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 عنوان اقدام پژوهي :

را به كمك  مدرسه تعداد غائبين  توانستم چگونه

ايجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوين آيين نامه 

  انضباطي كاهش دهم  ؟

 نام و نام خانوادگي مولف اول/مجري اصلي :

   ست سازماني :ب 

    رشته تحصيلي : 

   آخرين مدرك تحصيلي : 

     دوره تحصيلي :

    سمت فعلي :

    ره پرسنلي :شما
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  به: ميتقد

  ديكه آفر ييخدا

  را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را جهان

  .ديكه عشقشان را در وجودم دم يبه كسان و

  ميو احوالشان را بپرس مييايب يگاه
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  تقدير و تشكر

كند و  يم نيا تامر نشيآفر تياست كه هدف و غا ياز معلم، سپاس از انسان ليكه تجل يياز آنجا

 شكريمن لم ” و از باب  فهيبر حسب وظ ن؛يرا كه به دستش سپرده اند، تضم ييسالمت امانت ها

  ” :اللَّه عزّ و جلّ شكريلم  نيالمنعم من المخلوق

من، قلم عفو  يو درشت كه همواره بر كوتاهي …دو معلم بزرگوارم نيا …زميو مادر عز ازپدر

 يب ياوريو  اري يزندگ يگذشته اند و در تمام عرصه ها ميفلت هااز كنار غ مانهيو كر دهيكش

  من بوده اند؛ يچشم داشت برا

در  يكمك چياز ه ،يفروتن كه در كمال سعه صدر، با حسن خلق و سته؛يبا كماالت و شا اناستاد از

  .ننمودند غيعرصه بر من در نيا
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  چكيده

 دانش از زياد  توقعات ضعيف، دبيران  مثل مختلفي علل به مختلف سنين در است ممكن آموزان دانش  

 از غيبت پي در است ممكن... و كالس در آموز دانش توسط  درس دادن  پاسخ.  تحصيلي  پيشرفت  وعدم  آموز

  اسرع در آموزشي محيط نمودن جذاب  درمان  بهترين  كه معتقدند صاحبنظران اكثر.   برايند مدرسه و كالس

  البته)  آموزان دانش آزارساير و  اذيت مثال(   غيبت  علت  كردن رفع و  مشخص.  است  ممكن  وسيله هر  به و  وقت

 توانند مي  وفهميده  جدي معاونيني و مديران ، نيست روشن  آن  علت  وقتي  حتي  اين باوجود. بود خواهد مفيد

 در مشكلي چنين با...................        اينچانب. نمايند ترغيب  درس  كالس  به  آمدن  براي آموزرا دانش  تدريج  به

 مي سعي مختلف هاي بهانه به آموزان دانش از بسياري اخير تحصيلي سال در. مشد مواجه.............    مدرسه

 سال در. آمدند مي بر موجه غير كردن غيبت صدد در و نشوند حاضر درس كالس و مدرسه در كردند

 آموزان دانش غيبت گرفتم تصميم آن ي اجرا و محور مدرسه جذاب هاي راهكار ارائه با بنده اخير تحصيلي

  .نبود ممكن مدرسه آموزشي محيط نمودن جذاب با جز كار اين و.  برسانم ممكن مقدار مترينك به را
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  مقدمه    

 ، انداختن  راه  قشقرق ، نزاع مثل  بزهكارانه  گاهي و  اجتماعي ضد رفتارهاي با  همراه اگر  گريزي  مدرسه    

  به  آموزي دانش  دوران  رفتاري اختالالت از  يكي  دهنده  نشان تواند باشدمي  خانه از  كردن فرار و  كردن ياتهديد

 و  ،پرخاشگرانه اجتماعي ضد  رفتارهاي  شامل  سلوك اختالل  اصلي  هاي ويژگي. باشد  سلوك اختالل  نام

  تحصيل  ادامه به  اشتياق فاقد ، مدرسه  به  عالقه بي دبيرانشان نظر  به  اغلب  آموزاني دانش چنين.  است  خودسرانه

.  كنند مي تحصيل  ترك زودتر خود  همساالن با مقايسه در و شوند مي مردود  اغلب آنها.هستند كار  به  توجه بي و

 اختالالت كلينيك كارشناسان كه آماري طبق اما زنند مي غر مدرسه درباره گاه بي و گاه آموزان دانش همه

 آيد مي بدشان مدرسه از آنقدر آموزان دانش درصد 10 تا 5 اند كرده اعالم آمريكا در نوادا دانشگاه عصبي

 حرف وقتي فرزندتان شديد متوجه اگر متخصص روانشناسان گفته به. بروند مدرسه به خواهند نمي كه

 خانه در و نرود مدرسه تا زند مي مريضي به را خودش ، شود مي      مضطرب يا افسرده شود مي مدرسه

 بزرگي بخش درباره كردن صحبت از عمدا يا آورد مي در سر دفتر يا بهداشت اتاق از مدام مدرسه در بماند،

  .باشيد مراقب بايد زند مي باز سر مدرسه اتفاقات از

 ممكن مثال. است ساده هم بسيار حل راه اوقات گاهي و كرد حل را مشكل اين توان مي معموال خوشبختانه

 اين به. كند سوال آنها از و باشد داشته توجه دنشينن مي كالس جلوي كه شاگرداني به فقط دبير است

 اند گرفته قرار مهري بي و توجهي بي مورد كنند مي احساس نشينند مي كالس ته كه آموزاني دانش ترتيب

 و آموز دانش جاي كردن عوض با فقط موردي چنين در. بدهد دست از درس به را خود عالقه است ممكن و

 اما شود مي عالقمند مدرسه و درس به دوباره او و شود مي حل مشكل سكال جلوي هاي رديف به او آوردن
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 نياز بيشتري وقت صرف و تالش به هم آن حل و هاست اين از تر پيچيده و تر اساسي مشكل اوقات گاهي

  .است شده اشاره مدرسه از آموزان دانش تنفر علل مهمترين از تعدادي به زير در. دارد

  

  

  مسئله بيان

 خانواده كنار در و دارد اي ويژه  جايگاه تربيت و تعليم نهاد ترين مهم حكم در مدرسه جوامع همه در امروزه 

 مدرسه و رسمي تربيت به شدت به امروز انسان و كشد مي دوش به را آموزان دانش تربيت و تعليم وظيفه

 آموران دانش ندگيز از مهمي بخش و است انسان زندگي راهنماي و تجربه محل مدرسه زيرا. دارد نياز

 نياز تربيت به است زنده وقتي تا انسان.ملزومند و الزم مفهوم دو انسان براي تربيت و زندگي است مدرسه

 تجربه و زيستن چگونه دانش، كسب و علم تحصيل.كند زندگي بتواند تا كنند مي تربيت را او و دارد

 نيازهاي و ها خواسته مختلف دليل به امروز سمدار اما. باشد مي پرورش و آموزش واالي اهداف از اندوختن

 شده بعدي تك ديگر عبارتي به.نمايند انگيزه ايجاد آنان در توانند نمي و كنند نمي برآورده را نوجوانان اغلب

 و روحي و احساسي و عاطفي نيازهاي و دهند مي اهميت مطلق طور به آموزشي هاي جنبه به فقط و اند

 بايد ابتدا آموزشي، هاي محيط در يادگيري فرآيند ايجاد براي.دهند مي قرار تر پايين مراتب در را آنان رواني

 اي روحيه با و باشد عالقمند مسئولين و مدرسه به ابتدا آموز دانش اينكه يعني باشد فراهم مناسب بستري

 داشته ابيشاد و امنيت و آرامش احساس موجود آموزشي فضاي در و بشود محيط اين وارد نشاط با و شاد

 هايي محيط چنين در.گيرد نمي انجام سهولت به ارعاب و ترس و تهديد با توام محيطي در يادگيري. باشد

 و شادي.گيرد مي شكل نامطلوب هاي واكنش و منفي هيجانات متفكرانه يادگيري فرآيند برقرار جاي به

 مي ايفا موثري نقش حياتي هاي جنبه از بسياري در كه است انسان رواني و روحي نيازهاي از يكي نشاط

 عبارت به. است پويا تربيت و تعليم نظام يك براي الزم بستر و اساسي نياز پيش نظران صاحب نگاه از و كند
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 ترس، ناكامي،: مانند اي منفي عواطف حتي و بخشد مي خاص مفهوم و معنا انسان زندگي به نشاط ديگر

 است لبخند بودن شاد و نشاط ايجاد براي مهم و موثر عوامل از يكي.دهد مي كاهش را نااميدي و نگراني

 با و بخشد مي بيشتري نشاط آموزشي فضاي به كه است موثري عامل افراد رويي خوش و متبسم هاي چهره

 مكاني تنها »مدرسه« آموزان دانش از معدودي براي شايد.داد شادابي محيط به توان مي لبخند آفرينش

 مدرسه در كه ساعاتي كه نمايند مي تصور و كنند مي فراموش را مشكالتشان و ها غم جا آن در كه است

 مي آنان شادابي در موثري عامل روحيه تغيير اين و شود مي كاسته هايشان غصه از كنند مي سپري

 را آنان و باشيم داشته را الزم توجه آنها خوشايند و زيبا احساس اين به لطفا فرهنگي محترم همكاران.باشد

 مي مدارس در موجود سرمايه ترين بزرگ شادي و لبخند عاطفه، و محبت عنصر دو از استفاده.نماييم درك

 با توام صميمي و بخش لذت آموز دانش بر حاكم روابط اگر چنين هم و باشد داشته بسزايي تاثيرات تواند

 لذت و داشتني دوست بسيار آنان براي محيط اين باشند متعالي آموزشي هاي برنامه و باشد احترام و محبت

 هايي انسان تربيت آموزشي نظام كاركردهاي ترين مهم از يكي كه: گفت چنين توان مي پس.باشد مي بخش

 از عبور در و كنند زندگي شاداب و موثر اجتماعي نظام در نشاط با و پويا فعال حضوري با بتوانند كه است

 نه اي آينده در مهم اين كه اين اميد به.باشند موفق اخط از درست راه يافتن و زندگي فرودهاي و فراز

  .يابد تحقق دور چندان

  موجود وضعيت توصيف

 آموز دانش… با اخير تحصيلي سال در و هستم … مدرك داراي بنده. هستم … شهرستان..  … اينجانب 

 حضور از تلفمخ هاي علت به آموزان دانش سال اوايل در ما … در. هستم ارتباط در مختلف رشته … در

 موضوع كه آنجا از. داشتند واقع خالف يا موجه غير هاي غيبت و نمودند مي داري خود مدرسه و كالس در

 طريق از گرفتم تصميم بنده دارد زيادي اهميت مدرسه و درس كالس در آموزان دانش موقع به حضور

. نمايم جلوگيري آموزان انشد موجه غير كردن غيبت از آموزشگاه محيط سازي جذاب مختلف هاي راهكار
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 دانش هاي غيبت از كه سازم بانشاط را هنرستان محيط توانم مي چگونه كه آمدم بر اين پي در اين بر بنا

  .شود كاسته آموزان

  

  

  

  

  علمي هاي يافته

 سري ونيازمنديك نيست آفرين خودشادي خودي معناكردامابه وشعف وشور شادي به توان رامي نشاط

   .بخشد واقعي معناي نشاط تابه است مناسب ومحيط امكانات زمولوا ابزاررها

 امكانات چه شودبه مي محسوب وتربيتي آموزشي محيط يك كه درمدرسه نشاط ببينيم بايد اكنون

 آموزان دانش علمي وارتقاي وآموزش درتربيت وموفق مناسب محيطي آنهابتوان با كه نيازمنداست وشرايطي

 عوامل به بايد هدفي چنين به رسيدن براي.ايجادكرد مثبت هاي وباانگيزه يصميم متنوع كامال درفضايي

  .شود توجه بانشاط علمي محيط يك ضروريات عنوان به ذيل

 با شخص ارتباط دربرقراري مستقيمي تاثير افراد ولباس فضا اشياء رنگ روانشناسان عقيده به

 ايم نتوانسته اما برقراركنيم ارتباط خوريم مي كه غذايي حتي ويا وفضا فرد با ايم آنهاداردبارهاكوشيده

 كالس نتوانندخودراباقضاي آموزان دانش كه روتازماني ازاين ماست آنهابرروان رنگ تاثير دقيقا زيرااين

 لذت درس تواندازحضوردركالس دهدنمي ومانندآنهاتطبيق دبير لباس ونيمكت ميز آن داخل واشياي

 آبي ورنگ است بخش وشادي قرمزمحرك رنگ كه ميزان همان هب.كند آرامش احساس آن ببردودرفضاي
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١١ 

 

 وعطوفت مهرباني صورتي كندورنگ مي ايجاد درفرد وشكوه باصالبت آميخته كندواحساسي مي ايجادآرامش

  .كند مي ايجاد

  ::::از است عبارت شاد هاي آدم خصوصيات مهمترين        ••••

 ياد زندگي از -4 دانند نمي باخت و دبر صحنه را زندگي - 3 روح و جسم به توجه -2 زندگي كنترل -1

 كنند مي لذت احساس زندگي هاي شادي يادآوري با و هستند هدفمند -6 دارند ريزي برنامه -5 گيرند مي

   را اتفاقات از بعضي -9 پذيرند مسئوليت - 8 دارند مثبت ديد آينده به - 7

  آموزان دانش نشاط و شور بر مؤثر عوامل

  خانواده    ----

 و ها نگرش و رفتارها و اعمال بر مستقيم تأثير و كند مي رشد آن در انسان كه است نهادي اولين خانواده

 قابل پذير، بيني پيش منظم، اعتماد، قابل مكاني را دنيا عموماً ها خانواده برخي. دارد فرزندان هاي تلقي طرز

 خطرناك، محيطي را ودخ اطراف ها خانواده ساير شمارند، مي كفايت با را خود ها آن. بينند مي مهار

 ص ،1387 گلدبنرگ،( دارد وجود آن در بالقوه خطر كه انگارند مي بيني پيش غيرقابل متزلزل، و نااستوار

  .دارد فراوان تأثير نوجوانان بر خانواده اعضاي رفتار و خانواده ديدگاه بنابراين). 12

  روح با و شاد مدرسه    ----

 و بازي را زندگي ساالنه، بزرگ هاي دغدغه از فارغ بتوانند زانآمو دانش تا كند مي فراهم موقعيتي مدرسه

  .(34 ص ،1387 سنجاني،( درآورند اجرا به زندگي واقعي زمين در تا شوند آماده كم كم و كنند تمرين
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١٢ 

 

  مدرسه ظاهري سازي شاداب) الف

  :شامل بخش اين. دارد تأثير افراد شادماني و شادابي بر شاد فيزيكي و ظاهري محيط

 مناسب، زمين سطح زيبا، هاي نقاشي با شده تزيين ديوارهاي: مدرسه حياط زيباسازي و فضاسازي -1

 بودن مناسب مدرسه، سردر در زيبا تابلوي زيبا، رنگي، هاي نيمكت دادن قرار سبز، فضاي و درخت كاشت

  .مدرسه محيط اندازه

 راهروها، زيباسازي زيبا، هاي پرده نصب ساختمان، و پنجره و در آميزي رنگ: مدارس ساختمان زيباسازي- 2

  ...و ها كالس اندازه بودن مناسب راهروها، در مصنوعي و طبيعي هاي گل هاي گلدان دادن قرار و ها كالس

 زيبا، هاي قفسه ها، كننده بو خوش از استفاده: كارگاه و كتابخانه نمازخانه، بودن تميز و زيباسازي -3

  .كارگاه و ازخانهنم كتابخانه، محيط بودن مناسب

 دانش براي شاد هاي روپوش از استفاده: آموزان دانش كاركنان، و مدير ها، دبير ظاهري هاي پوشش- 4

  .مدرسه كاركنان براي روشن و شاد هاي رنگ از استفاده و مرتب پوشش همچنين و آموزان

   آموزان نشدا اجتماعي، فردي، بهداشت ها، كالس مدرسه، محيط بودن تميز: بهداشت رعايت- 5

  ::::روحيه با و شاد دبير) ب

 و پرورش آموزان دانش روح كه باشد قرار چنانچه كند، مي تنظيم را درس كالس جو و فضا و آهنگ دبير

 براي ناچيزي شانس باشد ناتوان و افسرده دبير روح اگر حال. گردد آغاز دبير روح از روند اين بايد يابد، رشد

. باشد آشنا تدريس هاي روش انواع با دبير. آمد خواهد بوجود موزانآ دانش روح از مراقبت و تقويت

 روش با بايد نيز و هستند فردي هاي تفاوت داراي آموزان دانش كه بداند بايد دبير باشد، روز به اطالعاتش

  .باشد باانگيزه و روحيه پر و باشد داشته الزم آگاهي وتنبيه تشويق هاي
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١٣ 

 

   : : : :تحقيق پيشينه    

  :باشيم داشته وبانشاط شاداب اي مدرسه توانيم مي چگونه وانعن تحت پژوهشي

  )87 تاتيرماه85آبان هماپورنعيم(

  :كند مي بيان چنين چناران درشهرستان وپسرانه دخترانه دبيرستان دو در بررسي نتايج

  درصددختران92و درصدپسران94)بهداشتي پيام-سبزي گل -آميزي رنگ( مدرسه فضاي زيباسازي براي-1

  .دادند نظرمثبت درصددختران92درصدپسران90وتفريح بازي براي هايي موقعيت ادايج-2

  درصددختران83و درصدپسران87موسيقي-3

  درصددختران85و درصدپسران89 صبحگاهي برنامه پرباربودن-4

  63ودختران70پسران استراحت زنگ وتنوع زمان افزايش-5

   .بيشتراست استراحت ساعات زمان ايشافز براي دختران به پسران مذكورنسبت نتيجه به باتوجه

  )87زهرااسدي(

 دارد استراحت ساعات به خاص توجه سازيم راشاداب مدرسه توانيم مي چگونه عنوان تحت درپژوهشي 

 وساختمان مدرسه محيط كردن وجذاب وزيباسازي صبحگاهي ورزش مساله اين اين راحل براي وايشان

  .است آنراموثردانسته
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١٤ 

 

  اطالعات آوري جمع

   : : : :مشاهده        ••••

 شد بيان مدرسه محيط فيزيكي موجودوشرايط وضع توصيف درقسمت كه وتوضيحاتي مطالب به باتوجه

 در همواره آموزان دانش ، آموزان تعداددانش به فضانسبت  و مدرسه حياط نبودن ومناسب كمبودفضا:مانند

 براي موجه غير داليل دنبال ندتوان مي كه جايي تا و بكاهند كالس و مدرسه در حضور از كه بودند آن پي

  .باشند نمودن غيبت

 حداقل به را آموزان دانش غيبت بيافزاييم آموزان دانش برشادي كه دهيم بايدانجام كارهايي ماچه پس 

  .ايجادكنيم متنوعي وتفريحي فرهنگي هاي وبرنامه برسانيم

  ::::مصاحبه        ••••

 دانش شادابي ايشان نمودم صحبت تداش آموزشي سابقه سال20 كه آموزشگاه ازدبيران بايكي  •

 واذعان دانستند مي آموزشگاه ومعاون ومدير دبيران ازشادابي برگرفته ومدرسه آموزانرادرآموزشگاه

 وكمبودامكانات آموزشگاه صحن بودن كوچك واقعادارندبخصوص ازمدارس بعضي امروزه كه داشتندفضايي

 مازادخودراتخليه هاي شادباشندوانرژي السيك استراحت نتواننددرساعت آموزان دانش كه شده باعث

 بيرون را خود انرژي بتوانند وسيله اين به كه مدرسه در كمرنگ حضور و كردن غيبت بياورندبه نمايندوروي

  .نمايند تخليه مدرسه

 كه آن وهرساعت است راپيداكرده كابوس يك ماحكم براي كالسي استراحت ساعت اظهارداشتندكه  ايشان

 شودجلوي نمي ازطرفي گويدكه مي ايشان كنيم مي وخداراشكر كشيم مي راحتي گذردنفس مي سالمت به

 بعدي هاي ساعت در غيبت براي را زمينه ساعت اين ديگر وازطرفي راگرفت آموزان دانش  ي همه غيبت

  .آورد مي فراهم
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١٥ 

 

 همكارمحترم هاي صحبت بودنددرتكميل نموده مراجعه مدرسه روزبه همان كه آموزان دانش ازاولياي يكي

 نيازهاي به ازجمله ازعوامل اي مجموعه به مدارس درساختن پرورش آموزش كاش اي گفتندكه آموزشگاه

 خاص اي برنامه يك ويا ساخت مي تري بزرگ هاي كردومحوطه مي آموزانبيشترتوجه دانش وروحي جسمي

 دانش شادي ديابيشترمنجربهشو آموزانتخليه دانش دادتاانرژي مي آموزانترتيب دانش استراحت درساعت

  .گردد آموزان

  اطالعات تحليل تجزيه

 آموزشگاه باهمكاران كه هايي ومصاحبه شد بيان1درشواهد كه ومشاهداتي علمي هاي يافته به باتوجه  •

 راهنمايي آموزان دانش شادكردن جهت حل راه بهترين كه است مطلب شدمويداين انجام آموزان دانش اوليا

 هاي ورزش و....و بازي طناب مانند ومحلي بومي هاي بازي ازقبيل هايي بازي به انآن وارشادكردن

 كه باشد مي خطر بي هاي بازي و استراحت درساعت ورزشي مسابقات وبرگزاري آغازين درمراسم صبحگاهي

 ساعات در رفتن بيرون فكر به مدرسه محيط شدن جذاب با و. گردد مي آموزان دانش    ونشاط شادي باعث

  .نباشد كالسي

  ::::    موقت حل راه ارائه

  )كالسي استراحت وساعت آموزشي درمحيط ونشاط ايجادشادي هاوراهكارهاي روش(

 شودوبهترين خارج روحي وبي بايدازخشكي آموزشگاه ي محوطه وراهرووديوارهاي ديواركالس-1  

 آنهااست آميزي ورنگ وتاريخي مناظرطبيعي پوسترهاي به آموزشي فضاي كردن مزين خصوص راهكاردراين

 معجزه روحي وانبساط شادي هادرخلق رنگ اعتقادروانشناسان به.(باشد مي درمدرسه ونشاط شادي باعث كه

  )دكتراحمدوند بازي روانشناسي:- كند مي

 بايدفضاي اصل همين هستندروي بزرگساالن وحتي نوجوانان فضاهابراي ترين جذاب وشهربازي پارك-2

 به كالسي استراحت درساعت آموزان شودودانش سازي شبيه وجنگل پارك ضايباف االمكان حتي مدرسه
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 جسمي انرژي شودوهم آنهاارضا شادي هم بياورندكه روي آموزشگاهي هاي خطروبازي بي هاي ورزش

  .شود آنهاتخليه

 مانندپازلي وطوايف اقوام وتمامي است بسيارمتنوع مردمي زندگي وسبك وزباني قومي كشورماازلحاظ-3

 اذعان به محلي هاي بازي ميان دراين اند ساخته جاودانه جهان جغرافيايي رادرنقشه ايران كه تندهس

 هاي بازي دهندانجام مي راتشكيل زمين ايران سنتي فرهنگ بخش ترين جذاب خارجي اكثرجهانگردان

 شيكشورراازغبارفرامو ازفرهنگ بخش تنهااين نه كالسي استراحت درساعت وبخصوص درمدارس محلي

  .كند ايجادمي درمدرسه انديشي ومثبت رقابت - شادي - تالش -ازنشاط موجي خواهدكردبلكه حفظ

      اجرا مراحل

  ::::اول اقدام

 درخصوص ايجادتغييرات كاربراي انجام جهت مناسب فضاهاي ودرنظرگرفتن آموزشگاه محيط ازبررسي پس

 وجلسه ازمشورت پس. شديم كرهواردمذا مدرسه كردن بانشاط جهت حياط وديوارهاي مدرسه آميزي رنگ

 آميزي ديوارهارنگ انجمن مالي وباكمك مدارس ازتعطيلي پس مساعددادندكه قول ومربيان اوليا باانجمن

 سطح افزايش وهمچنين آموزان دانش بردن لذت ديوارهاجهت برروي علمي هاي ونوشته مذهبي وشعارهاي

 خوداين كه گرفت ديوارهاكمك برروي آنان هاي نوشته ازدست توان مي شودوهمچنين آنهانوشته علمي

  . كند مي آنهاكمك ولذت آموزانبسياردرشادابي دانش عمل

  ::::دوم اقدام

 هاي باشدتاانرژي مي نوجوانان واساسي اصلي جزونيازهاي آموزشگاه دردوران وبازي ورزش كه اين به باتوجه

 بزرگسالي درسنين نوجوانان شخصيت گيري شكل باعث بازي نمايندوهمچنين تخليه طريق مازادخودراازاين

 بازي وسايل نصب چون ولي بيفتيم درآموزشگاه  وجذاب بخش شادي فكروسايل تابه داشت شودمارابرآن مي
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 عزيز ازهمكاران ما باشداما پذيرنمي امكان راندارد وسايل نصب براي كافي فضاي ونيزآموزشگاه براست هزينه

 اقدامات كار اين ندارندبراي مشكلي مالي دارندوياازنظر كافي فضاي كه درآموزشگاههايي تقاضاداريم فرهنگي

 اكسيژن ازنظر آموزشگاه محيط بكارندتاهم درخت آنان واولياي آموزان خوددانش دهندوياباكمك راانجام الزم

  .آموزانايجادشود دانش براي بخش آرام فضايي شودوهم تامين

  ::::سوم اقدام

 ازوسايلي  آموزان دانش ونشاط شادي براي كه افتاديم فكراين به پذيرنبود امكان دوم اقدام كه اين به باتوجه

 ورزش كه گرفتيم خاطرتصميم همين به پس باشد نداشته زيادي وهزينه فضا به نياز كه كنيم استفاده

 نيز هنرستان بدني تربيت محترم مربي با منظور اين وبراي ترنماييم فعال آغازين رادرمراسم صبحگاهي

 اجرامي درآموزشگاه كه است ماهي كاريك دهدواين كاراختصاص اين رابه دقيقه5 هرروز شدكه هماهنگ

  . است شده محترم همكاران آموزانورضايت دانش شادابي باعث كه شود

 وخشنودبودندروي بسيارراضي آموزان ودانش مندبود ورضايت بخش ونتيجه گرفت انجام كه اقدامي دومين

 وهمچنين بازي وطناب بدمينتون-راكت توپ- بسكتبال-  واليبال ازقبيل رزشيو هاي بازي آنهابه آوردن

 وعالقه واشتياق ذوق فقط. دربرنداشت اضافي ي هزينه هيچ كه بود كشي طناب جذاب ي مسابقه برگزاري

 هدف وبي ولفظي فيزيكي هاي ازدرگيري كه اين بسيارجالب ي چندبرابرنمودونكته ورزش آنهارابه مندي

  . شد كاسته گرفت مي انجام كالسي استراحت درساعت قبال كه اي كننده ونگران

 راهرو در آن نصب و جدي انضباطي نامه آيين يك تدوين داديم انجام راستا اين در كه مهمي اقدام سومين

 آنها با جدي صورت به باشند داشته موجه غير غيبت كالسي ساعت در آموزان دانش اگر كه بود هنرستان

 آموزان دانش اين بر بنا. گرفت خواهد موضوع اين تاثير تحت شدت به آنها انضباط نمره و شد واهدخ برخورد

  .بدهند اهميت مدرسه و س در به بيشتر و نيفتند موجه غير غيبت فكر به. كردند مي سعي
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  ::::    محترم اولياء توسط آموز دانش غيبت پيگيري مراحل

  . آموز دانش غيبت واعالم صبح 9 ساعت از قبل تا محترم ولي تماس:  غيبت درروز- 1

  : غيبت از پس روز- 2

  :  پزشكي گواهي داشتن و آموز دانش بيماري صورت در)  الف

  غيبت از پس روز اولين در آموز دانش توسط محترم ولي ي نوشته دست+  پزشكي گواهي ارائه

  : موارد ساير در و پزشكي گواهي نداشتن و پزشك به مراجعه عدم صورت در)  ب

 ورود از قبل مربوطه دفتر در ثبت و غيبت از پس روز  اولين در آموز دانش همراه به محترم ولي حضور

  كالس به آموز دانش

 موجه غير يا و موجه تشخيص ، محترم ولي توسط غيبت گزارش و پيگيري مراحل طي از پس – 1 تذكر

  . باشد مي آموزشگاه وشوراي مدرسه مسئولين عهده به غيبت بودن

 تا نگرفتن تماس مانند غيبت پيگيري مراحل از يك هر در محترم ولي پيگيري عدم صورت در – 2 تذكر

 غيبت ، پزشكي گواهي يا و دستنوشته  ارائه عدم يا و غيبت از پس روز در نشدن حاضر ، صبح 9 ساعت

  .  بود خواهد انضباط نمره كسر سبب و گردد مي فرض موجه غير آموز دانش

  . شد نخواهد پذيرفته كالس در آموز دانش ، محترم ولي مراجعه و پيگيري عدم صورت در – 3 تذكر 2

 درس در صفر نمره ، گردد برگزارمي هماهنگ بصورت كه ماهانه آزمونهاي از يك هر در غيبت – 4 تذكر 2

  داشت خواهد بهمراه را مربوطه

 پيچيده هم به و متنوع جديد هاي هپديد است گذشته هاي زمان از متفاوت كه زندگي كنوني دنياي در

 اين البته. كند مي ناپذير اجتناب را امكانات و ها توانايي ها، دانايي كه اند شده نو به نو و فراوان آنچنان
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 مشكالت با مواجهه در را دوستي زيبايي احساس و رواني امنيت باشند قادر بايد ها مهارت و ها دانستني

 به جديد دنياي مسايل فراگير و منطقي مقابله راه در امكانات از تفادهاس روند در. كند تضمين زندگي

 فضاي نيازمند ما نوجوانان كه چرا نمود، استفاده رواني بهداشت اصول از بايد جوانان هاي نگرش خصوص

 دور به و كوچك هاي آپارتمان به تبديل شهري منازل اكثر كه شرايطي در.هستند زيستن شاداب براي شاد

 داشته فرزندان روحي و جسمي بهداشت تامين در توان مي كه كاري حداقل.است شده بازي اهايفض از

 به شود انجام مدارس در مناسبي فضاسازي اگر زيرا.است مدرسه در بخش ي شاد و مفرح فضاي ايجاد باشيم

  .كرد خواهيم مهمي بسيار كمك خود فرزندان زيستن شاد

 و مديران نگرش در جدي تحوالت بايد مدارس سازي شاداب به مربوط هاي آرمان تحقق به يابي دست براي

 ابعاد و ظاهري ابعاد در بايد مدارسرا سازي شاداب واقع در.نمود ايجاد پرورش و آموزش نظام مسئوالن

  .كرد جستجو معنوي

 و متنوع جديد هاي پديده است گذشته هاي زمان از متفاوت كلي به كنيم مي زندگي آن در ما كه عصري

. كند مي ناپذير اجتناب را امكانات و ها توانايي ها، دانايي كه اند شده نو به نو و فراوان آنچنان پيچيده هم به

 با مواجهه در را دوستي زيبايي احساس و رواني امنيت باشند قادر بايد ها مهارت و ها دانستني اين البته

 جديد دنياي مسايل فراگير و منطقي مقابله راه در امكانات از استفاده روند در. كند تضمين زندگي مشكالت

 فضاي نيازمند ما نوجوانان كه چرا نمود، استفاده رواني بهداشت اصول از بايد جوانان هاي نگرش خصوص به

 هاي آپارتمان به تبديل شهري مناطق در منازل اكثر كه شرايطي در. هستند زيستن شاداب براي شاد

 در توان مي كه كاري حداقل است آموزان دانش براي حركتي و بازي فضاهاي از دور به و تاريك و كوچك

 كه چرا است مدرسه در بخش شادي و مفرح فضاي ايجاد باشيم داشته آنان روحي و جسمي بهداشت تامين

 شود انجام مدارس در مناسبي فضاسازي اگر و گذرانند مي مدرسه در را روز از ساعت چندين آموزان دانش

  .كرد خواهيم مهمي بسيار كمك خود فرزندان زيستن شاد به مسلما
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 تربيت خدايي و بيابند تعليم خوب اگر.كرد خواهند اداره ما امروز فرزندان را فردا ي جامعه اينكه به توجه با

 توانيم نمي اميدي هيچ صورت اين درغير.خواهدبود سالم و خوشبخت و ومنظم شاداب نيز جامعه شوند

 از بيش و هرچيز از پيش بايد مان اسالمي ميهن سازي به امر در كه نيست شكي حال اين با. باشيم داشته

  .بدهيم اهميت تربيت و تعليم و پرورش و آموزش مسئله به چيز همه

 سعى بايد شود، حفظ خودمان و اطرافيان آموزان، دانش آموزان، دانش روانى و جسمانى سالمت كه اين براى

 را شادى بر مؤثر منفى عوامل تقليل و مثبت عوامل تقويت موجبات شادى، بر ؤثرم عوامل شناسايى با كنيم

 مربيان و اوليا و است آموزان دانش نشاط و شادى در مؤثر عامل ترها بزرگ شادى كه جا آن از. كنيم فراهم

 براى درست اعتقادى نظام ارائه با رو اين از كنند، تربيت شاد آموزانى دانش و فرزندان توانند نمى غمگين

 توانند مى مردم ترتيب اين به. كرد كمك جامعه افراد ميان در شادى افزايش به توان مى شادى، به دستيابى

 و شادى به و باشند داشته زندگى در لذت و پيشرفت احساس آورند، وجود به خود زندگى در مثبت تغييرى

 دانش وجود در را مسرت و شادى توانند مى كه است صورت اين در فقط و يابند دست دائمى مسرت

  .دهند پرورش نيز آموزانشان

 آشنايي نا دارد، دنبال به را رواني و روحي تعادل عدم كافي، عاطفه و محبت از فرزندان نشدن سيراب لذا

 خانواده، خود، برابر در مسؤوليت احساس آموزش با توان مي را تربيت و تعليم مؤثر هاي روش به ها خانواده

 تقويت زندگي، مهارتهاي آموزش گروهي، كار و همكاري روحيه تقويت مثبت، نگرش با توام يبين واقع

 محيطي نهايتا تا كرد حل زيادي حدود تا آموزش محيط اندركاران دست كليه كمك به..... و ادراكي، مهارت

  .آيد ربا به كاربردي و هدفمند مفيد، فرزنداني نتيجتا و شود ايجاد قانونمند سازنده، شاداب،

  .شوند مي محسوب كشوري هر پرورش و آموزش نظام ركن ترين مهم آموزان دانش

 در كه است رفتاري هاي مهارت سازد، آماده كيفي و بهينه رشد براي را ملي سرمايه اين تواند مي كه عواملي

  .علمي محفوظات فقط نه شود مي آموخته محيط
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 كه انساني نيروي عظيم خيل از كميتي كننده تامين فقط نه و اند جامعه كيفي نيروي كننده تامين مدارس

 بشري، ممتاز خصايل رشد براي زمينه ايجاد و شناسايي پس. شوند مي جامعه روانه كرده تحصيل عنوان به

 تمام با بايد كه است فرهنگي يا علمي هاي فعاليت كليه در تربيت و تعليم اندركاران دست دغدغه اولين

  .كنند سنگين وظيفه اين فاياي وقف را خود وجود

 شناختي، جسماني، بعد در آموز دانش يك وجودي ابعاد همه تكامل و رشد باعث مدرسه در شادابي و نشاط

 فراموشي و غفلت مورد يا و شود صدمه دچار ابعاد اين از بعد يك چنانچه. شود مي معنوي و اخالقي عاطفي،

  .يافت نخواهد دست كامل هاي گيشايست و ها توانايي به آموز دانش گيرد، قرار

 شاد.شود تامين او نيازهاي تمام تا آورند فراهم را شرايطي كه است تربيت و تعليم مسئولين وظيفه اين

 دارد، اهميت او از حفاظت و كردن محبت خوب، تغديه كه است مهم اندازه همان به آموز دانش براي زيستن

 بسيار ما مدارس در خنده و شادي نرخ. كند مي تامين را او نيجسما و فيزيكي و رواني و روحي سالمت زيرا

 در.است گرفته قرار مهري بي مورد ها آموزشگاه در بخش فرح فضاي توسعه و خنده شيوع ميزان. است پايين

 جامعه هر مشكالت از يكي. بود خواهد مشكل قدري شادي از گفتن سخن شادي، فاقد مدرسه و جامعه

 با. است افسردگي و اضطراب قبيل از رواني مختلف هاي بيماري افزايش نتيجه در و نشاط و شادي از غفلت

 جواني و نوجواني دوران در خصوصاً آموزان دانش آن پرتو در و كند مي پيدا معنا زندگي نشاط و شادي

 اي جامعه وياپ و زنده جامعه. بپيمايند چاالكانه را ترقي هاي پله و سلوك هاي قله و ساخته را خود توانند مي

 توليد پرورش و آموزش وظيفه كه رسيد مي نظر به گذشته در.باشد فراوان آن در آفرين شادي عناصر كه است

 هاي نظام جديد قرن در كه نمايد مي چنين اما كنند معاش امرار بتوانند فقط كه است التحصيل فارغ اي عده

  است؛ شده خالصه جمله يك در تربيت و عليمت سرلوحه و گذاشته سر پشت را مرحله اين پرورش و آموزش

 گرو در ما پايدار رشد درحقيقت كه باشيم معتقد بايد پس. "بياموزيم آموزان دانش به را كردن زندگي شوق"

  .است پايدار شادي
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  2 شواهد آوري گرد

 حضور ، السيك استراحت ساعت سازي شاداب:  جمله از ، داشتيم مساله بيان در كه هايي برنامه به جه تو با

 دانش غيبت مصاحبه و مشاهده شامل كه 1 شواهد در و استراحت، ساعت زمان مدت و ساعت اين در معاون

   .شد كم بسيار آموزان

 قالب در جديدي نيازهاي نوشتن و كردن حساب خواندن، هاي مهارت بر افزون مدرن پرورش و آموزش در

 ها پژوهش است شده مطرح سوم هزاره هاي چالش با رويارويي وچگونگي مسئله حل و زيستن مهارت كسب

 و تالش جوشش، و نياز طرب، و شور وجود متخصص فعال تربيت و تعليم فرايند كه است آن از حاكي

 و پويايي تحرك، روح بدون كه تعليمي و ارتباط گونه هر كه چرا است آن ابعاد ي همه در نشاط و  پشتكار

. اوست زندگي الزمه و انسان اساسي نيازهاي از يكي شادي. گردد مي منتهي شكست به باشد نشاط و شادي

 نشاطي بي و خستگي شما دين در كه ناراحتم من همانا باشيد شاد و كنيد بازي فرمايند مي اكرم پيامبر

  .شود ديده

 و بازي به منجر كه است شادكامي از قسمتي سرور و شادماني كه است داشته اظهار) 1998( فورديكسون

 به منجر عالقه و سازد مي فراهم را ذهني و اجتماعي جسمي هاي مهارت توسعه امكان و شده گرميسر

  .دهد هديه آموزان دانش به را زندگي شوق تواند مي شاد مدرسه. گردد مي معلومات افزايش و اكتشاف

 مي ايجاب آموز دانش نسل هاي ويژگي و روحيات به توجه لزوم و پرورش و آموزش متعالي اهداف تحقق

 هاي روش و پذيري انعطاف نسبي استقالل گيري تصميم قدرت افزايش بر مبتني مدارس امور اداره كه كند

 توانمندي و نموده فعال و پرنشاط پويا را مدرسه عمومي فضاي بتواند تا باشد جويانه مشاركت و متمركز غير

 هاي نامه آيين 6 ص. (سازد متجلي و وفاشك خوبي به را آموزان دانش و دبيران مديران هاي خالقيت و ها

  )مدارس اجرايي
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 اين مسأله اما. شود مي تئوريكي جنبه از پرورش و آموزش مسئولين تقويت باعث شده بيان مطالب به علم

 با مدرسه در كه است آموزان دانش مدعا اين شاهد. شود مي عملي كمتر تئوريكي مباني اين كه است

 تجديد لزوم نكته اين به توجه. هستند آن از رهايي و مدرسه ساعت پايان ظرمنت ساعت به مكرر نگاههاي

 برنامه ارائه به ملزم ما از يك هر بنابراين. كند مي گوشزد ما به را آن هاي برنامه و مدرسه ادارة شيوة در نظر

 در را مدرسه شاد محيط در حضور شوق تا هستيم آموزان دانش براي مدرسه محيط كردن شاد جهت هايي

  .نماييم كمك تربيت و تعليم كيفي سطح ارتقا به بدينوسيله تا كنيم ايجاد آموزان دانش

 عوض در گيرد،و مي قرار تاييد مورد ندرت به موضوع است،اين برخوردار سرشار روح يك از خود نيز مدرسه

 گري وجو جست دانه توان مي مدرسه در.است شده شناخته كارخانه يك يا و ماشين يك صورت به مدرسه

 بزرگ او كند،همراه رشد دانه اين تا كاشت سال كم و كوچك نسل انديشه و فكر زمين در را پرسش و

 جهت هر به باري هاو ،پيروي تقليدها ها، دقتي ها،بي انديشي باوريها،ساده زود از را او بزرگسالي شودوزندگي

 حقيقت جو،هدفدار،خواهان ،انديشمند،علتمتفكر،منطقي،فكور انساني را او درعوض.دهد نجات ها گذراندن

 به ندارد وجود سرزنده و روح با و شاد مدرسه يك يا و مقدس پرورش و توسعه براي اي نسخه هيچ.آورد بار

 روشهايي.نمايد نشاط ايجاد و بدهد را روح پرورش اجازه تا آوريم وجود به را شرايطي ميتوانيم ما حال هر

 بيشتري ي انگيزه و شوق شود باعث روشها اين كه است اميد ميشود ارائه كالس و مدرسه كردن فعال براي

  .شود احساس بيشتري نشاط آيدو بوجود آموزان دانش در

  ::::از عبارتند دهند انجام توانند مي مدارس كاركنان كه اقداماتي از برخي

  كالمي غير مطالب اهميت تشخيص- 1

  درس كالسهاي و آموزشگاه محيط زيبايي به توجه- 2

  مدرسه باره در داستانهايي نقل- 3
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  مذهبي مراسم و جشنها برگزاري- 4

  اعتبار و حقيقت- 5

  بيان تقويت و پرورش- 6

  آموزان دانش روح پرورش- 7

  توبيخها جاي به علتها شناسايي- 8

 و است حق با ارتباط همان رواني آرامش ايجاد بستر مهمترين كه داريم عقيده ما: ما باورهاي و عقايد

 آرامش و شاد روحيه ايجاد در را تقوي و ايمان نقش پس. گيرد نمي آرام خدا ياد با جز دلها كه معتقديم

  .داد قرار نظر مد همواره بايد خاطر

  ::::    درس كالس در خالقيت شكوفايي

 نشاط فقر كه آموزانيي دانش.است مهمترازغذاوخواب شاد روحيه و نشاط داشتن بشر ،براي ميرسد نظر به   

 خود ساخته دست به عشقي و شور چه با انسان كه ايد كرده مالحظه آيا.گرفت خواهندن ياد دارند

 احسن...ا فتبارك:فرمود و دميد آن در خود روح از عشق با آفريد بشررا كه هنگامي نيز مينگرد؟خداوند

 وزانآم دانش كه ميشود،تالشي ارائه كالس كردن فعال براي كه است روشهايي از ديگر يكي الخالقين،اين

 راه اين از و ميكند القا آنها به را توانمند احساس ميبرند كار به ديگران از متفاوت و جديد كارهاي خلق براي

 را خود انديشه سپس و ورزي انديشه آموزان ودانش ميكند سازي زمينه واقع،دبير در.ميرسند خودباوري به

 بيشتر درسي مطالب تفهيم براي دبيران كارآيي روشها اين كمك به.ميكنند متجلي عملي كار صورت به

 اي پديده يادگيري كلي بطور و است يادگيري تسهيل و يادگيري انگيزه ايجاد دبير امروزه،وظيفه.ميشود

 براي: مدارس نمودن شاداب هاي آرمان تحقق به دستيابي چگونگي. دهد بايدانجام شخص خود كه است

 در جدي تحوالت بايد نوجوانان هاي خالقيت و استعدادها هورظ براي امكانات و شرايط از مناسب گيري بهره
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 رشته يك عنوان به مديريت تعريف در كه چرا كرد ايجاد پرورش و آموزش نظام مسووالن و مديران نگرش

 و منابع بسيج - سازماندهي و ريزي برنامه در انساني و مادي منابع كارآمد و موثر كارگيري به فرايند« علمي

 صورت قبول مورد ارزشي نظام براساس و سازماني اهداف به دستيابي براي است كنترل و هدايت و امكانات

 اصول و مقررات براساس كه اي برنده پيش تصميمات اتخاذ و هماهنگي با دارد وظيفه مدير.»گيرد مي

 و ببيند تدارك را افرادش و سازمان معنوي و مادي حيات پذيرد مي شكل ها ارزش نظام در شده پذيرفته

 دانش جسم و روان و روح با كه چرا دارد، عهده بر تر مهم و تر اساسي بس مسووليتي آموزشي مدير يك

 و حرف به آنان فرداي اقتدار و سرافرازي و امروز جوانان و جامعه بالندگي و دارد وكار سر نوجوان و آموز

 در جوانان مناسب كارگيري به در راراص و كارآمد و جوان نسلي از برخورداري. رود نمي پيش تنها شعار

 بسيار تواند مي دور چندان نه فردايي در آنان سوي از مسووليت پذيرش و جامعه هاي فعاليت و كار چرخه

 تعالي رشد و شود نمي محقق آساني به مهم ماموريت چنان انجام كه است واضح.  باشد اثربخش و كارساز

 و ديروز شرايط و جامعه از و بشناسيم خوبي به را جوانان و واناننوج بايد. شود نمي حاصل تصادف به آنان

 مجهز براي برنده  پيش و علمي مناسب هاي روش و ها راه باشيم، داشته درستي درك آنان فرداي و امروز

  .بگيريم فرا را يابي مهارت و توانايي و دانايي تربيت به آنان نمودن

  مدارس در شاداب فضاي ايجاد چگونگي

 محيط كردن شاداب ابتدا در كه چرا نمود بررسي توان مي مختلف ابعاد از را سازي شاداب موضوع بيينت در

 بايد تر دقيق نگاهي با ليكن. شود مي منتج ظاهري فضاسازي و مناسب فضاي ايجاد به م كال در مدرسه

 رعايت نيازمند سالم رواني بهداشت داشتن چون ندارد ظاهري جنبه فقط نمودن شاداب كه كرد عنوان

 ابعاد و ظاهري ابعاد در را سازي شاداب واقع در و دارد معنوي جنبه هم و مادي جنبه هم كه است اصولي

 نظر در با كه است مهم مواردي و موضوعات بررسي شامل موارد اين از يك هر كه كرد جو و جست معنوي

 از ابتدا بايد نوجوان كه چرا كنيم شاد را نوجوان جان و جسم و روان و روح توانيم مي مطمئنا ها آن گرفتن
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 كه است زندگي از رضايت ايجاد همان شادماني احساس اين و باشد داشته شادماني احساس وجودش درون

  رخنه وجودش ابعاد تمام در بايد

  ::::    گيري نتيجه    

 آموزان دانش تاررف در هم تغيير اين كه كرد تغيير اي اندازه تا مدرسه محيط ، فوق اقدامات انجام از پس 

  دروس بهتر يادگيري موجب هم و داشتند تري بيش آرامش احساس دبيران و اموزان دانش هم و بود مشهود

  . گرديد  كالس در آموزان دانش

 ، دعوا ، بازي لگد ، اضافي هاي دويدن:   مانند آنان آفرين خطر هاي بازي از زيادي تعداد اين بر عالوه

 روي خطر بي و جذاب هاي بازي و ورزش به آموزان دانش و شد كاسته زشيآمو محيط در...  و كشتي

 رواني و روحي آرامش و تر بيش نشاط ايجاد براي جديد هاي راه يافتن پي در همواره نيز دبيران ؛ آوردند

   . بودند كالسي استراحت ساعات در آموزان دانش

 مشاهدات و ها بررسي ،  مطالعات  آموزشي و يتفريح فضاي كمبود و اموزان دانش زياد تعداد به توجه با

 محترم اولياي ، همكاران ، ورزش مربي ، پرورشي مربي ، مديرآموزشگاه مستمر هاي تالش و شده انجام

 ، امكانات كمترين با  شود مي كه رسيديم نتيجه اين به خودم هاي پيگيري و پايان در و آموزان دانش

 آورد بوجود كالسي استراحت درساعات) زمان مدت گرفتن نظر در بدون(  را نشاطي با و شاد محيط ميتوان

   : بخشي اعتبار و جديد اقدام تاثير ارزيابي

 دانش توجه مورد طرح كه  رسيدم نتيجه اين به آنها اولياء و آموزان دانش از خواهي ونظر طرح اجراي از بعد

 ام توانسته بحمداهللا كه شدم متوجه دادند نشان نامهپرسش تكميل با كه رضايتي اظهار وبا گرفته قرار آموزان

 كدام هر هاي وخواسته  نموده برسي را كالس هر آموزان دانش نظرات. نمايم جلب را آموزان دانش رضايت

  .كردم مي عمل را  هايشان وتقاضا آنها هاي خواسته طبق كالس هر ودر نمودم ي بند دسته جداگانه را
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 در وانگيزه عالقه ايجاد باعث حدودي وتا كرده تغيير. آموزان دانش نظر بود شده اعثب كارها اين همه انجام  

 وبا داريم رو پيش طوالني راهي كه چرا كرد وكار كرد تحقيق هم باز وبايد نشده تمام كار هنوز اما.  شود آنها

 وتوانمد عزيز آموزان دانش بر بتوانيم بايد آنگونه كه روزي اميد به داريم سروكار آنها وروح وفكر آموزان دانش

     .برداريم قدم پيش از بيش عزيزمان ايران وسرافرازي پيشرفت ودراه بوده گذار اثر وبوم مرز اين

  زندگي مدرسه تحقق و نشاط و شادي ايجاد جهت پيشنهاداتي    

       آموزش  فرهنگ  و درسي برنامه سازي غني در  تأمل  براي  هايي نكته

  توانايي  يعني هستند، آن  دنبال  به  پرورش و  آموزش  متخصصان و  مردم  ي همه  كه  ورشپر و  آموزش  هدف دو

 و  وين. (هستند  هم  مكمل  كنند،بلكه نمي در به  ميدان از را ديگر يك تنها  ،نه  شخصيت  پرورش و  علمي

  . بالعكس و  شده  شخصيت شكوفايي  باعث  علمي  توانايي  كه  معني  بدين). 1985 ، والبرگ

 و تر ،مذهبي  بوده  ذاتي  انضباط  داراي  كه  آموزاني دانش  كه اند داده  گزارش ،1986 ، هانسون و  برگ گينز

 ، درسي  پيشرفت  هاي درآزمون و هستند  قايل  تري بيش  ارزش ، آموختن  براي يا و هستند تر كوش سخت

  .كنند مي  كسب  باالتري  نمرات

  اولياي و  آموزان دانش ، كاركنان  ي جانبه  همه رشد و  شخصيت  پرورش  قبال در بايد  ارسمد  اساس  اين بر

  .كنند عمل  متعهدانه و  بوده  حساس ها آن

 و  است  مدرسه در جدي  ي برنامه  داشتن نيازمند  آموزان دانش  شخصيت  ي جانبه  همه رشد  كه  بپذيريم بايد

 تربيت موسيقي، و هنر  آموزش ، كرد بسنده نبايد شخصيتي  آموزش از  خاصي  هاي تكنيك  اجراي  به صرفاً

  اين  حرمت  متأسفانه كه  است  حالي در  اين و گيرد مي بر در را  انسان  شخصيت  هاي جنبه از  بسياري ، بدني

  . نيست برخوردار  كافي  شأن از  مدارس در  دروس
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.  نيست  آن در  خيري نباشد،  حلم با  مقارن و  همراه  كه  عقلي. است  حلم  مردان  خصلت و  خوي  ارزشمندترين

  « البالغه نهج. » رأفت و  حلم با مگر رسيد توان نمي  ايمان  حقيقي  منزلت  به

  مدرسه شوند،  مي  گرفته  ،جدي ،صبوري  پذيري مسئوليت و  تعاون و  همكاري ، دوستي  هاي ارزش  كه  هنگامي

 و زايد  درسي  ي برنامه  كه  وقتي. آيد  مي شمار به  دوستانه  روابط و  يادگيري  براي  محيط  ترينبه  عنوان به

 آموزند، مي  كه را  چه آن در تفكر  فرصت  آموزان  ،دانش شود مي  مطرح  اساسي  نكات  فقط و ندارد وجود  تكراري

  .آورند مي  دست به

  كه شود مي  موجب  اين و كنند مي  درك  خوبي  به آموزند، مي  كه ار  چه آن  واهميت  مفهوم و  معني ها آن

 درخود را  مدرسه  به  وابستگي و خاطر  تعلّق  احساس و كنند پيدا  عالقه  درس  كالس و  مدرسه  به آموزان دانش

  .دهند رشد

  يابدچنين مي  پرورش  آن در تفكر  كه را  محيطي  هاي ويژگي ،1987 ، استوارت و ميلز سوارز،

 ، نفس عزت ، اخالقي  خوش ، بصيرت ، تفاهم ، بردباري ، دردي هم ، عطوفت ، بخشش ، قدرشناسي:اند برشمرده

  انساني  هاي وظرفيت  خالّق تفكر و  انديشه رشد  محيط ، تالش و تمركز  توانايي و  پذيري انعطاف ، همكاري

 ، تدافعي  حالت ، خستگي ، زدگي ،شتاب صبري بي ، ترحم ، ردرگميس خود،  اثبات  به نياز ، رقابت ، مقابل در ، است

  . است تفكر  مانع و ها انديشه مرگ  موجب ، عصبانيت ، خودخواهي ، سرزنش ، تعارض

 بايد را  ابتدايي  ي دوره  درسي  ي برنامه  تلفيق و  سازي فشرده و  پردازي خالصه رويكرد،  اين  كردن  عملياتي  براي

  تلفيق و  سازي فشرده توانند،  مي  تحصيلي  سال  شروع از  قبل مدرسه،  سازي غني  هاي حلقه ، فتگر  جدي

 با درسي  موضوعات  تلفيق ، تكراري و موادزايد  حذف با و دهند قرار خود كار دستور در را  درسي  ي برنامه

 با  درسي  مفاهيم  ارتباط محتوا، تر ميقع  مطالعه و تفكر  براي  الزم  هاي ،فرصت زندگي هاي ومهارت ها ارزش

 و  نتايج  روي  بحث و  گزارش ، بندي جمله و  وترسيم  مشاهده ، اساسي  تجربيات و ها آزمايش تكرار ديگر، يك
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 بوجود زندگي، هاي مهارت كسب ها،وباالخره آزمايش از  پس  مفاهيم تر دقيق  درك و معماها  حل ها، تجربه

  .آورند

  ملموس و  واقعي طور به را  زندگي و  درس  كوشد،مجموعه مي)  تلفيقي(  اي رشته  بين  درسي  ي نامهبر  واقع در

  هاي مهارت ، دموكراسي  تمرين با يابند مي  فرصت رويكرد  اين با مدرسه در  آموزان دانش. سازد  تنيده  هم در

 مهارت با محتوي درتلفيق.ناپذيرند  تفكيك  دگيزن  هاي مهارت و  دروس  يادگيري  كه چرا بياموزند، را  زندگي

  كرد؟ تلفيق بايد محتوي باكدام را ارزش يا مهارت كدام پرسيد بايد خود ها،از وارزش ها
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