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 دهیچک
زء ج. این پژوهش بود ییدوره ابتدادر  ذهن شاد یبرنامه درس چارچوب یابیو اعتبار طراحیپژوهش حاضر،  هدف

ز ا استفاده اکیفی بمّی اجرا شد. بخش ککه در دو مرحله کیفی و  بودی بندطبقهاز نوع اکتشافی متوالی و مدل  ،های ترکیبیپژوهش
هفت ها در بخش کیفی منابع گردآوری داده ( انجام شد.2007ساندلوسکی و باروسو ) مرحله ششو طی  تبدیلی فراترکیبروش 
ات علمی پایگاه اطالع»و « پایگاه نشریات کشور»، «پروکوئست»و « اشپرینگر»، «ساینس دایرکت»، «امرالد»، «اسکوپوس» داده پایگاه

 دوره رد ذهن شاد یدرسچارچوب برنامه  ل شدند.تجزیه و تحلی ها با استفاده از روش کدگذاری. دادهبودند« شگاهیجهاد دان
آموزش ) ، محتوا)درک شادی به عنوان پادزهر در حل مشکالت اجتماعی، عاطفی و رفتاری( عناصر اهداف شاملابتدایی 
 ، ارزشیابی)شعر و آواز( های تدریسروش ،ی()فعال و تعامل آموزقش دانش، ن)عامل انگیزاننده( نقش معلمهای کارگروهی(، مهارت

 نندگان درکمشارکت نوع برنامه درسی )رسمی و قصد شده(، سطح تحصیلی )دوره ابتدایی(،، )ایفای نقش( ، مواد آموزشی)ترکیبی(
 کمّی سپس بخشحی شد. طرا دقیقه( 45) و زمان آموزش )کالس درس( مکانآموز(، طراحی و اجرای برنامه درسی )معلم و دانش

نجام اساخته قیاس محققو م ا استفاده از روش توصیفی پیمایشیبخش کمّی ب. گردیدتعریف  مذکورچارچوب  اعتباریابی منظوربه
ت دیریمریزی درسی و و آشنا با مبانی مشاوره تحصیلی، برنامهجامعه آماری در بخش کمّی تمامی معلمان دوره ابتدایی شد. 

نوان نمونه انتخاب عنفر از معلمان دوره ابتدایی شهر شیراز به  65گیری هدفمند، تعداد بودند که با استفاده از روش نمونه آموزشی
نسبت روایی  هایاخصو محاسبه ش محتوا اعتبار روش از ،مقیاس اعتبار تعیین به منظورو مقیاس مربوطه بین آنان توزیع گردید. 

 وشراز ستفاده های کمّی با اداده محاسبه گردید. یدرون یروش همسان نیز توسط ابزار ییایپاا استفاده شد. محتوا و روایی محتو
اعتبار  یی ازبتدادوره ادر ذهن شاد  یبرنامه درس چارچوب گردیددر نهایت مشخص  که تجزیه و تحلیل شدند یدییأعامل ت لیتحل

 یگریمهم د ازین کودک،بلکه  شودیمناز آموزش مناسب محدود  یمندبهره به ، تنهاانکودک ازیننتیجه اینکه  باشد.الزم برخوردار می
 ی و نشاط است.به شاد ازین و آن همهم دارد 
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 مقدمه
نیرویی است که ادی و نشاط از مسائل مهم و تأثیرگذار در زندگی آدمی است. ش «1شادی»

و در رشد و  گذاردکند، هیچ جایی برای احساسات منفی باقی نمیوجود شخص را از انرژی پر می

 (Yoo & Kim, 2019) به زعم یو و کیم بالندگی استعدادها و ظرفیت افراد نقش اساسی دارد.

د بودن شادی، یک حالت روانی مثبت است که در آن فرد احساس عشق، لذت، خوشبختی یا شا

از عواطف مثبتی چون خوشحالی، هیجان و برانگیختگی حسی و  کند. حس شادی ترکیبی استمی

ترین حدّ ممکن است. عالقگی و افسردگی نیز در پایینعواطف منفی مانند احساس مالل، بی

 ,Argyle)بنابراین شادی یعنی باال بودن عواطف مثبت همراه با پایین بودن عواطف منفی 

2001.)  
 شادکام کسانی هستند که در افرادKamthan, Sharma & Bansal (2019)  از نظر

بینی و خوشحالی سوگیری دارند. شادمانی و خلق مثبت اثرات پردازش اطالعات در جهت خوش

شود، کیفیت ارتباطات بیشتر افراد می ماعیخوبی برای افراد دارد. از جمله اینکه باعث تعامل اجت

کنند، عملکرد شغلی بهتری دارند و شوند و به دیگران کمک میافراد نوع دوست میبرد، را باال می

 & Buettner, Nelson) شوندله میئبهتر قادر به حل مس تیکنند و در نهابهتر فکر می

Veenhoven, 2020.) Veenhoven (2010) ی و زندگ تیفیکمترادف با را شادی  یمعنا

 داند. سالمتی می

ی منشینهکه از زنده بودن خود احساس رضایت و خوشبختی کند، دیگران از  انسانی شاد است

د و ه باشبا او بهره جویند، آرزوها و نیازهای فردی خودش تا حدّ نسبتاً زیادی تحقق یافت

 الزمه شادی(. 1393اش مستدام باشد نه مقطعی و زودگذر )نیازآذری، خوشبختی و شادمانی

فرد شاد  کیانسان است.  یمهم در زندگ اریبس یعاملشادی  .است یزندگ ارتقاء کیفیت ی وسالمت

به دنبال ، ردیپذیم راقاط ضعف خود ن، دارد گرانینسبت به خود و د یاحساسات خوب شهیهم

ر کند و در برابیم یصادق است، در زمان حال زندگ گرانیبا خود و د شهیادگیری است، همی

 (. ,0192Kamthan) است و استوار مشکالت محکم

های جسمی اجتماعی و ذهنی را منجر به بازی و سرگرمی شده و امکان توسعه مهارت شادی

 آموزان را در پی خواهد داشتدانشاکتشاف و افزایش معلومات  در نهایتسازد و فراهم می

                                        
1. Happiness 
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(Mittal, 2019.) (2020)از نظر Buettner & et all گذاری جهت انجام تحقیقات سرمایه

از  گذاری در نظام آموزش و پرورشسرمایهیت شادی، تقویت پیوندهای اجتماعی و بیشتر با محور

 توان سطح شادی را در یک کشور باال برد. هایی که با آن میجمله روش

آموز در بعد نشاط و شادابی در مدرسه باعث رشد و تکامل همه ابعاد وجودی یک دانش

مه دچار صد د. چنانچه یک بعد از این ابعادشوجسمانی، شناختی، عاطفی، اخالقی و معنوی می

های کامل دست ها و شایستگیآموز به تواناییشود و یا مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد، دانش

ای م نیازها تماتنخواهد یافت. این وظیفه مسئولین تعلیم و تربیت است که شرایطی را فراهم آورند 

 را رانمدی و معلمان، نیدوال Mertoglu( 2020) (.1397فرد و بزم، افالکیمین شود )أاو ت

 زانیه مک یبر عوامل عالوهداند. به زعم وی، میافراد شاد و سالم  شیدر افزا اصلی و اساسیعناصر 

های متولیان تیمسئولاز آموزش داد  بتوان آن راکه  یزیبه چ یشاد لید، تبدنکنیم نییرا تعشادی 

 امر تعلیم و تربیت است.

آموزشی  ریزیبرنامه و اثربخشی مباحث در ایبرجسته جایگاه و نقش شادی و نشاطامروزه 

 انآموزهای دانشتحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش و لزوم توجه به روحیات و ویژگیدارد. 

 این منظر و ازپرنشاط و فعال نموده ، را پویاحاکم بر تعلیم و تربیت فضای تا  کندایجاب می

ه بتربیت  نظام تعلیم ودر  یشاد تحقق اگر تجلی یابد.آموزان دانش استعدادهای ها وتوانمندی

تر تر و مطلوبآسان زین تیترب و مینظام تعل یاهداف آموزش ریهدف گنجانده شود سا کیصورت 

و  ییگشاراه ةبه منزل ادگیریی -یند یاددهیافردر  یتحقق شاد قتی. در حقافتیتحقق خواهند 

نیادین این موضوع در سند تحول ب است. یتیاهداف نظام ترب ریسا حصول ةنیزم فراهم نمودن

ام از اهداف نظ« های با نشاطتربیت انسان»و « ایجاد شادی و نشاط در مدارس»آموزش و پرورش 

به آموزشی  اندرکاران نظامو دست گذارانی معرفی شده است که حاکی از توجه سیاستآموزش

 است.  این مهم

 هایویژگی به توجه و است آدمی تحول و رشد هایدوره ترینمهم از ،کودکی اییابتد ةدور

از به شادی و نشاط  توجه .است اهمیت حائز بسیار والدین و معلمان برای کودکان رشد مختلف

ترین از مهم بوده و همچنینآموزان دوره ابتدایی دانش شناختیهای روانعناصر کلیدی و ویژگی

 ,Mertoglu) دوره مؤثر باشداین آموزان دانش یدر رشد اجتماع تواندیمکه  است یمنابع

2020.) (2009) Warnick پرورش بر این باور است که شادی باید هدف مرکزی آموزش و 

این باشد  هدف از آموزش خوب باید. شادی و آموزش ارتباط تنگاتنگی دارند معتقد است،باشد و 
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های درسی نیز، از برنامهمیان  در این. ردی و جمعی کمک کندکه به طور قابل توجهی به شادی ف

  کند.ایفا می جمله عوامل آموزشی است که نقش محوری در هر نظام آموزشی،

م یک نظران توافقی وجود ندارد و هر کدادر ارائه تعریف و عناصر برنامه درسی میان صاحب

کند: برنامه برنامه درسی مطرح میسه معنا برای  Beauchamp (1982) برداشت از آن دارند.

 ومه درسی ریزی درسی یا مهندسی برنادرسی به عنوان یک سند، برنامه درسی به عنوان نظام برنامه

ست حتوایی اها و ساختار مسومین معنای برنامه درسی، قلمرو مطالعاتی است که دارای ابعاد، مؤلفه

یا یک کالس درس را  درسی یک مدرسهبرنامة  Eisner (2002)به زعم (.1393)مهرمحمدی، 

 -یابی به نتایج آموزشیبینی شده دانست که به قصد دستای از وقایع از قبل پیشتوان مجموعهمی

 هبرنام ناصرتعداد و تنوع ع درباره اند.گرفته شده نظرآموز درنشتربیتی، برای یک یا بیش از یک دا

 تعداد یکهر و ندارد وجود درسی برنامه نظرانصاحب و متخصصان اتفاق نظر چندانی میان درسی

 33 تا یک از را، وسیعی ةدامن که ایگونهبه اند،کرده هئارا درسی برنامه برای را عناصر از خاصی

ها از عناصر برنامه درسی ترین برداشتیکی از معروف (.1396گیرد )مرزوقی، می دربر عنصر

 باشد:عناصر زیر می املاست که ش Klein (1991) گانهبندی نهطبقه

 شوند و بیانگر کلی مقاصد هستند. ها بیان می: مقاصد برنامه درسی به شکل غایت1هدف (1

های درسی و سایر منابع و مواد : منظور از محتوای برنامه درسی متون کتاب2محتوا (2

 یادگیری خود را پر کند ءرود فراگیر با مطالعه آن خالآموزشی است که انتظار می
(.(Dougall & et all, 2014 

ها که به منظور قادر ساختن فراگیرنده به ای از مواد یا موقعیت: مجموعه3منابع آموزشی (3

  باشد.می( Clements & Sarama, 2014) گرددیادگیری تولید می

: اشاره به درگیری فراگیرندگان در امر یادگیری دارد که 4های یادگیری فراگیرندگانفعالیت (4

 (. 1389وند، کیامنش، خسروی و اخوان تفتی، ب تجربیات یادگیری خواهد شد )ظهرهمنجر به کس

های آموزشی هستند که مربی برای ای از روشمجموعه: 5یادگیری -راهبردهای یاددهی (5

(. در 1394کند )ابراهیم کافوری، ملکی و خسروی، رسیدن به اهداف یادگیری از آنها استفاده می

 (.1390فتد )صفری و مرزوقی، اایطی است که در آن یادگیری اتفاق بیآوردن شر واقع فراهم

                                        
1. objectives 
2. content 
3. instructional materials and resources 
4. learner learning activities 
5. teaching learning methods 
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و  ییاجرا یهاهیرو ،یدرسبرنامه تیبهبود ماه تپژوهش جه یبرا یندیافر: 1ارزشیابی (6

 ,Sanchez & Ross) گذاردیاثر م رانیو رفتار فراگ یریادگیباشد که بر یم یآموزش یهاروش

 (. Lucas & et all, 2014؛  Zhao, Zhao & Tan, 2012؛  2012
های داخل کالس اشاره دارد. کار گروهی : این عنصر به گروه2بندی یادگیرندگانگروه (7

 ,Brophy). ) دار شودپذیری بیشتری نسبت به یادگیری عهدهشود تا یادگیرنده مسئولیتسبب می

1998  
ی مربوطه ارائه ها و مواد آموزش: چارچوب زمانی که در آن محتوا به همراه شیوه3زمان (8

 (.Collins, 2008) شودمی

یادگیری در درون آن  -یندهای یاددهیا: که در واقع همان محیطی است که کلیه فر4فضا (9

 Woolfolk, 2001) ) پذیردانجام می

روز ببا توجه به اهمیت و نقش غیرقابل انکار شادی و نشاط در پرورش قوای جسمانی و 

 یابد.ت مینی بر نشاط و تفریح اهمیتوای برنامه درسی شاد و مبتآموزان، تولید و محخالقیت دانش

شان کیدات پژوهش حاضر را در طراحی برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی نأت 1شکل 

 دهد:می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . تأکیدات پژوهش حاضر در طراحی برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی1شکل

 

                                        
1. evaluation 
2. learners grouping 
3. instructional time 
4. instructional space 

برنامه درسی 

ذهن شاد در 

 دوه ابتدایی

های علمی و توجه به یافته

های مرتبط با معتبر در حوزه

 موضوع

های رشدی توجه به ویژگی

 آموزان دوره ابتداییدانش

سند تحّول بنیادین آموزش و 

 پرورش کشور

های اساسی مفاهیم و مهارت

 مبتنی بر عوامل شادی آفرین
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با ، ذهن شادی محورطالعه و بررسی اصول و مبانی آموزش مبا پژوهش حاضر  بر این اساس

 & Creswell) 1سازیو با رویکرد بازساختار Klein )1991 (گانهبندی نهاستفاده از طبقه

Plano Clark, 2011) رنامه درسی ذهن شاد پرداخته است.به طراحی چارچوب ب 
 

 یپیشینه پژوهش

Mertoglu (2020) به  «کودکان مدرسهشادی وامل مؤثر بر ع»پژوهش خود با عنوان  در

لذت بردن از رفتن به مدرسه، که  ه استو نتیجه گرفت هثر بر شادی پرداختؤبررس عوامل م

داشتن عزت نفس باالتر و احساس  نهمچنی و آنان با حیگذراندن وقت در کنار همساالن و تفر

 &  Guang  همچنین، ود.شیآموزان مدانش یسطح شادافزایش مدرسه باعث  طیدر مح تیامن

et all(2018)  مدل  کیکودکان:  یخانه و مدرسه بر شاد ثیرأت»در پژوهش خود با عنوان

 یبر شاد ماًیمدرسه و خانه مستق یرهایکه متغبه این نتیجه دست یافتند  «یمعادالت ساختار

 یهاراه» ندر پژوهش خود با عنواBuettner & et all (2020 ) .گذاردیم ریتأثآموزان دانش

 .های افزایش شادی پرداختندبه معرفی و بحث در مورد راه «یمطالعه دلف کی: شتریب یشاد

 هایپژوهشانجام گذاری در سرمایهاز طریق گذاران سیاستید این است که آنان مؤهای یافته

در  آموزش و پرورش را کیفیت نظام و داریحکومت، اجتماعی روابط توانندمی، شادی مرتبط با

                 ارتقاء دهند. یک کشور 

در  شادیمطالعه شاد باشید:  » با عنوان ) Cooper&  Orourke ) 2010  در پژوهشی دیگر

خاطر و  تعلق ،یحساس دوستبه این نتیجه دست یافتند که ا «ایاسترال ابتدایی آموزاندانش

 & Salavera, Usan است. کودکان م شادی درمه هایی از جمله شاخصنیبخوش

Perez(2017 )و کنار آمدن با استرس در  یتفاوت در شاد» در پژوهش خود با عنوان

با نتیجه گرفتند که و  پرداختندبه بررسی نقش شادی در استرس  «آموزان آموزش متوسطهدانش

 در پژوهش خود با عنوان Shoshana (2019) . همچنینابدییکاهش مشادی سن،  شیافزا

تجربیات در  یریچشمگ یهاتفاوت ه است کهبه این نتیجه دست یافت «یس و شاد، کالیجوان»

آنها از  فیها در تعارتفاوت نیاوجود دارد و  یجوانان از طبقات مختلف اقتصادشادی  ةزیست

تحت کنترل گیری و قابل اندازه مرفه،طبقه جوانان  یبرا یشادمفهوم شادی قابل مشاهده است. 

                                        
1. recontextualization 
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ای است که از بیرون به فرد تحمیل یک امر گریزان و لحظه ضعیف، ةدر طبق در حالی که فرد است

 گردد.می

ط در مروری بر سیاست شادی/ نشا» ( در پژوهش خود با عنوان1397) اکبرپوران و رضایی

ز ادی یکی زشی شابه این نتیجه دست یافتند که در ساختار نظام آمو «مدارس ایران از ایده تا اجرا

 ال یادر جهت رسیدن به کم ایتواند وسیلهست که در نتیجه انتخاب انسان میعواطف خنثی ا

د و ایجا آموزانمانعی بر سر راه آن باشد. لذا الزم است تا نظام آموزشی به شادی در میان دانش

وی ، عل، رستمی نسبیهای اجرایی مفید در جهت آن بیشتر توجه نماید. در پژوهش دیگربرنامه

تی بررسی اثربخشی آموزش شاد با رویکرد اسالمی بر بهزیس» با عنوان (1396) و کریمی

اد تی افربه بررسی اهمیت متون اسالمی بر بهزیس «آموزانگیری مذهبی دانششناختی و جهتروان

 عناداریمثیر أپرداختند و به این نتیجه دست یافتند که آموزش شادی متناسب با رویکرد اسالمی ت

 آموزان داشته است.گیری مذهبی دانششناختی و جهتوانبر افزایش بهزیستی ر

 

 پژوهش روش
و مدل  2اکتشافی متوالی، از نوع 1های ترکیبیپژوهشاین پژوهش از نوع کاربردی و در زمره 

 یپژوهش اکتشافدر این نوع  شده است.ی اجرا کمّ و کیفی بخش دو که دربوده  3بندیطبقه

معموالً با  یزمان تی. اولوشوندیم لیو تحل یآورجمع یپس کمّو س یفیک یهاابتدا داده ی،متوال

 لیو تحل هی. تجزشوندیاستفاده م یفیک یهاداده تیتقو یبرا یکمّ  یهااست و داده یفیبخش ک

 ,.Creswell, J. W) شودیو بحث انجام م ریتفس ةدر مرحل بیها معموالً مرتبط بوده و ترکداده

& Plano Clark, 2011) .. 
 

                                        
1. mixed method 
2. sequential exploratory  
3. taxonomy development 
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  (Creswell, 2014)بندیمدل طبقهفرایند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی  -2شکل 

 

 & Sandelowski ایمرحله ششو روش  1تبدیلی فراترکیب طرحاز  ؛بخش کیفیدر 

Barroso (2007 ) یدرس یزریدو نفر متخصص برنامه از متشکل بیفراترک میت. گردیداستفاده 

ه منظور اطمینان . بندبود مدیریت آموزشیدو نفر متخصص  وو مسلط به روش پژوهش فراترکیب 

مند پیشینه مرتبط با موضوع و یافتن منابع مورد نیاز از و اعتباربخشی به جستجوی جامع و نظام

های گامنیز استفاده گردید.  رسانیشناسی و اطالعیک نفر از کارشناسان ارشد رشته علوم دانش

 فراترکیب عبارتند از:

ارزیابی مند ادبیات، وجوی نظامال پژوهش، جستؤین روش به ترتیب شامل تنظیم سمراحل ا

  است.  ی کیفیهایافته و اعتباریابی های کیفی، ترکیب یافتههای کیفیتجزیه و تحلیل داده، کیفیت

 پژوهش سؤال تنظیم :اول مرحله

چه  یراداابتدایی ذهن شاد در دوره  یبرنامه درسچارچوب ال اصلی پژوهش این بود که ؤس 

 ؟است ییهامؤلفه

 تادبیا مندوجوی نظامجست :دوم مرحله

ساینس »، «3امرالد»، «2اسکوپوس» در این پژوهش پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل

برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی « 6پروکوئست»و « 5اشپرینگر»، «4دایرکت

                                        
1. meta-synthesis 
2. Scopus 
3. Emerald 
4. Science Direct 
5. Springer 
6. ProQuest 
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به عنوان منابع « 2پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی»و « 1شورپایگاه نشریات ک»شامل 

 کلیدی هایواژهها از وجوی مقاالت در این پایگاهبرای جست .انتخاب شدندگردآوری اطالعات 

 هایسال زمانی ةاستفاده و مقاالت مرتبط در باز« 5شادی»و  «4ذهن شاد» ،«3برنامه درسی شادی»

 آوری گردید.جمع 1399تا اردیبهشت ( 2001) 1380

 ارزیابی کیفیتمرحله سوم: 

های اشاره اژهوبا کلید  منبع 56در مجموع تعداد  ،ی مذکورهاداده گاهیپا هیاول یپس از جستجو

ر هر بود و د ، چکیده و محتوای آنهامنابعیند بازبینی شامل بررسی عنوان افردست آمد. به شده

ها از ها فارسی و انگلیسی، زمان انجام پژوهشان پژوهش)زبمرحله متناسب با معیارهای پذیرش 

های ترکیبی یا کمّی به صورت مقاله (، پژوهش2020)می  1399( تا اردیبهشت 2001) 1380سال 

ت. مورد بررسی قرار گرف( نامه منتشر شدهمنتشر شده در مجالت، بخشی از یک کتاب و پایان

 مراحل بازبینی به شرح زیر بوده است:

وهش ت پژاالؤنوان منابع، چکیده و محتوای آنها بررسی شده و منابعی که ارتباطی با سع( 1

 2ت پژوهش، االؤمنبع به دلیل عدم ارتباط با س 18نداشتند، کنار گذاشته شدند. در این مرحله 

ارد ومنبع برای بررسی بیشتر  32ه کنار گذاشته شدند و نامه منتشر نشدپایان 4مقاله کنفرانسی و 

 حله دوم شدند.مر

د ری بودنهای تکرادر این مرحله، از منابعی که مربوط به نویسندگان مشترک یا دارای یافته (2

ر نهایت منبع دیگر نیز حذف و د 6ین ترتیب تر باقی ماند. به ایکی از آنها حذف و پژوهش کامل

وهش هدف پژ ل اینکهمنبع برای ورود به مرحله بعدی باقی ماند. در مرحله بعد به دلی 26تعداد 

 17منبع دیگر حذف شده و  9بع کمّی حذف شدند بنابراین های کیفی بود، مناهمندی از یافتبهره

 ارائه شده است. 1نتایج در جدول  منبع باقی ماندند.

 
 
 
 

                                        
1. http://www.magiran.com/ 
2. https://www.sid.ir/fa/journal/ 
3. happiness curriculum  
4. happy brain 
5. happiness 
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 آوری اطالعاتمقاالت انتخاب شده نهایی برای جمع .1جدول

 نویسنده عنوان پژوهش
ردی

 ف

 Buettner & et all (2020) 1 یمطالعه دلف کی :شتریب یشاد یهاراه

 Mertoglu (2020) 2 مدرسهدر کودکان شادی عوامل مؤثر بر 

 Shoshana (2019) 3 ی، کالس و شادیجوان

 Puri (2019) 4 برنامه درسی شادی: آموزش جامع برای هوش عاطفی

 Sisodia (2019) 5 برنامه درسی شادی

 Mittal (2019) 6 شاد یدر برنامه درس شادی یجستجو

 Van Tilburg & Igou (2019) 7 بخشدمی معنیرا  یزندگبینی شادی پیشتر: روشن ندهیآ یایرو

 Ludwigs & Erdtmann (2018) 8 ذهنسنجش سالمتی  یبرا دیجد کیتکنتحلیل شادی یک 

 Sulianti, Djuliawati & Sulasman خواندن توسعه فرهنگ سواد قرآن یبرا ذهن شادعادات 

(2018) 
9 

 Helliwell, Huang & Wang (2017) 10 یجهان یگزارش شاد ،جهانشادی  یاجتماع یمبان

 Salavera (2017) 11 هسطآموزان دوره متوو مقابله با استرس در دانش شادیدر  هاتفاوت

شود: شواهدی از آموزش شادی سبب افزایش عملکرد آکادمیک می

 بوتان، مکزیکو و پرو
Adler (2016) 12 

 Vinichuk & Dolgva (2016) 13 تصویر شادی در بین کودکان دارای سطوح مختلف خالقیت

 Williams (2013) 14 ذهن شاد، ذهن متفکر

 Lyubomirsky & Lyous (2013) 15 شود.ییش شادی مهای مثبت سبب افزاچگونه فعالیت

 Cooper&  Orourke ) 2010 ( 16 ایاسترال ابتدایی آموزاندر دانش شادیمطالعه شاد باشید: 

 کمک داریپا یاندهیتواند به آیم ی: چگونه مطالعات شادداریپاشادی 

 .کند
Obrien (2008) 17 

 

 های کیفیتجزیه و تحلیل دادهمرحله چهارم: 

 یابیدست رمنظوشده را به  یینها مقاالت منتخب و وستهیگران به طور پمرحله، پژوهش نیدر ا

رده و ک مرور اند، چندبارانجام شده یاصل مطالعاتکه در آنها  ییمجزایی درون محتوا هاافتهیبه 

 استخراج یراب شد. اقدام انتخابی متون از کدها استخراج به ،منتخب هایپژوهش نشیپس از گز

 104 حاضر پژوهش در که ذکر است به الزم گرفت. قرار عمل مالک پژوهش اصلی ها سؤالکد

در مجموع  یفراوان گرفتن نظربا در  ثیح نیشد. از ا ییشناسا NVIVO- 10افزار نرم در کد

 .دیکد استخراج گرد 158

ها هیافتسمت در ق (ی کیفیهایابی یافتهاعتبار) و ششم (یفیک یهاافتهی بیرک)ت پنجم مراحل

 ارائه شده است.

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42413-018-0011-3#auth-2
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 هایافته
 یفیک یهاافتهی بیترک :مرحله پنجم

نظر به عنوان کد در هاپژوهشده از شتمام عوامل استخراج  NVIVO- 10افزار نرم درابتدا 

 خالصه شد از کدها، کدها کیمفهوم هر  گرفتن نظربا در لیتقل یهاسپس طبق قاعدهگرفته شد و 

بط با عناصر سپس این کدها بر اساس مفاهیم مرتکد کاهش یافت.  57به  کد( 104) هیاول یو کدها

 ارائه شده است: 2ر جدول دنتایج  عنصر مشخص گردید. 9بندی و برنامه درسی دسته

 
 عناصر برنامه درسی ذهن شاد دوره ابتدایی .2جدول

عناصر برنامه 

 درسي
 هاي انجام شدهپژوهش تشریح

 هدف

 پادزهر در حل مشکالت اجتماعی، درک شادی به عنوان

 عاطفی و رفتاری

ایجاد رفتار متعادل در مواجهه با شرایط دشوار 

 کاهش استرس و بینش عمیق فراگیران نسبت به خود و

 دیگران 

 قراردادن شادی در زندگی 

آگاهی فراگیرانتقویت خودآگاهی و ذهن 

آموزانارتقاء سالمت روان دانش 

 فراگیران ایجاد یک محیط محرک برای 

تر و با جنب و ای با افراد شادتر، مثبتخلق جامعه

 تر جوش

 تقویت تفکر انتقادی 

بیان خالقانه و آزادنه 

 رشد همدلی با دیگران و اطمینان از روابط سالم 

 های استرس زاهای مقابله با موقعیتبکارگیری مهارت 

 های انسانیرشد آگاهی اجتماعی و ارزش 

نگر به آموزش و پرورش در سطح توسعه رویکرد کل

 جهانی 

 جلب توجه دانش آموزان به کاوشگری 

گفتمان آگاهانه  تیتقو 

 و به شادی دیگران  بوده حق هر شخصدرک اینکه شادی

 وابسته است

 تقویت نگرش مثبت 

Buettner & et all (2020), Sisodia (2019), 

Shoshana (2019), Van Tilburg & Igou (2019), 

Sulianti & et all (2018), Ludwigs & Erdtmann 

(2018), Helliwell & et all (2017), Vinichuk & 

 ,Williams (2013), Adler (2016), 16)0Dolgva (2

2008)Obrien (), 2013( Lyubomirsky & Lyous 

 

 محتوا

آموزش نحوه ارتباط با دوستان و خانواده 

های کارگروهیآموزش مهارت 

های زندگیآموزش مهارت 

و موسیقی آموزش هنر 

حفاظت از محیطزیست آموزش 

آموزش تفکر مثبت 

 آموزش راهبردهای مقابله با استرس 

Buettner & et all (2020), Mertoglu (2020), 
Sisodia (2019), Shoshana (2019), Mittal (2019),  

Van Tilburg & Igou (2019), Puri(2019),  Sulianti 

& et all (2018), Salavera (2017),  Helliwell & et 

all (2017), Vinichuk & Dolgva (2016), Adler 

Cooper  &  Orourke ,Williams (2013)), 2016(

,Obrien (2008)     ) 0102( 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42413-018-0011-3#auth-2
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عناصر برنامه 

 درسي
 هاي انجام شدهپژوهش تشریح

های جسمانیتقویت مهارت 

های حل مسألهتقویت مهارت 

 نقش مربی

آموزان را های افزایش و تقویت شادی در دانشمربی راه

 گیرد.درنظر می

نقش الگو و راهنما دارد. یمرب 

است. یو پرورش یگر آموزشپژوهش کی یمرب 

است. رندگانیفراگ یریادگیدر  زانندهیعامل انگ یمرب 

 یاحکرده و با طر ییرا شناسا رندگانیفراگ یریادگیموانع 

 .کندیآنها تالش م رفعی ناسب برام یهاتیفعال

Mertoglu (2020), Sisodia (2019), Shoshana 

(2019), Mittal (2019),  Sulianti & et all (2018), 

Lyubomirsky &  (2018), ErdtmannLudwigs & 

 &  Orourke ,Williams (2013)), 2013( usLyo

Cooper (2010) 
 

 آموزانفعال و تعاملی با سایر دانش نقش فراگیرنده

Buettner & et all (2020), Sisodia (2019), 

Shoshana (2019), Puri(2019), Adler (2016), 

Vinichuk & Dolgva (2016), Williams (2013) 
 

 -روش یاددهی

 یادگیری

س کالسی با شعر و آوازتدری 

های شادتدریس کالسی با اجرای تمرین 

ایفای نقش 

 بازدید 

ها خواندن داستان کوتاه مورد عالقه بچه 

بازی 

بحث و مشارکت 

داستان پردازی 

ی ذهن آگاهیهای هدایت شده براروش 

 روش ایفای نقش 

روش نمایش و ارائه 

Sisodia (2019), Van Tilburg & Igou (2019), 

Sulianti & et all (2018), Ludwigs & Erdtmann 

(2018), Helliwell & et all (2017), Adler (2016), 

Williams (2013), Obrien (2008), 
 

 ارزشیابی
و در سه مرحله ( یفیو ک ی)کمی بیروش ترک قیاز طر

 ی(و تراکم ینیتکو ن،ی)آغاز

Buettner & et all (2020), Sisodia (2019),   

Shoshana (2019), Puri(2019), Williams (2013), 

 

 مواد آموزشی

فیلم 

عکس 

اردو 

های صوتی در کالسپخش کننده 

Buettner & et all (2020), Sisodia (2019),   

Shoshana (2019), Mittal (2019),  Helliwell & et all 

(2017), Adler (2016), Williams (2013), Obrien 

(2008) 

 

 نوع برنامه درسی
رسمی 

قصد شده 

Mertoglu (2020), Salavera (2017), Shoshana 

)2013( Lyubomirsky & Lyous ),2019( 

 

 دوره ابتدایی سطح تحصیلی

Mertoglu (2020), Salavera (2017), Vinichuk 

 &  Orourke   Adler (2016), ,Dolgva (2016)& 

,Cooper (2010) 

 

کنندگان مشارکت

در طراحی و اجرای 

 برنامه درسی

ییدانش آموزان مقطع ابتدا 

 ره دربا یتجربهای سابقه انجام پژوهشکه کارشناسانی

 شادی داشتند

معلمان و مربیان مدارس 

Mertoglu (2020), Buettner & et all (2020), 

Sisodia (2019),  ), Sulianti & et all (2018), 

 ,Salavera (2017), Vinichuk & Dolgva (2016)

,Cooper (2010) &  Orourke 

 

 کالس درس مکان آموزش
 Sulianti & et all (2018),, (2019) Sisodia

Cooper (2010) &  Orourke 

 

 Sisodia (2019) کالس شاد بصورت روزانه یبرگزار قهیدق 45 زمان آموزش

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42413-018-0011-3#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s42413-018-0011-3#auth-2
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 ی کیفیهاافتهی یابیمرحله ششم: اعتبار

واضح  فیو توص حاتیتا با فراهم کردن توض دهیتالش گرد زیپژوهش ن نیا ندیادر سراسر فر

 یشده و در زمان الزم از ابزارها یموجود، مراحل پژوهش به دقت ط یهانهیگز یو روشن برا

 1پذیریاعتبار هایتکنیک از استفاده با هاداده اعتبار استفاده شود. هاپژوهش یابیمناسب جهت ارز

با  5اعتمادپذیریو  4هادادهسوسازی همو  3گرانخودبازبینی پژوهش از طریق 2پذیریو انتقال

 تعیین شد. 6انگرسوسازی پژوهشآوری اطالعات و همهدایت دقیق جریان جمع

 بخش کمّی

 چارچوب اعتباریابی منظوربه کمّی خش، بذهن شادچارچوب برنامه درسی  پس از طراحی

آماری تمامی  ةجامع. بود یشیمایپ یفیتوص؛ روش پژوهش این بخشدر  .است تعریف شده مذکور

ریزی درسی و مدیریت آموزشی بودند معلمان دوره ابتدایی و آشنا با مبانی مشاوره تحصیلی، برنامه

فر از معلمان دوره ابتدایی شهر شیراز به ن 65گیری هدفمند، تعداد که با استفاده از روش نمونه

ای از گویه پنج گزینه پنجشامل ابزار پژوهش مقیاس محقق ساخته  عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

 منتخب ةنموندر بین  بود که)کامالً موافقم(  5)کامالً مخالفم( تا  1گذاری از نمره بانوع لیکرت 

و محاسبه شاخص نسبت  احتوم راعتبا روش از ،اسمقی اعتبار تعیین منظوربه توزیع گردید.

 تاداننفر از اس 10مقیاس به بر این اساس، استفاده شد.  8شاخص روایی محتواو  7روایی محتوا

ارسال گردید و پس از دریافت نظرات آنها، اصالحات الزم صورت  رشته مطالعات برنامه درسی

دست آمد و اعتبار به 94/0تا  80/0بازه  CVI و مقدار 93/0تا  71/0بازه  CVRمقدار  گرفت.

نفر از معلمان  30توزیع مقیاس بین با  بخش کمّی ابزار ییایپاید قرار گرفت. أیعلمی مقیاس مورد ت

قرار گرفت و  یبررس مورد یدرون یپژوهش به روش همسان یخارج از گروه اصلدوره ابتدایی 

 لیتحل روشاز ا استفاده بهای کمّی دادهد. دست آمبه 89/0کل مقیاس  یکرونباخ برا یآلفا بیضر

 شدند. تجزیه و تحلیل 9یدییأعامل ت

                                        
1. credibility 
2. transferiability 
3. investigator self-monitoring 
4. data triangulation 
5. dependability 
6. investigator triangulation 
7. content validity ratio (CVR) 
8. content validity index (CVI) 
9. confirmatory factor analysis 
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، نقش 67/0 ، نقش مربی73/0، محتوا 81/0هدف بار عاملی نشان داد که  ،نتایج تحلیل عاملی

نوع برنامه ، 71/0، مواد آموزشی 64/0زشیابی ، ار59/0 یادگیری -یاددهی، روش 74/0فراگیرنده 

زمان آموزش  و 76/0مکان آموزش ، 81/0کنندگان ، مشارکت53/0تحصیلی  ، سطح61/0درسی 

خطای معیار  وبار عاملی ، 5ل دار هستند. جدومعنی 0001/0و همگی در سطح  باشدمی 83/0

 دهد. نشان می را عناصرهر یک از  شده برآورد

 

 خطای معیار برآورد  وبار عاملی  .3جدول 
 شده آوردخطای معیار بر بارعاملی عناصر

 55/0 81/0 هدف

 32/0 73/0 محتوا

 55/0 67/0 نقش مربی

 45/0 74/0 نقش فراگیرنده

 66/0 59/0 ادگیریی -یاددهیروش 

 59/0 64/0 ارزشیابی

 50/0 71/0 مواد آموزشی

 63/0 61/0 نوع برنامه درسی

 72/0 53/0 سطح تحصیلی

 55/0 81/0 کنندگانمشارکت

 41/0 76/0 مکان آموزش

 31/0 83/0 زمان آموزش

 

ریشه میانگین (، 1RMSEA) های ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبیشاخص

 نیکویی شده تعدیلشاخص (،3GFI) برازش شاخص نیکویی(، 2RMR) مجذورات باقیمانده

 شاخص نرم نشده برازندگی (،5NFI) برازندگی شده شاخص نرم(، 4AGFI) برازش

(6NNFI،) زایندهشاخص برازندگی ف (7IIF ) و شاخص برازندگی تطبیقی(8CFI )عنوان به

های مشاهده شده بسیار مطلوب است که نتایج آن در با داده برنامه درسیهای انطباق مالک

 .گزارش شده است 2 جدول

                                        
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Root Mean Square Residual 
3. Goodness of Fit Index 
4. Adjusted Goodness of Fit Index 
5. Normed of Fit Index 
6. Non Normed of Fit Index 
7. Incremental of Fit Index 
8. Comprative of Fit Index 
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 برنامه درسیچارچوب های نیکویی برازش شاخص .4جدول 

 مقدار شاخص

RMSEA  056/0 

RMR 042/0 

GFI  91/0 

AGFI  88/0 

NFI 95/0 

NNFI 90/0 

IFI 88/0 

CFI 93/0 

 

 گیریبحث و نتیجه
وره ددر ذهن شاد  یبرنامه درس ی چارچوبابیو اعتبار هدف از انجام این پژوهش، طراحی

 بود. ،ذهن شادی محوراصول و مبانی آموزش کید بر أیی با تابتدا

آموز در بعد دانش کی یودباعث رشد و تکامل همه ابعاد وج مدرسه در ینشاط و شاداب

 اهجایگ و نقش امروزه شادی و نشاط شود.یم یو معنو یاخالق ،یعاطف ،یشناخت ،یجسمان

یند افردر  یادتحقق ش قتیدر حق آموزشی دارد. ریزیبرنامه و اثربخشی مباحث در ایبرجسته

 است. یتینظام ترباهداف  ریسا حصول ةنیزم دنو فراهم نمو ییگشابه منزله راه یادگیری -یاددهی

(2009) Warnick باشد و  پرورش بر این باور است که شادی باید هدف مرکزی آموزش و

به  شد کهاین با هدف از آموزش خوب باید .شادی و آموزش ارتباط تنگاتنگی دارند معتقد است،

ه جملهای درسی نیز، از برنامهمیان  در این. طور قابل توجهی به شادی فردی و جمعی کمک کند

 همیت واو با توجه به  کند.ایفا می عوامل آموزشی است که نقش محوری در هر نظام آموزشی،

لید آموزان، تونقش غیرقابل انکار شادی و نشاط در پرورش قوای جسمانی و بروز خالقیت دانش

 یابد.و محتوای برنامه درسی شاد و مبتنی بر نشاط و تفریح اهمیت می

انتخاب اهداف چارجوب برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد باید در نظر یکی از مسائلی که در 

داشت، درک شادی به عنوان پادزهر در حل مشکالت اجتماعی، عاطفی و رفتاری می باشد که این 

آموزان و بهبود روابط انسانی و فضای مهم از طریق آموزش روابط اجتماعی مناسب به دانش

(. از دیگر مسائل در انتخاب هدف کاهش 1386؛ رضایی، 1391 آید )عباسی نیا،دست میعاطفی به

در راستای اهمیت این هدف  باشد.استرس و بینش عمیق فراگیران نسبت به خود و دیگران می

باشد و باعث افزایش ثر میؤرفتاری م –شناختی  ةتوان گفت که مدیریت استرس به شیومی
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آگاهی فراگیران و (.  تقویت خودآگاهی و ذهن1392شود )هاشمی و همکاران، شادکامی افراد می

باشد. ایجاد رفتار متعادل در مواجهه با شرایط دشوار، از دیگر مسائل در انتخاب هدف می

دهد که افکار و رفتارهای افراد شاد سازگارانه های انجام گرفته در رابطه با شادی نشان میپژوهش

نگرند، دعا و نیایش دارند، برای حل روشن به امور می گاهدباشد. این افراد با دیکننده میو کمک

 ,Bridges & et all)طلبند کنند و به موقع از دیگران کمک میتالش می مسائل خود مستقیماً

(. مسئله دیگری که در انتخاب اهداف باید در نظر گرفته شود، قراردادن شادی در زندگی 2002

باشد. سالمت روان یکی از موضوعاتی است که با آموزان میجهت ارتقاء سالمت روان دانش

دارند شادکامی باالیی را نیز باشد. یعنی افرادی که سالمت روان باالیی شادکامی در ارتباط می

کند تنها سالمت روان در افراد افزایش پیدا مید داشت و بدیهی است با افزایش شادکامی نهنهخوا

آید وجود میهای افراد نیز بهها و توانمندیستعدادهایی برای رشد و شکوفایی ابلکه زمینه

(Anasory, 2006)افکار  ةتوان به تقویت تفکر انتقادی، بیان خالقانه و آزادن. از دیگر اهداف می

باشد شادکامی می ةکنندبینیآموزان اشاره کرد که تفکر انتقادی در پژوهش مختلف پیشدانش

ین اهداف برنامه درسی مبتنی بر ذهن ییگر مسائلی که در تع(. و از د1386)فرزادفر و همکاران، 

ای با توان به ایجاد یک محیط محرک برای فراگیران، خلق جامعهشاد باید در نظر گرفته شود می

 تر، رشد همدلی با دیگران و اطمینان از روابط سالم، جوشوتر و با جنبافراد شادتر، مثبت

های انسانی، زا، رشد آگاهی اجتماعی و ارزشهای استرسموقعیت های مقابله باکارگیری مهارتهب

آموزان به نگر به آموزش و پرورش در سطح جهانی، جلب توجه دانشتوسعه رویکرد کل

و به شادی دیگران است  حق هر شخص، درک اینکه شادی گفتمان آگاهانه تیتقوکاوشگری، 

ی نیز تحلیل عامل نشان داد که از ش کمّدر بخوابسته است و تقویت نگرش مثبت اشاره کرد. 

دیدگاه متخصصان برنامه درسی اهداف برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخوردار 

(، 1391) نیا(، عباسی1392های هاشمی و همکاران )دست آمده با نتایج پژوهشنتایج بهباشند. می

 باشد. ( همسو می1386) (، فرزاد فر و همکاران1386نیا )رضایی

ارتباط با دوستان و خانواده،  ةگزینش محتوای برنامه درسی باید مسائلی نظیر، آموزش نحو در

حفاظت از  های زندگی، آموزش هنر، آموزشهای کارگروهی، آموزش مهارتآموزش مهارت

های محیط زیست، آموزش تفکر مثبت، آموزش راهبردهای مقابله با استرس، تقویت مهارت

له، گنجانده شود. محتوای دروس باید جذابیت الزم را داشته ئهای حل مسسمانی، تقویت مهارتج

آموزان باید مرتبط باشد. اگر آنچه محتوای دروس با زندگی دانش(. Crowther, 2008باشند )
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 مسائلگیرند، به آنها مهارت الزم برای زندگی و های درسی فرا میآموزان در کتابکه دانش

یادگیری و نشاط در زندگی اجتماعی را تجربه خواهند کرد. در ة شان را بدهد، عالقه و انگیزروزمر

تحقیقی که پونتام و همکاران انجام دادند، دریافتند افرادی که از نظر اجتماعی مهارت بیشتری 

 (.Huppke, 2001)دارند و توانایی برقراری ارتباط با افراد و مسائل روزمره را دارند، شادترند 

باشد. این دو موضوع به دلیل همچنین هنر و موسیقی خالء بزرگی در محتوای برنامه درسی می

توانند پیوند عمیقی با روحیات کودمان و نوجوانان برقرار کنند و شان میماهیت ذاتی خالقانه

امل ی نیز تحلیل عدر بخش کمّ(. 1395شادی را برای آنها به ارمغان بیاورد )دستوری و پارسا، 

نشان داد که از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، محتوای برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار 

 (،1395) های دستوری و پارسادست آمده با نتایج پژوهشنتایج بهباشند. باالیی برخوردار می

Crowther (2008)  باشد. همسو می 

ی بود. یدوره ابتدادر ذهن شاد درسی  ةچارچوب برنام ةدیگر عنصر شناسایی شد ،قش مربین

 ی مدرسهر فضا، مربیان مدرسه باید با نشاط باشند و شادی دجاذبهای شاد و پرمدرسه برای داشتن

آموزان را های افزایش و تقویت شادی در دانش(. همچنین مربی باید راه1387موج بزند )ایمانی، 

ت ناسب جهمهای در مورد استفاده از روش خودافزایش اطالعات  برایتواند می درنظر بگیرد. او

ن مکاراهاطالعات با  ةمنابع در دسترس از جمله مبادل ةاز هم آموزان،ایجاد شادی در دانش

افل مله محریزی آموزشی استفاده کند. ارتباط با سایر محافل از جآموزشگاهی خود در برنامه

؛ باشد ار مؤثرتواند بسیتعلیم و تربیتی میهای دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و یا شرکت در همایش

های ایتمقاالت جدید، مراجعه به س های مرتبط، مجالت،افزایش مطالعه منابعی مانند کتاب

های ضمن ههای آموزشی و دورهای علمی، کارگاههای اسنادی شرکت در همایشاطالعاتی و نمایه

اشد بتواند در این زمینه کارگشا یخود مای اطالعات تجربی و مشاوره جهت افزایش خدمت،

 ،نامه درسیی نیز تحلیل عامل نشان داد که از دیدگاه متخصصان بردر بخش کمّ(. 1386)هاتوس، 

ت دسیج بهنتا. باشندنقش مربی در برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخوردار می

 ( همسو است. 1386) ( و هاتوس1387) های ایمانیآمده با نتایج پژوهش

یادگیری،  - عنصر دیگر است. در این عنصر مشخص گردید که در فرایند یاددهی ،قش فراگیرن

آموزان، نقش اساسی باید در برنامه درسی داشته باشد. با فعال بودن فراگیر و تعامل با سایر دانش

های او، اعتماد و ها و ویژگیآموز و توجه به نیازدانش ةتوجه به این مهم، شناخت همه جانب

آموز باید مد نظر قرار آموزان و هماهنگی بین معلم و دانشویض مسئولیت متناسب به دانشفت
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ی نیز تحلیل عامل نشان داد که از دیدگاه متخصصان برنامه در بخش کمّ(. Morris, 2011گیرد )

 باشند.ردار میدرسی نقش فراگیر در  برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخو

ای ونههای آموزش باید به گیادگیری است. روش -دیگر روش یاددهی  ةنصر شناسایی شدع

هایی چون، های شاد همراه باشد و از روشانتخاب شوند تا تدریس کالسی با اجرای تمرین

، بازی، هاهقه بچتدریس کالسی با شعر و آواز، ایفای نقش، بازدید، خواندن داستان کوتاه مورد عال

 ،آگاهی و نمایش و ارائههنهای هدایت شده برای ذپردازی، روشبحث و مشارکت، داستان

ارش بهای نوین تدریس همچون اندیشی با روشهای مثبتاز طریق آموزش مهارتاستفاده شود. 

 شناختیهای روانسرمایه ءها به رشد و ارتقامغزی، مشارکتی، ایفای نقش یا تلفیقی از این روش

زاد و تر مسائل، یاری رساند )یکانیآموزان کمک شود و آنها را در حل و فصل منطقیدانش

سی رنامه دری نیز تحلیل عامل نشان داد که از دیدگاه متخصصان ب(. در بخش کم1397ّهمکاران، 

. باشندمی امه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخورداریادگیری برن -روش های یاددهی 

 باشد. ( همسو می1397زاد و همکاران )دست آمده با نتایج پژوهش یکانینتایج به

، فیلم ت که مشتمل برعنصر مواد آموزشی که از دیگر عناصر شناسایی شده این چارچوب اس

 های متنوع آموزشی کهاز روش باشد. استفادههای صوتی در کالس میکنندهپخش عکس، اردو و

اده لی آماساس الزم را برای یادگیری تدریجی و تکمی ؛ندگان هستندراگیرة زیاد فمورد عالق

قرار  آنان کند. تجارب واقعی و حقیقی را در اختیارسازد و در نتیجه یادگیری را دائمی میمی

ذهن  موجب فعالیت آنان خواهد شد. همچنین در توسعه و رشد معنا در ،دهد و در نتیجهمی

ارد مکان ندهای دیگر ادهند که از راهو تجاربی را در اختیار آنان قرار میثر هستند ؤآموزان مدانش

(Lucas, 2014 .) ّرنامه تحلیل عامل نشان داد که از دیدگاه متخصصان ب ،ی نیزدر بخش کم

ند. باشمی ورداردرسی مواد و منابع آموزشی برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخ

 باشد. همسو می ((Lucas 2014ده با نتایج پژوهش دست آمنتایج به

هر نوع برنامه درسی،  در این چارچوب عنصر نوع برنامه درسی نیز ارائه گردید. طبیعتاً

سازد. می مشخصکند و هدف طراح برنامه درسی را آشکار و اقتضاهای خاص خود را طلب می

احساس رضایت  ،آموزان شادتا دانشبه دنبال آن است  ،این برنامه به صورت رسمی و قصد شده

و خوشبختی کنند و دیگران از همنشینی با آنها بهره جویند، آرزوها و نیازهای فردیشان تا حدّ 

شان مستدام باشد نه مقطعی و زودگذر نسبتاً زیادی تحقق یافته باشد و خوشبختی و شادمانی

که از دیدگاه متخصصان برنامه درسی ی نیز تحلیل عامل نشان داد در بخش کمّ (.1393)نیازآذری، 
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پژوهش با نتایج  این یافتهباشند. مکان برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخوردار می

 باشد. همسو می( 1389) زادهجعفری و طالب

وعیت سطح تحصیلی به عنوان عنصری دیگر در این چارچوب مورد اشاره قرار گرفته و مشر

 اقع شدهیید وأت ابتدایی موردة آموزان دورهای دانشن شده، به دلیل تناسب با ویژگیبرنامه تدوی

ت به ضرور های جهانی شادی، نمایانگر غفلت از توجهبندیجایگاه پایین ایران در رتبهاست. 

 دارسبرنامه درسی شاد در آموزش و پرورش ایران نیز هست. داشتن برنامه درسی شاد در م

ار کبیت بهم و ترها و راهکارهایی است که بتوان عمالً در تعلیمستلزم ارائه روش ایران، ابتدایی

جربه تبست. زیرا شادی امری نیست که به صرف تبیین نظری، در عمل صورت پذیرد؛ شادی یک 

جود گردد که به وصورتی محقق می درونی است که عوامل بسیاری در ایجاد آن دخیل هستند و در

حلیل ی نیز تدر بخش کمّ .(1395)دستوری و پارسا،  ای آموزشی توجه شوداین عوامل در فض

هن ذی بر عامل نشان داد که از دیدگاه متخصصان برنامه درسی سطح تحصیلی برنامه درسی مبتن

( 1394) یه و اکبرزادعیدست آمده با نتایج شفنتایج بهباشند. شاد از اعتبار باالیی برخوردار می

 باشد. همسو می

کنندگان در طراحی و اجرای برنامه درسی نیز مورد توجه قرار گرفته است، که شامل شارکتم

شادی داشتند و  ةدربار یتجربهای سابقه انجام پژوهشکه یی، کارشناسانی آموزان مقطع ابتدادانش

درسی است. و با توجه به معلمان و مربیان مدارس بود. یکی از عناصر مهم نظام آموزشی برنامه

طلبد که خود آنها نیز در این فرایند شود، میکه برنامه درسی توسط معلمان در کالس اجرا میاین

آموزان در جهت شود که هم معلمان و هم دانشمهم، مشارکت داده شوند. عالوه براین، توصیه می

وردهای آموزان، بازخدادهای آموزشی دانشظرفیت تدریس و نیز باال بردن سطح کیفی برون ءارتقا

 ,Truongخود را در جهت دریافت خدمات بهتر و عملی ساختن اهداف آموزشی، ارائه نمایند )

 ی نیز تحلیل عامل نشان داد که از دیدگاه متخصصان برنامه درسی در بخش کمّ(. 2016

کنندگان در طراحی و اجرای برنامه درسی مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخوردار مشارکت

 ( Hamell  ،Truong, 2016 2013 ,، 1396با نتایج )احمدی، دست آمده نتایج بهاشند. بمی

 باشد. همسو می

ها و مواد آموزشی مربوطه آموزش چارچوب زمانی که در آن محتوا به همراه شیوه ،عنصر زمان

د. بو صورت روزانههکالس شاد ب یبرگزار قهیدق 45که شامل ( Collins, 2008)شود ارائه می

-های یاددهیع همان محیطی است که کلیه فرایندهمان کالس درس است که در واق ،عنصر مکان
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و فضای فیزیکی کالس درس یکی از عوامل ایجاد شادی در پذیرد. یادگیری در درون آن انجام می

سازی فضای مدرسه، سازی و بهینه(. که این مهم از طریق زیبا1391 باشد )عباسی نیا،مدرسه می

افتد آموزان، فراهم ساختن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، اتفاق میگ و پوشش دانشرن

باید شرایط سنی، جنسیت و  ،وری مطلوب از رنگبرای بهره(. 1385؛ صادقی، 1386)رضایی، 

ها اغلب آمیزی دیوارهای داخلی کالسبرای رنگ. کارکرد هر یک از فضاها مورد توجه قرار گیرد

های سرد توان از رنگها میپلهروها و راهبرای راه شود.رام مانند کرم و بژ استفاده میهای آاز رنگ

سزایی ثیر بهأها در کنترل هیجانات روحی ترنگ استفاده کرد. این رنگو آرام مانند آبی و سبز کم

 (. ,0092Kelly) کاهندآموزان نیز میدارند و عالوه بر آرامش محیط، از حوادث احتمالی دانش

ی نیز تحلیل عامل نشان داد که از دیدگاه متخصصان برنامه درسی مکان برنامه درسی در بخش کمّ

 (1386) پژوهش رضایی با نتایجاین یافته باشند. مبتنی بر ذهن شاد از اعتبار باالیی برخوردار می

 باشد. همسو می

م شده انجا ی میزان تغییراتگیرعنصر دیگر برنامه درسی است. هدف از آن، اندازه ،ارزشیابی

  ءتقاگیری درباره ارمنظور تصمیمدر یادگیری و قضاوت در مورد عملکرد یادگیرندگان به

ان به آموزهای دانشهای آموزشی معلم و کوششآموزان و کسب اطمینان از اینکه آیا فعالیتدانش

ی بیوش ترکرنند های گوناگون مانتایج مطلوب انجامیده است یا خیر؟ ارزشیابی با استفاده از شیوه

 زین یمّکدر بخش شود. ی( انجام میو تراکم ینیتکو ن،ی( و در سه مرحله )آغازیفیو ک ی)کمّ

ر ذهن ب یبتنم یبرنامه درس ارزشیابی یمتخصصان برنامه درس دگاهیعامل نشان داد که از د لیتحل

  Lubbers (2006) ه با نتایج پژوهشدست آمدنتایج به باشند.یبرخوردار م ییشاد از اعتبار باال

 باشد. همسو می

امن  یهمچون غذا، پوشاک و سرپناه یجسم هیاول یهاازیپرورش کودک، تنها توجه به ن

از آموزش مناسب محدود  یمندموارد به محبت و بهره نیکودکان عالوه بر ا ازین ی. حتستین

کمتر شناخته شده و مورد توجه قرار  دیهم دارد که شا یگریمهم د ازین کودک،. بلکه شودینم

 یشتریب یو روح یکودکان شاد از سالمت جسمی و نشاط است. به شاد ازین و آن هم اشدگرفته ب

داشته و در مقابله با  ینفس باالتربهاعتماد بود،خواهند  یترموفق یهاانسان ندهیبرخوردارند. در آ

رو، توجه همه جانبه این. از دارند یتریقو یریگمیو تصم یریپذمشکالت، قدرت انعطاف

آور محتوای شاد و تخصیص فضای نشاط ةریزان نظام آموزشی در تهیگذاران و برنامهسیاست
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ات زیر مطرح با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادنماید. در نهایت ازبیش طلب میآموزشی را بیش

 :شودیم

 های گروهی در کتب درسی دوره تهای شاد، بازی و فعالیآمیزی، عکساستفاده از رنگ

 ابتدایی 

  آموزش کارگروهی و تقسیم کار معلمان دوره ابتدایی به توجه 

  آموزی و حضور در طبیعت اردوهای دانشبرگزاری 

 های دوره ابتدایی های شاد در کالسبازسازی فضای آموزشی مدارس و استفاده از رنگ 

 ةیژهای آموزشی وتدایی به ساخت کارگاهمدیران و معلمان دوره اب ةتأکید و توجه ویژ 

 آموزان، تا با ایفای نقش، با مشاغل مختلف اجتماع آشنا گردند.  دانش
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Introduction 

 Vitality and happiness are crucial issues in human life. Happiness is a force 

which fills a human being with energy, leaves no room for negative emotions, 

and plays a key role in the development of people's talents and capacities. Today, 

vitality and happiness have a central place in school effectiveness and 

educational planning. Achieving the lofty goals of education and the need to pay 

attention to the characteristics of students necessitate making the educational 

atmosphere dynamic, lively, and active, and from this perspective, students' 

talents and abilities can be discovered. If realization of happiness in the 

education system will be the goal, other educational goals can be achieved more 

easily. In fact, happiness can facilitate the teaching and learning process and 

smooth the way for achieving all the goals of the education system. This issue 

has been discussed in the Document of Fundamental Transformation of 

Education where "creating happiness and cheerfulness in schools" and 

"educating cheerful people" have been enumerated as the goals of the education 

system. This can indicate that policymakers and stakeholders have devoted 

attention, although not effort, to this important issue in education. Accordingly, 

the objective of this study was to design and validate a curriculum based on 

Happy Brain Education at elementary schools. 

 

Research Question 

-What are the elements of a curriculum framework based on Happy Brain 

Education?  
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Materials and Methods 

This study benefited from an exploratory sequential mixed methods design 

and taxonomy development model.  Accordingly, first the qualitative phase and 

then the quantitative phase of the study was done. The qualitative phase was 

carried out through the use of meta-synthesis method and by using the six-step 

method proposed by Sandelowski and Barroso (2007). Qualitative data was 

collected from seven databases, namely Scopus, Emerald, Science Direct, 

Springer, ProQuest, Iran's  publications databases, and the Scientific Information 

Database. The obtained data were then analyzed by coding. The curriculum 

framework for Happy Brain Education at elementary school consisted of 12 

components: namely goals; content; teacher role; learner role; teaching/learning 

method; evaluation; instructional materials; type of curriculum; level of 

education; individuals involved in curriculum design and implementation; place 

of learning; time of learning. Each of these components had their own 

subthemes. The quantitative phase was performed using a descriptive survey 

method and a researcher-made scale to determine if the developed framework 

was valid or not. The statistical population consisted of all elementary school 

teachers in Shiraz, Fars Province, Iran, who were familiar with the basic 

academic counseling, curriculum planning, and educational management. 

Purposive sampling strategy was used to select 65 elementary school teachers as 

the study sample. The scale was, then, distributed among the participants. Next, 

validity and reliability of the scale was checked and confirmed.   

Results  

In selecting  curriculum content, issues such as  the procedures for 

communication with family members and friends, teamwork skills, life skills, art 

education, environmental protection, positive thinking, coping strategies, 

problem solving skills, and development of physical skills were considered. The 

results revealed that in order to create a happy and pleasant school atmosphere, 

lesson content should be attractive. Furthermore, school teachers must be 

cheerful and happy. In additions, care should be taken to select those teaching 

methods which involve fun exercises and  activities such as singing, role-

playing, classroom discussion and participation, and storytelling. Schools should 

also provide students with appropriate educational facilities. Moreover, the use 

of various teaching methods which are of great interest to learners can provide a 

firm basis for permanent learning. Education level was further found as another 

important factor for evaluating the appropriateness of the program for students 

of different grades. Finally, class time, usually 45 minutes per session, and 

evaluation, usually of students' performance, were considered as two other 

important factors affecting classroom atmosphere.   

Discussion  

Raising a child is not only satisfying his/her basic needs. Children further 

need love, proper education, and cheerfulness and joy, which is not seriously 

considered by educators. Happy children are usually both physically and 

mentally healthy. They will be more successful in future and have more self-

confidence, flexibility, and decision-making power in the face of adversity. 

Therefore, careful attention of education policymakers and curriculum planners 



 
 

to the development of appropriate curriculum and provision of an uplifting 

education system is more than demanding. Finally, based on the overall results 

of this study, the  use of  happy color pictures, games, role playing, and group 

activities in elementary school textbooks, division of labor, participation in 

different workshops,  nature strolls,  and creation of a happy classroom 

atmosphere are strongly recommended to make the learning experience  as 

pleasant and effective as possible. 

 

Keywords: curriculum framework; Happy Brain Education; elementary 
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