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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناس��ایی محتوای برنامه درس��ی مدرس��ه ش��اد بر اساس
آموزهه��ای اس�لامی و دی��دگاه متخصصان و نیز مقایس��ه میان آنها ص��ورت گرفته
اس��ت .ای��ن پژوهش از نوع مطالعات کیفی اس��ت و با رویکرد قیاسی  -اس��تقرایی
و روشهای س��نتزپژوهی و تحلیل متن انجام ش��دهاست؛ به این معنا که با بررسی
مطالعات انجامش��ده مرتبط با ش��ادکامی ،در حوزههای روانشناسی ،علوم تربیتی
و علوم اس�لامی ،مفهوم ش��ادکامی و عوامل مؤثر بر آن و همچنین محتوای برنامه
درس��ی مدرسه ش��اد در دانش متعارف شناس��ایی شدند؛ س��پس روایات مرتبط با
عوامل ش��ادکامی در اسالم ،جمعآوری و تحلیل شده ،بر اساس آن محتوای برنامه
درس��ی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالمی تبیین گردید .جامعه آماری شامل
کت��ب معتبر روایی ،کت��ب ،مقاالت و اس��ناد مرتبط با موضوع اس��ت .نمونهگیری
ای��ن پژوهش از ن��وع نمونهگیری هدفمند اس��ت .اعتباربخش��ی پژوه��ش با روش
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تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد
بر اساس آموزههای اسالمی
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مقدمه

بر اس��اس مبانی اس�لامی ،توجه به هم��ه ابعاد وجودی فرد از نظر جس��مانی ،روان��ی ،اجتماعی و
معنوی در راس��تای رس��یدن به بهداش��ت روانی مورد تأکید اس��ت .عبارتی که این ابعاد را تا حدی
دربرمیگیرد ،حیات طیبه است .خداوند سبحان ،حیات طیبه را در آیه  97سوره مبارکه نحل،چنین
توصیف فرمودهاست« :هر کس عمل صالح انجام دهد ،درحالیکه مؤمن باشد ،به او حیات پاکیزه
میبخش��یم» .مفهوم حیات طیبه در آموزههای دینی اش��اره به سطحی از عملکرد روانی است که در
آن فرد از بهداشت و سالمت روانی 1برخوردار است (ساالریفر.)1390،
امروزه آنچه از بهداش��ت و س�لامت روانی برداش��ت میش��ود ،امری فراتر از نبود بیماریهای
روانی ،بلکه ارتقای کارایی و ش��کوفایی اس��تعدادهای انسان اس��ت .بنا به اهمیت و نقش بهداشت
روانی در زندگی فردی و اجتماعی ،س��ازمان جهانی بهداشت آن را یکی از اولویتهای کاری خود
قرار داده اس��ت (ساالریفر .)1390 ،بهعالوه این سازمان ،بر شادکامی به عنوان یکی از مؤلفههای
اصلی س�لامت روان تأکید ویژهای دارد (لین و همکاران .)2010 2،با این حال ،بررس �یها نش��ان
میدهند که متوسط سطح شادی فردی و ملی در طی نیم قرن گذشته هیچ افزایشی در سطح جهان
نداش��ته اس��ت و در مقابل ،بیماریهای روانیای چون اضطراب ،افسردگی و فرار از خانه و مدرسه
شایعتر شدهاند (جعفری ،عابدی و لیاقتدار .)1387 ،بر اساس اعالم مدیر کل دفتر منطقه مدیترانه
1. mental health
2. Lin
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مثلثس��ازی نظریه و از طریق مصاحبه با متخصصان علوم اسالمی و علوم تربیتی
انجام گرفتهاست .نتایج ،بر اساس آموزههای اسالمی نشان میدهد که ویژگیهای
شناساییشده برای «محتوا» ،بر اساس «موضوعات آموزشی»« ،چگونگی تنظیم»
و «چگونگی ارائه» طبقهبندی ش��دهاند .مقایسه محتوای برنامه درسی مدرسه شاد
در آموزههای اس�لام با دانش متعارف در ذیل سه مفهوم نوآوری ،توسعه و حمایت
بی��ان گردیدهان��د .از وج��وه افتراق دو دی��دگاه میتوان ب��ه محوری��ت تعالیم دینی،
جامعیت و ش��فافیت بیش��تر محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای
اسالمی اشاره کرد.
کلیدواژگان :مدرس��ه ش��اد ،ش��ادکامی ،برنامه درس��ی ،آموزههای اس�لامی،
محتوا.

ازآنجاکه پژوهش حاضر به بررسی شادکامی در تعلیمو تربیت پرداخته ،میکوشد تا موضوع را در
حوزه برنامه درسی واکاوی کند ،مطالعات قبلی در حوزههای روانشناسی ،علومتربیتی و مطالعات
اس�لامی مرتبط با موضوع ،بهمنظور دستیابی به دیدگاهی منسجم ،بررسی میگردد )1(.بدین منظور
مطالعات صورتگرفته در ذیل دو مقوله شادکامی و برنامه درسی واکاوی میشود.

 .1-1شادکامی

تأمل در پژوهشهای مرتبط با ش��ادی نش��انمیدهد که در این مطالعات ،تفکیک آش��کاری بین دو
مفهوم ش��ادی و شادکامینشده است؛ به طوری که در متون انگلیسی ،تعاریف مختلف ،همگی با
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ش��رقی س��ازمان جهانی بهداش��ت ،در حال حاضر در جهان چیزی حدود دویس��ت میلیون نفر به
افسردگی مبتال هستند و الزم است تا همه کشورها برای حل این معضل به طور جدی کوشش کنند
(وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.)1396 ،
عالوه بر توجه به اهمیت ش��ادکامی در نگاهی عمومی ،نظامهای آموزش��ی نیز توجه خاصی به
این مس��ئله دارند .س��ند تحول بنیادین در گزاره شماره دهم بیانیه ارزشها ،نشاط را به عنوان یکی از
گزارهه��ای ارزش��ی نظام تعلیمو تربی��ت معرفی میکند .همچنین در فصل پنجم این س��ند ،تربیت
انس��ان س��الم و بانش��اط به عنوان یکی از اهداف کالن تعلیمو تربیت مطرح ش��د ه اس��ت (آموزش
و پ��رورش .)1391،برنامه درس��ی ،به عنوان مهمتری��ن عامل هماهنگکننده در اج �رای فعالیتها
و تحق��ق اه��داف ،انتقالدهنده ارزشهای نظام آموزش��ی به دانشآموزان و ضامن تحقق درس��ت و
بههن��گام اهداف نظام تربیتی اس��ت (ش��املی ،ملکی و کاظمی .)1390 ،تدوی��ن و طراحی برنامه
درس��ی مس��تلزم توجه و مطالعه دقیق بر روی عناصر برنامه درس��ی ،متناسب با اهداف کالن برنامه
اس��ت .ازاینرو پزوهش حاضر میکوش��د تا با تمرک��ز بر عنصر محتوا ،گامی در ارتقای ش��ادکامی
م��دارس بپیماید .با توجه به اینکه محوریت تعالیم ارزش��مند اس�لامی در همه ش��ئونات آموزش و
پ��رورش نظام جمهوری اس�لامی ،بر همگان فرض اس��ت و ب��ا امعان نظر در این نکت��ه که نباید از
دس��تاوردها و تالشهای صورتگرفت��ه در دانش متعارف غفلت ورزید ،ل��ذا این پژوهش در صدد
است تا به پرسشهای زیر پاسخ گوید:
محتوای برنامه درسی مدرسه شاد در دانش متعارف چگونه است؟
محتوای برنامه درسی مدرسه شاد از منظر آموزههای اسالمی چگونه است؟
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 .1-1-1مطالعات روانشناسی
الف) تعریف شادکامی

بررسی مطالعات انجامشده نشان میدهد که تعاریف نظریهپردازان روانشناسی از شادی ،بیشتر با
تأکید بر دو مؤلفه اصلی شادکامی یعنی مؤلفه شناختی 1و مؤلفه هیجانی 2مطرحشده است.
الف) تعریف شادکامی با تأکید بر مؤلفه هیجانی :از این منظر ،شادی تنها یک احساس درونی
لذت و خوش��ی اس��ت که برگرفت��ه از فکر ،خیال و ذهن یک فرد اس��ت و ن��ه قضاوتهای
تحمیل��ی او از بی��رون (ربان��ی و هم��کاران .)1386 ،آیزن��ک )1385( 3ش��ادی را مجموع
لذتهای بدون درد تعریف کرده و از نظر ری )1379(4ش��ادی ،احس��اس درونی آرامش،
خشنودی و مسرت ،حاکی از عدم وجود ترس ،پریشانی و ناسازگاریهاست.
ب) تعری��ف ش��ادکامی با تأکید بر مؤلفه ش��ناختی :در این نگاه ،ش��ادکامی ب��ه عنوان قضاوت
مثبت 5فرد از کل زندگی مطرح میگردد .درواقع این تعریف به این پرس��ش پاس��خ میدهد
که بین واقعیت زندگی فرد و اس��تانداردهای م��ورد نظر او در زندگی چه میزان تفاوت وجود
دارد (ربانی و همکاران .)1386 ،وینهون ،شادی را قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت
کیفیت کل زندگی میداند و از نظر ش��وارز و اس��تراک ،ش��ادی ،به معنای سوگیری پردازش

1. Cognitive
2. affective
3. Eysenck
4. Ray
5. Positive judgment
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ً
لفظ  happinessمطرح شدهاند .در مطالعات داخلی هم عمدتا تمایزی بین این دو مفهوم مشاهده
نمیش��ود و برخی نویس��ندگان ای��ن دو واژه را مترادف با هم به کار بردهان��د .در تبیین تفاوت این دو
مفهوم میتوان گفت شادکامی از عوامل مهم موفقیت انسان بوده ،پایدار است و پیامد منفی ندارد.
در ش��ادکامی ،ش��ادی و لذت آنی هم وجود دارد؛ اما هر شادیای را نمیتوان تأمینکننده شادکامی
دانس��ت؛ چراکه بعضی شادیها میتوانند پیامد منفی داشته باشند (پسندیده .)1392 ،در پژوهش
حاضر ،معنای مورد نظر محقق از صفت ش��اد در برنامه درس��ی مدرسه شاد ،همان شادکامی است
و به ش��ادی ،بر اس��اس جایگاه آن در الگوی اسالمی ش��ادکامی پرداخته میشود (برای توضیحات
بیشتر ،ر.ک :پسندیده.)1392 ،

جدول شماره  .1جمعبندی تعاریف شادکامی در روانشناسی
مؤلفه
هیجانی

مجموع لذتهای بدون درد.
آیزنک
توجه به هیجانات به عنوان
ورونیکا ری احساس درونی آرامش ،خشنودی و مسرت ،حاکی تنها مؤلفه شادی و نادیده
از عدم وجود ترس ،پریشانی و ناسازگاریها
گرفتن مؤلفههای دیگر
محوریت امیال و
احساسات مثبت منهای احساسات منفی
برادبرورن
خواستهها و لذات فردی
عدم وجود معیاری مافوق
احساس عاطفی گذرا و موجی از لذت و شوق
موریس
امیال فردی ،برای ارزیابی و
حالتی ذهنی است ،احساس طبیعی کارکرد روانی
پذیرش هیجانات
ریچارد کارلسون
سالم فطری

شناختی

قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل تأکید بر قضاوت و ارزیابی
وینهون
زندگی
فردی به عنوان تنها مؤلفه
شادی
شوارز و استراک سوگیری پردازش اطالعات در جهت خوشبینی و ارزیابی زندگی بر اساس
خوشحالی
معیارهای فردی
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1. mixed definitions
2. Atlin & Garon
.3 Argyle
4. Martin & Lu
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اطالعات در جهت خوشبینی و خوشحالی است.
ج) تعاریف ترکیبی 1از ش��ادکامی :در این تعاریف ،هر دو وجه ش��ناختی و هیجانی در تعریف
مفهوم ش��ادکامی دیدهمیشوند؛ یعنی فرد شاد از سویی ارزیابی مثبتی همراه با شناخت از
جنبههای مختلف زندگی خود دارد و از سوی دیگر احساس عاطفی خوشایندی از زندگی
در خ��ود ایج��اد میکند .اتلی��ن و گارون 2،آرگایل ،3مارتین و لو 4،ش��ادی را هیجان مثبت،
رضایت از زندگی و نبود هیجان منفی تعریف کردهاند (ربانی و همکاران.)1386 ،
جمعبندی و تحلیل مهمترین تعاریف مطرحشده ،در جدول شماره  1نشان داده شده است.
ِ

ترکیبی

اتلین و گارون،
آرجیل ،مارتین
و لو

هیجان مثبت ،رضایت از زندگی و نبود هیجان
منفی

سلیگمن و
همکاران

شامل سه مؤلفه هیجانهای مثبت ،تعهد و
معناداری

جودی تاتل بام

نبودن غم و غصه و رضایت از زندگی

محوریت قرار دادن فرد،
پذیرش هر نوع شادی
مطابق با خواستههای فرد
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به نظر میرس��د که در تمام این س��ه دسته تعاریف ،شادی ،ب ه عنوان مفهومی وابسته به احساس
فرد و یا قضاوت فرد معرفی شده است .لذا محوریت فرد در این تعاریف را شاید بتوان به عنوان یک
ویژگی مش��ترک در هر سه دسته تعاریف پیشگفته دانست .در مطالعه آرای این نظریهپردازان ،معیار
یا ضابطهای جدا از خواس��تههای فردی ،برای رد یا پذیرش ش��ادمانی مش��اهده نمیگردد .حتی در
تعاریف شناختی هم که نوعی ارزیابی صورت میگیرد ،معیار اصلی در قضاوت چگونگی زندگی،
خواس��تهها و اهداف مورد نظر فرد است .بنابراین مش��اهده میشود که در تمام این تعاریف ،شادی
به خودی خود دارای معیاری برای ارزیابی نیس��ت و هر نوع ش��ادمانی به صرف تحقق خواس��تهها و
رضایت انسان مورد پذیرش است.

ب) عوامل شادکامی

تغییر ش��ادی از طریق شناخت عوامل مؤثر بر آن قابل انجام است (آرگایل .)1383 ،صاحبنظران
عوامل مختلفی را بر ش��ادکامی مؤثر دانس��تهاند و طبقهبندیهای مختلفی از این عوامل شدهاست.
نگاهی کلی به مجموعه عوامل ش��ادکامی نش��انمیدهد که غالب این عوامل را میتوان بر اس��اس
توجه به ابعاد فردی و یا اجتماعی ،طبقهبندی کرد .برایناساس مهمترین عوامل شادکامی مطرح در
دانش متعارف ،در جدول شماره  2طبقهبندی شدهاند.
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دینر

قضاوت و داوری فرد درباره چگونگی گذراندن
زندگی خویش ،که از هیجانات مثبت تأثیر
میپذیرد

جدول شماره  .2جمعبندی عوامل شادکامی ازنظر متخصصین
طبقهبندی
عوامل شادکامی
بعد اجتماعی
بعد فردی
123

نظریهپرداز

آالن کار

متیوس

2

کارلسون

آرگایل

لو و همکاران

تلقین مثبت
لذت از زندگی
تلقین مثبت ،تکامل الگوها ،لذت از زندگی،
نقش اجتماع در تدوین
یادگیری از
یادگیری از اشتباهات ،ریسکپذیری ،قدرت
اشتباهات،
قوانین
ذهن ،تعیین هدف و قانون
ریسکپذیری،
قدرت ذهن
ً
تأکید بر روابط
تقریبا نادیده گرفته
روابط و فعالیتهای اجتماعی
اجتماعی
شده
ذهن فرد (تفکر ،روحیات ،واقعیات روانی و
احساسات)

ً
تأکید بر ذهن فرد تقریبا نادیده گرفتهشده

خوردن،
عوامل عینی و غیرعینی :خوردن،
فعالیتهای جنسی،
فعالیتهای اجتماعی و جنسی ،تمرینهای
الکل و داروها ،فعالیتهای اجتماعی،
ورزشی ،الکل و داروهای دیگر ،موسیقی
موسیقی ،هنر و
موفقیت و تأیید
و دیگر هنرها و مذهب ،موفقیت و تأیید
مذهب ،برخورداری اجتماعی ،محیط
اجتماعی ،استفاده از مهارتها ،محیط و
از مهارتها،
طبیعت ،استراحت و آرامش کافی
استراحت و آرامش
روابط مثبت با دیگران ،هدفمند بودن زندگی،
رشد شخصی ،دوست داشتن دیگران و
طبیعت

هدفمندی ،رشد
شخصی

روابط با دیگران،
دوستداشتن دیگران

1. Lyubomirsky
2. Matthews
3. Robinson
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رابینسون

3

عوامل وراثتی ،روابط شخصی ،کیفیت
محیط زندگی ،سالمت جسمانی ،اشتغال به
کار و انجام فعالیتهای تفریحی

وراثت ،سالمت
جسمانی ،کار و
تفریح

روابط با دیگران،
محیط زندگی
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شلدون و
لیبومیرسکی

1

وراثتی ،شرایط زندگی ،فعالیتهای ارادی

وراثت ،فعالیتها و
تالشهای ارادی فرد

اجتماع به عنوان
بخشی از شرایط
زندگی

مایرز

1
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رز

تأثیر بیشترسرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه
انسانی

رأس و میروسکی

تأکید برمشارکت اجتماعی

2

تالش در پذیرش و حل مشکالت،
مسئولیتپذیری ،غلبه بر احساسات
مخرب و تقویت باورهای سازنده ،ارتباط با
دیگران ،فعالیت ،اعتماد ،توجه به نیازهای
خود ،سالمتی بدن ،گذشت و بخشش،
تکمیل امور ناتمام ،رژیم غذایی مناسب،
خودشناسی و اعتماد بهنفس ،دوست داشتن
خود ،خدمت به دیگران ،هدفمندی در
زندگی و ارزشمند دانستن زندگی

فوردایس

افزایش فعالیت ،افزایش روابط اجتماعی،
افزایش خالقیت ،برنامهریزی و سازماندهی،
دور کردن نگرانی ،کاهش توقعات و
انتظارات ،افزایش تفکر مثبت و خوشبینی،
زندگی در زمان حال ،پرورش شخصیت
سالم ،پرورش شخصیت اجتماعی ،خود
بودن ،از بین بردن احساسات منفی ،تقویت
روابط نزدیک و صمیمانه ،اولویت دادن به
شادی

تاتل بام

12به نظر میرسد نقطه اشتراک بیشتر عوامل شادکامی در دانش متعارف ،محدود بودن آنها به زندگی
دنیوی و توجه صرف به ابعاد مادی وجود انس��ان باش��د .نکته درخور توجه دیگر ،عدم اتفاقنظر در
1. Myers
2. Tatel Baum, Judy
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ایمان به خدا ،داشتن بدن سالم ،اهداف
و انتظارات واقعبینانه ،عزتنفس مثبت،
احساس تسلط بر امور خود ،خوشبینی،،
شغل مناسب ،فراغت و استراحت کافی و
امیدواری

ایمان به خدا،
داشتن بدن سالم،
اهداف و انتظارات
واقعبینانه،
عزتنفس مثبت ،معاشرتی بودن ،داشتن
دوستان حمایتگر،
احساس تسلط
روابط گرم خانوادگی
بر امور خود،
خوشبینی ،شغل
مناسب ،فراغت و
استراحت کافی و
امیدواری
تأکید بر سرمایه
سرمایه انسانی
اجتماعی
ً
تقریبا نادیده گرفته
مشارکت اجتماعی
شده
خودشناسی،
هدفمندی،
مسئولیتپذیری،
تالش
ارتباط با دیگران،
اعتماد ،بخشش،
و فعالیت ،توجه
خدمت به دیگران
به نیازهای خود،
اعتماد بهنفس،
ارزشمند دانستن
زندگی
فعالیت ،خالقیت،
برنامهریزی و
سازماندهی،
کاهش انتظارات،
روابط اجتماعی،
خوشبینی و تفکر
شخصیت اجتماعی
مثبت ،زندگی
در زمان حال،
شخصیت سالم،
خود بودن ،رفع
احساسات منفی

میزان تأثیرگذاری ابعاد فردی و اجتماعی اس��ت؛ به گونهای که برخی صاحبنظران ،بیشترین تأکید
را بر عوامل فردی و عدهای بر عوامل اجتماعی داشتهاند.

ج) عوامل شادکامی در مدرسه
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جدول شماره  .3مجموعه عوامل ایجاد مدرسه شاد از نظر صاحبنظران علوم تربیتی داخلی و خارجی
عوامل ایجاد شادی در مدرسه
صاحبنظران
فضای فیزیکی ،کیفیت فعالیتهای آموزشی ،روابط انسانی مطلوب ،روشهای
عباسینیا ()1391
فعال تدریس ،آموزش ارزشهای انسانی ،روشهای ساده و جذاب تدریس ،معرفی
الگوهای مناسب ،ارتقای عزت و اعتماد به نفس دانشآموزان ،آموزش روابط
اجتماعی مناسب به دانشآموزان ،توجه به معیارهای شادیآفرین سنین مختلف،
ایفای نقش دولت ،آموزش ارزشمندی کار وتالش ،تشویق دانشآموزان به خالقیت و
نوآوری و ایجاد بسترهای الزم بروز استعدادها ،همکاری و مشارکت همهجانبه اولیا
زیباسازی و بهسازی فضای مدرسه ،بهبود روابط انسانی و فضای عاطفی ،ایجاد جو
رضایی ()1386
سازمانی مطلوب ،اصالح شیوههای مدیریت ،توسعه فعالیتهای آموزشی و پرورشی
با رویکردهای نوین ،اصالح و بهبود روشهای تدریس ،رنگ و پوشش دانشآموزان
 .1عوامل فردی .2 ،عوامل اجتماعی -فرهنگی .3 ،عوامل کالبدی .4 ،سبک
میرشاه جعفری و
مدیریت مشارکتی
تقوی نسب ()1387
اکبرزاده و حقیقی
 .1امکانات فیزیکی .2 ،نیروی انسانی .3 ،تعامالت
()1386
کاهش بار درسی ،آموزش مهارتهای زندگی ،انجام فعالیتهای شادیبخش ،انتقال
صادقی ()1385
مناسب اطالعات ،زیباسازی محیط ،شکوفایی استعدادها و کنجکاوی دانشآموزان،
استفاده از دبیران با شایستگیهای مناسب ،فراهم کردن امکانات رفاهی و تجهیزات
مدرسه ،دوری کارکنان مدرسه از تبعیض و اجبار ،برنامهریزی صحیح آموزشی برای
توجه به فهمیدن و شناخت اصول ،فراهم ساختن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی،
مشارکت دانشآموزان در کارها ،سالمسازی محیط ،تقویت خالقیت و نوآوری
دانشآموزان انجام کار گروهی ،انطباق امتحانات با محتوای درسی ،کاهش نگرانیها
مدیریت مشارکتی ،مشارکت دانشآموزان و معلمان در فعالیتها ،مشارکت
حاجیان ()1385
خانوادهها ،بهرهگیری از فرصتهای ویژهای چون روز تولد دانشآموزان ،بهرهگیری
از رنگها ،توجه به اصل نگرش ،دانش و توانایی ،نظارت ،تکمیل و اصالح مداوم
برنامهها
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بررس��ی مطالعات این حوزه ،نش��انمیدهد ک��ه غالب تعاریف متخصصان عل��وم تربیتی از مفهوم
شادکامی ،برگرفته از تعاریف مطرحشده روانشناسان است؛ اما در حوزه عوامل شادکامی ،میتوان
ن��کات درخ��ور توجهی را در بین این نظریات مش��اهده ک��رد .جدول ش��ماره  ،3خالصه مهمترین
نظریات مطرحشده را ،که به معرفی عوامل شادکامی در مدرسه پرداختهاند ،نشان میدهد.

میلر 4و همکاران
()2008
ولک)2008(5
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گوبین)2005(6
گریملین)2003(7
تالبوت)2003(8
9
سارافینو
سلیگمن ()1389
10
نتو
11
لی کن
فالن
لو و آرگایل
12

 .1ارتباط با دوستان .2 ،محیط فیزیکی مطلوب .3 ،یادگیری مهارتهای جدید و
رشد
جذابیت فضای مدرسه ،ورزش کافی ،کتابهای خوب ،بازی و تفریح ،کالسهای
ورزشی و هنری ،نوع ارزشیابی
رهبری مشارکتی
 .1مشارکت دانشآموزان در امور مدارس .2،تفویض مسئولیتهای جدید به آنها .3،ایجاد
شرایطبروزخالقیت
چگونگی ارتباطات در مدرسه
ورزش ،امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی ،فعالیتهای فوق برنامه ،محیط ،دبیران،
نحوه اداره مدرسه و میزان مشارکت دانشآموزان (صادقی)1385،
داشتن یک زندگی غنی و ارضاکننده اجتماعی (سلیگمن)1389 ،
آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی (صابر)1387 ،
 .1تقویت عوامل اجتماعی -فرهنگی در مدارس مثل برگزاری جشنهای شاد.2 ،
آموزش خانوادهها برای شاد کردن محیط منزل (جعفری و طالبزاده)1389 ،
مشارکت بیشتر معلمان و دانشآموزان در امور مدرسه (جعفری و همکاران)1389 ،
مشارکت درفعالیتهای گروهی (جعفری و طالبزاده)1389 ،

1. Haidt
2. Morris
3. Crowther
4. Miller
5. Wolk
6. Ngubane
7. Gremlin
8. Talbott
9. Sarafino
10. Netu
11. Lykken
12. Phelan
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نصر اصفهانی ( )1382اردوهای دانشآموزی ،تفریح و انبساط روح ،تحصیل درآمد ،فراگیری علم و تجربه،
یادگیری آداب زندگی ،آشنایی با افراد بافضیلت ،استفاده از موسیقی ،یادگیری امور
دینی و مذهبی ،بهبود روابط انسانی ،ورزش صبحگاهی ،آراستگی معلم ،نبود تحقیر
و تنبیه بدنی ،نوآوری
1
شناخت دانشآموز ،توجه به نیازها و ویژگیهای او ،اعتماد و تفویض مسئولیت متناسب
هاید
2
به دانشآموزان ،هماهنگی بین معلم و دانشآموز (به نقل از موریس)2011 ،
کروثر)2008(3
 .1جذابیت محتوای دروس .2 ،رژیم غذایی سالم .3 ،ورزش

 .1-1-2مطالعات اسالمی
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پ��س از بررس��ی دیدگاه متخصص��ان روانشناس��ی و علوم تربیتی ،برای ش��ناخت مفه��وم و عوامل
ش��ادکامی که برگرفته از تعالیم اس�لامی بوده ،قابلیت کاربرد در مدارس جامعه اس�لامی را داش��ته
باشد ،مطالعات مبتنی بر آموزههای اسالمی ،مرتبط با موضوع ،بررسی میشوند .در ادامه ،خالصه
مهمترین مطالعات انجامگرفته بر اساس تقدم زمانی ارائه میشود.
طریقهدار ( ،)1379شادی را در ایجاد سرور و نشاط روح ،پیشبرد امور مادی و معنوی ،کاهش
عصبانیتها و تندخوییها ،کاهش جرائم در س��طح جامعه و تس��ریع توس��عه اقتصادی کش��ورها،
نقشآفرین میداند .او عوامل ش��ادیآفرین در اس�لام را بدینصورت برمیش��مرد .1 :زیس��تن در
زم��ان ح��ال .2 ،مبارزه با نگرانی .3 ،پرهیز از گناه .4 ،رضایت و تحمل .5 ،مس��افرت .6 ،کار.7 ،
ورزش .8 ،تبس��م و خنده .9 ،مزاح و شوخی .10 ،بوی خوش .11 ،پوشیدن لباسهای روشن.12 ،
خودآرایی .13 ،حضور در مجالس شادی.
کمیلی ( )1386میگوید« :در فرهنگ دینی ،ش��ادی همان س��رور اس��ت؛ رس��یدن به اوصاف
پنهانی و قلبی و دستیابی به منفعتی که مصلحت دین و دنیای شخص را تضمین میکند» (ص .)13
میرشاه جعفری و تقوینسب ( ،)1387به شناسایی اصول بهداشت روانی بر اساس فرازهای صحیفه
سجادیه پرداختهاند .از نظر آنها الزمه شناخت عوامل ارتقای بهداشت روان ،شناخت ابعاد مختلف
روان آدمی اس��ت .بعد ش��ناختی که ناظر بر افکار انسان اس��ت؛ بعد روحی و عاطفی که تمایالت
و احساس��ات را دربرمیگی��رد؛ بعد اجتماعی که ناظ��ر به رفتارهای جمعی انس��انها و روابط میان
آنهاس��ت و س �رانجام حیطههای رفتاری .این ابعاد از هم جدا نیس��تند و بهشدت بر هم تأثیرگذارند.
س��اختار ش��ناختیای که در رأس این هرم قرار دارد ،نگرش و افکار انس��ان را تش��کیل میدهد .این
نگرشها بر رفتار و ش��کلگیری روابط تأثیر میگذارند .در این میان بهداشت روان زمانی در فرد به
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ازآنجاکه مبنای نظریات مطرحشده درباره شادکامی در مدرسه ،همان آرا و نظریات متخصصان
ح��وزه روانشناس��ی اس��ت ،کاس��تیها و انتق��ادات واردش��ده ب��ر تعاری��ف و عوامل ش��ادکامی در
روانشناس��ی ،در اینجا نیز نمود یافتهاس��ت .مفهوم ش��ادکامی و عوام��ل محققکننده آن ،در دانش
متعارف ،بیش��تر حول محور فرد و پس از آن جامعه بوده و نگاه غالب ،تأکید و توجه بر امور دنیوی
اس��ت .نادیدهگرفتن زندگی اخروی و عدم توجه به مبانی دینی و تعالیم الهی ،س��بب درک نادرست
از ویژگیهای انسان و نیازهای اوست .ازاینرو به نظر میرسد اجرای برنامههای شادکامی مبتنی بر
دیدگاه متعارف ،با هر اندازه از دقت و تالش ،نتواند شادکامی واقعی را برای انسان به ارمغان آورد.
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وجود میآید که یکپارچگی و هماهنگی معقولی بین این ابعاد وجود داشته باشد و این هماهنگی در
نتیجه توجه به اصول شناخته شده در هر کدام از این ابعاد تحقق مییابد .علیمحمدی و آذربایجانی
( ،)1389با مطالعه و بررس��ی متون اسالمی ش��امل آیات قرآن ،نهجالبالغه ،تصنیف غررالحکم و
منتخ��ب می �زان الحکمه و با بهرهگی��ری از نرمافزارهای احادیث 109 ،مؤلفه ش��ادکامی را در چهار
مقوله زیستی ـ رفتاری ،عاطفی ـ معنوی ،شناختی و صفات شخصیتی دستهبندی کرده اند.
از نظر پسندیده ( ،)1392شادکامی عبارت است از احساس خوشبختی و خرسندی پایدار از
مجموع زندگی ،نه یک لحظه خاص .او با مطالعه منابع اس�لامی ،مؤلفههای شادکامی در اسالم را
رضامندی و نشاط معرفی میکند که البته هر دو باید پایدار باشند .از نظر وی عوامل شادکامی ،در
سه سطح قابل طرح هستند:
 .1عامل بنیادین ش��ادکامی :زندگی موحدانه است که در هر دو حوزه رضامندی و نشاط کاربرد
دارد .عوامل اختصاصی شادکامی ،همگی از این عامل بنیادین سرچشمه میگیرند؛
 .2عوامل اصلی ناظر به مؤلفههای شادکامی:
ال��ف) عام��ل اصلی رضامندی ،باور ب��ه خیر بودن تقدیرهای تکوینی و تش��ریعی خداوند
سبحان است؛
ب) عامل اصلی نشاط ،لذت و سرور است؛
 .3عوامل خرد ناظر به مؤلفههای شادکامی :شامل عوامل ناظر به مؤلفههای رضامندی و عوامل
ناظر به مؤلفه نشاط.
محمدی ریش��هری ( ،)1392معتقد اس��ت که تعریف دقیقی از ش��ادی در دس��ت نیس��ت و
تعاریف موجود هیچکدام حقیقت شادی را تبیین نمیکنند؛ بلکه اشارهای اجمالی به مفهوم آن دارند
و یا زمینهها ،آثار و یا نش��انههای آن را بیان میکنند .او با اس��تناد به دو روایت از امیرالمؤمنین،8
ش��ادی را بدین صورت تعریف میکند :شادی عبارت اس��ت از هیجانات مثبت درونی که انقباض
روانی را از بین میبرد و موجب انبس��اط خاطر و نش��اط و پویایی میش��ود .از نظر او ،شادکامی در
اس�لام ،مبتنی بر واقعیتهای انس��ان و جهان اس��ت؛ به گونهای که همگان در تمام ش �رایط بتوانند
ش��ادکام باشند .ش��ادی ،زندگی توأم با موفقیت و خوشبختی است که در قرآن از آن به عنوان حیات
طیبه نام برده شده است .برایناساس داشتن زندگی شاد ،از دستاوردهای عمل به رهنمودهای کتاب
آسمانی قرآن است.
اکبری ( ،)1393با بررس��ی روایات و س��یره معصومین :فواید شادی را در چهار دسته قرار
داده اس��ت :نش��اط روحی ،سالمتی بدن ،رش��د علمی و رش��د اقتصادی .او همچنین عوامل ایجاد

همانط��ور که در جمعبندی نظریات روانشناس��ی و علوم تربیتی بیان ش��د ،به موضوع ش��ادکامی
ً
در این علوم ،صرفا در محدوده زندگی دنیا و توجه به بعد مادی وجود انس��ان پرداخته ش��د ه اس��ت.
نظریهپردازان نتوانس��تهاند به تعریفی واحد و مشترک دست یابند و برنامهای یکپارچه را برای تحقق
ش��ادکامی در انس��ان ارائه دهند .در یک سوی طیف ،عدهای هیچ قید وبندی را برای پذیرش شادی
قب��ول ندارن��د و هر ش��ادیای را به صرف تحقق احس��اس لذت وش��ادمانی در انس��ان میپذیرند و
در س��ویی دیگ��ر ،عدهای به نفی هر گونه ش��ادی پرداختهاند .عدهای نیز ک��ه قائل به وجود مالک و
معیار برای پذیرش ش��ادی هس��تند ،پا را از خواستهها و تمایالت انسان و کسب رفاه در زندگی فراتر
نگذاشتهاند .نکته درخور توجه دیگر این است که در بیشتر نظریات مطرحشده ،شادی ،خود هدف
است و به خودی خود ،ارزش به شمار میآید .حتی در نظریاتی هم که شادی ب ه عنوان عاملی برای
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ش��ادی در اسالم را بر اس��اس روایات به این صورت ارائه کرده اس��ت .1 :خودشناسی .2 ،تخریب
غ��م .3 ،بینش صحیح نس��بت به حوادث جهان .4 ،ایمان .5 ،عش��ق به خ��دا .6 ،رضایتمندی.7 ،
زیبانگری .8 ،توجه به زمان حال .9 ،ارتباط با خدا .10 ،ورزش .11 ،کار و کوش��ش .12 ،رنگها،
 .13امید .14 ،ازدواج .15 ،حضور در مجالس شادی.
پس از بررس��ی مطالعات اسالمی درباره ش��ادکامی ،به نظر میرسد نظریه شادکامی پسندیده،
از دقت و جامعیت بیشتری برخوردار است .او در پژوهش خود با بهرهگیری از آیات قران و روایات
معصومین ،:الگویی منسجم از شادکامی ارائه کرده است .اتکا بر مبانی اسالمی ،تبیین رویکرد
اسالم در مقوله شادکامی ،استخراج مؤلفهها بر اساس آموزههای اسالمی و ارائه تعریف شادکامی بر
اس��اس این مؤلفهها از نقاط قوت این پژوهش است .مجموعه عوامل شادکامی در این الگو در یک
طرح نظاممند و مرتبط با یکدیگر ارائه شدهاند .سطوح مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر و اتکای تمام
اج �زا و عناصر ب��ر محوری کلیدی تحت عنوان زندگی موحدانه ،مانع ازهمگس��یختگی و پراکندگی
ِ
عوامل محققکننده ش��ادکامی میشوند؛ اما در مقابل ،گس��تردگی مجموعه عوامل شادکامی در هر
ً
مؤلف��ه و بعض��ا همپوش��انی برخی از این عوامل ب��ا یکدیگر از جمله انتق��ادات وارد بر این پژوهش
است .این انتقاد بهویژه هنگام کاربست این الگو در عرصههای مختلف ،بیشتر نمایان میگردد .در
پژوهش حاضر تالش میشود تا با توجه به اهداف مورد نظر ،مجموعه عوامل شادکامی دراین الگو
متناس��ب با عرصههای ارتباطی ارائهش��ده در برنامه درس ملی( )2بازطبقهبندی گردد .چگونگی این
کار در بخشهای بعدی نشان داده شده است.
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 .1-2برنامه درسی

در تعریف برنامه درسی نظرات متفاوتی بیان شده است .رول 1توانست برای واژه برنامه درسی119 ،
تعریف شناس��اییکند (بوش��امپ .)1390 2،ملکی ( )1386معتقد اس��ت که تعاریف ارائهشده در
برنامه درس��ی ،جامع نیس��تند و همه ویژگیهای برنامه درسی را دربرنمیگیرند .بعضی از آنها مانند
6
تابا 3و تانرو و الکس��اندر 4بر محتوا و هدف بیش��تر تأکید ورزیدهان��د و بعضی مانند دال 5،کازول،
کمپب��ل 7و ل��وی 8،به روش تأکید کردهان��د .وی با هدف توجه به ابعاد و جنبهه��ای مختلف ،برنامه
درس��ی را اینگونه تعریف میکند :برنامه درس��ی ،به محتوای رسمی و غیررس��می ،فرایند ،محتوا،
آموزش آش��کار و پنهان اطالق میگردد که دانشآموز بهوس��یله آنها و تحت هدایت مدرسه ،دانش
1. Rull
2. Beauchamp
3. Taba
4. Alexander
5. Doll
6. Caswell
7. Campbell
8. Loy
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تحقق اهداف دیگر مطرح ش��ده ،اهداف مطرحشده در قالب زندگی مادی و بر اساس خواستههای
انسانها تدوین یافتهاند.
اما بررس��ی مطالعات انجامش��ده بر اس��اس آموزههای اس�لامی نش��انمیدهد که نگاه اسالم به
ش��ادکامی محدود به زندگی دنیوی و بعد مادی وجود انس��ان نیس��ت؛ بلکه به زندگی دنیا با توجه به
نقش آن در شکلدهی حیات اخروی پرداخته و به ابعاد مختلف وجود انسان توجه شد ه است .تعریف
ش��ادکامی در اس�لام و برنام��ه تحقق آن در زندگی با اتص��ال و اتکا به یک منبع ماورای انس��انی یعنی
آموزههای وحیانی ،بهصورت منس��جم و یکپارچه قابل شناس��ایی است .نکته درخور توجه دیگر در
مطالعات انجامشده این است که در اسالم ،خود شادی هدف نیست؛ بلکه عاملی برای تحقق کمال
انس��انی و تحقق زندگی توحیدی است .ازاینرو در اس�لام برای شادی ،معیارها و ضوابطی مشخص
و بدون خلل بیان ش��دهاس��ت که ش��ادی تنها در چارچوب همین ضوابط و معیارها پذیرفتنی اس��ت.
ه مراستا بودن با تعالیم اسالمی ،توجه به لذتهای مادی و معنوی ،اعتدال و میانهروی ،هدفمندی و
توجه به پیامدهای بلندمدت ،از جمله معیارهای شادی مقبول در اسالم هستند.

الزم را بهدست میآورد؛ مهارتها را کسب میکند و گرایشها ،قدرشناسیها و ارزشها را در خود
تغییر میدهد (ص.)17

 .1-2-1عناصر برنامه درسی
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درباره عناصر برنامه درس��ی در بین صاحبنظران توافقنظر وجود ندارد و دامنه وس��یعی از یک تا نه
عنصر را دربرمیگیرد .به رغم اختالفنظرها ،اغلب صاحبنظران در برخی از این عناصر اشتراک
نظر دارند .هدف ،محتوا ،روش تدریس و ش��یوه ارزش��یابی ،عناصری هس��تند که توافق بیش��تری بر
رویش��ان وجود دارد (مهرمحم��دی1388 ،؛ ملکی .)1386 ،ازآنجاکه پژوهش حاضر به بررس��ی
محتوای برنامه درسی مدرسه شاد میپردازد ،در تعریف عناصر ،تنها به عنصر محتوا اشاره میگردد.
عنصر محتوا :محتوا یکی از عناصر اصلی برنامه درسی است که تحقق اهداف با استفاده از آن
ً
انجاممیشود .محتوای درسی غالبا از طریق کتب درسی ،کتب کمک درسی و دیگر مواد آموزشی
ارائ��ه میگردد (میرزابیگی .)1384 ،از نظر ژانت هیل و ریچارد دونالپ 1،محتوا آن چیزی تعریف
میش��ود که دانشآموزان باید بدانند (هیل و دونالپ ،1393 ،ص .)26در س��ند برنامه درس ملی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)1391درباره محتوا آمدهاست:
 .1مجموع �های منس��جم و هماهن��گ از فرصته��ا و تجربی��ات یادگیری اس��ت که زمینه
ش��کوفایی فطرت الهی ،رش��د عقلی و فعلی��ت یافتن عناصر و عرصهه��ا را بهصورت
پیوسته فراهم میآورد؛
 .2دربرگیرنده مفاهیم و مهارتهای اساس��ی و ایدههای کلیدی مبتنی بر شایس��تگیهای
مورد انتظار دانشآموزان است؛
 .3برگرفته از یافتههای علمی و معتبر بشری است؛
 .4متناس��ب ب��ا نیازه��ای حال و آین��ده ،عالیق ،ویژگیه��ای روانش��ناختی دانشآموزان،
انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش است (ص.)12
نمودار شماره  ،1تأکیدات پژوهش حاضر در تبیین محتوا را با توجه به الزامات برنامه درس ملی
و موضوع پژوهش نشانمیدهد.

عرصههای ارتباطی
چهارگانه
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محتــــوا

مفاهیم ،مهارتهای اساسی
و ایدههای کلیدی مبتنی بر
عوامل شادکامی اسالمی

ویژگیهای رشدی
دانش آموزان

نمودار شماره  .1تأکیدات پژوهش حاضر در تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد

 .2روش پژوهش

این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است و با رویکردی قیاسی -استقرایی انجام گرفته است .در پاسخ
به پرس��ش اول ،روش سنتزپژوهی 1و در پاس��خ به پرسش دوم ،روش تحلیل متن 2به کار گرفته شده
اس��ت .حاصل روش س��نتزپژوهی ،دانش تلفیقی است؛ دانشی که دانستههای مطالعات گوناگون و
3
شاید پراکنده را که میتوانند با نیازهای خاص میدان عمل مرتبط باشند ،گرد هم میآورد (شورت،
 .)1388در این پژوهش ،با بررسی و تحلیل تحقیقات انجامشده در زمینه شادکامی ،نقاط اشتراک
و افتراق پژوهشهای مختلف ،شناس��ایی و تحلیل ،و محتوای برنامه درس��ی مدرس��ه ش��اد از منظر
متخصصان شناسایی شد .با استفاده از روش تحلیل متن ،روایات معصومین :در زمینه عوامل
ش��ادکامی در اس�لام ،مورد مطالعه ،توصیف و تحلی��ل قرار گرفت .تحلیل متن ،ب��ه نوع ویژهای از
تحلیل محتوا اشاره میکند که بر لغات نوشتهشده و متن نوشتاری تمرکز دارد (ابوالمعالی،1392 ،
ص .)86در فراین��د تحلی��ل مت��ن ،روایات ائمه ،:یکبهیک بررس��ی و تحلیل ش��د و یافتههای
پژوهش به دس��ت آمد .همچنین در طی فرایند پژوهش ،یافتهها از طریق ابزار مصاحبه به ده نفر از
متخصصان و خبرگان حوزه علوم تربیتی و معارف اس�لامی ارائه ،و از ایشان درخواست شد که آنها
را بررسی کنند و نظر خود را درباره کیفیت فرایند تحلیل و یافتههای بهدستآمده و اینکه آیا میتوان
به یافتههای دیگری با توجه به دادههای پژوهش رسید یا خیر ،بیان کنند .نظرخواهی از متخصصان
1. the research synthesis
2. text analysis
3. Short, Edmund
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حال ،آینده ،عالئق
دانشآموزان و انتظارات
جامعه اسالمی

توجه به یافته های علمی
و معتبر در حوزه های
مرتبط با موضوع

در طی فرایند تحلیل ،س��بب اصالح و پاالیش مس��تمر فرایند شده و در اصالح و تکمیل یافتهها نیز
کارگش��ا بودهاس��ت .برایناساس نظر متخصصان تا رسیدن به حد اش��باع مورد بررسی قرار گرفت.
لذا میتوان گفت با استفاده از روش مثلثسازی نظریه ،اعتمادپذیری یافتهها ،مد نظر بوده است.

برخ��ی عوامل ایجاد ش��ادکامی در مدارس مندرج در جدول ش��ماره  ،3دارای ماهیتی از نوع محتوا
هس��تند .لذا پس از بررس��ی مجدد ،عوامل مرتبط در حوزه محتوای آموزش��ی در نمودار ش��ماره 2
طبقهبندی شدهاند.

آموزش تکریم
و سپاس از
طبیعت

آموزش
ارزش های انسانی

آموزش امور دینی

آموزش فلسفه

جذابیت

محتــــوا
آموزش
مهارت های زندگی

معرفی الگوهای
مناسب

وجود کالس های
ورزشی و هنری

کاهش بار درسی
آموزش روابط
اجتماعی

توجه به نیازها
و ویژگی های
دانش آموز

وجود بازی در
محتوا

نمودار شماره  .2محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس دانش متعارف
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انطباق
باامتحانات

توجه به
علم و تجربه
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 .3یافتههای پژوهش
 .3-1محتوای برنامه درسی مدرسه شاد از منظر دانش متعارف

 .3-2محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالمی

پژوهش حاضر ،عوامل ش��ادکامی در اس�لام را از الگوی ش��ادکامی اس�لامی پس��ندیده (،)1392
اس��تخراج و درچند حوزه کالن و تا حدی متناس��ب با عرصههای ارتباطی مورد تأکید برنامه درس
ملی ،به شرح جدول  4طبقهبندی کردهاست.
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ارتباط با خود
ارتباط با دیگران

شناخت خدا ،توکل برخدا ،پذیرش و رضایت از تقدیر الهی
شناخت حقایق زندگی دنیا و هماهنگی انتظارات با آن ،بیرغبتی به دنیا،
بالشناسی و نعمتشناسی و شناخت چگونگی برخورد صحیح درمواجهه با
آنها
مواجهه صحیح با داشتهها و محرومیتهای خود ،مدیریت خود در مواجهه
با داشتهها و محرومیتهای دیگران ،توجه به لذتهای فردی اعم از مادی
ومعنوی ،تعدیل لذتجویی در خود و تنظیم آرزوهای خود
لذتهای اجتماعی

به منظور تبیین محتوای برنامه درس��ی مدرسه شاد بر اس��اس آموزههای اسالمی ،عوامل تحقق
شادکامی در اسالم در ذیل مقولههای مشخصشده (جدول شماره  )4در روایات ائمه )3(:بررسی
شد )4(.نتیجه تحلیل کیفی روایات ،به شرح جدول شماره  5است (ر.ک :پایاننامه نویسنده با عنوان
«تبیین برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالمی» ،دانشگاه امام صادق.)8
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مقولهها
ارتباط با خدا
ارتباط با زندگی

جدول شماره  .4طبقهبندی عوامل شادکامی
عوامل شادکامی

جدول شماره  .5نتایج تحلیل کیفی روایات مرتبط با عوامل شادکامی
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محتوا
مقوله
ارتباط با خدا عوامل شادکامی مورد تأکید :شناخت خدا ،باور خدامالکی ،پذیرش و رضایت از تقدیر الهی ،توکل بر
خدا ،دینداری صحیح
الف) ویژگیهای محتوایی
 مشتمل بر:آثار و نتایج دینداری و بیدینی در کیفیت زندگی انسان
ویژگیها و شگفتیهای خلقت
 تدوین محتوای پژوهش محور قابلیت آموزش نظری و عملی محتوا وج��ود محتوای آزاد با هدف ایجاد فرصت ب �رای تفکر ،مطالعه و بحث در پدیدهها و موضوعات در()5
دسترس متربیان
ب) ویژگیهای ظاهری
 اهتمام به اشکال مختلف محتوای مکتوب و غیرمکتوب استفاده از قالبهای داستان و شعر()6
 قابلیت محتوا برای بازدید از طبیعت و مشاهده شگفتیهای خلقت جذابیت محتوا در تحریک میل و انگیزه متربیان استفاده از تشبیهات و استعارههای متناسب با فهم مخاطب و شرایط محیطی تقسیمبندی محتوا و اولویتبندی مطالب با توجه به اهمیت آنهاج) منابع محتوا
 استناد بر آیات قرآن ،روایات معصومین :و سخنان بزرگان استفاده از زندگینامه و تجربیات و خاطرات بزرگان صاحب نفوذارتباط با زندگی عوامل شادکامی مورد تأکید :حقایق زندگی دنیا و هماهنگی انتظارات با این حقایق ،بیرغبتی به دنیا،
نعمتشناسی و منبعشناسی نعمتها ،بال (محرومیت)شناسی
الف) ویژگیهای محتوایی:
 مشتمل بر:ویژگیهای زندگی دنیا
اهمیت و آثار اعمال دنیوی
()7
آثار وارد شده بر انسان در اثر تعلق به زندگی دنیا
آثار شناخت نعمتهای الهی و راههای مواجهه صحیح با نعمتها
معرفی انواع نعمتها و مالک ارزیابی آنها در اسالم
معرفی انواع بالهای مختلف مادی و غیرمادی
 متناظر ساختن هرنعمت با مسئولیت متناسب با آن در تنظیم محتوا اختصاص بخشهایی از محتوا به محتوای پژوهشمحورب) ویژگیهای ظاهری:
بهرهگیری محتوا از قالبهایی چون داستان ،تشبیهات و تمثیلهای متناسب با فهم مخاطب
استفاده از مضامین هشدارگونه و همچنین آمرانه در آگاهی بخشی به متربیان
متناظر ساختن مفاهیم شناختی با رفتاری (شناخت دنیا با رفتار مناسب) با اولویتبخشی
به مفاهیم شناختی
توجه به جذابیت محتوا برای متربی
ج) منابع محتوا:
استناد محتوا به منابع معتبر
استفاده از زندگینامه و خاطرات سختیهای زندگی بزرگان
بهرهگیری محتوا از روایات ائمه :و سخنان بزرگان دین
بیان سرگذشت زندگی افراد تأثیرگذار (بر اساس ویژگیهای مخاطبان)
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ارتباط با خود عوامل ش��ادکامی مورد تأکید :تنظیم آرزوهای خود ،مواجهه صحیح با داش��تههای خود ،مدیریت خود در
مواجهه با داشتههای دیگران ،مواجهه صحیح با محرومیتهای خود و دیگران ،لذتهای فردی
الف) ویژگیهای محتوایی
 مشتمل بر:معیارها و ضوابطآرزومندی
آثار و عواقب داشتن آرزوهای منطقی و همینطور آرزوهای دراز
اهمیت ،آثار و نتایج وهمچنین آداب شکرگزاری در اسالم
عواقب مواجهه نادرست با تنعم دیگران
مهارتهای مورد نیاز جامعه
آداب مسافرت دراسالم
تأثیرات تغذیه بر سالمتی جسمی و روانی انسان
چگونگی رعایت بهداشت و آثار و نتایج آن
 قابلیت ورزش و تحرک برای دانش آموزان در محتوا در نظر گرفتن فرصتهایی برای سفر ،بازدید و اردو در محتوا بهویژه با تأکید بر طبیعت تدارک فرصتهایی برای تفریح و بازی هدفمند در محتوای دروس مختلف()8
 تخصیص بخشهایی از محتوا برای تغذیه دانشآموزان()9
 تخصیص محتوای آزاد برای ایجاد فرصت تفکر در دانشآموزانب) ویژگیهای ظاهری
ً
متناظرس��اختن مفاهی��م متقابل در تنظیم و ارائه محتوا (مثال مواجهه صحی��ح با بالها در کنار برخورد
نامناسب با نعمتها)
استفاده از تمثیلهای ارزشی و قابل درک و مشاهده متربیان مخاطب
استفاده از اشعار موزون ،متناسب با ویژگیهای سنی متربیان
اس��تفاده از محت��وای غیرتجویزی دربرگیرنده فرصتهای��ی برای نظافت و بهداش��ت دانش آموزان در
محیط آموزشی
اس��تفاده از محت��وای مکتوب (توجه به اس��تفاده از عامل رن��گ در محتوا توصیه میگردد .اس��تفاده از
محتوای رنگی ،تصاویر و نقاشیهای رنگی که در آنها رنگهای توصیه شده در اسالم مانند رنگ زرد
و سبز بیشتر به کار رفته است) و محتوای غیرمکتوب
ج) منابع محتوا
 بهرهگیری از منابع معتبر و متنوع در محتوا استفاده از آیات قرآن ،روایات ائمه ،:آداب زندگی اهلبیت :و بزرگان سرگذشت پیشینیان و آشنایی با نحوه مواجهه آنها با بالها و نتایج و عواقب آن توجه به عالیق متربیان در انتخاب محتوای آموزشی توجه به ارزشهای جامعه اسالمیعوامل شادکامی مورد تأکید :لذتهای اجتماعی
ارتباط با
الف) ویژگیهای محتوایی:
دیگران
 مشتمل بر:معیارهای انتخاب دوست
اهمیت ،آثار و آداب مهارت ارتباط با دیگران
آثار و نتایج دوستیهای سالم و ناسالم
آثار شوخی و خندههای بهجا و نابهجا
()01
 ایجاد فرصت خنده برای دانشآموزان در محتوا ،با بهرهگیری از صنایع و لطایف ادبی وجود قابلیتهایی برای مشارکت و فعالیتهای گروهی دانشآموزان در محتواویژگیهای ظاهری
 متناظرس��اختن مفاهیم متقابل (از قبیل برخورد مناس��ب ونامناس��ب در ارتباطات ،مالکهای دوستیابیمعتبر و نامعتبر ،آثار و نتایج دوستیهای سالم و ناسالم و )...در تنظیم و ارائه محتوا

دقت در یافتههای مندرج در جدول شماره  ،5نشان میدهد که ویژگیهای بهدستآمده در ذیل
ً
مقولهها ،بعضا دارای نقاط مش��ترک و همپوش��انی هستند .میتوان در ذیل بیان ویژگیهای محتوای
مدرس��ه ش��اد به تفکیک مقولهها -آن چنانکه که جدول شماره  5نش��انمیدهد -در نگاهی کلی و
جمعبندی پایانی ،ویژگیهای محتوای برنامه درسی مدرسه شاد را به شرح جدول  6نشانداد.

شرح

عوامل شادکامی مورد تأکید در تدوین محتوا :شناخت خدا ،باور خدامالکی ،پذیرش و رضایت از تقدیر الهی،
توکل بر خدا ،دینداری صحیح ،حقایق زندگی دنیا و هماهنگی انتظارات با این حقایق ،بیرغبتی به دنیا،
نعمتشناسی و منبعشناسی نعمتها ،بال (محرومیت)شناسی ،ارتباط صحیح با دیگران

آثار و نتایج دینداری و بیدینی در کیفیت زندگی انسان
ویژگیها و شگفتیهای خلقت
ویژگیهای زندگی دنیا
اهمیت و آثار اعمال دنیوی
()11
آثار وارد شده بر انسان در اثر تعلق به زندگی دنیا
آثار شناخت نعمتهای الهی و راههای مواجهه صحیح با نعمتها
معرفی انواع نعمتها و مالک ارزیابی آنها در اسالم
معرفی انواع بالهای مختلف مادی و غیرمادی
معیارها و ضوابط آرزومندی
آثار و عواقب داشتن آرزوهای منطقی و همینطور آرزوهای دراز
اهمیت ،آثار و نتایج وهمچنین آداب شکرگزاری در اسالم
عواقب مواجهه نادرست با تنعم دیگران
مهارتهای مورد نیاز جامعه
آداب مسافرت دراسالم
تأثیرات تغذیه بر سالمتی جسمی و روانی انسان
چگونگی رعایت بهداشت و آثار و نتایج آن
مهارتهای مورد نیاز جامعه
معیارهای انتخاب دوست
اهمیت ،آثار و آداب ارتباط با دیگران
آثار و نتایج دوستیهای سالم و ناسالم
آثار شوخی و خندههای بهجا و نابهجا
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ویژگیها

جدول شماره  .6محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالمی

ویژگیهای
محتوایی
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چگونگی تنظیم  -استفاده از محتوای مکتوب و غیرمکتوب
 اهتمام در استفاده از محتوای نیمه تجویزی و غیرتجویزی استفاده از قالبهای داستان و شعر استفاده از تشبیهات و استعارههای متناسب با فهم مخاطب و شرایط محیطی قابلیت محتوا برای بازدید از طبیعت و مشاهده شگفتیهای خلقت جذابیت محتوا در تحریک میل و انگیزه متربیان تقسیمبندی محتوا و اولویتبندی مطالب با توجه به اهمیت آنها توجه توأم به حیطههای شناختی و عملکردی با اولویتبخشی به حیطه شناختی تناظرمفاهیم متقابل درتظیم و ارائه محتوااس��تفاده از محت��وای رنگی ،تصاویر و نقاش �یهای رنگی که در آنها رنگهای توصیه ش��ده در
اسالم مانند رنگ زرد و سبز بیشتر به کار رفته است
منابع محتوا

 استفاده از منابع معتبر مانند :روایات معصومین :و سخنان بزرگان ،تجربیات و خاطراتبزرگان صاحب نفوذ ،زندگینامه افراد الگو در موضوعات مرتبط با اهداف برنامه
 -بهرهگیری از منابع متنوع در محتوا

چگونگی ارائه ب) اولویتبندی مطالب با توجه به اهمیت و جایگاه ارزشی موضوع
ج) ارائه تدریجی مفاهیم و آموزهها از آسان به مشکل
د) تکرار و تمرین در ارائه مفاهیم وآموزهها
و) یکپارچگی و ارتباط معنادار مطالب
د) توجه بیش��تر به محتوای غیرمکتوب ،مانند اس��تفاده از فیلمه��ا و تصاویری مرتبط با اهداف
مورد نظر
معیارها

نتیجهگیری

الف) توجه به نیازهای جامعه ،عالیق متربیان و ارزشهای جامعه اسالمی
ب) توجه به ویژگیهای سنی و توانایی متربیان
ج) قابلیت آموزش نظری و عملی محتوا

یافتههای پژوهش نشانمیدهد که تدوین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد از منظر اسالم ،مستلزم
رعایت ابعاد مختلفی در تدوین محتواست .توجه به مجموعه عوامل شادکامی ،همسویی با اهداف
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 پژوهشمحور قابلیت آموزش نظری و عملی توجه به مهارت آموزی با تأکید بر نیازهای جامعه و ویژگیهای متربیان تخصیص محتوای آزاد برای ایجاد فرصت تفکر در دانشآموزان ایجاد فرصتهای بهرهمندی از لذتهای مناسب:قابلیت ورزش و تحرک برای دانش آموزان
در نظر گرفتن فرصتهایی برای سفر ،بازدید و اردو در محتوا بهویژه با تأکید بر
طبیعت
تدارک فرصتهایی برای تفریح و بازی هدفمند در محتوای دروس مختلف
تخصیص بخشهایی از محتوا برای تغذیه دانشآموزان
ایجاد فرصت خنده برای دانشآموزان در محتوا ،با بهرهگیری ازصنایع و لطایف ادبی
قابلیت انجام فعالیتهای مشارکتی در محتوا
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مدرس��ه ش��اد ،توجه به ابعاد مختلف محتوایی ،ظاهری (ش��کلی) ،منابع مورد اس��تفاده و همچنین
معیارهای انتخاب محتوا ،از آن جمله است.
در بع��د محتوایی ،ضرورت فه��م صحیح متربی از نتایج و اهمیت موض��وع آموزش در زندگی
واقعی ،دربرگرفتن موضوعات ،مفاهیم و مهارتهای مورد نیاز ،اهتمام بیشتر به محتوای نیمهتجویزی
و غیرتجوی��زی ،محوریت پژوهش و تفکر ،توجه به مهارتآموزی ،قابلیت آموزش نظری و عملی،
قابلی��ت بهرهمندی متربی از لذتهای مناس��ب ،قابلیت مش��ارکت و فعالیته��ای گروهی؛ در بعد
ظاهری ،بهرهگیری از ش��کل مکتوب و غیرمکتوب محتوا ،استفاده از سبک نوشتاری جذاب و قابل
فهم برای متربی مانند داستان ،شعر و طنز ،بهرهگیری از تشبیهات و مثالهای قابل درک و ملموس،
تصاوی��ر و محتوای رنگی ،اولویتبندی و ارائه تدریجی مطالب؛ در بحث منابع مورد اس��تفاده در
تدوین محتوا ،استفاده از منابع معتبر ،متنوع و دارای ارزش برای متربی و در بعد معیارهای انتخاب
محتوا توجه به ویژگیهای متربی ،عالیق و تواناییهای او و نیز نیازها و ارزشهای جامعه اس�لامی
و قابلیت آموزش نظری و عملی ،بهترتیب بیش��ترین اش��تراکات در مقولههای مختلف را از آن خود
کردهاند.
نکت��ه درخور توج��ه دیگر ،اتکای این پژوهش بر آموزههای ارزش��مند اس�لامی ،به عنوان بنیان
اصل��ی انج��ام این پژوهش اس��ت .با توجه به این نکته ،یافتههای استنباطش��ده در دیدگاه اس�لام با
یافتههای شناساییش��ده در دانش متعارف()12مقایس��ه میش��ود .نتیجه این مقایسه نشان میدهد که
ارتباط یافتهها در دو دیدگاه ،در سه حالت قابل طبقهبندیاند:
دسته اول ،آن دسته از ویژگیهای استنباطشده از دیدگاه اسالم هستند که در دانش متعارف نیز
ً
دی��دهمیش��وند و این دو تقریبا یک معنا را منتقل میس��ازند .ما در این پژوه��ش ،این نوع از ارتباط
را حمایت نامیدهایم .دس��ته دوم ،آن دس��ته از ویژگیهای استنباطش��ده از دیدگاه اس�لام هستند که
در دیدگاه متخصصان دانش متعارف نیز دیده میش��وند ،اما کیفیت مؤلفهها در دو دیدگاه یکس��ان
نیس��ت .تفصیل بیش��تر ،ارائه رهنم��ود و راهکار ،جهتده��ی و مانند اینها ویژگیهایی هس��تند که
مؤلفههای ارائهش��ده در دیدگاه اس�لام را متمایز میس��ازند .ما در این پژوهش ،این ارتباط را توسعه
نامیدهایم .دسته سوم ،ویژگیهایی هستند که فقط در دیدگاه اسالم مشاهده میشوند و از این بابت
میتوان آنها را نوآوری دیدگاه اس�لام نامید .با توجه به توضیحات دادهش��ده ،مقایسه محتوای برنامه
درسی مدرسه شاد در دیدگاه اسالم با دانش متعارف ،در جدول شماره  7ارائه شده است.

جدول شماره  .7مقایسه محتوای برنامه درسی مدرسه شاد در دیدگاه اسالم با دانش متعارف
دیدگاه اسالم

اختصاص بخشهایی از محتوا برای تفکر و
تعمق بیشتر

حمایت  /توسعه  /نوآوری

نوآوری :این مؤلفه در دیدگاه متخصصان مش��اهده نمیشود و
نوآوری اسالم به شمار میآید.
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جذابیت محتوا در تحریک میل و انگیزه متربیان :توس��عه :این مؤلفه در دی��دگاه متخصصین با عن��وان جذابیت
 اس��تفاده ازمحت��وای رنگ��ی ب��ا بهرهگی��ری از محتوا ،دیدهمیش��ود؛ اما دس��تورالعملهای بهدس �تآمده ازدیدگاه اسالم ،آن را توسعه دادهاست.
رنگهای توصیهشده در اسالم
اس��تفاده از قالبهای مختلف ادبی چون ش��عر،
داستان و تمثیل
ارائه تدریجی مفاهیم و آموزهها از آسان به مشکل توس��عه :ش��اید بت��وان مؤلف��ه کاه��ش ب��ار درس��ی در دیدگاه
متخصصین را به نوعی مرتبط با این مؤلفه دانس��ت؛ که اسالم
آن را بهبود بخشیدهاست.
اولویتبندی مطالب با توجه به اهمیت و جایگاه نوآوری:
این مؤلفه در دیدگاه متخصصان مش��اهده نمیشود و نوآوری
ارزشی موضوع
اسالم محسوب میگردد.
توجه ب��ه ارزشه��ا و نیازه��ای جامع��ه ،توجه به توس��عه :این مؤلفهها در دیدگاه متخصصین ،به عنوان سه منبع
ویژگیهای سنی ،توانایی و عالیق متربیان ،توجه رایج برنامه درس��ی (جامعه ،دانشآموز و موضوعات درسی)،
به موضوعات ،مفاهیم و مهارتهای متناس��ب با م��ورد پذیرش هس��تند؛ اما یافتهه��ای بهدس �تآمده از دیدگاه
اس�لام مش��تمل بر مصادیق و جزئیات این مناب��ع ،به ویژه در
اهداف
مؤلفه موضوعات مورد توجه محتوا میباشد.
قابلیت آموزش نظری و عملی محتوا

حمای��ت :این مؤلف��ه در دیدگاه متخصصان ب��ا عنوان آموزش
علم و تجربه دیده شده و اسالم نیز آن را حمایت میکند.

توجه توأم به حیطههای مختلف با اولویتبخشی نوآوری :این مؤلفه در دیدگاه متخصصان مش��اهده نمیشود و
نوآوری اسالم محسوب میگردد.
به حیطه شناختی
ایج��اد فرص��ت بهرهمن��دی از لذته��ا ب �رای نوآوری :این مؤلفه در دیدگاه متخصصین مشاهده نمیشود و
نوآوری اسالم محسوبمیگردد.
دانشآموزان در محتوا
مش��تمل بر آث��ار ،ابعاد ،چگونگی ،آفات و س��ایر توسعه :این مؤلفه در دیدگاه متخصصان با عنوان مشتملبودن
محتوا بر امور دینی و مذهبی دیدهش��ده اس��ت .اس�لام نیز با
حیطههای مرتبط با مقوله ارتباط با خداوند
تش��ریح ابعاد مختلف این مؤلفه در محتوا ،آن را توس��عه داده
است.
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اس��تفاده از مناب��ع معتب��ر و متناس��ب ب��ا اهداف توس��عه :ای��ن مؤلف��ه در دی��دگاه متخصصین با عن��وان معرفی
مدرس��ه ش��اد مانند :روایات معصومین و سخنان الگوه��ای مناس��ب دیدهمیش��ود؛ اما اس�لام ،ب��ا معرفی این
ب��زرگان ،تجربی��ات و خاطرات ب��زرگان صاحب الگوها ،به آن وسعت بخشیده است.
نفوذ ،زندگینامه افراد الگو

مش��تمل ب��ر آداب و معیاره��ای برق �راری ارتباط توس��عه :این مؤلف��ه در دی��دگاه متخصصان با عن��وان آموزش
مهارتهای اجتماعی دیدهمیشود؛ اما اسالم با بیان جزئیات
صحیح با دیگران و آفات آن
ارتباطات اجتماعی ،آن را توسعه دادهاست.

توجه به ارزشهای انس��انی و اخالقی بر اس��اس توس��عه :این مؤلف��ه در دی��دگاه متخصصان با عن��وان توجه به
معیاره��ای اس�لامی ،تکریم ش��خصیت متربی و ارزشهای انس��انی دیده ش��ده اس��ت؛ اما اس�لام ب��ا معرفی
توجه به عواطف ایش��ان ،توجه معلمین به رعایت ارزشه��ای انس��انی و آم��وزش آداب رفت��ار ب��ر اس��اس ای��ن
ارزشها ،به این مؤلفه وسعت دادهاست
آداب ارتباط با دیگران و...

متناظ��ر س��اختن مفاهیم مرتب��ط و ی��ا متقابل در ن��وآوری :ای��ن مؤلفه در دی��دگاه متخصصان دیدهنمیش��ود و
میتوان آن را نوآوری دیدگاه اسالم نامید.
تنظیم و ارائه محتوا

عالوه بر توضیحات جدول ش��ماره  ،7دیگر وجوه افتراق محتوای برنامه درس��ی مدرس��ه شاد در دو
دیدگاه عبارتاند از:
 .1مش��خص بودن و ش��فافیت محتوا :محتوای شناساییشده در دانش متعارف ،در سطح کلی بیان
ش��ده اس��ت .در طرف مقابل ،محتوای استنباطش��ده از آموزههای اس�لامی دارای ش��فافیت و
تفصیل بیشتری است؛
 .2محوریت تعالیم دینی :در نظریات مشاهدهش��ده در دانش متعارف ،توجه به امور دینی و مذهبی
ب �ه عن��وان یک ویژگی مس��تقل در کن��ار دیگر ویژگیها و بهصورت کلی بیان ش��ده اس��ت؛ اما
در محتوای شناساییش��ده در دیدگاه اسالم ،اس��تنباط تمامی ویژگیهای برنامه درسی بر مبنای
آموزههای اسالمی و در راستای تحقق این آموزههاست؛
 .3جامعی��ت محتوا :محتوای برنامه درس��ی مدرس��ه ش��اد بر اس��اس آموزههای اس�لامی ،ناظر به
جنبههای مختلفی از محتوا از قبیل شکل ارائه ،موضوعات مورد بحث ،اعتبار منابع و معیارهای
انتخاب محتواست؛ درحالیکه به نظر میرسد محتوای شناساییشده در دانش متعارف ،بیشتر
مح��دود به موضوعات و تا حدی ش��کل ارائه اس��ت .از س��وی دیگر محتوای برنامه درس��ی از
دیدگاه اسالم ،بیشتر ویژگیهای بیانشده در دیدگاه دوم را شامل شده است؛ اما در مقابل تعداد
چشمگیری از ویژگیهای استنباطشده از دیدگاه اسالم ،در دانش متعارف به چشم نمیخورد.

|تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالمی |

توس��عه :این مؤلف��ه در دی��دگاه متخصصان با عن��وان توجه به
ایجاد فرصت ورزش و تحرک در محتوا
بهرهمندی از قالبهای مختلف ادبی چون شعر ،ورزش و هن��ر دیده ش��د ه اس��ت؛ ام��ا تفصی��ل و رهنمودهای
اسالم ،آن را توسعه داده است.
داستان ،تمثیل متناسب با فهم مخاطب
توجه به استفاده از عامل رنگ در محتوا
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توج��ه ب��ه مهارتهای م��ورد نیاز جامع��ه ،آداب توسعه :به این مؤلفه در دیدگاه متخصصان با عنوان مهارتهای
بهرهمن��دی از لذتهای مختل��ف ،موقعیتهای زندگی توجه شده است؛ اما اسالم با اهمیتبخشی به نیازهای
واقعی قابل مشاهده و...
جامع��ه ،موقعیته��ای و زندگ��ی واقعی و تفصی��ل آداب این
مهارتها به آن وسعت دادهاست.
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جدول شماره .8مقایسه محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالمی با الزامات برنامه درس ملی
ویژگیهای محتوای برنامه درسی مدرسه شاد
الزامات برنامه درس ملی مرتبط
بر اساس آموزههای اسالمی
با محتوا
دربرگیرن��ده مفاهیم و مهارتهای مشتمل بر موضوعات متناسب با اهداف مورد انتظار مدرسه شاد مانند:
اساس��ی و ایدههای کلیدی مبتنی آثار و نتایج خداشناس��ی در زندگی انسان ،آثار دوس��تیها و ارتباطات ،درک
صحی��ح از معیار ارزش��یابی موقعیتها و امور مختلف بر اس��اس آموزههای
بر شایستگیهای مورد انتظار
اسالمی و...
متناس��ب با عالی��ق و ویژگیهای  -توجه به عالیق ،ویژگیهای سنی و توانایی متربیان در انتخاب محتوا
 جذابیت محتوا در تحریک میل و انگیزه متربیانروانشناختی دانشآموزان
 بهرهگیری محتوا از قالبهایی چون داس��تان و شعر ،تشبیهات و تمثیلهایمتناسب با ویژگیهای سنی متربیان
 ایجاد فرصت بهرهمندی از لذتهای مختلف برای متربیان توجه به حفظ و ارتقای سالمتی و شادابی متربیانمتناس��ب ب��ا ح��ال و آین��ده ،و  -محوریت تعالیم اسالم ،به عنوان عامل بنیادین شادکامی و تأثیر آن بر ابعاد
مختلف محتوای آموزشی نظیر :تشریح معارف و عقاید دینی ،فهم درست از
انتظارات جامعه اسالمی
واقعیت و جای��گاه زندگی دنیا ،اهمیت و آثار اعمال دنیا ،ارزیابی موقعیتها
و امور مختلف بر اساس نظام معیار اسالمی
 بهرهگی��ری ازآی��ات ق��رآن ،روای��ات و س��یره معصومی��ن :و س��خنان وزندگینامه بزرگان به عنوان منابع مورد اعتماد و ارزش در تدوین محتوا
 توجه به نیازهای جامعه و ارزشهای اسالمیتوج��ه به یافتههای علم��ی و معتبر  -مشتمل بر موضوعات:
• ویژگیها و شگفتیهای خلقت انسان و دیگر مخلوقات
بشری
• ابعاد و آثار لذات مختلف برای انسان
• استناد به منابع معتبر

با توجه به توضیحات جدول ش��ماره  ،8به نظر میرسد محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس
آموزههای اسالمی ،با آنچه مورد تأکید برنامه درس ملی است ،همسو میباشد.
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یافتههای جانبی پژوهش :همس��ویی محتوای برنامه درس��ی مدرس��ه ش��اد بر اساس آموزههای
اسالمی با الزامات برنامه درس ملی.
بر اساس آنچه در برنامه درس ملی ذکر شدهاست ،ویژگیهای مطرحشده در این سند ،باید به
عنوان راهنمای عمل برنامهریزان و مجریان مورد توجه قرار گیرند .این ویژگیها در نمودار ش��ماره 1
بیان شد .در ادامه تالش میشود تا محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالم ،بر
اس��اس همخوانی با این ویژگیها بررسی ش��وند .خالصۀ این بررسی در جدول شماره  8نشان داده
شده است.

پیشنهادها

|تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزههای اسالمی |
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ازآنجاکه در این پژوهش به بررسی عنصر محتوا پرداخته شده است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای
دیگر ،سایر عناصر برنامه درسی بررسی شوند .همچنین پیشنهاد میشود که حتیالمقدور یافتههای
پژوه��ش در تدوین محتوای برنامههای درس��ی مورد اس��تفاده قرار گیرند .در این راس��تا موارد زیر،
نمونههایی درخور تأملاند:
الف) توجه به عوامل محققکننده شادی از منظر اسالم در تدوین محتوا؛
ب) در بعد محتوایی توجه بیشتر به:
 .1درک متربی از آثار و نتایج موضوعات در زندگی واقعی؛
 .2محتوای نیمه تجویزی و غیرتجویزی؛
 .3پژوهشمحوری و ایجاد فرصتهای تفکر هدفمند؛
 .4مهارتآموزی و آموزشهای عملی؛
 .5قابلیت بهرهمندی از لذتهای مناسب؛
 .6قابلیت مشارکت و فعالیتهای گروهی؛
ج) در بعد ظاهری ،توجه بیشتر به:
 .1بهرهگیری از محتوای مکتوب و غیرمکتوب؛
 .2استفاده از رنگهای شاد و تصاویر؛
 .3استفاده از صنایع ادبی ،قالبهای داستان ،شعر و طنز؛
د) استفاده از منابع معتبر و متنوع در تدوین محتوا؛
ه) توجه به ویژگیها و عالئق دانشآموزان در انتخاب محتوا؛
و) توجه به نیازهای و ارزشهای جامعه اسالمی در انتخاب محتوا.

منابع
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 .1ابوالمعالی ،خدیجه ( .)1392پژوهش کیفی از نظریه تا عمل .تهران :علم.
 .2آرگای��ل ،مایکل ( .)1383روانشناس�ی ش�ادی (ترجمه مس�عود گوهری و دیگ�ران) .اصفهان:
جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
 .3اکبرزاده ،حسین ،و حقیقی ،فریبا ( .)1386مدیریت شادی در مدرسه .تهران :رسل.
 .4اکبری ،محمود ( .)1393غم و شادی در سیره معصومین .:قم :فتیان.
 .5آیزنک ،مایکل ( .)1375روانشناسی شادی .ترجمه فیروز بخت .تهران :بدر.
 	.6بوشامپ ،جرج ای .)1390( .نظریه برنامه درسی .ترجمه محرم آقازاده .تهران :آییژ.
 .7پسندیده ،عباس ( .)1392الگوی اسالمی شادکامی .قم :دارالحدیث.
 .8تاتل بام ،جودی ( .)1375روانشناسی شاد زیستن .ترجمه ژیال نینوایی .تهران :گلشن.
 .9جعفری ،ابراهیم و همکاران ( .)1387بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس ،اندیشههای نوین
تربیتی.140-125 :25 ،
بزاده ،فاطمه ( .)1389ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس
 .10جعفری ،پریوش ،و طال 
ابتدائی شهر تهران .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.22-9 :)2(4 ،
 .11حاجیان ،فردوس ( .)1385بانوی ماه و مدرسه .تهران :نگاهی دیگر.
 .12ربانی ،رس��ول و همکاران ( .)1386فرهنگ و شادی :رویکردی نظری و تجربی در زندگی
روزم��ره سرپرس��تان خانوار در ش��هر اصفهان ،فصلنام�ه انجمن ایران�ی مطالع�ات فرهنگی و
ارتباطات.78 -41 :)2( 3 ،
 .13رضایی ،موسی ( .)1386چگونه مدرسهای شاد داشته باشیم .زنجان :نیکان کتاب.
 .14ری ،ورونیکا ( .)1379زنده باد شادی .ترجمه ویدا پروین .تهران :دایره.
 .15ساالریفر ،محمدرضا و همکاران ( .)1390بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی .تهران:
سمت.
 .16س��لیگمن ،مارتین ( .)1389شادمانی درونی .ترجمه مصطفی تبریزی ،رامین کریمی و علی
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پی نوشت

 تالش میش��ود تا تمامی مطالعات صورت گرفته از منابع و پایگاههای مختلف،در این راس��تا1 .1
.شناسایی و بررسی شود
آموز عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط دانش، علم، ایمان، تعقل:گذاری پنج عنصر در هدف2 .2
پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوینهم خلق و خلقت به صورت به، خدا،با خود
.)12  ص،1391 ،میشوند (برنامه درس ملی
. از دو منبع اصول کافی و بحاراالنوار انتخاب شدند،روایات3 .3
.کم سه روایت تحلیل شد دست،در این راستا مرتبط با هر عامل شادکامی4 .4
پیشنهاد میشود بخشهایی از محتوا به محتوای آزاد اختصاص یابد به گونهای که با طرح سؤال و5 .5
. متربیان را به تحقیق و تفکر بیشتر در موضوع مورد نظر سوق دهد،یا نمایش یک تصویر
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6 .6ع��دم اکتفای محتوا ب��ه بخش تجویزی و به عبارت بهتر اس��تفاده از محتوای نیمه تجویزی و یا
غیرتجویزی.
7 .7پیش��نهاد میش��ود در محتوا از قالبهایی چون داس��تان ،نمونههایی از زندگی هر دو گروه افراد
وابس��ته به زندگی دنیا و افراد وارس��ته از زندگی دنیا به منظورامکان تحلیل و مقایسه توسط خود
دانش آموزان استفاده شود.
8 .8در تدوین محتوا ،میتوان بخشهایی را متناسب با ساعات درس ،با عناوینی چون تغذیه سالم
و ...به امر تغذیه اختصاص داد.
9 .9پیشنهاد میشود در برخی موضوعات ،محتوا به صورت هدفمند به گونهای طراحی و ارائه گردد
ک��ه دانش آموزان بتوانند ب��ا تصور خود در موقعیتهای مختلف ،به صورت غیر مس��تقیم خود
را با ش �رایط دیگر اعم از بهره مندی و یا محرومیت مقایس��ه ک��رده و نوع مواجهه صحیح با این
ً
موقعیتها به آنان آموزش داده ش��ود .مثال تدارک تمرینهایی که از دانش آموز خواسته میشود
تا خود را در موقعیتهای فرضی قرار داده و نظر و رفتار خود را در آن موقعیت بنویسد ،نمونهای
از محتوای پیشنهادی است.
1010حتی االمکان تالش شود تا متناسب با موضوع آموزش ،سبک نوشتاری محتوا به گونهای تدوین
ش��ود که برای متربیان خوشایند و شادی آور باشد .استفاده از سبک نوشتاری طنز در قالبهای
مختلف داس��تان ،خاطره ،ش��عر و یا تصاویر با هدف ایجاد فرصت خنده برای دانش آموزان در
راس��تای اهداف آموزشی و با در نظر گرفتن ش �رایط و آداب خنده مورد پذیرش اسالم ،پیشنهاد
میگردد.
1111پیش��نهاد میش��ود در محتوا از قالبهایی چون داس��تان و یا ازروش هایی چون اجرای نمایش
توس��ط خود دانش آموزان ،نمونههایی از زندگی هر دو گروه افراد وابس��ته ب��ه زندگی دنیا و افراد
وارسته از زندگی دنیا به منظورامکان تحلیل و مقایسه توسط خود دانش آموزان ،استفاده شود.
1212منظور از دانش متعارف در اینجا ،آرای متخصصانی اس��ت که در حوزه علوم تربیتی به موضوع
ش��ادکامی پرداختهاند .یافتههای ارائه ش��ده توس��ط این افراد در موضوع ش��ادکامی در مدرسه با
یافتههای پژوهشگر در بررسی متون اسالمی مقایسه میگردد.

