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  چكيده

 خود از اندوه و ،غم تنفر ، نشاط و شادي قبيل از هايي واكنش دروني و بيروني عوامل مقابل در انسان روان

 با و شاد محيطي ايجاد شرايط.  است شادي ها هيجان اين از يكي  گويند مي هيجان آن به كه ميدهد نشان

  .  مدرسه دروني عوامل و بيروني  عوامل ، شوند مي تقسيم دسته دو به نشاط

 هاي تشكل و  معاون و مشاور و مربي ، حضور و نظر از توانند مي صبحگاه مراسم اجراي در مدارس مديران

 يا هفتگي صورت به را ها برنامه ، صبحگاه مراسم بازبيني و بررسي ضمن و نموده استفاده  آموزي دانش

 مي همكارانشان و مدير مديريت و تدبير با صبحگاه مراسم هاي برنامه.  نمايند اعالم آموزان دانش به ماهانه

  .گردد خودداري كننده كسل و كننده خسته هاي برنامه از ضمنا. گردد برگزار  پربار تواند

  وقتي.  دارد بستگي مدرسه يفيزك وضيعت و كنان كار و مدير روحي وضيعت به مدرسه روحي و رواني جو

 مي آرامش و لذت احساس مدرسه به ورود ي لحظه از آموزان دانش باشد بانشاط و شاد مدرسه محيط كه 

  . كنند

بنا بر آنچه كه گفته شد بنده تصميم گرفتم كه برنامه صبحگاهي آموزشگاه را بانشاط كنم. تا دانش آموزان 

  ري به درس و مدرسه بپردازند.در شرايط مطلوب بتوانند با عالقه بيشت
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  مقدمه

 از آموزان دانش موارد از بسياري در. زند مي رارقم متفاوتي تجارب مختلف آموزان دانش براي همواره مدرسه

 كردن فراهم. نيستند خود تجارب مرور به حاضر  حتي برخي گاهي كنندو مي ياد خوبي به خود مدرسه

  .   باشيم كوشا علم هاي خانه آباداني در بياييم است مدرسه در ديريتيم هاي هنر از يكي خوشايند شرايط

  مدارس در كه صبحگاه مراسم.  باشد مي صبحگاه مراسم براي ريزي برنامه مدارس كاري هاي برنامه از يكي

 برخي  با صبحگاه مراسم ريزي برنامه  گردد مي برگزار صبح اول در كالسها شروع از قبل دقيقه 15 مدت به

  :باشد مي زيادي  اهميت داراي زير داليل

 برنامه تواند مي مدرسه) ب   دارند حضور آموزشگاه حياط مكان در  ، كاركنان و آموزان دانش كليه)  الف

 مراسم در)  چ.  باشد مي موثر انضباط و نظم ايجاد در صبحگاه مراسم)  ج.   باشد داشته كوتاه متنوع هاي

 در  تواند مي صبحگاه مراسم)  ح گردد مي قرائت حاضران همه براي عمومي هاي اطالعيه و ها پيام صبحگاه

  .دارند فعال نقش آموزان دانش ، صبحگاه مراسم اجراي در)  خ باشد داشته نقش آموزان دانش بخشي آگاهي

 ايه تشكل و  معاون و مشاور و مربي ، حضور و نظر از توانند مي صبحگاه مراسم اجراي در مدارس مديران

 يا هفتگي صورت به را ها برنامه ، صبحگاه مراسم بازبيني و بررسي ضمن و نموده استفاده  آموزي دانش

 مي همكارانشان و مدير مديريت و تدبير با صبحگاه مراسم هاي برنامه.  نمايند اعالم آموزان دانش به ماهانه

  .گردد خودداري كننده لكس و كننده خسته هاي برنامه از ضمنا. گردد برگزار  پربار تواند

 واقع در.  است موثر زندگي هاي جنبه از بسياري در كه است انسان رواني و روحي نيازهاي از نشاط و شادي

 عقايد خاطر باآسودگي آن در بتوانند آموزان دانش تا است شاد و امن محيطي ايجاد پرورش و آموزش هدف
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 انسان براي شادي.   برسند فايي شكو و رشد به بتوانند تا باشند داشته تعامل يكديگر وبا كنند بيان را خود

  .بخشد مي خاص مفهوم و معنا او زندگي به كه است ضرورتي

  

  بيان مسئله

 نخواهد محقق متعالي زيستن براي يادگيري و يادگيري براي زيستن نباشد مدرسه در نشاط و شادي اگر

 اين پويايي و تالش در و آمده وجود به عظيم اي عهمجمو همكاري و مداوم تالش نتيجه در هستي جهان.بود

 خورشيد و مه و باد و ابر كه است كالم اين بارز مصداق چنانچه كند مي اقامه نو حياتي روز هر كه است اعضا

 تشكيل آن حصل ما هزاران از يكي اندازيم مجموعه اين بر تر بين ريز نظري اگر حال و. كارند در فلك و

  .اند بسته نقش ها خانواده اش پيكره در خاص طور به كه اجتماعي ستا مردمي اجتماعات

 تنش از دور به و نمايند زندگي نشاط با و سالم محيط يك در اجتماع يك يا خانواده يك فرزندان كه زماني

 در ها خانواده اگر. شوند مي تربيت درس مكتب يك در والدين متقابل احترام سايه در و حرمتها هتك و ها

 آينده زندگي فرايندهاي در موثرتري نتيجه كه است طبيعي نمايند تالش فرزندانشان زندگي سازي ابشاد

 كمك خانواده روحي قواي تجديد به ساالنه حتي و ماهانه هفتگي گردشهاي جمله از. داشت خواهد ها بچه

 به استرسها اضطرابها و اه تنش از دور به و يافته خاطر اطمينان فرزندان والدين شادابي و نشاط با و كرده

 و پدر عقايد و افكار شد گفته آنچه ي همه كنار در البته كه. شوند مي هدايت صحيح مسيري در حركت

 به فقط را كار اين نبايد هم اجتماع ولي. است اهميت حايز نيز نشاط اين آوردن دست به چگونگي و مادر

 بايد ها بچه براي تحمل قابل و شاداب فضاي آوردن وجود به در نيز جامعه بلكه بگذارد خانواده ي عهده

 اصول تمام رعايت و صحيح ريزي برنامه با كارها كه شود مي واقع موثر زماني اين و كند ايفا را مهمي نقش

 آن در فرد كه داد قرار خانواده از بعد محيط بين در مدرسه آموزشي محيط كه آنجا از. شوند طرح اخالقي

 در بالطبع و او سرنوشت در آموزشها اين كه گيرد مي قرار رسمي آموزشهاي عرضم در و شده اجتماعي
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 اين در آموزشي مسئوالن كليه و معلمان و مديران تالش اينكه براي و بود خواهد موثر جامعه سرنوشت

 اين است بهتر نرود هدر پرورش و آموزش هاي زمينه در جامعه معنوي و مادي هاي سرمايه و محيط

  .شود ارائه شاد محيطي در آموزشها

 محيط يك در آموز دانش پس است سرد و خشك هاي محيط از بهتر شاد محيط در آموزش و يادگيري زيرا

 آموختن براي مكاني مدرسه در كه هنگامي.روح بي و سرد محيطي در تا بگيرد ياد تواند مي بهتر نشاط با

  .بود خواهد آور نشاط و نگيزا شوق آموزان دانش براي باشد زندگي كاربردي مهارتهاي

 مي تجربه فهمند، مي را آنها برند، مي پي مطالب عمق به اشتياق و حوصله با مدارس اين در آموزان دانش

 زندگي و موفقيت به اميد و آمده مدرسه به شوق و ذوق با رو اين از. سازند مي مرتبط خود زندگي به و كنند

 پر و پويا شاداب، انسان و شده استعدادها شكوفايي موجب نبساطا و نشاط زيرا. گردد مي تقويت آنها در

  .كند مي تالش سرسختانه خود اهداف به رسيدن براي و گرديده اميدوار زندگي به تحرك

 رابطه يك زندگي به اميد و بودن شاد بين ديگر عبارت به. است زندگي به اميد بودن شاد مولفه مهمترين

  .شود گرفته كار به شاد هاي مولفه تمامي ما مدارس در كه وزير اميد به. دارد وجود مستقيم

اينجانب بعد از گذشت چند صباحي از سال تحصيلي به اين نتيجه رسيدم كه در آموزشگاهم مراسم 

صبحگاهي تا اندازه اي سرد و بي روح برگزار مي شود و دانش آموزان عالقه چنداني به شركت در اين مراسم 

روي اجبار بود كه اين مراسم را تحمل مي نمودند. بنا بر اين تصميم گرفتم در جهت نداشتند و تنها از 

  شاداب سازي و نشاط در اين مراسم مهم پژوهش خود را آغاز نمايم.

  اهميت و ضرورت تحقيق

 و اقتصادي صاحبنظران آن، هاي شاخص و توسعه درباره پردازي نظريه و جدل و بحث سالها از پس امروزه

 به رسيدن براي. اند كرده مطرح يافتگي توسعه معيار عنوان به را انساني توسعه نام به شاخص ، اجتماعي

  .شود مي استفاده اصلي شاخص سه از انساني توسعه
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 زندگي به اميد نرخ بردن باال براي سرانه درآمد شاخص -باسوادي شاخص -زندگي به اميد نرخ شاخص

 توجه و زندگي احساسي هاي مهارت به افراد كردن مجهز آن راههاي از يكي كه. دارد وجود گوناگون راههاي

  .است رواني بهداشت به

 عيني هاي موقعيت و مسائل حل در شده آموخته نظري راهبردهاي و اصول بستن كار به معني به مهارت

 در مهمي عامل كند عمل درست اگر و نهد مي گام آن در مودك كه است اي جامعه نخستين مدرسه. است

 ياد كنند، مي زندگي مدرسه در سال 12 نوجوانان و كودكان. شود مي محسوب زندگي هاي مهارت پرورش

 و شود مي فراهم مدرسه محيط در كودكان اجتماعي زندگي هاي تجربه اولين. شوند مي ساخته و گيرند مي

 در و مدرسه در يزندگ به نسبت آنان بازخورهاي و باورها فرضها، پيش ذهني، هاي برداشت از بسياري

 مناسبات سرچشمه مدرسه شود مي گفته و گيرد مي قرار تجربه و سنجش آزمون مورد درسي كالس

 مي قلمداد آن فرهنگي محصول جامعه نسل مدت بلند در و است آينده نسل كردارهاي و رفتارها و اجتماعي

  .شود

 جاي به و انزجار شادابي، و طراوت و طنشا جاي به آموزان دانش باشد ميرنده و زده غم ايستا، اگر مدرسه

  .آموزند مي را توزي كينه و حسادت ورزي، عشق و مهرباني

 دهنده تحقيق و برانگيزنده تحصيلي، طراوت و شادي كنجكاوي، و موفقيت زندگي، به اميد پويا، مدرسه در

  .است آموزان دانش آتي مقتضيات و فطري نيازهاي و استعدادها

 براي نيز داري جهت كوشش اجتماعي، علوم و زبان رياضي، مفاهيم تجربي، علوم زشيآمو ضمن بايد مدرسه

 كلي طور به و كند فراهم آموزان دانش به آن آموزشي و زندگي هاي مهارت تعريف علمي هاي فرصت ايجاد

  .بدهد ياد آموزان دانش به آميز موفقيت زندگي يك داشتن براي را الزم هاي مهارت
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 واقع هاي هدف طرح در مهارت درست گيري تصميم در مهارت ، مسئله حل در هارتم مدرن مدارس در

 اند هايي مهارت جمله از انساني ارتباطات برقراري در مهارت و خالق و انتقادي تفكر در مهارت زندگي بينانه

  .شده توجه آن به زياد كه

 رشد خود، توسعه چون ديگري هاي جنبه به فنون و علوم آموزش موازات به يافته توسعه كشورهاي در

 در مديريت ديگران، به محبت دوستي، نوع مهرورزي، خود، كنترل تفكر، حواس، تمركز عاطفي و هيجاني

 مهارت عنوان تحت تربيتي، و آموزشي هاي ريزي برنامه متن در زندگي به اميدواري نيك، اخالق و رفتار

 وارد هستي جهان گستره به مدرسه داالن از تربيت كه است شرايطي چنين در. است شده وارد زندگي، هاي

  .شود مي يگانه دانستن نشاط و شور با زيستي شرق و شود مي

از ميان مولفه هاي ياد شده در مدارس مراسم صبحگاهي از اهميت بسيار بااليي برخوردار است . كه شادي و 

آموزان تاثير گذار باشد. بنا بر اين نشاط در اين مراسم مي تواند در همه بخش هاي آموزش و تربيت دانش 

  مدارس بايد بيشترين تمركز خود را بر روي مراسم صبحگاهي قرار دهند.

  توصيف وضع موجود 

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت مي     مدت     معاون آموزشي آموزشگاه      اينجانب

  ود را روي اين موضوع متمركز نمايم.باشم .در سال تحصيلي اخير تصميم گرفتم توجه و بررسي خ

 بر كه. باشد مي پرورشي و تربيتي كاركرد آنها ترين مهم از يكي دارد، جامعه در زيادي كاركردهاي مدرسه

 متعددي هاي موقعيت منظور اين براي ميگيرد صورت  مدرسه بستر در و باشد مي معلمين و مربيان عهده

. گيرند مي قرار تربيت و تعليم تحت آموزان دانش ، ها موقعيت آن به توجه با  بگيريم نظر در توانيم مي را

 آموزان دانش آن طبق كه است شرايطي سازي آماده منظور بلكه آن، سنتي شكل نه تربيت و تعليم از منظور

 به را متنوعي مطالب تا دارد فرصت مدرسه كه هايي موقعيت از يكي.بزنند انتخاب به دست آزادانه بتواند

  . است تاكيد مورد مذهبي و ملي هويت حس مراسم اين در.است صبحگاهي مراسم دهد، ارائه آموزان شدان
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 چه اگر. شوند مي انتخاب باشند مي آموزي دانش هاي تشكل از ترجيحاً كه آموزاني دانش بين از مجريان

 بلكه شود اجرا وزيآم دانش هاي تشكل قالب در آغازين مراسم بايد حتماً كه ندارند اصرار مدارس برخي

 دهي سازمان اراده يا اعتقادند بي يا آن به نسبت چون ندارند آموزي دانش هاي تشكل اصالً مدارس برخي

  .ندارند را آموزان دانش

 حديث يا بخوانند قرآن و بگيرند قرار آموز دانش صد چند بعضاً مقابل در بتوانند كه آموزاني دانش شناسايي 

 باشد زياد مدرسه آموزان دانش آمار هرچه اما. است مشكل بس كاري كنند خنرانيس حتي يا و كنند قرائت

 مساجد در كه هستند افرادي عمدتاً آموزان دانش اين. است بيشتر مناسب آموزان دانش كردن پيدا شانس

 دهكر كسب قبالً را فرهنگي هاي فعاليت و قرآني هاي گروه و ها هيئت ي اداره ي تجربه و هستند فعال هم

 آموزان دانش براي داد اجازه آنها به توان مي كه هستند قوي زمينه اين در  آنچنان آنها از برخي. اند

  .كنند سخنراني

 كه قرآن قاريان خصوصاً باشد العاده فوق كه ميرسد نظر به آغازين مراسم در شده ارائه  مطاب تاثيرگذاري

 اشك بعضاً دارند جذابي صداي دعا خواندن براي هك آموزاني دانش همچنين و دارند هيجاني لحن و صورت

 برخوردار سرشار احساسات از كه ميبرند سر به سني در آموزان دانش چون. آورند مي در را آنها از برخي

 رابطه اين در كه مسائلي شنيدن براي و است زياد ها آن در الطبيعي ماورا باور به تمايل همچنين هستند

 مي تر پخته مختلف عوامل تاثير تحت آنها تفكر طرز بعد سنين در گرچه. دارند شنوا گوشي شود مي مطرح

  .شود

 مطالب ادامه در ميشود تالوت قرآن سپس شده شروع اسالمي جمهوري سرود پخش با صبحگاهي مراسم

 روز مسائل مراسم پايان در. باشد مي سياسي و  اجتماعي و اعتقادي و ديني هاي زمينه در  مدارس انتخابي

 ارسال همچنين و درسي و اخالقي و انضباطي تذكرات به شود مي مربوط كه مسائلي. ميشود مطرح مدرسه

 بخشنامه و برنامه قوف هاي كالس و اردو برگزاري به مربوط مسائل و آموزان دانش طريق از اوليا به پيام

  .باشد تهداش وجود تواند مي كه مسائلي از بسياري و مسابقات و منطقه از ارسالي هاي
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در آموزشگاه ما دانش آموزان عالقه چنداني به شركت در مراسم صبحگاهي نداشتند و از روي اجبار در آن 

  شركت مي نمودند.

  گرد آوري شواهد يك

( بود نفر 18 ميانگين بطور روز هر آبان و مهر هاي ماه در آموزان دانش تاخيرات آماردر سال تحصيلي اخير 

  )آموزان دانش كل از درصد 36/11

  .بودند ناراضي روز اول ساعت در آموزان دانش ورود بودن نامنظم از همكاران        ·

  .نداشتند آموزش براي را الزم آمادگي و بوده آلوده خواب و كسل اول ساعت ابتداي در آموزان دانش        ·

 اين و نبود ممكن آموزان انشد برخي نبودن دليل به اول ساعت آموزشي وقت از بهينه و درست استفاده    ·

  .است آموزشي ديگر ساعات از تر طوالني زماني نظر از اول ساعت كه بود حالي در

  .نبود ممكن جمع صف و صبحگاه برنامه در ترتيب و نظم برقراري        ·

 آموزان دانش همه نبودن علت به آموزان دانش به خبرهايي و تذكرات دادن يا خاص اي برنامه اجراي        ·

  .نبود ميسر

  

  

  :پيشنهادي هاي حل راه ي رائها و اطالعات آوري جمع

 براي موجه عذر نداشتن صورت در يا و ولي نبودن همراه صورت در تاخيردار آموزان دانش: تنبيه قانون  - 1

 كم انضباطشان نمره از موجه غير غيبت روز يك ميزان به و شوند محسوب غايب روز آن تاخير،
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 الزم هاي آموزش بايد مشكل بروز از قبل يعني تنبيه تا باشد پيشگيري بر مبتني است بهتر ضباطان".(شود

  )كردم رد را پيشنهاد اين ، "داد را

 آهنگ و موزيك با هماهنگ،همراه صورت به صبحگاهي نرمش و ورزش: ورزش و موسيقي از استفاده  - 2

 با ولي داد نتيجه مدتي براي و بود خوب خيلي هصبحگا برنامه در حضور ي انگيزه ايجاد براي شاد هاي

  .خورد هم به چيز همه پاييزي بارندگي و سرما فصل شروع

 مشكل حل به حدودي تا آموزان دانش ديگر يا خودم توسط بامزه هاي لطيفه از استفاده: لطيفه بيان  - 3

 خنده و ظريف نكات همه به ساله 12 تا 6 هاي بچه همه كه نكردم پيدا لطيفه آنقدر ولي كرد مي كمك

 نمي هم... و سوگواري و شهادت روزهاي آن بر عالوه باشد؛ نداشته هم اخالقي مشكل تازه و ببرند پي دارش

  .كرد استفاده حل راه اين از شد

 ولي بود خوبي حل راه هم گرفت مي انجام رقابتي صورت به كه ها بچه توسط برنامه اجراي: مشاركت  - 4

 سنگين هاي درس ها بچه كه اوقاتي و امتحان روزهاي اين بر عالوه و نبود عملي آموزان دانش ي همه براي

  .كردند نمي پيدا ها برنامه تمرين يا و ريزي برنامه براي كافي وقت داشتند؛

 تئوري رفتار؛ تعديل يا و تغيير و ايجاد مورد در تحقيقاتم، و مطالعات در: علمي هاي تئوري از استفاده  - 5

 كار به و كرد عمل بتوان كه بود عملي حل راه يك ما ي مدرسه مشكل ي چاره اما بودم خوانده طالبيم و ها

  .گرفت نتيجه و بست
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  : حل راه اجراي و انتخاب

  : ايراني و ملي هاي ارزش از استفاده

 از پس( را دوم مقام ايرانيان، بين در ملي، هاي ارزش به بندي پاي و مندي عالقه شده، انجام تحقيقات طبق

 و مثنوي هاي قصه از خودم، ي عالقه و تحصيلي ي رشته اقتضاي به نظر دارد؛) اعتقادي و ديني هاي ارزش

 كردم تبديل قسمتي چند سريالي به را صبحگاه برنامه گويي، قصه با.كردم استفاده...و شاهنامه و الطير منطق

 حضور به ها بچه نتيجه، در شد مي موكول دافر به ان ي ادامه و شد مي جذاب،تمام و حساس جايي در كه

 حاضر مدرسه در موقع به كردند مي سعي و شدند مي ترغيب قصه شنيدن براي فردا مراسم در موقع به

  .باشند

 مناسب صبحگاهي برنامه يك با آموزان دانش روز شروع كه هستيد موافق موضوع اين با هم شما مطمئناً

 تاثيرگذار يادگيري لحاظ از ها آن آموزشي سطح بردن باال در آموزان، دانش معنوي روح پرورش بر عالوه

  .است

 مدرسه صبحگاه هاي برنامه برگزاري براي را كالس يك هفته هر بتواند مدرسه پرورشي معلم اگر مثالً

  :نمايد هدايت و انتخاب

  .نمايند مي مشاركت ها برنامه انجام و امور در خود استعداد طبق آموزان دانش تمام: اول

 مقاله، شعر، قبيل از مطالبي دنبال به برنامه اجراي روز مناسب مطالب كردن پيدا براي اله ايام طبق: دوم

  .هستند غيره و طنز

 تبديل بودن سرشار و پويايي به بودن كننده خسته احياناً و بودن يكنواخت از مدرسه آغازين مراسم: سوم

  .شود مي
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  :گاهصبح مراسم ريزي برنامه اهميت

  .دارند حضور آموزشگاه حياط مكان در كاركنان، و آموزان دانش كليه - 1

  .باشد داشته كوتاه متنوع هاي برنامه تواند مي مدرسه - 2

  .باشد مي موثر انضباط و نظم ايجاد در صبحگاه مراسم - 3

  .گردد مي قرائت حاضران همه براي عمومي هاي اطالعيه و ها پيام صبحگاه مراسم در - 4

  .باشد داشته نقش آموزان دانش آگاهي در تواند مي صبحگاه مراسم - 5

  .دارند فعال نقش آموزان دانش صبحگاه، مراسم اجراي در - 6

  :شود مي گنجانده صبحگاه برنامه در مواردي چه

 كامل سكوت درخواست آن، كوتاه اجراي فارسي، معني بيان خوش، صداي با تالوت: قرآن از آياتي تالوت - 1

 دانش ميان از قرائت براي قرآن قاري افراد كردن مشخص قرآن،  به احترام جهت به آموزان دانش طرف از

  . گردد مي تكرار روز هر برنامه اين. باشد مي قران قرائت برنامه اي حاشيه نكات از... و آموزان

 دانش و تقويت آموزان دانش در را ملي احساس آن اجراي: جمعي دسته صورت به ملي سرود اجراي - 2

  .نمايند اجرا عالقه و عشق با و جمعي صورت به را آن سرود، به احترام ضمن آموزان

 علم، اهميت مثل( موضوعي صورت به و مشخص قبل از:  معصوم امامان و پيامبر از كوتاه حديث بيان - 3

 طرف از نيز حديث بيان. باشد مي صبحگاه مراسم هاي برنامه ديگر از... ) و كردن عبادت،سالم دوستي،

 مي داده توضيح آموز دانش يه مربي يا مدير طرف از كوتاه توضيح به نياز صورت در و بوده آموزان دانش

  .شود



 

آنالين فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت   اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد

 www.asemankafinet.irعلمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .(چهار هزار تومان ) به سايت  4000فقط 

١٤ 

 

 آن، اجراي در. باشد شده گنجانده شخصي و ملي و ديني مختلف هاي خواسته آن در كه:  دعا قرائت - 4

 آموزان دانش عهده به دعا مراسم اجراي. گويند مي آمين آموزان دانش كليه و قرائت مجري طرف از دعاها

  .گيرد قرار

 كار يك صبحگاهي ورزش.دهد مي آموزان دانش به خاصي شادابي ورزش: صبحگاهي ورزش  كوتاه اجراي- 5

 خشك رفتارهاي نيايد آن اجراي در. گردد مي اجرا بهتر باشد موسيقي با همراه اگر كه بوده گروهي ديگر

  .اجراشود  صبحگاه ازمراسم قبل دقيقه 5 باشدوبهتراست داشته وجود

 مراسم اجراي مكان ضمنا. دارد تاثير صبحگاه مراسم بهتر اجراي در سالم و مناسب صوتي امكانات از استفاده

  .گيرد قرار توجه مورد بايد نيز آموزان دانش  نظم و

 قدرداني نوعي به زني صبحگاه، مراسم كنندگان برگزار و مجري آموزان دانش از مختلف هاي مناسبت در

  .گردد

 هاي تشكل و معاون و مشاور و مربي حضور، و نظر از توانند مي صبحگاه مراسم اجراي در مدارس مديران

 يا هفتگي صورت به را ها برنامه صبحگاه، مراسم بازبيني و بررسي ضمن و نموده استفاده  آموزي دانش

 مي همكارانشان و مدير مديريت و تدبير با صبحگاه راسمم هاي برنامه. نمايند اعالم آموزان دانش به ماهانه

  . گردد برگزار پربار تواند

  :ارزشيابي

 كرده پيشنهاد پدرش به ريحانه، كه بود زياد قدري به قصه، ي ادامه كردن دنبال براي آموزان دانش هيجان

 دوستش خيلي كه را افظشح ديوان سارا،. بخرد مثنوي كتاب او براي بود؛ داده قول كه اي جايزه براي بود

 كتاب كه گرفت مي را اي كتابخانه سراغ مژگان، مادر.بود كرده عوض عمويش الطير منطق كتاب با داشت

. كند پيدا فريده براي را اش ادامه كه پرسيد مي را هفته اين مثنوي ي قصه اسم فريده، پدر و بدهد امانت
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 در را ها بچه تغيير و واكنش و نگفتم را داستان اي بهانه به بار اولين براي كه بود روزي همه، از تر جالب

  .پرسيدم همكاران از كالس،

  :گرد آوري شواهد دوو نتايج ارايه

 هاي شخصيت كردند،بجاي مي نقاشي را داستان هاي صحنه باذوق، هاي بچه ها؛ داستان گفتن حين در

 كامال هفته چند عرض در تاخير روند شكاه... و زدند مي حدس را داستان  كردند،ادامه مي بازي داستان

 و شادي قانونمندي، آرامش، كيفيت، رشد،: بودم رسيده خواستم مي كه اي نتيجه به من بود؛ محسوس

  ...و صميميت نشاط،

 دانش كل درصد 27/2 و نفر 1 ميانگين طور به(  يافت كاهش شدت به آموزان دانش ورود تاخير        ·

  )آموزان

 دعا و قرآن خواندن از پس تا كنم شروع زودتر را صبحگاه برنامه كه خواستند مي من از اصرار با ها بچه    ·

  .باشم داشته داستان گفتن براي بيشتري وقت... و

  .بودند راضي كانال كالس اول ساعت در آموزان دانش آمادگي وضعيت از همكاران        ·

 به آموزان دانش بين پژوهش و مطالعه ي روحيه... و ها كتاب در داستان ي ادامه جستجوي حين در        ·

  .  يافت گسترش شدت

  :آغازين مراسم اهداف

 اجتماعي  رابراي اي وزمينه آوريم بوجود آموزان دردانش توانيم رامي مثبتي آثار آغازين مراسم برگزاري مابا

  .آوريم بوجود كودكان كردن
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 بهار درفصل آموزشگاه در آموزان دانش كردن صف  اب كالس شروع قبل كه است مراسمي آغازين مراسم

 برنامه با  آموزشي سالن در هوا بودن مساعد ونا زمستان فصل ودر آموزشي وسالن مدرسه از  وبيرون وپائيز

  :عبارتند كه شده تعيين پيش از هاي

A   .آموزان دانش  توسط قرآن خواندن  

B   .قراني پيام  خواندن  

C   .حديث خواندن  

D  .ايام با متناسب مقاله خواندن  

E   .ونيايش سرود خواندن  

F    .وآموزگاران معاون يا مدير سخنراني  

  ومسئوليت شود استفاده آموزان دانش همه از  بايد آغازين مراسم  برگزاري براي  كه است ذكر به الزم

  . باشد آموزان دانش عهده بر  آغازين مراسم  برگزاري

  :زينآغا مراسم تربيتي آثار

 اين از برخي توضيح به فسمت دراين كه آورد مي بوجود آموزان دانش در تربيتي مثبت آثار  آغازين مراسم

  :پردازيم مي  تربيتي مثبت آثار

A   .بين از به  كمك تربيتي مثبت آثار اين از يكي: آموزان دانش رواني روحي مشكالت حل به كردن كمك 

  نيست  احتياجي  رابشناسيم رو كم بچه يك اينكه براي  است آموزان دانش  روئي كم كردن  كم ويا بردن

  همراه ناشيانه حركات  داراي – مطمئن نا – مردد: اي بچه چنين ظاهري  وضع.   باشيم خبره اينكار در  كه

 ارادهاي خود واز كرده گير مخالف نيروي دو ميان كه آيد مي بنظر كسي  ومانند  ناگهاني  گردهاي عقب با
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 وچشم  خودش براي اي دهنده رنج  وناتواني عجز از حاكي كه  دارد هايي رونشانه كم بچه هر باشد  نداشته

 از آغازين مراسم در بايد ما كند مي پنهان ديگران نظر از را خود هميشه  واقع در.است ديگران نظر در گير

  بوجود آنها روي بر زيادي تاثيرات غازينآ مراسم در افراد اين مداوم حضور در كنيم استفاده كودكان اينگونه

  ودرست  عادي بطور  مالحظت وبا  مهربان  شنوندگان حضور با مراسم  در  موزان آ دانش اين آيد مي

  زنند مي  حرف

B   .اموزان  دانش اگر:  است آموزان دانش هيجانات بهبود آغازين مراسم  تربيتي مثبت آثار از ديگر يكي 

  بينند نمي اليق كار آن  رابراي خود چون بزنند  دست  آن به و باشند  كاري تعداداس و قابليت فاقد

 مسئوليتي  دادن با توان مي مشكل اين حل  براي. كند مي پيدا  بيشتري گسترش او در هيجاني احساس

  ).پيوند كتاب منبع.(كرد جلوگيري  هيجانات اين  مدن آ بوجود از باشد آموز دانش توان در كه

C .  افرادي  چنين در پذيري  مسئوليت  حس  فقدان كه است واضح: آموزان دانش كردن پذير مسئوليت  

 بخشد مي نفس به  واعتماد  اقتدار  انسان به  مسئوليت قبول داشت نخواهد پي در برايشان  خوبي  تبعات

 در  شخصي بياتتجر افزايش  موجب وهمچنين پذيري مسئوليت باعث  آغازين درمراسم فعاليت انجام.

 برخوردارند تر آگاه وجداني  از  دارند تري قوي  پذيري  مسئوليت  حس كه  كساني.  گردد مي  زندگي

  آموزان دانش وجودي  وظرفيت توان با  متانسب  بايد  مسئوليت پذيرش  كه باشيم داشته  توجه بايد البته.

  يك روز وهر يابد اختصاص  كالسي به هفته روز هر در  بايد آغازين مراسم برگزاري  در بايد اينكار براي.باشد

 باشند داشته را آغازين مراسم در شركت  فرصت  آموزان دانش  تاهمه. نكند برگزار را آغازين مراسم كالس

  شود استفاده آنها همه از  آموزان دانش به مسئوليت دادن ودر

D  .آموزان دانش  براي را  بودن برنامه با  آغازين مراسم مثبت آثار از:   آموزان دانش در ريزي برنامه تقويت 

  مديون را خود  توفيق  موفق افراد و  است زندگي در موفقيت  مهم عوامل يكي ريزي برنامه  كند مي تقويت

 انها بايستي وآموزگاران مدير آغازين مراسم برنامه  تدوين در. دانند مي مستمر و ومنظم  دقيق  ريزي برنامه
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 را راهنما نقش  ومعلمين كنند مدون را ها برنامه  آنها  خود  بگذارنند  كنند آشنا نوشتن  برنامه حوهن با را

  .باشند  داشته

  :آغازين مراسم باره در  نكاتي

  نكنند خستگي احساس آموزان دانش كه شود برگزار  محيطي در آغازين مراسم.    1

  دارييمن نگه پا سر  طوالني مدت به آموزان دانش.    2

  آغازين مراسم  درمورد ديگر نكاتي   گردد برگزار  سالن در يا اجتماعات سالن در زمستان فصل در.    3

  آن كيفيت ارتقاي در وسعي آغازين مراسم برگزاري - 1

  مختلف هاي ومناسبت ها وسوگواري جشنها برگزاري - 2

  آموزشي محيط از خارج در آموزشگاه مجالس برگزاري - 3

  مختلف هاي مناسبت به درسهم تزيين - 4

  بعد سال براي امكانات ونگهداري هرمناسبت پايان از پس آموزشگاه پاكسازي - 5

  ومذهبي ملي رويدادهاي با آموزان دانش نمودن آشنا جهت تبليغات انجام - 6

  باشد پرمحتوا بايد مدارس در صبحگاه مراسم

 دانش معنوي روح پرورش امر در تنها نه شود، عشرو متنوع هاي برنامه و بانشاط اگر مدارس آغازين مراسم

 باال لحاظ از چه و يادگيري لحاظ از چه آموزان دانش آموزشي سطح بردن باال در بلكه دارد، تاثير آموزان

   است موثر آنها عمومي اطالعات رفتن
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 و گيريم كار به تههف طول در آغازين هاي برنامه مجري عنوان به را كالس هر آموزان دانش بتوانيم اگر مثالً

 مناسبت به ها برنامه اجراي جهت آنها هدايت و ها كالس در آموزان دانش راهنماي عنوان به پرورشي مربي

 ها برنامه انجام و امور در خود استعداد طبق آموزان دانش تمام اوالً باشد؛ داشته فعاليت روز مختلف هاي

 دنبال به برنامه اجراي روز مناسبت مطالب كردن پيدا رايب اهللا ايام طبق كه اين دوم و نمايند مي مشاركت

 از قبل ها برنامه كنترل كه مدرسه شان با متناسب البته هستند، غيره و طنز مقاله، شعر، قبيل از مطالبي

 كننده خسته احياناً و بودن يكنواخت از مدرسه آغازين مراسم كه اين سوم. باشد تربيتي مربي عهده به اجرا

 مراسم هستيم، آن شاهد مدارس بيشتر در امروز كه آنچه. شود مي تبديل بودن سرشار و پويايي به بودن

 آموزان دانش كه شود مي اجرا يكنواخت هاي برنامه اجراي با و آموزان دانش از خاص اي عده توسط آغازين

 اين شدن تمام تظرمن صبرانه بي و دهند نمي نشان خود از چنداني عالقه آغازين مراسم در شركت به نسبت

 و معنوي شاد، فضايي ايجاد مدرسه در آغازين مراسم اجراي اهداف از يكي كه صورتي در هستند مراسم

  .باشد مي غيره و اهللا ايام به نسبت آنها عمومي اطالعات افزايش

  چند نمونه از دعا هاي مراسم صبحگاهي كه در آموزشگاه ما انجام شد:

  رحيم الرحمن اهللا بسم

  "آمين " گذاريم شكر ات جاودانه هاي نعمت وبخاطر پايانت بي شكوه و عظمت بخاطر تورا:     هابارال

  "آمين" ميگويم سپاس اسالم نعمت و امنيت و سالمتي نعمت بخاطر تورا:    خداوندا

          "آمين" فرما عنايت را خودت بندگي و عبادت توفيق ما به يما     عظ

 " بفرما عنايت عزت يا عمر طول و سالمت ما معلمين مادر و پدر به و فرست درود محمد آل محمد بر: غفارا

  "آمين
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 عنايت را حكومتش در زندگي و مهدي حضرت ديدار توفيق شيعيان خصوص به و جهان مسلمين به   ستارا

  "آمين "    فرما

 فرما عنايت آخرت و دنيا زندگي در بركت و خير و روشن راه ما همگي به و بفرما ادا را بدهكاران قرض:  قادرا

  "آمين "

 و خدمت توفيق انقالب معظم رهبر و ايران اسالمي جمهوري كش زحمت و محترم مسئولين به:      جليال

  "آمين " فرما عنايت سالمت

  "آمين " بفرما عنايت موفقيت و پيروزي رزمندگان و ايران مردم و دولت به:     رحمانا

  "آمين" گردان تر زياد را ايران و اسالم عزيز شهيدان اجر:    خداوندا

 " بفرما عطا را دانش و علم دوستي و عشق و عالقه جوانان و دانشجويان و آموزان دانش همه به:   كريما

  "آمين

  العالمين رب يا آمين

  مهربان بخشنده خداوند نام به  

  شنبه      

  .بدار تندرست را اي خامنه اهللا آيت اسالمي انقالب ي بلندمرتبه پيشواي:پروردگارا 

  .فرما پاك قرآن خواندن با را گناهانمان و ده گشايش خود كتاب به را هايمان دل:خداوندا 

 روشن) راهنمايانت(بزرگانت راهنمايي نور به مارا و لبريز خداوند شناخت و دانش از را ما هاي دل:آفريدگارا

  .بفرما

  .ببخشاي روزافزون ميكنند،شايستگي   تالش ما پرورش و آموزش راه در كه كساني:خداوندا
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  .ببخشاي زودرس بهبودي اسالمي انقالب گرامي جانبازان و شدگان،ناتوانان زخمي به:آفريدگارا

  }آمين{  

  »محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدايا بار«

  »محمد آل و محمد علي صلّ اللهم«

  شنبه يك   

  مهربان بخشنده خداوند نام به

 آوردن بدست براي و باشيم داشته را خود دهندگان پرورش و بزرگان ارزش تا ده شايستگي ما به:گاراپرورد

  .بكوشيم انساني هاي ارزش

  .بگردان برافراشته جهان سراسر در را محمدي ناب اسالم سرافراز پرچم:خداوندا

  .بفرما همنشين) ع(نحسي  امام با را)ره(خميني امام حضرت اسالمي انقالب گذار بنياد:آفريدگارا

  .بگردان) ع(حسين امام شهادت و عشق آموزگار راستين پيروان از را ما:خداوندا

  .دار تندرست را)»عج(الزّمان و العصر صاحب حضرت« آدمي جهان رسان ياري:آفريدگارا

  »محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدايا بار« 

  دوشنبه   

  »يكتا ايزد نام به«

  .بفرما سربلند قرآن پاك و روشن آيات پرتو در را ما زندگي:پروردگارا

  .ببخشاي پيروزي جهان سراسر در اسالم رزمندگان به:خداوندا
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  .بگردان نابود اگرنه و پذيرند،راهنمايي راهنمايي اگر را انقالب و اسالم دشمنان:پروردگارا

  .مگذار وا خود به را ما آني و بگردان شمارت بي هاي داده شكرگزار را ما:خداوندا

  »محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدايا بار«

  شنبه سه  

  ها نيكي خداوند نام به

  .بگردان نرم را رفتارم و آهسته مادرم و پدر برابر در را صدايم:پروردگارا

  .بگردان خشنود ما از را) عج(زمان امام پاك هستي:خداوندا

  .بفرما نشين هم) ع(حسين امام شهيدان سرور با را اسالمي انقالب گرامي) شهيدان(فداشدگان: آفريدگارا

  .بگذار)ره(خميني امام راه دهندگان ادامه ي جرگه در مارا:خداوندا

  .بگردان) ع(بيت اهل دوستي به آغشته مارا هاي دل:پروردگارا

  .بفرما نزديك را)» عج(مهدي حضرت« برهانت شدن آشكار:خداوندا

  »محمد انخاند محمدو بر فرست درود خدايا بار«

  شنبه چهار  

  ها پاكي خداوند نام به

  .بفرما نزديك خود درگاه به را ما و فرست درود او خاندان و محمد بر:پروردگارا

  .بگردان سربلند را ما رستاخيز روز در:آفريدگارا

  .برسان)» عج(مهدي حضرت«جهاني انقالب به را ما اسالمي انقالب:پروردگارا
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  .بده قرار روزانه نمازهاي راستين فروتنان  ي جرگه در را ما:آفريدگارا

  .بگردان پاك را گناهانمان ي همه خود بخشايش با:خداوندا

  »محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدايا بار«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  نتيجه گيري

 رب كه. باشد مي پرورشي و تربيتي كاركرد آنها ترين مهم از يكي دارد، جامعه در زيادي كاركردهاي مدرسه

 متعددي هاي موقعيت منظور اين براي ميگيرد صورت  مدرسه بستر در و باشد مي معلمين و مربيان عهده

. گيرند مي قرار تربيت و تعليم تحت آموزان دانش ، ها موقعيت آن به توجه با  بگيريم نظر در توانيم مي را

 آموزان دانش آن طبق كه است يطيشرا سازي آماده منظور بلكه آن، سنتي شكل نه تربيت و تعليم از منظور
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 به را متنوعي مطالب تا دارد فرصت مدرسه كه هايي موقعيت از يكي.بزنند انتخاب به دست آزادانه بتواند

. است تاكيد مورد مذهبي و ملي هويت حس مراسم اين در.است صبحگاهي مراسم دهد، ارائه آموزان دانش

 طرح رابطه اين در. سازند غني را صبحگاهي مراسم بتوانند تا اند كرده وافري سعي مربوطه مسئولين لذا

 كتاب اين محتواي. باشد مي دي سي همراه "آغازين ترنم" كتاب آن آخرين كه است، شده ارائه هم هايي

 صبح شيفت در آغازين مراسم اجراي.  باشد مي غيره و ها مناسبت و احاديث و آيات از برخي ترجمه شامل

  . ميشود شروع 8 به دقيقه 20

 چه اگر. شوند مي انتخاب باشند مي آموزي دانش هاي تشكل از ترجيحاً كه آموزاني دانش بين از مجريان

 بلكه شود اجرا آموزي دانش هاي تشكل قالب در آغازين مراسم بايد حتماً كه ندارند اصرار مدارس برخي

 دهي سازمان اراده يا اعتقادند بي يا آن به نسبت چون ندارند آموزي دانش هاي تشكل اصالً مدارس برخي

  .ندارند را آموزان دانش

 حديث يا بخوانند قرآن و بگيرند قرار آموز دانش صد چند بعضاً مقابل در بتوانند كه آموزاني دانش شناسايي 

 باشد زياد مدرسه آموزان دانش آمار هرچه اما. است مشكل بس كاري كنند سخنراني حتي يا و كنند قرائت

 مساجد در كه هستند افرادي عمدتاً آموزان دانش اين. است بيشتر مناسب آموزان دانش كردن اپيد شانس

 كرده كسب قبالً را فرهنگي هاي فعاليت و قرآني هاي گروه و ها هيئت ي اداره ي تجربه و هستند فعال هم

 آموزان دانش براي داد اجازه آنها به توان مي كه هستند قوي زمينه اين در  آنچنان آنها از برخي. اند

  .كنند سخنراني

 كه قرآن قاريان خصوصاً باشد العاده فوق كه ميرسد نظر به آغازين مراسم در شده ارائه  مطاب تاثيرگذاري

 اشك بعضاً دارند جذابي صداي دعا خواندن براي كه آموزاني دانش همچنين و دارند هيجاني لحن و صورت

 برخوردار سرشار احساسات از كه ميبرند سر به سني در آموزان نشدا چون. آورند مي در را آنها از برخي

 رابطه اين در كه مسائلي شنيدن براي و است زياد ها آن در الطبيعي ماورا باور به تمايل همچنين هستند
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 مي تر پخته مختلف عوامل تاثير تحت آنها تفكر طرز بعد سنين در گرچه. دارند شنوا گوشي شود مي مطرح

  .شود

 مطالب ادامه در ميشود تالوت قرآن سپس شده شروع اسالمي جمهوري سرود پخش با صبحگاهي ممراس

 روز مسائل مراسم پايان در. باشد مي سياسي و  اجتماعي و اعتقادي و ديني هاي زمينه در  مدارس انتخابي

 ارسال چنينهم و درسي و اخالقي و انضباطي تذكرات به شود مي مربوط كه مسائلي. ميشود مطرح مدرسه

 بخشنامه و برنامه قوف هاي كالس و اردو برگزاري به مربوط مسائل و آموزان دانش طريق از اوليا به پيام

  .باشد داشته وجود تواند مي كه مسائلي از بسياري و مسابقات و منطقه از ارسالي هاي

  راهكار هاي پيشنهادي

 جز به(  آن روز هر برگزاري دليل به ولي اشدب مي دقيقه 15 حداكثر مدت به صبحگاه مراسم اجراي زمان

 هاي برنامه تواند، مي آموزشگاه مدير باشد، مي ها برنامه اجراي براي خوبي فرصت)  باراني و سرد روزهاي

  : نمايد اجرا  صبحگاه مراسم در را ذيل

 به نياز باشد مي ديزيا اهميت داراي  مهم جايگاه و ارزش جهت به كه برنامه اين:  قران از آياتي تالوت - 1

 درخواست ، آن كوتاه اجراي ، فارسي معني بيان ، خوش صداي با تالوت ، دارد كيفي و دقيق  ريزي برنامه

 از  قرائت براي قران قاري افراد كردن مشخص ، قران  به احترام جهت به آموزان دانش طرف از كامل سكوت

  .گردد مي تكرار روز هر برنامه اين.  باشد مي قران قرائت برنامه اي حاشيه نكات از... و ، آموزان دانش ميان

 از يكي ملي سرود. باشد مي جمعي دسته صورت به ملي سرود اجراي ، صبحگاه هاي برنامه از ديگر يكي - 2

 و تقويت آموزان دانش در ملي احساس بايد هم آن اجراي در لذا.  است كشوري هر مردم برنامه عزيزترين

 نمودن آماده.  نمايند  اجرا عالقه و عشق وبا  جمعي صورت به را آن ، سرود به احترام ضمن آموزان دانش

 مي نيز برنامه اين و بوده همخواني هاي برنامه ديگر از باال طرف به پرچم حركت و اسالمي جمهوري پرچم

  ..گردد اجرا يكبار اي هفته يا روز هر تواند
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 ، علم اهميت مثل(  موضوعي صورت به و مشخص قبل از كه معصوم امامان و پيامبر از كوتاه حديث بيان - 3

 طرف از نيز حديث بيان.  باشد مي صبحگاه مراسم هاي برنامه ديگر از... ) و كردن سالم ، عبادت ، دوستي

  شود مي داده توضيح آموز دانش يا مربي يا مدير طرف از كوتاه توضيح به نياز صورت در و بوده آموزان دانش

 هاي برنامه ديگر از باشد شده گنجانده  شخصي و ملي و ديني مختلف هاي خواسته آن در كه دعا ئتقرا - 4

 مي آمين آموزان دانش كليه و قرائت مجري طرف از ها دعا هم آن اجراي در.  باشد مي صبحگاه مراسم

  .گيرد قرار آموزان دانش عهده به دعا مراسم اجراي. گويند

 در.. ،و كالسها نمايندگان ، آموزي دانش شوراي عضو آموزان دانش ، مربي ، اورمش ، مدير كوتاه سخنان - 5

  .باشد مي صبحگاه هاي برنامه ديگر از هفته طول

 برنامه ديگر از گردد مي اجرا ميهمانان حضور با كه ، كوتاه سخنراني ، مختلف هاي ايام و ها مناسبت در - 6

  .باشد مي صبحگاه هاي

 بايد مراسم اين اجراي در.  دهد مي آموزان دانش به خاصي شادابي نيز  صبحگاهي ورزش  كوتاه اجراي - 7

 آنان همراه به( باشد درس كالس در آموزان دانش درسي وسايل و گردد مشخص قبل از دهنده آموزش فرد

 ااجر بهتر باشد موسيقي با همراه اگر كه بوده گروهي ديگر كار يك صبحگاهي ورزش) .  نباشد صبحگاه در

  صبحگاه ازمراسم قبل دقيقه5 باشدوبهتراست داشته وجود خشك رفتارهاي نيايد آن اجراي در. گردد مي

  ..اجراشود

 ها تشكل فعاليت گزارش هاو اطالعيه و درسي نكات ، آموزان دانش به مرتبط هاي بخشنامه خالصه بيان - 8

  .باشد مي صبحگاه مراسم هاي برنامه ديگر از مراسم در آموزشگاه ي

  .باشد توانمند آموزان دانش از يكي يا اداري همكاران تواند مي صبحگاه مراسم مجري - 9
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 اجراي مكان ضمنا. دارد تاثير صبحگاه مراسم بهتر اجراي در سالم و مناسب صوتي امكانات از استفاده -10

  .گيرد قرار توجه مورد بايد نيز  آموزان دانش  نظم و مراسم

 نوعي به نيز ،  صبحگاه مراسم گان كنند برگزار و مجري آموزان دانش از مختلف هاي مناسبت در-11

  گردد قدرداني
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