عاطفه مثبت و كمترين توجه به مؤلفه رضايت از زندگي شده است .جدول  6و  7نشان ميدهند
كه بيشترين توجه به مؤلف ه عاطفه مثبت در صفحات كتابهاي فارسي (بخوانيم) و كمترين توجه در
كتابهاي تعليمات اجتماعي ميباشد .درارتباط با مؤلفه رضايت از زندگي بيشترين توجه در كتابهاي
فارسي (بخوانيم) و كمترين ميزان توجه در كتابهاي تعليمات اجتماعي ميباشد.

جدول  .7دادههاي بهنجارشده مؤلفههاي شادكامي در كتابهاي درسي دوره ابتدايي
مؤلفه
عاطفه مثبت

رضايت از زندگي

پاسخگو
فارسی(بخوانيم)

0/2

0/312

فارسی(بنويسيم)

0/032

0/072

تعليمات اجتماعي

0/024

0/033

علوم

0/047

0/203

هديه های آسمانی (اصلي)

0/118

0/134

هديه هاي آسماني(كار)

0/064

0/134

قرآن

0/112

0/108

جدول  .8مقادير بار اطالعاتي و ضريب اهميت مؤلفههاي شادكامي در كتابهاي درسي دوره ابتدايي
مؤلفه

عاطفه مثبت

رضايت از زندگي

مقداربار اطالعاتي)(EJ

0/701

0/378

ضريب اهميت )(WJ

0/704

0/295

جدول ( )8نشان میدهد که در همة صفحات کتابهاي دورة ابتدايي ،بيشترين ميزان بار
اطالعاتي و ضريب اهميت مربوط به مؤلفة عاطفه مثبت و كمترين ميزان بار اطالعاتي و ضريب
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اهميت مربوط به مؤلفة رضايت از زندگي مربوط است.
در بخش دوم مصاحبه؛ طی سؤاالت باز پاسخی ابتدا از دانشآموزان خواسته شد تا بگويند
وقتي كتاب درسيشان را باز ميكنند و ميخوانند و يا تصاويرش را ميبينند چه احساسي دارند؟
(آيا كتابهاي درسيشان را دوست دارند و از خواندن و تماشاي آنها لذت ميبرند؟) نتايج
نشانگر آن بود که؛  20دانشآموز مورد مصاحبه ،احساس مثبتي نسبت به كتابهاي درسي داشتند.
براي مثال مصاحبه شونده پسر پايه اول ميگويد :كتابام را دوست دارم و مصاحبه شونده دختر پايه
چهارم ميگويد :احساس خوبي دارم ،مطالب خوبي تو كتابا داره راضيام .در ادامه از دانشآموزان
خواسته شد تا بگويند كدام كتاب درسي را خيلي دوست دارند و از خواندن و تماشاي آن خيلي
خوشحال ميشوند و لذت ميبرند؟ نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه؛ اكثر دانشآموزان عنوان نمودند
كه از بين كتابهاي مذكور كتاب بخوانيم بيش از ساير كتب درسي باعث شادكامي دانشآموزان
ميشود .براي مثال ،مصاحبه شونده پسر پايه اول ميگويد« :من وقتي كتاب بخوانيم را باز ميكنم
خيلي خوشحال ميشم چون خيلي كتاب جالبيه عكساي قشنگ داره چيزاي خوب داره درباره اماما
داره خيلي چيزا ياد ميگيرم و خوشحال ميشم »...و در نهايت از دانشآموزان خواسته شد كدام
صفحات كتاب درسي و موضوعات و محتواي آن را خيلي دوست دارند و از خواندن و تماشاي
آن خيلي لذت ميبرند؟ چرا؟ در پاسخ به اين سؤال ،نتايج حاصل از دادههای کيفی (مصاحبه) ،با
استناد به نقل قولها مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج حاصل از نقلقولها با توجه به جدول 9
و  ،10نشان ميدهد که؛ آنچه باعث شادكامي دانشآموزان ميشود مقولههاي ساختاري (موضوعي
و تصويري كتاب) ،ارزشي (اخالق نيكو ،مليت ،دين) ،عاطفي (خانواده و دوستان) ،عاليق (عالقه
به تفريح و طبيعت ،كار و فعاليت و مدرسه) ميباشد .براي مثال :مصاحبه شونده پسر پايه اول

ميگويد« :كتاب بخوانيم بازي ،بازي ،تماشا دوست دارم چون وقتي توپبازي ميكنم و با دوستام
بازي ميكنم خيلي خوشحال ميشم .بهبه ،بهبه ،چه زيبا خيلي دوست دارم چون وقتي با خانوادهام
مسافرت ميرم خوشحال ميشم .اين صفحه (در مسجد محله) رو دوست دارم چون نماز خوندن
را دوست دارم .عيد را دوست دارم .من از درس تاب خيلي خوشم مياد چون دارن ورزش ميكنن
من ورزش كردن را خيلي دوست دارم .درس ورزش هم خيلي دوست دارم چون وقتي ورزش
ميكنم خوشحال ميشم .مبارزه با ظلم و بدي درباره اماما و عيد مبعثه وقتي درباره اماما ميخونم
خوشحال ميشم» .مصاحبه شونده پسر پايه سوم ميگويد« :آزمايشهاي كتاب علوم دوست دارم و
لذت ميبرم چون آزمايشهاي زيادي ميكنيم و به نتيجههاي جالبي ميرسيم و چيزاي زيادي ياد
ميگيريم .اين درس كتاب بخوانيم درباره نماز خوندن هست من نماز دوست دارم ،نماز ميخونم
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خوشحال ميشم .داستان نان تازه دوست دارم درباره حضرت فاطمه هست .اين درس درباره
آفريدههاي خدا و اماماست دوست دارم ميخونم خوشحال ميشم» .مصاحبهشونده دختر پايه پنجم
نيز ميگويد« :از درس تاريخچه زمين خوشم مياد چون ياد ميگيريم قبل از ما چه موجوداتي زندگي
ميكردن.جانداران ساده خيلي جالبه چون دنياي جانداران زير ذرهبيني دنياي بسيار وسيعيه و آدم
نميتونه به راحتي ببينه چطوري عمل ميكنن دربارة موجودات كوچكتر از خودمونه و از خوندن
آن لذت ميبريم .از انسان و محيطزيست خوشم مياد واسه اينكه ياد ميگيريم چطوري زندگي
ميكنيم و ياد ميگيريم جانوران اطراف ما چطوري ميتونن تو طبيعت اطراف ما زندگي كنن .از
آزمايش كنيد همه فصلها هم خوشم مياد .چون چيزاي جديدي ياد ميگيرم».
جدول  .9جدول كدگذاري باز رضايت و لذت در مصاحبه با دانش آموزان
خرده مقولهها

مقولهها
ساختار

موضوعات جالب-كسب اطالعات -يادگيري -تصاوير زيبا

اخالق نيكو
رسم و رسوم و
نمادهاي ملي

انجام كار خوب -نوعدوستي -محبت به ديگران -شوخطبعي

دين و عبادت
عاطفه
تفريح

طبيعت
كار و فعاليت عملي
و فكري
مدرسه

عيد نوروز -پرچم كشور -ايرانگردي -آشنايي با اسطورههاي ملي
نماز خواندن -قرآن خواندن -دعا كردن -با خدا حرف زدن -زيارت كردن -نيايش-
شكرگذاري -جشن تكليف -عيد مبعث -زندگينامه امامان -داستانهاي قرآني -پيام
هاي قرآني
پدر و مادر -خواهر و برادر -دوستان  -خانواده
بازار رفتن -ورزش كردن -كوهنوردي -بازي -مسافرت -گردش رفتن -پارك رفتن
مناظر طبيعي -فصلهاي سال -باغوحش
انجام آزمايش -انجام كار – شركت در تصميمگيري -فكر كردن
عالقه به مدرسه

جدول  :10جدول مقولهبندي كلي مفاهيم شادكامي در مصاحبه با دانشآموزان
جدول  .10كدگذاري محوري رضايت و لذت
ارزشها

ساختار

عاليق

عاطفه

موضوعي و
محتوايي

صوري

ملي

ديني

اخالقي

خانواده

دوستان

تفريح

طبيعت

كار و فعاليت
عملي و فكري

مدرسه
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بحث و نتيجهگيري

با مطرح شدن روزافزون اهميت شادكامي در سالمت روان و تقويت قواي رواني انسان براي
مقابله با پيچيدگيها و مشكالت دنياي امروز ،توجه محققان و انديشمندان و حتي عوام نسبت
به آن بيشتر شده است .در اين ميان شادكامي دانشآموزان ،كه از اصليترين سرمايههاي هر
جامعهاي محسوب ميشوند ،طبع ًا اهميت مضاعفي مييابد .از اين رو در كتابهاي درسي بيش
از پيش بايد به مؤلفههاي شادكامي كه ميتواند موارد گوناگوني را در بر گيرد ،پرداخته شود.
در خالل تحليل محتوای کتابهای درسی دورة آموزش ابتدايی پايههای (اول ،دوم ،سوم،
چهارم و پنجم) از مجموع  3467صفحه ،در مجموع  1448مورد فراوانی در رابطه با مفاهيم
شادكامي مشاهده گرديد .اين فراوانیها در دو مفهوم کلی؛ عاطفة مثبت (خندان بودن و يا تبسم
در برخورد با ديگران ،شوخطبعي و شوخي با ديگران ،انجام تمرينات ورزشي ،تماشاي طبيعت
و چشماندازهاي زيبا و لذت از آن ،رابطه با خدا و دعا و نيايش ،انجام مراسم و مناسك مذهبي)
و رضايت از زندگي (رضايت از زندگي با خانواده ،رضايت از با دوستان بودن ،رضايت از انجام
كار ،اميد به آينده) توزيع شدهاند.
نتايج سؤال اول پژوهش نشان ميدهد كه از مجموع  1448مورد فراوانی بهدست آمده 1090
مورد فراوانی به مؤلفه عاطفة مثبت تعلق داشته است .ضريب اهميت بهدست آمده نيز 0/704
ميباشد .همانطور كه يافتههای حاصله از فراوانی مؤلفهها نشان میدهد ،شاخصهاي عاطفة
مثبت از توزيع نرمال برخوردار نيستند .در حالیکه به شاخص ميزان توجه به رابطه با خدا و دعا
و نيايش و شاخص خندان بودن و يا تبسم در برخورد با ديگران نسبت به شاخص ميزان توجه
به شوخطبعي و شوخي با ديگران توجه بيشتری شده است .از بين شاخصهاي عاطفة مثبت؛
بيشترين ميزان فراوانی و ضريب اهميت به شاخص ميزان توجه به رابطه با خدا و دعا و نيايش
با  234مورد فراوانی و ضريب اهميت  0/131و خندان بودن و يا تبسم در برخورد با ديگران با
 230مورد فراواني و ضريب اهميت  0/130تعلق داشته و شاخص ميزان توجه به شوخطبعي و
شوخي با ديگران با  16فراوانی و ضريب اهميت  0/053داراي كمترين ميزان فراواني و ضريب
اهميت ميباشد .عالوه بر اين ،يافتههای حاصل از شاخصهای ديگر عاطفه مثبت نشان ميدهد
كه ،ميزان توجه به شاخص انجام تمرينات ورزشي  49فراوانی و ضريب اهميت  ،0/072تماشاي
طبيعت و چشماندازهاي زيبا و لذت از آن  46فراوانی و ضريب اهميت  ،0/071انجام مراسم
و مناسك مذهبي  92فراوانی و ضريب اهميت  0/123میباشد .همچنين فراوانی بهدست آمده،
در بين کتب درسی نيز از توزيع نرمال برخوردار نيست .بهطوری که بيشترين ميزان فراوانی در
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ارتباط با شاخص رابطه با خدا و دعا و نيايش متعلق به كتاب قرآن با  80فراواني و كمترين ميزان
فراواني صفر مربوط به كتاب علوم ميباشد و در ارتباط با شاخص خندان بودن و يا تبسم در
برخورد با ديگران بيشترين ميزان فراوانی متعلق به كتاب فارسي بخوانيم با  84فراواني و كمترين
ميزان فراواني  ،5مربوط به كتاب تعليمات اجتماعي ميباشد .بيشترين ميزان فراوانی مربوط

به شاخص شوخطبعي و شوخي با ديگران با  12فراواني مربوط به كتاب فارسي (بخوانيم) و
كمترين ميزان آن با صفر در كتب تعليمات اجتماعي ،علوم ،هديههاي آسماني (اصلي) ،هديههاي
آسماني (كتاب كار) و قرآن مشاهده ميشود.
نتايج مربوط به سؤال دوم پژوهش حاكي از آن است كه از مجموع  1448فراوانی بهدست
آمده؛  358مورد فراوانی به رضايت از زندگي تعلق داشته است .ضريب اهميت بهدست آمده
نيز برابر با  0/295میباشد .همچنين يافتههای حاصله از فراوانی شاخصها نشان میدهد که
شاخصهاي رضايت از زندگي نيز از توزيع نرمال برخوردار نيستند .بهطوری که به شاخص
رضايت از انجام كار نسبت به اميد به آينده توجه بيشتري شده است .رضايت از انجام كار با
 214مورد فراواني و ضريب اهميت  0/121بيشترين ميزان فراواني و ضريب اهميت را نسبت
به شاخصهای ديگر رضايت از زندگي ،يعني؛ احساس اميد نسبت به آينده با  11مورد فراواني
و ضريب اهميت  0/332و همچنين شاخص رضايت از زندگي با خانواده  61فراوانی و ضريب
اهميت  ،0/117رضايت از با دوستان بودن  72فراوانی و ضريب اهميت  0/120دارا بوده است
همچنين طبق فراوانی بهدست آمده ،در بين کتب درسی نيز از حالت توازن برخوردار نمیباشد.
بهطوريکه بيشترين ميزان فراوانی در ارتباط با شاخص رضايت از انجام كار متعلق به کتاب
فارسي (بخوانيم) در مجموع با  67مورد فراوانی و کمترين ميزان فراوانی  7به كتاب تعليمات
اجتماعي تعلق دارد .در ارتباط با شاخص اميد به آينده نيز بايد بيان نمود كه بيشترين ميزان
فراواني را ميتوان دركتاب هديههاي آسماني (اصلي) با فراواني  5مشاهده نمود و كمترين ميزان
فراواني مربوط به كتب فارسي (بنويسيم) ،تعليمات اجتماعي و علوم ميباشد.
روي همرفته؛ يافتههای بهدست آمده از تحليلها نشان میدهد که به مؤلفههاي شادكامي در
كتابهاي درسي توجه شده است ،اما با توجه به حجم كتاب و ضرورت شادكامي در كتابهاي
درسي؛ توجهنمودن بيشتر به اين مؤلفهها و شاخصها و لحاظ نمودن آنها در كتب درسي
ميتواند نقش مهمي در پرورش انسانهاي سالم و با نشاط ايفا نمايد .چنانچه به اعتقاد آرگايل
( )1383وضعيتهاي اجتماعي نابسامان ،ماللآور و پراضطراب يكي از عوامل اصلي توقف
استعدادها و باروري خرد و انديشه در يك جامعه است كه ميتواند روابط فرد با اجتماع را مختل

160

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،44سال یازدهم ،زمستان1391

نموده ،به تدريج نيروي انساني را ضعيف كرده ،قواي جسمي و فكري را فرسوده و انسانها را
براي قبول ضعف و ناتواني كه مغاير با توسعه و تعالي است ،آماده سازد.
در تبيين يافتهها ميتوان گفت كه با توجه به اهميت مفهوم شادي كه هر فردي در زندگي
روزمره خود به شكلي آن را تجربه ميكند ،بررسي و شناخت مسائلي كه ميتوانند با شادكامي

مرتبط باشند ،مفيد ميباشد (نجاتي و پارسايي .)1389 ،جعفري و همكاران ( )1386در مطالعات
خود نشان دادند ،عوامل فردي ،آموزشي ،اجتماعي ـ فرهنگي ،كالبدي و سبك مديريت مشاركتي
در شادابي مدارس مؤثر بوده است و فرانك (1997؛ به نقل از نجاتي و پارسايي )1389 ،نيز
در ارتباط با تأثير عاطفة مثبت بر شادكامي عنوان نموده است كه؛ هر چه فرد از عاطفة مثبت
باالتري برخوردار باشد با آگاهي از تأثير عواطف بر جسم و روح خود كنترل بهتري را اعمال
ميكند و ميتواند از عواطف خويش به منظور دستيابي به تجربيات مثبت استفاده كند .لذا بايد
به شاخصهای عاطفه مثبت توجه فراوانی نمود.
همچنين نتايج مطالعات متنوعي حاكي از ارتباط گسترده رضايت از زندگي با تعدادي از
رفتارها و حاالت روان شناختي مهم از جمله افسردگي (لوينسون و همكاران  ،)1991 ،عزتنفس
(آريندل و همكاران )1999 ،و اميد (چانگ )2003 ،است (ناطقيان و مالزاده .)1387 ،لذا با لحاظ
نمودن مقولههايي كه در كتابهاي درسي به عنوان يكي از عوامل آموزشي ،سبب احساس لذت
و رضايت و در نتيجه شادكامي دانشآموز ميشود ميتوان به شادكامي دانشآموزان كمك شايان
توجهاي نمود .عالوه بر اين نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه؛ بين ميزان توجه به هر يک از مؤلفهها
و شاخصهاي شادكامي نيز تفاوت وجود دارد و پيشنهاد ميشود در تهيه و تدوين كتابهاي
درسي به اين مسئله مهم توجه شود و همخواني كتابهاي درسي دورة آموزش ابتدايي نيز ،از
نظر توجه به مؤلفهها و شاخصهاي شادكامي كم است .به طوريكه از بين كتابهاي مذكور
كتاب بخوانيم بيش از ساير كتب درسي باعث شادكامي دانشآموزان ميشود .در تبيين نتايج به
نظر ميرسد از ميان كتابهاي درسي تنها كتاب بخوانيم به عنوان نوعي كتاب تركيبي به همه
مؤلفهها و شاخصهاي شادكامي توجه نموده است و كتابهاي ديگر به صورت تجزيهاي به
برخي محتواها پرداختند .بهطور کلی میتوان بيان نمود که يافتههای پژوهش در راستای ديدگاه
آرگايل و همكاران میباشد .بهطوري كه نتايج يافتهها نشان داد دانشآموزان از مقوالتي احساس
شادكامي مينمودند كه احساس لذت و رضايت ميكردند و كتابهايي كه داراي بيشترين ميزان
مؤلفه و شاخصهاي فوق بودهاند سبب شادكامي بيشتري در دانشآموزان شدهاند.
در انتها بايد خاطر نشان ساخت که؛ شاد بودن مسئلهاي است كه ضرورت و نياز دنياي
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امروز است ،چون انسانهاي غمگين ،افسرده و مأيوس نمي توانند خود را كنترل كنند و به
خودباوري برسند و ويژگيهاي مثبت و توانمنديهاي خود را بروز دهند ،لذا شاد بودن نيروي
محركهاي است كه باعث انگيزه و حركت ميشود و انسان را در مسئوليت پذيرفتن و تالش
براي موفقيت فعال ميسازد (صيفوري و فالحتي .)1390 ،از آنجايي كه دورة آموزش ابتدايي
اساس دورههاي باالتر و تجارب دانش آموزان است كتابهاي درسي در صورت مرتبط بودن
با نيازهاي دانشآموزان ،برانگيزاننده ،سودمند و مؤثر خواهد بود و با يادگيري هميشگي همراه
خواهد بود .در اين راستا كتابهاي درسي بايد پاسخگوي نيازهاي عاطفي ،اجتماعي و ارضاي
حس كنجكاوي دانشآموزان بوده و امكان شناخت الزم از خود ،دنياي پيرامون ،ارزشها را
به آنها بدهد و در آنها اميد و آرامش و شادكامي ايجاد كند .لذا با توجه به اينكه شادكامي
يك ويژگي ارتقاپذير است ،با اعمال روشهاي مداخلهاي (مؤلفه و شاخصهاي شادكامي در
كتابهاي درسي) ،شادكامي و متعاقب ًا موفقيت تحصيلي افزايش خواهد يافت .بنابراين پيشنهاد
ميگردد كه ،با توجه به اهميت خاصي كه مفهوم شادكامي دارد ،در ساير مقاطع تحصيلي از حيث
پرداختن به شادكامي با توجه به اين مؤلفهها و مؤلفههاي ديگر تحليل محتوا صورت گيرد .و از
آنجا كه معلمان و ساير دستاندركاران آموزشوپرورش عوامل اصلي و مؤثر بر فرايند آموزش
بهشمار ميآيند ،پيشنهاد ميشود در زمينه ضرورت آشنايي و آموزش آنها با مؤلفههاي شادكامي
پژوهشهاي ديگري انجام شود.

منابع
آرگايل ،مايكل .)1382( .روان شناسي شادي (ترجمه مسعود گوهري اناركي ،حميد طاهر نشاط دوست ،حسن
پاالهنگ و فاطمه بهرامي) .اصفهان :جهاد دانشگاهي.
آيزنك ،مايل .)1375( .روانشناسي شادي (ترجمه محمد فيروزبخت و خليل بيگي) .تهران :بدر.
احمدی ،پروين .)1380( .طراحی الگوی برنامه درسی تلفيقی و مقايسه آن با برنامههای درسی موجود دوره ابتدايی در نظام
آموزشی ايران( ،پاياننامه دکترای برنامهريزی درسی) .دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
احمدي ،تيمور؛ شفيعي اميري ،مجيد و رضايي ،آمنه 21 ،1389( .و  22مهرماه) .بررسي رابطه خوشبيني با شادكامي
در دانشجويان .اولين همايش كشوري دانشجويي عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،تهران.
الواني ،سيد مهدي؛ آذر ،عادل و دانايي فرد ،حسن .)1388( .روششناسي پژوهش كيفي در مديريت :رويكردي جامع.
تهران :اشراقي.
اماني ،رزيتا و هاديان همداني ،رژيتا .)1389( .بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش ميزان شادي
دانشجويان .مجموعه مقاالت چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان .بازيابي شده از
www.msrt.ir/sites/iransco/Lists/List5/.../11/11.

162

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،44سال یازدهم ،زمستان1391

اميديان ،مرتضي .)1388( .بررسي وضعيت سالمت عمومي و شادكامي در دانشجويان دانشگاه يزد  .مطالعات

تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي.101-116 ،)1(10 ،
جعفري ،سيد ابراهيم؛ سيادت ،سيد علي و بهادران ،نرگس .)1387( .بررسي عوامل مؤثر در شادابي مدارس.
انديشه هاي نوين تربيتي 1(4 ،و .31-44 ،)2
حسين چاري ،مسعود؛ عشقان ملك ،وحيدرضا؛ ذبيحي دان ،سحر و كشتكاران ،كتايون 21 ،1389( .و  22مهرماه).
پيش بيني شادي براساس مولفه هاي هوش معنوي .اولين همايش كشوري دانشجويي عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت،
تهران.
دهقاني ،حميد .)1390( .شادي و مشاركت (پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي) .دانشگاه مازندران ،بابلسر.
صيفوري ،ويدا و فالحتي ،علي .)1390( .بررسي اهميت و ضرورت شادي و از ديدگاه قرآن ،روايات و تعاليم
ديني .فرهنگ در دانشگاه اسالمي..84-110 ،)2(15 ،
گال ،مرديت؛ بورگ ،والتر و گال ،جويس .)1386( .روش پژوهش کمی وکيفی در علوم تربيتی و روان شناسی (ترجمه
احمد رضا نصر و همکاران) .تهران :سمت و شهيد بهشتی.
عابدي ،احمد و ميرزائي ،پريوش .)1385( .مقايسه ي اثربخشي روش شناختي-رفتاري فوردايس و روش آموزش
مهارت هاي اجتماعي در افزايش ميزان شادي دانش آموزان دبيرستان هاي اصفهان .انديشه نوين تربيتي 3(2 ،و ،)4
.59-71
ميرشاه جعفري ،ابراهيم؛ عابدي ،محمدرضا و دريكوندي ،هدايت اهلل .)1381( .شادماني و عوامل مؤثر بر آن،
تازه هاي علوم شناختي.50-58 ،)3(4 ،
ناطقيان ،سمانه و مالزاده ،جواد .)1387( .رضايت از زندگي و شادكامي در دانشجويان فرزند جانباز در دانشگاه
شيراز .نويد شاهد ،پايگاه اطالع رساني فرهنگ ايثار و شهادت.
نجاتي ،عصمت و پارسايي ،عين اله 21 ،1389( .و  22مهرماه) .بررسي رابطه ي آگاهي از عواطف(و ابعاد آن) و
شادي(بهزيستي رواني) .اولين همايش كشوري دانشجويي عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،تهران.
يزداني ،فضالله .)1382( .بررسي رابطه بين نگرش ديني ،سبك هاي مقابلهاي و شادكامي در دانشآموزان دختر و
پسر دبيرستان هاي اصفهان در سال تحصيلي  . 81-82مجله علوم انساني.65-84 ،)49(12 ،
-Argyle,M ,& Lu, L(1990).The happiness of extraverts, Personality and Individual
Differences,11(5), 1011–1017.
Argyle, M, Martin, M, & Lu, L(1995). Testing for stress and happiness: the rol of social and
cognitive factor, stress and emotion, 10(9), 173-187.
Bridges, L. J., Margie, N. G., & Zaff, J. F. (2002). Background for community Level work
on emotional well – being in Adolescence: Reviewing the Literature on Contributing Factors.
Retrieved from http:///www.Childrends.org/files/Kemotional.pdf Brown, J.
Car, A(2004). Positive Psychology, The science of happiness and human strengths. New
York: BrunnerRoutledge Let.
Cohen, J(2006). Social, emotional, ethical and academic education: creating a climate for
learning, participation in democracy and well-being, Harvard Educational Review, 176(8),
201-237.
Diener, E(2005) ,Frequently asked questions about subjective wellbing (Happiness and life
satisfaction) ,Aprimer for reporters and new comers, 20(8), 441-453 . Retrieved from http:www.

163

تحليل محتواي كتابهاي درسي دورة آموزش ابتدايي براساس مؤلفههاي شادكامي

psych. uiuc.ediener/fag.htm.
Diener, E. Suh, E. & Oishi, S (1997). Recent findings on subjective well-being. Journal of
clinical Psychology, 61(33), 27-56.
Ezzy, D(2002). Qualitative analysis, London: Routledge.
Hofferth, S.I, Sandberg, J.F(2001). How American children spend their time, Journal of
Marriage and the Family, 163(9), 295-308.
Kirkwood.T2001( ). Our Global Age Requires Global Education: Clarifying Definitional
Ambiguties, The Social Studies,12(8), 10-14.
Lin, JinDing. Lin, Pei-Ying & Wu, Chia-Ling. (2010). Wellbeing perception of institutional
caregivers working for people with disabilities: Use of Subjective Happiness Scale and
Satisfaction with Life Scale analyses, Research in Developmental Disabilities, 31(12), 10831090.
Lyubomirsky, S.Sheldon, K. M. & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture
of sustainable change. Review of General Psychology, 9(8), 111-131.
Manon, A.E, Yarcheski, A, Yarcheski, T, J(2005). Happiness as Related to Gender and Health
in early adolescents. Clinical Nursing Research, 14(2), 175-190.
Myers, D.G & Diener, E(1995). Who is happy? , Psychological sciences, 6, 10-19.
Myers, D (2000).The friends and faith of happy people, American Psychologist, 55(1), 56-57.
Myers, D. G(2004). Happiness. Excerpted from Psychology,7th edition, New York: Worth
Publishers.
Nordtoyt,B,H(2009) Western and Chinese development discourses: Education, growth and
sustainability” International Journal of Educational Development, 29(2), 157-165.
Okun. R, Levy. P, Karoly. L & Ruehlman. B(2009). Dispositional happiness and college
student GPA:Unpacking a null relation, Journal of Research in Personality,43(4), 711-715.
Peterson,C(2000). The future of optimisn. American Psychologist,55(1), 44-55.
Seligman, M.E.P; Steen, A; Parks, N & Peterson, C(2005). Positive Psychotherapy Progress,
American Psychologist, 12(5), 410-421.
Seligman, M.E.P; Ernst, R.M; Gillham, J; Reivich, K & Linkins, Mark(2009). Positive
education: positive psychology and classroom interventions, Oxford Review of Education,
35(3), 293-311.
Stephen, J. P., Linley, A., Harwood, J., Lewis, C.A., & McCollam, P. (2004). Rapid assessment
of well-being : The Short Depression-Happiness Scale (SDHS). Psychology and Psychotherapy
: Theory, Research and Practice, 77(9), 463–478.
Veenhoven, R. (2006). Newdirection in the Study of Happiness, Retrieved October 2006,
from http//: www. Veenhoven. Fsw.eur.nl.
Warnick .bryanr(2009). Dilemmas of autonomy and happiness, Theory and research in
education,17(89), 89-111

1391 زمستان، سال یازدهم،44 شمارة.فصلنامه نوآوریهای آموزشی

1. Lin, Lin & Wu
2. World Health Organization
3. Myers & Diener
4. Happiness
5. Subjective Well-being
6. Argyle, Martin & Lu
4. Stephen, Linley, Harwood, Lewis & McCollam
8. Seligman, Steen, Parks & Peterson
9. Peterson
10. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade
11. Bridges, Margie & Zaff
12. Warnick
13. Psychological Abstracts
14. Confusion
15. Veenhoven
16. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins
17. Hofferth & Sandberg
18. Kohen
19. Kirkwood
20. Okan, Levy, Karoly & Ruehlman
21. Nordtoyt
22. Manon, Yarcheski & Yarcheski
23. Semi Structured Interview
24. Diener, Suh & Oishi
25. Puposeful Random Sampling
26. Shannon Entropy Method
27. Thematic Content Analysis
28.Ezzy

164

پینویس

