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تحليل محتواي كتاب هاي درسي دورة آموزش ابتدايي براساس 
مؤلفه هاي شادكامي

چکيده
هدف اصلی اين پژوهش تحليل محتوای کتاب های درسی دورة  آموزش ابتدايی براساس 
همة  آماري،  است. جامعة   زندگي  از  و رضايت  مثبت  عاطفة  قبيل  از  مؤلفه   های شادکامي 
هشت  در   1389-1390 تحصيلي  سال  در  کتاب  جلد   36 شامل  ابتدايي؛  دوره  کتاب هاي 
آسماني  هديه هاي  آسماني،  هديه های  علوم،  )بنويسيم(،  فارسي  )بخوانيم(،  فارسي  عنوان 
فارسی  آماری آن، هفت عنوان  نمونه  اجتماعی و  تعليمات  قرآن، رياضی و  )کتاب کار(، 
)بخوانيم(، فارسی )بنويسيم(، علوم، هديه های آسمانی، هديه هاي آسماني )کتاب کار(، قرآن 
و تعليمات اجتماعی را شامل می شود. چارچوب نظري اين بررسي، ديدگاه نظري آرگايل، 
مارتين و لو و مؤلفه هاي مربوطه بوده است. روش تحليل محتواي پژوهش حاضر، آنتروپي 
است.  بوده  تمرين ها وتصاوير(  پرسش ها،  )متن،  نيز صفحات  تحليل  بوده و واحد  شانون 
عالوه بر اين، براي تکميل اطالعات از روش کيفي جمع آوري اطالعات يعني مصاحبه با 
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دانش آموزان، استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که در 
کتاب ها به مؤلفة عاطفة مثبت بيش از مؤلفة  رضايت از زندگي توجه شده است. ضمن اين که 
هر يك از شاخص هاي مؤلفه هاي مذکور به صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته است و 
کتب درسي به يك نسبت مؤلفه هاي شادکامي را تحت پوشش قرار نداده اند. همچنين نتايج 
کتاب هاي درسي)مقوله هاي  محتواي  از  دانش آموزان  که  مي دهد  نشان  از مصاحبه  حاصل 
ارزشي، ساختاري، عاطفي و عاليق( احساس لذت و رضايت داشتند. با اين حال؛ از بين 
کتاب هاي مذکور کتاِب »بخوانيم« بيش از ساير کتب درسي باعث شادکامي دانش آموزان 

شده است.

کليدواژه ها: تحليل محتوا، کتاب هاي درسي، آموزش ابتدايي، شادکامي

مقدمه
يکي از نعمات الهي كه خداوند بر انسان عنايت فرموده، نعمت سالمتي است كه يکی از ابعاد 
آن، بُعد روانی می باشد. در همين رابطه اماني و هاديان همداني)1389( عنوان نموده اند كه؛ امروزه 
سالمتي، رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و نه فقط نبود بيماري يا ناتواني. ديگارجينو 
)2004( مي نويسد: سازمان بهداشت جهاني تأكيد زيادي بر شادكامي به عنوان مؤلفة سالمتي دارد )لين، 
لين و وو1، 2010( و مفاهيمي مانند رضايت از خود و زندگي و بهزيستي در تعريف سالمت رواني 
از شاخص هاي مورد توجه سازمان بهداشت جهاني2 است 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 مي بايست از آن برخوردار باشد احساس بهزيستي يا رضامندي است )مايرز و 
داينر3، 1995(. نظام آموزشي مدرسه نقش بسيار مهمی در شادي و نشاط و ارتقای آن در مراحل دوران 
كودكی و باالتر ازآن ايفا می كند و باعث بهبود شخصيت و نگرش دانش آموزان مي شود. در همين 
راستا عابدي و ميرزائي )1385( معتقدند كه؛ شادي و سرزندگي در دانش آموزان سبب مي شود آن ها با 
رغبت بيشتري در مدرسه حضور يابند و نه تنها در راه تحصيل علم و دانش  اندوزي تالش كنند، بلکه 

ارزش هاي مورد توجه مدرسه را بهتر پاس دارند.
از نظر ميرشاه جعفري، عابدی و دريکوندی)1381(؛ شادكامي4 از جلوه هاي برجستة هيجانات 
مثبت در آدمي است كه از درون افراد و روان آن   ها سرچشمه مي   گيرد و هركس به فراخور خود آن 
را تجربه مي كند اما تعريف شادكامي به سادگي تجربة آن نيست. برخي روان شناسان از كلمة بهزيستي 
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ذهني5 به جاي كلمة شادكامي استفاده مي كنند و معتقدند بهزيستي ذهني اصطالحي كلي و دربرگيرندة 
انواع ارزشيابي هايي است كه فرد از خود و زندگي اش به عمل مي آورد. اين ارزشيابي ها مواردي از قبيل 
خشنودي از زندگي، هيجان مثبت و فقدان افسردگي و اضطراب را شامل مي شود و جنبه هاي مختلف 

آن نيز به شکل شناخت ها و عواطف است )داينر، 2002؛ به نقل از يزداني، 1382(. 
ملک،  عشقان  چاري،  )حسين  مي باشد  زندگي شان  از  افراد  ارزيابي  علمي  نام  شادكامي، 
ذبيحی دان و كشتکاران، 1389(. به اعتقاد داينر )2005( افراد مي توانند زندگي شان را به صورت 
از حيطة  ارزيابي  به صورت  يا  احساس خرسندي(  يا  زندگي  از  )رضايت مندي  كلي  قضاوت 
خاصي از زندگي شان )ازدواج يا كار( يا احساسات هيجاني اخير خود در رابطه با آنچه برايشان 
ناشي مي شود و  فردي  مثبت تجربيات  ارزيابي هاي  از  )هيجانات خوشايند، كه  داده است  رخ 
مي شود(  ناشي  فردي  تجربيات  منفي  ارزيابي هاي  از  كه  ناخوشايند  احساسات  پايين  سطوح 
بلکه حالتي  فرد تحميل نمي شود،  بر  بيرون  از  اين داوري  قرار دهند.  ارزيابي  بررسي و  مورد 
دروني است كه از هيجان هاي مثبت تأثير مي پذيرد)مايرز، 2004(. از ديدگاه روان شناسان دو نوع 
شادكامي وجود دارد. نوعي از آن از رهگذر شرايط محسوس زندگي همچون زناشويي، تحصيل، 
شغل، آسايش و امکانات مالي و رفاهي حاصل مي گردد كه به آن وجه عيني شادكامي مي گويند 
و نوع ديگر آن متأثر از حاالت دروني و ادراكات شخصي است كه از آن به شادكامي ذهني يا 

احساس شادكامي تعبير مي شود )احمدي، شفيعی اميری و رضايی، 1389(. 
آرگايل، مارتين ولو6 )1995( شادكامي را متشکل از سه جزء اساسي عاطفة مثبت، رضايت 
از زندگي و نبود عاطفة منفي، از جمله افسردگي و اضطراب، مي دانند. عالوه بر اين آرگايل و 
لو)1990( دريافتند 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. علي رغم 
نشان دهندة  بلکه  نيست،  افسردگي  فقدان  نشانة  مي كند شادي  بيان   )1999( داينر  تعاريف  اين 
وجود شماري از حالت هاي شناختي و هيجاني مثبت است  )استفن، الين لی، هاروود، لويس و 

مک كالم7 ، 2004(.
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، استين، پاركس و پترسون8، 2005(. 
نتايج پژوهش هاي مايرز )2000( و پترسون9 )2000( نشان داده است كه شادكامي مي تواند سالمت 
تعهد  بسيار موفق ترند و درگيري و  افراد شادكام، سالم تر و  بهبود بخشد،  را  رواني و جسماني 
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اجتماعي بيشتري دارند. افرادي كه شاد هستند؛ احساس امنيت بيشتري مي كنند، آسان تر تصميم 
مي گيرند، بيشتر روحية مشاركتي دارند و نسبت به كساني كه با آنها زندگي مي كنند بيشتر احساس 
رضايت مي كنند. داينر )1984(، جاهودا )1958(، تايلور و براون )1988( نيز در پژوهش هاي خود 
به اين مطلب اشاره نموده اند كه؛ توانايي شادبودن و خشنودي از زندگي، يکي از مالك هاي انطباقي 
و سالمت روان مثبت است )اليوبوميرسکی، شلدون و اشکاد10، 2005(. لذا مي توان گفت شادكامي 
دربرگيرندة قوانين مهمي است كه به وسيله تأثير احساسات بر همه ابعاد رفتار انسان و پيشرفت او 
)شامل سالمت فيزيکي و رواني، پيشرفت مهارتي و آموزشي، صالحيت اجتماعي و ايجاد روابط 

مثبت اجتماعي( قابل تشخيص است )بريجز، مارگی و زاف11، 2002(. 
با توجه به مزاياي شادي، احمدي و همکاران )1389( معتقدند كه همة جوامع خواستار شادي، 
سعادت و سالمت اعضاي خود هستند و در پي رسيدن به اين خواسته به دنبال عوامل تأثيرگذار 
بر آن مي باشند. نودينگز )2003( بر اين باور است كه؛ شادي بايد هدف مركزي آموزش وپرورش 
باشد و در ادامه مي گويد شادي و آموزش ارتباط تنگاتنگي دارند و هدف از آموزش خوب بايد 
اين باشد كه به طور قابل توجهي به شادي فردي و جمعي كمک كند )وارنيک12، 2009(. در اين 
ميان كتاب هاي درسي نيز، از جمله عوامل آموزشي است كه نقش محوري در هر نظام آموزشي، 
باألخص نظام آموزشي ايران ايفا مي كند. در اين راستا، اين پژوهش قصد دارد محتواي كتاب هاي 
درسي دورة ابتدايي را براساس مؤلفه هاي شادكامي از جمله عاطفه  مثبت )خندان بودن و يا 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 مناسک 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 يک از اين مفاهيم را در كتاب هاي درسي بررسي كند.

پيشينة پژوهش
چکيده هاي روانشناسي13 از سال 1887 تاكنون نشان مي دهد كه اگرچه توجه به هيجانات مثبت 
از جمله شادكامي از عهد باستان مورد توجه بشر بوده است؛ اما مطالعات نظري و تجربي )علمي( 
نشان مي دهد كه؛ تاريخچة مطالعات شادكامي به سال هاي دهه 1960 ميالدي باز مي گردد )آرگايل، 
1382( و تأمل و دقت بيشتر در مطالعات نشان مي دهد تاريخ پژوهش های مربوط به اين پديده، در 
واقع تاريخ پريشاني14 است، لذا به دليل ظهور معاني متعدد از واژه شادكامي موانع عديده اي بر سر 
راه توليد تفکر و انديشه در اين مقوله رشد كرده است. البته به نظر مي رسد امروزه به دليل روي آوردن 
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بسياري از پژوهش ها به پديدة شادكامي و كنکاش در اين زمينه، تا حدي از اين بالتکليفي كاسته 
شده و حتي پيشرفت هايي نيز در سطح مفهومي به دست آمده كه در نهايت به ارائة تعاريف متعددي 
از اين واژه منجر شده است )رباني و همکاران، 1386؛ به نقل از دهقاني،1390(. از نظر سامنر 
شادي، دارا بودن يک نوع خاصي از نگرش ها و گرايشات مثبت نسبت به زندگي است كه در آن 
شکل كاملي از شناخت و عاطفه وجود دارد)وينهوون15، 2006(. در تعريفي ديگر؛ اليوبوميرسکي و 
همکاران )2005( شادكامي 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 گرفته اند. طبق اين تعريف مشخص 
مي شود كه شادي يک پديده ذهني و دروني است. به اعتقاد آرگايل و همکاران)1995( شادكامي 
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 هيجانِي شادي و رضايت جنبه شناختي آن 
است. همچنين آرگايل بر اين باور است كه روابط اجتماعي اثر بسيار زيادي بر شادي دارد )همان(.
استنباط كرد كه شادي  تعاريف مختلف درباره شادي مي توان  بندي  از جمع  به طور كلي 
داراي سه جزء اساسي عاطفي، شناختي و اجتماعي است. جزء عاطفي )هيجاني( باعث مي شود 
فرد شادكام همواره از نظر خلقي شاد و خوشحال باشد؛ جزء اجتماعي، گسترش روابط اجتماعي 
پردازش  نوعي  و  تفکر  نوعي  شادكام  فرد  مي گردد  موجب  شناختي  جزء  و  دارد  دنبال  به  را 
اطالعات ويژه خود داشته باشد و وقايع روزمره را طوري تعبير و تفسير كند كه خوش بيني وي 

را به دنبال داشته باشد )اميديان، 1388(.  
در ارتباط با آموزش شادكامي، مدارس و برنامه هاي درسي عاملي پايه اي و مهم محسوب مي شوند. 
به باور سليگمن،ارنست، گيل هام، ريويچ و كين كينس16 )2009( به سه دليل شادكامي را در مدارس 
بايد آموزش داد: به عنوان پادزهري در مقابل افسردگي، محركي براي افزايش رضايت از زندگي و 
نيرويي كمکي براي يادگيري بهتر و تفکر خالقانه تر. عالوه بر اين، مدارس به داليلي چند، مکان هايي 
بسيار عالي براي آموزش هاي شادكامي اند. نخست آن كه، كودكان زمان زيادي را در مدرسه مي گذرانند 
همساالن،  با  روزمره  تجربه هاي  و  روزانه  تعامالت  ترتيب،  اين  به  سندبرگ17، 2001(.  و  )هافرد 
آموزگاران و مربيان و اولياي مدرسه با شادكامي آن ها 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 مي دانند )كوهن18، 2006(. از آنجا  كه برای رسيدن به چنين هدفی بايد از ابتدا آموزش های الزم 
را به افراد داد تا درآينده به اهداف در نظر گرفته شده برسند، اين امر بايد از همان دوره های آغازين 
شروع گردد. در واقع دوره ابتدايي، دوره ای از تحصيل است كه اساس دوره های باالتر آموزشی و 
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تجربيات قبلي دانش آموزان مي باشد )كيركوود19، 2001(. آموزش و پرورش دورة ابتدايي كه به نام هاي 
تعليمات اجباري، آموزش همگاني و آموزش عمومي خوانده شده است، نخستين گامی است كه در 
جهت آموزش افراد برای زندگی برداشته می شود و هدف آن، بايد آموزش دانش ها و مهارت هايی 
باشد كه ارزش همگانی دارد و مورد نياز همگان است. فراگرفتن اين قبيل معلومات و كسب اين گونه 
مهارت ها، بايد سطح تفاهم افراد را باال ببرد و به حسن روابط اجتماعي كمک كند )احمدي،1380(. 

اوكان، لوی، كارولی و روهل من20 )2009( در پژوهشي با عنوان »ارتباط بين نمرات تحصيلي 
دانش آموزان و تجربه ميزان شادي در آنان« نتيجه مي گيرند كه دانش آموزاني كه پيشرفت تحصيلي 
را  پايين تري  شادي  احساس  دارند  كمتري  اجتماعي  ارتباط  اين كه  دليل  به  دارند  بااليي  بسيار 
تجربه مي كنند و همين طور اين دانش آموزان تحمل ميزان باالتري از استرس را گزارش كردند. 
نوردتويت21 )2009( طي مطالعه اي، به سياست و خطي مشي هاي نظام آموزش وپرورش چين و 
اروپا اشاره كرده و يادآور مي شود كه به علت تأكيد بسيار زياد آموزش وپرورش چين بر پيشرفت 
اين وضعيت  و  دارند  بيشتري  اضطراب  احساس  دانش آموزان  اين  اروپا،  با  مقايسه  در  فردي، 

به خصوص در دانش آموزان با معدل باال مشهودتر است.
شادكامي  بررسي وضعيت  با   )2005( بارچسکی22  و  يارچسکی  مانون،  ديگر  پژوهشي  در 
دانش آموزان نوجوان دختر و پسر به اين نتيجه رسيد كه تفاوت هاي جنسيتي تأثيري بر شادي و 
نشاط ندارد. جعفري، سيادت و بهادران )1386( نيز در مطالعه اي تحت عنوان »عوامل مؤثر در 
شادابي مدارس« به اين نتيجه رسيد كه عوامل فردي، آموزشي، اجتماعي ـ فرهنگي، كالبدي و 
سبک 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 سبک مديريت 

آمرانه تفاوت معناداري مشاهده نشد.
از عواطف )و  رابطة آگاهي  »بررسي  پارسايي )1389( در پژوهشي تحت عنوان  نجاتي 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 
مهارت هاي اجتماعي در افزايش ميزان شادي دانش آموزان دبيرستان هاي اصفهان پژوهش ديگري 
است كه عابدي و ميرزايي )1388( انجام دادند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه روش آموزش 

مهارت هاي اجتماعي كارآمدتر از روش شادي فوردايس است.
به نظر مي رسد  از كشور،  به پژوهش های صورت گرفته، چه داخل و چه خارج  با توجه 
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مطالعات فراواني به بحث شادكامي و سنجش آن، عوامل مؤثر بر شادكامي و رابطة عوامل مختلف 
به  كه؛  آنجا   از  ولي  پرداخته اند  شادكامي  با  شناختي  و جمعيت  اجتماعي  فرهنگي،  شخصيتي، 
تحليل محتواي كتاب هاي درسي براساس مؤلفه هاي شادكامي به طور خاص توجهي نشده است. 
پژوهش حاضر، هدف خود را بر تحليل محتواي كتاب هاي درسي دورة آموزش ابتدايي براساس 

مؤلفه هاي شادكامي متمركز ساخته است.

اهداف پژوهش
هدف اصلي: بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي شادكامي در كتاب هاي درسي دورة  ابتدايي

اهداف فرعي: 
بررسی ميزان توجه به عاطفة  مثبت در كتاب های درسی دورة  ابتدا يی

بررسی ميزان توجه به رضايت از زندگي در كتاب های درسی دورة ابتدا يی

سؤال هاي پژوهش
1. ميزان توجه به عاطفة مثبت در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟

1-1. ميزان توجه به خندان بودن و يا تبسم در برخورد با ديگران در محتواي كتب درسي 
تا چه حد است؟

2-1. ميزان توجه به شوخ طبعي و شوخي با ديگران در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟
3-1. ميزان توجه به انجام تمرينات ورزشي در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟

4-1. ميزان توجه به تماشاي طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و لذت از آن در محتوای كتب 
درسی تاچه حد است؟

5-1. ميزان توجه به رابطة با خدا و دعا و نيايش در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟
6-1. ميزان توجه به انجام مراسم و مناسک مذهبي در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟

2. ميزان توجه به رضايت از زندگی در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟
2-1. ميزان توجه به رضايت از زندگي با خانواده در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟

2-2. ميزان توجه به رضايت از با دوستان بودن در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟
2-3. ميزان توجه به رضايت از انجام كار در محتوای كتب درسی تا چه حد است؟

2-4. ميزان توجه به اميد به آينده در محتوای كتب 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، پرسش ها، تمرين ها، تصاوير( بود. همچنين در اين 
پژوهش جهت تکميل پژوهش در بخش كيفي، از مصاحبه نيمه ساختاريافته27 استفاده شده است. 

تدوين مؤلفه و شاخص ها و متن مصاحبه
از آنجا  كه پژوهشی به صورت مستقل به بررسي شادكامي در كتب درسي نپرداخته است، 
جهت تدوين مؤلفه ها و شاخص ها در اين پژوهش، پس از مطالعه گسترده متون مرتبط در حوزه 
شادكامي، ابتدا مؤلفه ها و شاخص هاي مربوط به مفهوم شادكامي براساس ديدگاه نظري آرگايل و 
همکاران )1995( شناسايي شد. عالوه بر اين در تعيين مؤلفه ها و شاخص ها از مطالعات پژوهشي 
داينر، سا و اوی شی24 )1997(، كار )2004(، آيزنک )1375(، و... استفاده شد. لذا در اين پژوهش 
دو مؤلفة شادكامي؛ يعني عاطفه  مثبت و رضايت از زندگي در نظر گرفته شد كه هريک از مؤلفه ها 
طي فرايند شاخص سازي شامل خرده مؤلفه هايي مي شوند كه در جدول زير ارائه شده اند. پس 
اندازه گيري مؤلفه هاي شادكامي، اطالعات براساس مدل آنتروپي  از مشخص شدن شاخص هاي 
شانون )الواني، آذر و دانايی فرد، 1388( جمع آوري و تجزيه و تحليل شدند و براساس همين 
مدل، ميزان توجه به هر يک از مؤلفه هاي شادكامي در كتاب هاي درسي دوره  ابتدايي بررسي شد.

جدول1. شاخص  هاي پژوهش

شاخصمؤلفهمفهوم

شادكامي

عاطفة مثبت

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

 ميزان توجه به شوخ طبعي و شوخي با ديگران
 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

 ميزان توجه به انجام مراسم و مناسک مذهبي

رضايت از زندگي

 ميزان توجه به رضايت از زندگي با خانواده
 ميزان توجه به رضايت از با دوستان بودن

 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 تکميل اطالعات، 
با موضوعات و محتواي  ارتباط  سعي شده است، آنچه را كه باعث شادكامي دانش آموزان در 

دروس مي شود بررسي شود. سؤاالت مصاحبه در اين پژوهش عبارت اند از:
وقتي كتاب درسي خود را باز مي كنيد و مي خوانيد و يا تصاويرش را مي بينيد چه احساسي 

داريد؟ )آيا كتاب هاي درسي  را دوست داريد و از خواندن و تماشاي آن لذت مي بريد؟(
كدام كتاب درسي را خيلي دوست داريد و از خواندن و تماشاي آن خيلي خوشحال مي شويد 

و لذت مي بريد؟ 
كدام صفحات كتاب درسي و موضوعات و محتواي آن را خيلي دوست داريد و از خواندن 

و تماشاي آن خيلي خوشحال مي شويد و لذت مي بريد؟ چرا؟

جامعة  آماري و نمونه
ابتدايي )36 جلد(  جامعه  آماري اين پژوهش در بخش كمي، كليه كتاب هاي درسي دورة 
علوم،  )بنويسيم(،  فارسی  )بخوانيم(،  فارسی  عنوان  هشت  در  تحصيلی1389-1390  درسال 
تعليمات اجتماعی، هديه های آسمانی، هديه هاي آسماني )كتاب كار(، قرآن و رياضی می باشد 
و نمونه آماری را هفت كتاب با عناوين فارسی )بخوانيم(، فارسی )بنويسيم(، علوم، تعليمات 

اجتماعی، هديه های آسمانی، هديه هاي آسماني)كتاب كار( و قرآن تشکيل مي دهد.  
در بخش مصاحبه، جامعه  آماری كل دانش آموزان پايه ابتدايي شهر بابلسر مي باشد كه تعداد 
20 نفر از دانش آموزان پايه هاي اول تا پنجم با استفاده از شيوة تصادفي و هدفمند25 )گال، بورگ 

و گال، 1386( انتخاب گرديدند. 

تحليل داده ها
براي تحليل محتوا مراحل مختلفي طي مي شود. از جملة اين مراحل مي توان سه مرحلة  عمده 

زير را ذكر كرد: 
مرحله قبل از تحليل )آماده سازی و سازماندهی(

بررسی مواد )پيام(
پردازش نتايج )الواني و همکاران، 1388(.

پيام  اين پژوهش بر مرحله سوم تحليل محتوا، يعنی پردازش داده های جمع آوری شده از 
متمركز است. در واقع در اين پژوهش، سعی شده است از روش جديدی كه برگرفته از تئوری 
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شانون26  آنتروپی  روش  به  كه  روش  اين  شود.  استفاده  نتايج  پردازش  برای  است،  سيستم ها 
معروف است، نگاهي جديد به بحث پردازش داده ها در مبحث تحليل محتوا مي باشد. آنتروپی 
نشان دهنده  مقدار عدم اطمينان حاصل از محتوای يک پيام است. به عبارت ديگر، آنتروپی در 
تئوری اطالعات شاخصی است برای اندازه گيری عدم اطمينان كه به وسيله يک توزيع احتمال 

بيان می شود. اين عدم اطمينان به صورت ذيل نوشته مي شود )الواني و همکاران، 1388(:
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n مقوله  m پاسخگو در  از نقطه نظر  پيام  اين فرض كه محتواي يک  با  رابطه رياضي فوق 
طبقه بندي شده است، مورد بحث قرار مي گيرد. براي تشريح الگوريتم روش آنتروپي شانون الزم 
مي آيد كه ابتدا پيام برحسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراواني شمارش شود. نتيجه 

جدول كلي فراواني ها خواهد شد كه شکل كلي آن در جدول شمارة 2 آمده است.

جدول2: فراواني مقوله ها برحسب پاسخگو
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براساس داده هاي جدول شمارة 2 مراحل الگوريتم به شرح زير بيان مي شود:
در مرحله اول، ماتريس فراوانی های جدول فراوانی بايد بهنجار شوند كه برای اين كار از 

رابطة 1 استفاده می شود: 
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استفاده  از رابطة 2  بدين منظور  بايد محاسبه شود.    j بار اطالعاتی مقوله  در مرحله دوم، 
مي شود:

)رابطه 2(
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در مرحله سوم نيز، با استفاده از بار اطالعاتی مقوله ها ( j=1,2,…n) ضريب اهميت هر يک 
از درجه  بايد  باشد  بيشتری  اطالعاتی  بار  دارای  كه  ای  مقوله  مقوله ها محاسبه می شود. هر  از 
 3 رابطه  طبق  مقولهjام  اهميت  محاسبه ضريب  برای  كه  باشد  برخودار  بيشتری   (Wj) اهميت 

محاسبه می شود. 
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Wj شاخصي است كه ضريب اهميت هر مقوله j ام را در يک پيام با توجه به كل پاسخ دهندگان 

مشخص مي كند. از طرفي مي توان با توجه به بردارW، مقوله هاي حاصل از پيام را رتبه بندي كرد. 
جهت تجزيه و تحليل داده ها در بخش كيفي، از روش تحليل محتواي موضوعي27 )ايزي28، 
واحد  شناسايي  و  مصاحبه  داده هاي  در  كاوش  از  پس  كه،  معني  اين  به  شد.  استفاده   )2002
تحليل)كلمات و جمالت(، ابتدا طبقات مربوط به مفهوم شادكامي براساس كدگذاري باز رضايت 
و لذت تعيين گرديده است. در مرحله بعد، پس از جست وجو و كاوش بيشتر در داده ها و يافتن 
خرده مقوله ها و كدهاي ديگري در درون داده ها، براي هر مقوله اي عنوان و تعريفي ارائه گرديده 
است. و در نهايت پس از نامگذاري و جست وجو در درون داده هاي مصاحبه اعم از اعمال و 
احساسات، تجربه هاي درسي و آموزشي و مقايسه و مقابله، مقوله هاي مرتبط به هم در يک دسته 

يا طبقه كلي تر قرار گرفته است.   

يافته ها
در اين پژوهش، كتاب هاي درسي دورة ابتدايي براساس دو مؤلفة شادكامي )عاطفه مثبت و 
رضايت از زندگي(، در قالب 10 سؤال، تحليل كمي شدند. براي اين كار، ابتدا مجموع فراواني ها 
برحسب هر مؤلفه در كتاب هاي پنج پايه تهيه شدند )جدول3(. سپس داده هاي جدول )3( براساس 
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مرحله اول روش آنتروپي شانون به صورت داده هاي بهنجار شده درآمدند )جدول4(. در ادامه، 
براساس مرحله دوم روش آنتروپي شانون، مقدار بار اطالعاتي داده هاي جدول )4( به دست آمد و 
سپس براساس مرحله سوم روش آنتروپي شانون، ضريب اهميت اطالعات به دست آمده از جداول 
فوق نشان داده شد )جدول5(. در نهايت توزيع فراواني مؤلفه هاي هدف پژوهش مجدداً براساس 
روش آنتروپي شانون تجزيه و تحليل شد. نتايج به ترتيب در جداول )6(، )7( و )8( آمده است تا 

مشخص شود كه به طور كلي بيشترين ميزان توجه و اهميت به كدام مؤلفه اختصاص دارد.

جدول 3. توزيع فراوانی توجه به مؤلفه  های شادکامي در کتاب  هاي دورة ابتدايی

مقوله ها

عناوين کتب

مؤلفه ها

فارسی
)بخوانيم(

فارسی
)بنويسيم(

ت اجتماعی
تعليما

علوم

هديه هاي آسماني

هديه هاي 
آسماني
)کتاب 

کار(

قرآن
جمع 

کل

ت
عاطفه مثب

خندان بودن و يا 
تبسم در برخورد با 

ديگران
846540472127230

شوخ طبعي و يا 
1240000016شوخي با ديگران

انجام  تمرينات 
16509513149ورزشي

تماشاي طبيعت و 
چشم اندازهاي زيبا و 

لذت از آن
3131251346

رابطه با خدا و دعا و 
571440601980234نيايش

انجام مراسم و 
18317125161292مناسک مذهبي

ت از زندگي
رضاي

رضايت از زندگي با 
214537111061خانواده

رضايت از با دوستان 
2150121612672بودن

6717758202322214رضايت از انجام كار

300052111اميد به آينده
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جدول فوق نشان مي دهد كه از مجموع 3467 صفحه ازكتاب هاي دورة ابتدايي، 230 صفحه به 
شاخص ميزان توجه خندان بودن و تبسم در برخورد با ديگران، 16 صفحه به ميزان  توجه به شوخ طبعي 
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 
مناسک مذهبي، 61 صفحه  به رضايت از زندگي با خانواده، 72 صفحه به رضايت از با دوستان بودن، 
214 صفحه به رضايت از انجام كار و 11 صفحه به اميد به آينده توجه شده است. به طوركلي 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 شوخ طبعي و شوخي با ديگران مي باشد.
جدول4. داده هاي بهنجار شده جدول)3( در کتاب  هاي دورة ابتدايي

مقوله ها

عناوين کتب

مؤلفه ها

فارسی

)بخوانيم(

فارسی
)بنويسيم(

ت اجتماعی
تعليما

علوم

هديه هاي 
آسماني

هديه  هاي 
آسماني

)کتاب کار(
قرآن

ت
عاطفه مثب

خندان بودن و يا 
تبسم در برخورد با 

ديگران
0/3650/0260/0210/1730/2040/0910/117

شوخ طبعي و يا 
0/750/2500000شوخي با ديگران

انجام  تمرينات 
0/3260/10200/1830/1020/2650/020ورزشي

تماشاي طبيعت و 
چشم اندازهاي زيبا 

و لذت از آن
0/6730/0650/0210/0430/1080/0210/065

رابطه با خدا و دعا 
0/2430/0590/01700/2560/0810/341و نيايش

انجام مراسم و 
0/1950/0320/1840/0100/2710/1730/130مناسک مذهبي

ت از زندگي
رضاي

رضايت از زندگي با 
0/3440/0650/0810/0490/1140/1800/163خانواده

رضايت از با دوستان 
0/2910/06900/1660/2220/1660/083بودن

0/3130/0790/0320/2710/0930/1070/102رضايت از انجام كار

0/2720000/4540/1810/090اميد به آينده
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جدول 5. مقادير بار اطالعاتي و ضريب اهميت مؤلفه هاي شادکامي در کتاب  هاي درسي دوره ابتدايي

رضايت از زندگيعاطفه مثبت
خندان بودن و تبسم در

 برخورد با ديگران

شوخ طبعي و شوخي با ديگران

ت ورزشي
انجام تمرينا

ت و چشم
تماشاي طبيع

ت از آن
 اندازهاي زيبا و لذ

ش
رابطه با خدا و دعا و نياي

ك مذهبي
انجام مراسم و مناس

ت از زندگي با خانواده
رضاي

ت از با دوستان بودن
رضاي

ب کار
ت از انجام مطلو

رضاي

اميد به آينده

EJ   مقداربار 
0/8350/3340/4590/4570/8380/7900/7500/7680/8160/332اطالعاتي

Wj  ضريب 
0/1300/0530/0720/0710/1310/1230/1170/1200/1210/052اهميت

جدول )5( نشان مي دهد كه بيشترين ميزان بار اطالعاتي و ضريب اهميت در همة صفحات 
كتاب هاي 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 6. توزيع فراواني مؤلفه  هاي شادکامي در کتاب  هاي درسي دوره ابتدايي

مؤلفه

پاسخگو
رضايت از زندگيعاطفه مثبت

218112فارسی)بخوانيم(

3526فارسی)بنويسيم(
2712تعليمات اجتماعي

5273علوم

14248هديه های آسمانی )اصلي(

4 708هديه هاي آسماني )كار(

12339قرآن

1090358جمع كل
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جدول )6( نشان مي دهد كه در همة صفحات )3467( كتاب هاي دورة  ابتدايي، بيشترين توجه به 
مؤلفه  عاطفه مثبت و كمترين توجه به مؤلفه رضايت از زندگي شده است. جدول 6 و 7 نشان مي دهند 
كه بيشترين توجه به مؤلفه  عاطفه مثبت در صفحات كتاب هاي فارسي )بخوانيم( و كمترين توجه در 
كتاب هاي تعليمات اجتماعي مي باشد. درارتباط با مؤلفه رضايت از زندگي بيشترين توجه در كتاب هاي 

فارسي )بخوانيم( و كمترين ميزان توجه در كتاب هاي تعليمات اجتماعي مي باشد.

جدول 7. داده  هاي بهنجارشده مؤلفه  هاي شادکامي در کتاب  هاي درسي دوره ابتدايي

مؤلفه

رضايت از زندگيعاطفه مثبتپاسخگو

0/20/312فارسی)بخوانيم(

0/0320/072فارسی)بنويسيم(

0/0240/033تعليمات اجتماعي

0/0470/203علوم

0/1180/134هديه های آسمانی )اصلي(

0/0640/134هديه هاي آسماني)كار(

0/1120/108قرآن

جدول 8. مقادير بار اطالعاتي و ضريب اهميت مؤلفه  هاي شادکامي در کتاب  هاي درسي دوره ابتدايي

رضايت از زندگيعاطفه مثبتمؤلفه

(EJ)0/7010/378مقداربار اطالعاتي

(WJ) 0/7040/295ضريب اهميت

ابتدايي، بيشترين ميزان بار  جدول )8( نشان می دهد كه در همة صفحات كتاب هاي دورة 
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 دانش آموزان خواسته شد تا بگويند 
وقتي كتاب درسي شان را باز مي كنند و مي خوانند و يا تصاويرش را مي بينند چه احساسي دارند؟ 
نتايج  مي برند؟(  لذت  آن ها  تماشاي  و  از خواندن  و  دارند  را دوست  كتاب هاي درسي شان  )آيا 
نشانگر آن بود كه؛ 20 دانش آموز مورد مصاحبه، احساس مثبتي نسبت به كتاب هاي درسي داشتند. 
براي مثال مصاحبه شونده پسر پايه اول مي گويد: كتابام را دوست دارم و مصاحبه شونده دختر پايه 
چهارم مي گويد: احساس خوبي دارم، مطالب خوبي تو كتابا داره راضي ام. در ادامه  از دانش آموزان 
خواسته شد تا بگويند كدام كتاب درسي را خيلي دوست دارند و از خواندن و تماشاي آن خيلي 
خوشحال مي شوند و لذت مي برند؟ نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه؛ اكثر دانش آموزان عنوان نمودند 
كه از بين كتاب هاي مذكور كتاب بخوانيم بيش از ساير كتب درسي باعث شادكامي دانش آموزان 
مي شود. براي مثال، مصاحبه شونده پسر پايه اول مي گويد: »من وقتي كتاب بخوانيم را باز مي كنم 
خيلي خوشحال مي شم چون خيلي كتاب جالبيه عکساي قشنگ داره چيزاي خوب داره درباره اماما 
داره خيلي چيزا ياد مي گيرم و خوشحال مي شم...« و در نهايت از دانش آموزان خواسته شد كدام 
صفحات كتاب درسي و موضوعات و محتواي آن را خيلي دوست دارند و از خواندن و تماشاي 
آن خيلي لذت مي برند؟ چرا؟ در پاسخ به اين سؤال، نتايج حاصل از داده های كيفی )مصاحبه(، با 
استناد به نقل قول ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج حاصل از نقل قول ها با توجه به جدول 9 
و 10، نشان مي دهد كه؛ آنچه باعث شادكامي دانش آموزان مي شود مقوله هاي ساختاري )موضوعي 
و تصويري كتاب(، ارزشي )اخالق نيکو، مليت، دين(، عاطفي )خانواده و دوستان(، عاليق )عالقه 
به تفريح و طبيعت، كار و فعاليت و مدرسه( مي باشد. براي مثال: مصاحبه شونده پسر پايه اول 
مي گويد: »كتاب بخوانيم بازي، بازي، تماشا دوست دارم چون وقتي توپ بازي مي كنم و با دوستام 
بازي مي كنم خيلي خوشحال مي شم. به به، به به، چه زيبا خيلي دوست دارم چون وقتي با خانواده ام 
مسافرت مي رم خوشحال مي شم. 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 مي كنن 
من ورزش كردن را خيلي دوست دارم. درس ورزش هم خيلي دوست دارم چون وقتي ورزش 
مي كنم خوشحال مي شم. مبارزه با ظلم و بدي درباره اماما و عيد مبعثه وقتي درباره اماما مي خونم 
خوشحال مي شم«. مصاحبه شونده پسر پايه سوم مي گويد: »آزمايش هاي كتاب علوم دوست دارم و 
لذت مي برم چون آزمايش هاي زيادي مي كنيم و به نتيجه هاي جالبي مي رسيم و چيزاي زيادي ياد 
مي گيريم. اين درس كتاب بخوانيم درباره نماز خوندن هست من نماز دوست دارم، نماز مي خونم 
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اين درس درباره  فاطمه هست.  تازه دوست دارم درباره حضرت  نان  خوشحال مي شم. داستان 
آفريده هاي خدا و اماماست دوست دارم مي خونم خوشحال مي شم«. مصاحبه شونده دختر پايه پنجم 
نيز مي گويد: »از درس تاريخچه زمين خوشم مياد چون ياد مي گيريم قبل از ما چه موجوداتي زندگي 
مي كردن.جانداران ساده خيلي جالبه چون دنياي جانداران زير ذره بيني دنياي بسيار وسيعيه و آدم 
نمي تونه به راحتي ببينه چطوري عمل مي كنن دربارة موجودات كوچک تر از خودمونه و از خوندن 
آن لذت مي بريم. از انسان و محيط زيست خوشم مياد واسه اين كه ياد مي گيريم چطوري زندگي 
مي كنيم و ياد مي گيريم جانوران اطراف ما چطوري مي تونن تو طبيعت اطراف ما زندگي كنن. از 

آزمايش كنيد همه فصل ها هم خوشم مياد. چون چيزاي جديدي ياد مي گيرم«.

جدول 9. جدول کدگذاري باز رضايت و لذت در مصاحبه با دانش آموزان
خرده مقوله هامقوله ها

موضوعات جالب-كسب اطالعات- يادگيري- تصاوير زيباساختار

انجام كار خوب- نوع دوستي- محبت به ديگران- شوخ طبعياخالق نيکو
رسم و رسوم و 

عيد نوروز- پرچم كشور- ايرانگردي- آشنايي با اسطوره هاي ملينمادهاي ملي

دين و عبادت
نماز خواندن- قرآن خواندن- دعا كردن- با خدا حرف زدن- زيارت كردن- نيايش- 
شکرگذاري- جشن تکليف- عيد مبعث- زندگينامه امامان- داستان هاي قرآني- پيام 

هاي قرآني
پدر و مادر- خواهر و برادر- دوستان - خانوادهعاطفه
بازار رفتن- ورزش كردن- كوهنوردي- بازي- مسافرت- گردش رفتن- پارك رفتنتفريح

مناظر طبيعي- فصل هاي سال- باغ وحشطبيعت
كار و فعاليت عملي 

انجام آزمايش- انجام كار – شركت در تصميم گيري- فکر كردنو فکري

عالقه به مدرسهمدرسه

جدول 10: جدول مقوله  بندي کلي مفاهيم شادکامي در مصاحبه با دانش آموزان

جدول 10. کدگذاري محوري رضايت و لذت

عاليقعاطفهارزش  هاساختار
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بحث و نتيجه گيري
با مطرح شدن روز افزون اهميت شادكامي در سالمت روان و تقويت قواي رواني انسان براي 
مقابله با پيچيدگي ها و مشکالت دنياي امروز، توجه محققان و انديشمندان و حتي عوام نسبت 
اصلي ترين سرمايه هاي هر  از  كه  دانش آموزان،  ميان شادكامي  اين  در  است.  بيشتر شده  آن  به 
جامعه اي محسوب مي شوند، طبعًا اهميت مضاعفي مي يابد. از اين رو در كتاب هاي درسي بيش 

از پيش بايد به مؤلفه هاي شادكامي كه مي تواند موارد گوناگوني را در بر گيرد، پرداخته شود.
در خالل تحليل محتوای كتاب های درسی دورة  آموزش ابتدايی پايه های  )اول، دوم، سوم، 
با مفاهيم  چهارم و پنجم( از مجموع 3467 صفحه، در مجموع 1448 مورد فراوانی در رابطه 
شادكامي مشاهده گرديد. اين فراوانی ها در دو مفهوم كلی؛ عاطفة مثبت )خندان بودن و يا 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 مناسک مذهبي( 
و رضايت از زندگي )رضايت از زندگي با خانواده، رضايت از با دوستان بودن، رضايت از انجام 

كار، اميد به آينده( توزيع شده اند.
نتايج سؤال اول پژوهش نشان مي دهد كه از مجموع 1448 مورد فراوانی به دست آمده 1090 
مورد فراوانی به مؤلفه عاطفة مثبت تعلق داشته است. ضريب اهميت به دست آمده نيز 0/704 
مي باشد. همان طور كه يافته های حاصله از فراوانی مؤلفه ها نشان می دهد، شاخص ها ي عاطفة 
مثبت از توزيع نرمال برخوردار نيستند. در حالی كه 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 شوخ طبعي و شوخي با ديگران توجه بيشتری شده است. از بين شاخص هاي عاطفة مثبت؛ 
بيشترين ميزان فراوانی و ضريب اهميت به شاخص ميزان توجه به رابطه با خدا و دعا و نيايش 
با 234 مورد فراوانی و ضريب اهميت 0/131 و خندان بودن و يا تبسم در برخورد با ديگران با 
230 مورد فراواني و ضريب اهميت 0/130 تعلق داشته و شاخص ميزان توجه به شوخ طبعي و 
شوخي با ديگران با 16 فراوانی و ضريب اهميت 0/053 داراي كمترين ميزان فراواني و ضريب 
اهميت مي باشد. عالوه بر اين، يافته های حاصل از شاخص های ديگر عاطفه مثبت نشان مي دهد 
كه، ميزان توجه به شاخص انجام تمرينات ورزشي 49 فراوانی و ضريب اهميت 0/072، تماشاي 
طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و لذت از آن 46 فراوانی و ضريب اهميت 0/071، انجام مراسم 
و مناسک مذهبي 92 فراوانی و ضريب اهميت 0/123 می باشد. همچنين فراوانی به دست آمده، 
در بين كتب درسی نيز از توزيع نرمال برخوردار نيست. به طوری كه بيشترين ميزان فراوانی در 
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ارتباط با شاخص رابطه با خدا و دعا و نيايش متعلق به كتاب قرآن با 80 فراواني و كمترين ميزان 
فراواني صفر مربوط به كتاب علوم مي باشد و در ارتباط با شاخص خندان بودن و يا تبسم در 
برخورد با ديگران بيشترين ميزان فراوانی متعلق به كتاب فارسي بخوانيم با 84 فراواني و كمترين 
مربوط  فراوانی  ميزان  بيشترين  مي باشد.  اجتماعي  تعليمات  كتاب  به  مربوط   ،5 فراواني  ميزان 
به شاخص شوخ طبعي و شوخي با ديگران با 12 فراواني مربوط به كتاب فارسي )بخوانيم( و 
كمترين ميزان آن با صفر در كتب تعليمات اجتماعي، علوم، هديه هاي آسماني )اصلي(، هديه هاي 

آسماني )كتاب كار( و قرآن مشاهده مي شود.
نتايج مربوط به سؤال دوم پژوهش حاكي از آن است كه از مجموع 1448 فراوانی به دست 
آمده؛ 358 مورد فراوانی به رضايت از زندگي تعلق داشته است. ضريب اهميت به دست آمده 
از فراوانی شاخص ها نشان می دهد كه  يافته  های حاصله  با 0/295 می باشد. همچنين  برابر  نيز 
نيز از توزيع نرمال برخوردار نيستند. به طوری كه به شاخص  شاخص هاي رضايت از زندگي 
رضايت از انجام كار نسبت به اميد به آينده توجه بيشتري شده است. رضايت از انجام كار با 
214 مورد فراواني و ضريب اهميت 0/121 بيشترين ميزان فراواني و ضريب اهميت را نسبت 
به شاخص های ديگر رضايت از زندگي، يعني؛ احساس اميد نسبت به آينده با 11 مورد فراواني 
و ضريب اهميت 0/332 و همچنين شاخص رضايت از زندگي با خانواده 61 فراوانی و ضريب 
اهميت 0/117، رضايت از با دوستان بودن 72 فراوانی و ضريب اهميت 0/120 دارا بوده است 
همچنين طبق فراوانی به دست آمده، در بين كتب درسی نيز از حالت  توازن برخوردار نمی باشد. 
انجام كار متعلق به كتاب  از  با شاخص رضايت  ارتباط  به طوري كه بيشترين ميزان فراوانی در 
فارسي )بخوانيم( در مجموع با 67 مورد فراوانی و كمترين ميزان فراوانی 7 به كتاب تعليمات 
ميزان  بيشترين  نمود كه  بيان  بايد  نيز  آينده  به  اميد  با شاخص  ارتباط  دارد. در  تعلق  اجتماعي 
فراواني را مي توان دركتاب هديه هاي آسماني )اصلي( با فراواني 5 مشاهده نمود و كمترين ميزان 

فراواني مربوط به كتب فارسي  )بنويسيم(، تعليمات اجتماعي و علوم مي باشد. 
روي هم رفته؛ يافته های به دست آمده از تحليل ها نشان می دهد كه به مؤلفه هاي شادكامي در 
كتاب هاي درسي توجه شده است، اما با توجه به حجم كتاب و ضرورت شادكامي در كتاب هاي 
درسي  كتب  در  آنها  نمودن  لحاظ  و  شاخص ها  و  مؤلفه ها  اين  به  بيشتر  توجه نمودن  درسي؛ 
مي تواند نقش مهمي در پرورش انسان هاي سالم و با نشاط ايفا نمايد. چنانچه به اعتقاد آرگايل 
توقف  اصلي  عوامل  از  يکي  پراضطراب  و  مالل آور  نابسامان،  اجتماعي  )1383( وضعيت هاي 
استعدادها و باروري خرد و انديشه در يک جامعه است كه مي تواند روابط فرد با اجتماع را مختل 
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نموده، به تدريج نيروي انساني را ضعيف كرده، قواي جسمي و فکري را فرسوده و انسان ها را 
براي قبول ضعف و ناتواني كه مغاير با توسعه و تعالي است، آماده سازد. 

در تبيين يافته ها مي توان گفت كه با توجه به اهميت مفهوم شادي كه هر فردي در زندگي 
روزمره خود به شکلي آن را تجربه مي كند، بررسي و شناخت مسائلي كه مي توانند با شادكامي 
مرتبط باشند، مفيد مي باشد )نجاتي و پارسايي، 1389(. جعفري و همکاران )1386( در مطالعات 
خود نشان دادند، عوامل فردي، آموزشي، اجتماعي ـ فرهنگي، كالبدي و سبک مديريت مشاركتي 
در شادابي مدارس مؤثر بوده است و فرانک )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 
مي كند و مي تواند از عواطف خويش به منظور دستيابي به تجربيات مثبت استفاده كند. لذا بايد 

به شاخص های عاطفه مثبت توجه فراوانی نمود. 
از  با تعدادي  از زندگي  ارتباط گسترده رضايت  از  نتايج مطالعات متنوعي حاكي  همچنين 
رفتارها و حاالت روان شناختي مهم از جمله افسردگي )لوينسون و همکاران ، 1991(، عزت نفس 
)آريندل و همکاران، 1999( و اميد )چانگ، 2003( است )ناطقيان و مالزاده، 1387(. لذا با لحاظ 
نمودن مقوله هايي كه در كتاب هاي درسي به عنوان يکي از عوامل آموزشي، سبب احساس لذت 
و رضايت و در نتيجه شادكامي دانش آموز مي شود مي توان به شادكامي دانش آموزان كمک شايان 
توجه اي نمود. عالوه بر اين نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه؛ بين ميزان توجه به هر يک از مؤلفه ها 
و شاخص هاي شادكامي نيز تفاوت وجود دارد و پيشنهاد مي شود در تهيه و تدوين كتاب هاي 
درسي به اين مسئله مهم توجه شود و هم خواني كتاب هاي درسي دورة آموزش ابتدايي نيز، از 
نظر توجه به مؤلفه ها و شاخص هاي شادكامي كم است. به طوري كه از بين كتاب هاي مذكور 
كتاب بخوانيم بيش از ساير كتب درسي باعث شادكامي دانش آموزان مي شود. در تبيين نتايج به 
نظر مي رسد از ميان كتاب هاي درسي تنها كتاب بخوانيم به عنوان نوعي كتاب تركيبي به همه 
مؤلفه ها و شاخص هاي شادكامي توجه نموده است و كتاب هاي ديگر به صورت تجزيه اي به 
برخي محتواها پرداختند. به طور كلی می توان بيان نمود كه يافته های پژوهش در راستای ديدگاه 
آرگايل و همکاران می باشد. به طوري كه نتايج يافته ها نشان داد دانش آموزان از مقوالتي احساس 
شادكامي مي نمودند كه احساس لذت و رضايت مي كردند و كتاب هايي كه داراي بيشترين ميزان 

مؤلفه و شاخص هاي فوق بوده اند سبب شادكامي بيشتري در دانش آموزان شده اند.
دنياي  نياز  و  است كه ضرورت  مسئله اي  بودن  كه؛ شاد  نشان ساخت  بايد خاطر  انتها  در 
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به  و  كنند  كنترل  را  توانند خود  نمي  مأيوس  و  افسرده  انسان هاي غمگين،  است، چون  امروز 
خودباوري برسند و ويژگي هاي مثبت و توانمندي هاي خود را بروز دهند، لذا شاد بودن نيروي 
محركه اي است كه باعث انگيزه و حركت مي شود و انسان را در مسئوليت پذيرفتن و تالش 
براي موفقيت فعال مي سازد )صيفوري و فالحتي، 1390(. از آنجايي كه دورة  آموزش ابتدايي 
اساس دوره هاي باالتر و تجارب دانش آموزان است كتاب هاي درسي در صورت مرتبط بودن 
با نيازهاي دانش آموزان، برانگيزاننده، سودمند و مؤثر خواهد بود و با يادگيري هميشگي همراه 
خواهد بود. در اين راستا كتاب هاي درسي بايد پاسخگوي نيازهاي عاطفي، اجتماعي و ارضاي 
را  ارزش ها  پيرامون،  دنياي  از خود،  امکان شناخت الزم  و  بوده  دانش آموزان  كنجکاوي  حس 
به آن ها بدهد و در آن ها اميد و آرامش و شادكامي ايجاد كند. لذا با توجه به اينکه شادكامي 
يک ويژگي ارتقاپذير است، با اعمال روش هاي مداخله اي )مؤلفه و شاخص هاي شادكامي در 
كتاب هاي درسي(، شادكامي و متعاقبًا موفقيت تحصيلي افزايش خواهد يافت. بنابراين پيشنهاد 
مي گردد كه، با توجه به اهميت خاصي كه مفهوم شادكامي دارد، در ساير مقاطع تحصيلي از حيث 
پرداختن به شادكامي با توجه به اين مؤلفه ها و مؤلفه هاي ديگر تحليل محتوا صورت گيرد. و از 
آنجا كه معلمان و ساير دست اندركاران آموزش وپرورش عوامل اصلي و مؤثر بر فرايند آموزش 
به شمار مي آيند، پيشنهاد مي شود در زمينه ضرورت آشنايي و آموزش آن ها با مؤلفه هاي شادكامي 

پژوهش هاي ديگري انجام شود.
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