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 تشكر وقدرداني

ودبير زبان انگليسی   دبير رياضی پرورشی، ومعاونپروردگار وهمكاري صميمانه مدير   با عنايت به لطف

که مرا در انجام اين مقداد   وهمچنين خانواده دانش آموز علی آبادکتولشهرستان   مدرسه حاج محمد کر

   .سالمتی آرزو می کنم  تحقيق همراهی کردند کمال تشكر وقدردانی را دارم وبراي همگی
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 چکیده

ساعت استراحت کالسی  ناصلی مودغدغه  معنوان معاون آموزشی مشغول هستبه باتوجه به اين که اينجانب 

است که بچه هادائمادرحال دعواولگدبازي می باشندتصميم گرفتم که چه کار کنيم تابتوانيم ساعت استراحت 

دانش آموزان رابه ساعت شادوبانشاطی تبديل کنيم وچگونه برنامه هايی درساعات استراحت کالسی براي 

معاون درساعات استراحت کالسی دانش آموزان می تواند شادابی بچه هامی توانيم داشته باشيم وآياحضور

درشاد کردن دانش آموزان تاثيربگذاردوساعات استراحت کالسی چقدرباشد تابچه هادرآن زمان لذت کافی 

 .ببرند

، محيط مدرسه تا اندازه اي تغيير کرد که اين تغيير هم در رفتار دانش آموزان مد نظرپس از انجام اقدامات   

د و هم دانش اموزان و معلمان در ساعات استراحت کالسی احساس آرامش بيش تري داشتند و هم مشهود بو

 گرديد دانش آموزان در کالس  موجب يادگيري بهتر دروس 
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 مقدمه

ساعت استراحت کالسی دانش آموزان هم فرصتی براي استراحت ورفع خستگی نوجوانان ونوجوانان وهم 

در ساعت تفريح به دست می   شدن آنان به شمارمی رودوتجربياتی که دانش آموزانمهمترين وسيله اجتماعی 

آورندمی توانددرنگرش آنان نسبت به خودومدرسه وتحصيل اثربگذاردوفرصتی است که باگروهاي سنی 

مختلفی ضمن بازي گروهی باهم دوست شونددرکشورمانقش معاون مدرسه دراين زمينه برجسته است 

 .ندارد ومديرنقش چندانی

. 
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 :توصیف وضع موجود

سال است که مشغول خدمت در نظام تعليم و ………، مدت  ………………، داراي مدرک  .…………اينجانب 

  ………………در حال حاضر پست سازمانی من معاونت آموزشی آموزشگاه . تربيت اين مرزو بوم هستم 

 . می باشد  ………………شهرستان 

 بیان مسئله  
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ساعت استراحت کالسی  نودغدغه اصلی م معنوان معاون آموزشی مشغول هستبه اينجانب  باتوجه به اين که

ساعت استراحت  متابتوان ماست که بچه هادائمادرحال دعواولگدبازي می باشندتصميم گرفتم که چه کار کن

 مدانش آموزان رابه ساعت شادوبانشاطی تبديل کن

 اي شادابی بچه هامی توانيم داشته باشيم وچگونه برنامه هايی درساعات استراحت کالسی بر

وآياحضورمعاون درساعات استراحت کالسی دانش آموزان می تواند درشاد کردن دانش آموزان 

 .تاثيربگذاردوساعات استراحت کالسی چقدرباشد تابچه هادرآن زمان لذت کافی ببرند

 

 

 

 

 

  ۱شواهد

 : تعاریف ومفاهیم بیان

 چه شكل به چه. چسان . کلمه استفهام است : ?ع از چه نوع در چه وض  -چگونه 
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  (فرهنگ واژگان فارسی -فرهنگ عميد)داشتن  کاري قدرت, توانابودن, داشتن توانايی  

فرهنگ فارسی به )قدرت داشتن توانايی داشتن ( خواهد توانست بتوان تواننده توانا توانسته توانش   -می توانيم

 .(فارسی

  فرهنگ عميد-شادي شادمانی  -  .راوت ميزان شادابی تازگی ط) 

  فضل , دانايی, دانندگی, دانستن عمل, دانش دانستن 

 آموزان

    ( فرهنگ واژگان فارسی)در حال آموزانيدن در حال آموختن 

 ابتدايی 

مرحله ايست از مراحل زندگی بشر و بعقيده علماي فن بشر در اين مرحله فقط از حيث قواي عقلی از حيوان 

 (فرهنگ واژگان فارسی-برتر بود و هيچگونه صنايعی نداشت و از وجود آتش هم بی خبر بود 

 هنگام

   (فرهنگ عميد) گاه, فصل, موقع, زمان, وقت

 ساعت



د فایل قابل ویرایش فایل برای مشاهده است برای خریاین 

 .این اقدام پژوهی به سایت مراجعه کنید 
 

9 
 

  (فرهنگ عميد) جمع ساعات, اززمان جزيی, اندک زمان, هنگام, وقت   

 استراحت

  فرهنگ عميد - آسودگی, آسايش, آرميدن , بر آسودن, آسايش يافتن, آسايش خواستن, راحت کردن) 

 کالس 

   طبقه بندي شاگردان در کالسها ي مختلف مدرسه 

 افزايش

  فرهنگ عميد -افزون شدن, افزون کردن, افزونی ) 

 

 

 یافته های علمی

ارها نشاط رامی توان به شادي وشور وشعف معناکردامابه خودي خودشادي آفرين نيست ونيازمنديک سري ابز

 . ولوازم امكانات ومحيط مناسب است تابه نشاط معناي واقعی بخشد

اکنون بايد ببينيم نشاط درمدرسه که يک محيط آموزشی وتربيتی محسوب می شودبه چه امكانات وشرايطی 

نيازمنداست که با آنهابتوان محيطی مناسب وموفق درتربيت وآموزش وارتقاي علمی دانش آموزان درفضايی 
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براي رسيدن به چنين هدفی بايد به عوامل ذيل به عنوان .تنوع صميمی وباانگيزه هاي مثبت ايجادکردکامال م

 .ضروريات يک محيط علمی بانشاط توجه شود

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

غذايی که می خوريم ارتباط برقرارکنيم اما نتوانسته ايم زيرااين آنهاداردبارهاکوشيده ايم با فرد وفضا ويا حتی 

دقيقا تاثير رنگ آنهابرروان ماست ازاين روتازمانی که دانش آموزان نتوانندخودراباقضاي کالس واشياي داخل 

آن ميز ونيمكت لباس معلم ومانندآنهاتطبيق دهدنمی تواندازحضوردرکالس درس لذت ببردودرفضاي آن 

به همان ميزان که رنگ قرمزمحرک وشادي بخش است ورنگ آبی ايجادآرامش می .امش کنداحساس آر

 .کندواحساسی آميخته باصالبت وشكوه درفرد ايجاد می کندورنگ صورتی مهربانی وعطوفت ايجاد می کند

  (۹۱صفحه  ۶۸/۲/۸۲به تاريخ ۹۸۸۱۱روزنامه کيهان 

  مهمترین خصوصیات آدم های شاد عبارت است از: 

از  -4زندگي را صحنه برد و باخت نمي دانند  -3توجه به جسم و روح  -2کنترل زندگي  -1

هدفمند هستند و با یادآوری شادی های زندگي  -6برنامه ریزی دارند  -5زندگي یاد مي گیرند 

بعضي از اتفاقات را  -9مسئولیت پذیرند  -8به آینده دید مثبت دارند  -7احساس لذت مي کنند 

 (186، ص 1386شارف، . )همیشه تالش جهت بهتر شدن دارند -11بت مي دهند به محیط نس
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 عوامل مؤثر بر شور و نشاط دانش آموزان

 خانواده -

خانواده اولین نهادی است که انسان در آن رشد مي کند و تأثیر مستقیم بر اعمال و رفتارها و نگرش ها و 

وماً دنیا را مكاني قابل اعتماد، منظم، پیش بیني پذیر، برخي خانواده ها عم. طرز تلقي های فرزندان دارد

آن ها خود را با کفایت مي شمارند، سایر خانواده ها اطراف خود را محیطي . قابل مهار مي بینند

گلدبنرگ، )خطرناک، نااستوار و متزلزل، غیرقابل پیش بیني مي انگارند که خطر بالقوه در آن وجود دارد 

 .ن دیدگاه خانواده و رفتار اعضای خانواده بر نوجوانان تأثیر فراوان داردبنابرای(. 12، ص 1387

 مدرسه شاد و با روح -

مدرسه موقعیتي فراهم مي کند تا دانش آموزان بتوانند فارغ از دغدغه های بزرگ ساالنه، زندگي را بازی 

 (.34، ص 1387سنجاني، ) و تمرین کنند و کم کم آماده شوند تا در زمین واقعي زندگي به اجرا درآورند

 شاداب سازی ظاهری مدرسه( الف

 :این بخش شامل. محیط ظاهری و فیزیكي شاد بر شادابي و شادماني افراد تأثیر دارد



د فایل قابل ویرایش فایل برای مشاهده است برای خریاین 

 .این اقدام پژوهی به سایت مراجعه کنید 
 

12 
 

دیوارهای تزیین شده با نقاشي های زیبا، سطح زمین مناسب، : فضاسازی و زیباسازی حیاط مدرسه -1

رنگي، زیبا، تابلوی زیبا در سردر مدرسه، مناسب  کاشت درخت و فضای سبز، قرار دادن نیمكت های

 .بودن اندازه محیط مدرسه

رنگ آمیزی در و پنجره و ساختمان، نصب پرده های زیبا، زیباسازی : زیباسازی ساختمان مدارس -2

راهروها، کالس ها و قرار دادن گلدان های گل های طبیعي و مصنوعي در راهروها، مناسب بودن اندازه 

 ...وکالس ها 

استفاده از خوش بو کننده ها، قفسه های زیبا، : زیباسازی و تمیز بودن نمازخانه، کتابخانه و کارگاه -3

 .مناسب بودن محیط کتابخانه، نمازخانه و کارگاه

استفاده از روپوش های شاد برای دانش : پوشش های ظاهری معلم ها، مدیر و کارکنان، دانش آموزان -4

 .ش مرتب و استفاده از رنگ های شاد و روشن برای کارکنان مدرسهآموزان و همچنین پوش

 تمیز بودن محیط مدرسه، کالس ها، بهداشت فردی، اجتماعي، دانش آموزان : رعایت بهداشت -5

 :معلم شاد و با روحیه( ب

معلم آهنگ و فضا و جو کالس درس را تنظیم مي کند، چنانچه قرار باشد که روح دانش آموزان پرورش 

حال اگر روح معلم افسرده و ناتوان باشد شانس . رشد یابد، باید این روند از روح معلم آغاز گردد و
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معلم با انواع روش های تدریس . ناچیزی برای تقویت و مراقبت از روح دانش آموزان بوجود خواهد آمد

ت های فردی هستند و اطالعاتش به روز باشد، معلم باید بداند که دانش آموزان دارای تفاو. آشنا باشد

 .نیز باید با روش های تشویق وتنبیه آگاهي الزم داشته باشد و پر روحیه و باانگیزه باشد

 : پیشینه تحقیق 

 :پژوهشی تحت عنوان چگونه می توانيم مدرسه اي شاداب وبانشاط داشته باشيم

 (۸۸تاتيرماه ۸۸هماپورنعيم آبان)

 :نتايج بررسی در دو دبيرستان دخترانه وپسرانه درشهرستان چناران چنين بيان می کند

 درصددختران۱۶درصدپسران و۱۸(پيام بهداشتی-گل سبزي -رنگ آميزي)براي زيباسازي فضاي مدرسه -۹

 .درصددختران نظرمثبت دادند۱۶درصدپسران۱۱ايجاد موقعيت هايی براي بازي وتفريح-۶

 درصددختران۸۳ان ودرصدپسر۸۸موسيقی-۳

 درصددختران۸۸درصدپسران و۸۱پرباربودن برنامه صبحگاهی -۸

 ۲۳ودختران۸۱افزايش زمان وتنوع زنگ استراحت پسران-۸

 . باتوجه به نتيجه مذکورنسبت پسران به دختران براي افزايش زمان ساعات استراحت بيشتراست
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 (:۸۸زهرااسدي)

سه راشاداب سازيم توجه خاص به ساعات استراحت دارد درپژوهشی تحت عنوان چگونه می توانيم مدر 

وايشان براي راحل اين اين مساله ورزش صبحگاهی وزيباسازي وجذاب کردن محيط مدرسه وساختمان 

 .آنراموثردانسته است

 

 جمع آوری اطالعات-۱

  ۱-۱مشاهده : 

ط مدرسه بيان شد باتوجه به مطالب وتوضيحاتی که درقسمت توصيف وضع موجودوشرايط فيزيكی محي

آموزان دانش  ، کمبودفضا ومناسب نبودن حياط مدرسه وکوچک بودن فضانسبت به تعداددانش آموزان:مانند

 :درساعت استراحت کالسی به کارهاي گوناگونی به شرح ذيل مشغول می باشند

  

 ورزش کردن-لگدبازي کردن -باسنگ توپ بازي کردن -دعواکردن-کشتی گرفتن 

ايی بايدانجام دهيم که برشادي دانش آموزان بيافزاييم وحوادث واتفاقاتی راازقبيل دعواوزمين پس ماچه کاره 

 .خوردن باتوجه به فضاي کوچک مدرسه به حداقل برسانيم وبرنامه هاي فرهنگی وتفريحی متنوعی ايجادکنيم
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  ۱-۲مصاحبه: 

  ودم ايشان شادابی بچه سال سابقه آموزشی داشت صحبت نم۶۱که دبيران آموزشگاه بايكی از

هارادرآموزشگاه ومدرسه برگرفته ازشادابی معلمان ومدير ومعاون آموزشگاه می دانستند واذعان داشتندفضايی 

که امروزه بعضی ازمدارس واقعادارندبخصوص کوچک بودن صحن آموزشگاه وکمبودامكانات باعث شده که 

هاي مازادخودراتخليه نمايندوروي بياورندبه  بچه ها نتواننددرساعت استراحت کالسی شادباشندوانرژي

وبايدکاري کنيم که شادي (رجوع شودبه تصاويرباال)دعواوکشتی گرفتن ويابازي باسنگ وهل دادن همديگر

 .گذرانده شود آنهابه صورت هدف داروبابرنامه

  راپيداکرده  مديرآموزشگاه درمجتمع اظهارداشتندکه ساعت استراحت کالسی براي ماحكم يک کابوس -الف

است وهرساعت آن که به سالمت می گذردنفس راحتی می کشيم وخداراشكر می کنيم ايشان می گويدکه 

ازطرفی نمی شودجلوي جنب جوش بچه هاراگرفت وازطرفی ديگراين فضاهاي کوچک نسبت به دانش 

 آموزان وداشتن پله هادرمحوطه زمينه درگيري وخشونت بين بچه هارابه وجود می آورد

  يكی ازاولياي دانش آموزان به نام آقاي اميرزاده که همان روزبه مدرسه مراجعه نموده بودنددرتكميل -ب

صحبت هاي مديرمحترم آموزشگاه گفتندکه اي کاش آموزش پرورش درساختن مدارس به مجموعه اي 

می ساخت  ازعوامل ازجمله به نيازهاي جسمی وروحی بچه هابيشترتوجه می کردومحوطه هاي بزرگ تري

ويا يک برنامه اي خاص درساعت استراحت بچه هاترتيب می دادتاانرژي بچه هاتخليه شوديابيشترمنجربه 



د فایل قابل ویرایش فایل برای مشاهده است برای خریاین 

 .این اقدام پژوهی به سایت مراجعه کنید 
 

16 
 

 .شادي بچه هاگردد

  به نام آقاي احمدعاشوري بيان می داردکه درساعت  دوميكی ازدانش آموزان کالس -دانش آموز-ج

ودرامی خورندوگاهی هم بابچه هادعوامی استراحت کالسی اکثراوقات بازي می کنند وياخوراکی هاي خ

کنندوبعضی وقت هابابچه هادوستی کوتاه مدتی رادارنداين دانش آموزکه ازهمان دانش آموزان پرجنب جوش 

 .می باشدمی گويدکه معموالدردعواهابيشترمواقع کتک زيادي رانوش جان می کنم

 :تجزیه تحلیل

  بيان شد ومصاحبه هايی که بامديرآموزشگاه اوليا دانش ۹واهدباتوجه به يافته هاي علمی ومشاهداتی که درش

آموزان انجام شدمويداين مطلب است که بهترين راه حل جهت شادکردن بچه هادرساعت استراحت کالسی 

و ورزش هاي ....راهنمايی وارشادکردن آنان به بازي هايی ازقبيل بازي هاي بومی ومحلی مانند طناب بازي و

آغازين وبرگزاري مسابقات ورزشی درساعت استراحت و بازي هاي بی خطر می باشد صبحگاهی درمراسم 

  بچه ها می گردد   که باعث شادي ونشاط 

 

 

 : ارائه راه حل موقت

 ( روش هاوراهكارهاي ايجادشادي ونشاط درمحيط آموزشی وساعت استراحت کالسی) 
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دازخشكی وبی روحی خارج شودوبهترين ديوارکالس وراهرووديوارهاي محوطه ي آموزشگاه باي-۹  

راهكاردراين خصوص مزين کردن فضاي آموزشی به پوسترهاي مناظرطبيعی وتاريخی ورنگ آميزي آنهااست 

به اعتقادروانشناسان رنگ هادرخلق شادي وانبساط روحی معجزه .)که باعث شادي ونشاط درمدرسه می باشد

 (روانشناسی بازي دکتراحمدوند:-می کند 

ک وشهربازي جذاب ترين فضاهابراي نوجوانان وحتی بزرگساالن هستندروي همين اصل بايدفضاي پار-۶

شبيه سازي شودودانش آموزان درساعت استراحت کالسی به  جنگلمدرسه حتی االمكان بافضاي پارک و

ورزش هاي بی خطروبازي هاي آموزشگاهی روي بياورندکه هم شادي آنهاارضا شودوهم انرژي جسمی 

 .تخليه شودآنها

کشورماازلحاظ قومی وزبانی وسبک زندگی مردمی بسيارمتنوع است وتمامی اقوام وطوايف مانندپازلی هستند -۳

که ايران رادرنقشه جغرافيايی جهان جاودانه ساخته اند دراين ميان بازي هاي محلی به اذعان اکثرجهانگردان 

می دهندانجام بازي هاي محلی درمدارس خارجی جذاب ترين بخش فرهنگ سنتی ايران زمين راتشكيل 

وبخصوص درساعت استراحت کالسی نه تنهااين بخش ازفرهنگ کشورراازغبارفراموشی حفظ خواهدکردبلكه 

 .رقابت ومثبت انديشی درمدرسه ايجادمی کند -شادي -تالش -موجی ازنشاط

 

  مراحل اجرا

 :اقدام اول
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مناسب جهت انجام کاربراي ايجادتغييرات بامديرمدرسه پس ازبررسی محيط آموزشگاه ودرنظرگرفتن فضاهاي 

 مديرمدرسه .درخصوص رنگ آميزي مدرسه وديوارهاي حياط جهت بانشاط کردن مدرسه واردمذاکره شديم

پس ازمشورت وجلسه باانجمن اوليا ومربيان قول مساعددادندکه پس ازتعطيلی مدارس وباکمک مالی انجمن 

هبی ونوشته هاي علمی برروي ديوارهاجهت لذت بردن بچه هاوهمچنين ديوارهارنگ آميزي وشعارهاي مذ

افزايش سطح علمی آنهانوشته شودوهمچنين می توان ازدست نوشته هاي آنان برروي ديوارهاکمک گرفت که 

 . خوداين عمل بچه هابسياردرشادابی ولذت آنهاکمک می کند

 :اقدام دوم

گاه جزونيازهاي اصلی واساسی نوجوانان می باشدتاانرژي هاي باتوجه به اين که ورزش وبازي دردوران آموزش

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

درآموزشگاه بيفتيم وبراي اين موضوع به  می شودمارابرآن داشت تابه فكروسايل شادي بخش وجذاب 

راجعه نموديم وآنهافرمودندچون نصب وسايل بازي هزينه براست ونيزآموزشگاه شهرداري وآموزش وپرورش م

پيريان فضاي کافی براي نصب وسايل راندارد امكان پذيرنمی باشداماماازهمكاران عزيز فرهنگی تقاضاداريم 

م درآموزشگاههايی که فضاي کافی دارندوياازنظر مالی مشكلی ندارندبراي اين کار اقدامات الزم راانجا

دهندوياباکمک خوددانش آموزان واولياي آنان درخت بكارندتاهم محيط آموزشگاه ازنظر اکسيژن تامين 

 .شودوهم فضايی آرام بخش براي بچه هاايجادشود
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 :اقدام سوم

باتوجه به اين که اقدام دوم امكان پذيرنبود به فكراين افتاديم که براي شادي ونشاط بچه هادرساعات استراحت 

وسايلی استفاده کنيم که نياز به فضا وهزينه زيادي نداشته باشد پس به همين خاطرتصميم گرفتيم که کالسی از

با مربی محترم تربيت بدنی آموزشگاه نيز  ورزش صبحگاهی رادرمراسم آغازين فعال ترنماييم وبراي اين منظور

که درآموزشگاه اجرامی شود دقيقه رابه اين کاراختصاص دهدواين کاريک ماهی است ۸هماهنگ شدکه هرروز 

 .که باعث شادابی بچه هاورضايت همكاران محترم شده است 

دومين اقدامی که درساعت استراحت کالسی انجام گرفت ونتيجه بخش ورضايت مندبود ودانش آموزان 

ن بدمينتو-توپ راکت-بسكتبال-بسيارراضی وخشنودبودندروي آوردن آنهابه بازي هاي ورزشی ازقبيل واليبال 

فقط .وطناب بازي وهمچنين برگزاري مسابقه ي جذاب طناب کشی بود که هيچ هزينه ي اضافی دربرنداشت 

ذوق واشتياق وعالقه مندي آنهارابه ورزش چندبرابرنمودونكته ي بسيارجالب اين که ازدرگيري هاي فيزيكی 

 . رفت کاسته شدولفظی وبی هدف ونگران کننده اي که قبال درساعت استراحت کالسی انجام می گ
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 ۲شواهد 

شاداب سازي ساعت استراحت کالسی ، حضور : با تو جه به برنامه هايی که در بيان مساله داشتيم ، از جمله 

که شامل مشاهده و مصاحبه بود مواردي از  ۹معاون در اين ساعت و مدت زمان ساعت استراحت، و در شواهد 

 . ي در آن ديده می شود جمله لگد بازي ، کشتی ، دعوا ، سنگ باز

مطالعات و  و در قسمت مصاحبه اي که با مدير اموزشگاه و اولياء و تعدادي از دانش آموزان داشتيم و همچنين 

به مثابه   تحقيقاتی که در اين باره انجام داديم و راهكارهايی که همكاران ارائه دادند، ساعت استراحت کالسی

ام آن نفس راحتی می کشيديم و خدا را شكر می کرديم که هيچ اتفاق کابوسی در آمده بود که پس از اتم

 .خاصی نيفتاد 

 :نتیجه گیری  

پس از انجام اقدامات فوق ، محيط مدرسه تا اندازه اي تغيير کرد که اين تغيير هم در رفتار دانش آموزان  

ش بيش تري داشتند و هم مشهود بود و هم دانش اموزان و معلمان در ساعات استراحت کالسی احساس آرام

 .گرديد  دانش آموزان در کالس  موجب يادگيري بهتر دروس 

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

ي آوردند ؛ در محيط آموزشی کاسته شد و دانش آموزان به ورزش و بازي هاي جذاب و بی خطر رو  ...و
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معلمان نيز همواره در پی يافتن راه هاي جديد براي ايجاد نشاط بيش تر و آرامش روحی و روانی دانش آموزان 

 . در ساعات استراحت کالسی بودند 

، بررسی ها و مشاهدات  مطالعات  با توجه به تعداد زياد دانش اموزان و کمبود فضاي تفريحی و آموزشی 

ی ورزش ، همكاران ، اولياي محترم دانش بمستمر مديرآموزشگاه ، مربّی پرورشی ، مر انجام شده و تالش هاي

با کمترين امكانات ، ميتوان محيط   آموزان و در پايان و پيگيري هاي خودم به اين نتيجه رسيديم که می شود

 .د درساعات استراحت کالسی بوجود آور( بدون در نظر گرفتن مدّت زمان) شاد و با نشاطی را 
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