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 چکیده

 خود از وهاند و ،غم تنفر ، نشاط و شادی قبیل از هایی واکنش درونی و بیرونی عوامل مقابل در انسان روان 

 با و شاد محیطی ایجاد شرایط.  است شادی ها هیجان این از یکی  گویند می هیجان آن به که میدهد نشان

 .  مدرسه درونی عوامل و بیرونی  عوامل ، شوند می تقسیم دسته دو به نشاط

 های تشکل و رمشاو و مربی ، حضور و نظر از توانند می صبحگاه مراسم اجرای در مدارسو معاونان   مدیران

 یا هفتگی صورت به را ها برنامه ، صبحگاه مراسم بازبینی و بررسی ضمن و نموده استفاده  آموزی دانش

 می همکارانشان و مدیر مدیریت و تدبیر با صبحگاه مراسم های برنامه.  نمایند اعالم آموزان دانش به ماهانه

 .گردد خودداری کننده کسل و کننده خسته های برنامه از ضمنا. گردد برگزار  پربار تواند

 وقتی.  دارد بستگی مدرسه فیزکی وضیعت و کنان کار و مدیر روحی وضیعت به مدرسه روحی و روانی جو
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 می آرامش و لذت احساس مدرسه به ورود ی لحظه از آموزان دانش باشد بانشاط و شاد مدرسه محیط که 

 . کنند

تم که برنامه صبحگاهی آموزشگاه را بانشاط کنم. تا دانش آموزان بنا بر آنچه که گفته شد بنده تصمیم گرف

 در شرایط مطلوب بتوانند با عالقه بیشتری به درس و مدرسه بپردازند.

 

 

 

 

 

 

 

 )بیان مساله و طرح موضوع ( مقدمه

 انآموز دانش موارد از بسیاری در. زند می رارقم متفاوتی تجارب مختلف آموزان دانش برای همواره مدرسه 

 کردن فراهم. نیستند خود تجارب مرور به حاضر  حتی برخی گاهی و کنند می یاد خوبی به خود مدرسه از

 .   باشیم کوشا علم های خانه آبادانی در بیاییم است مدرسه در مدیریتی های هنر از یکی خوشایند شرایط
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  مدارس در که صبحگاه مراسم.  دباش می صبحگاه مراسم برای ریزی برنامه مدارس کاری های برنامه از یکی

 برخی  با صبحگاه مراسم ریزی برنامه  گردد می برگزار صبح اول در کالسها شروع از قبل دقیقه 15 مدت به

 :باشد می زیادی  اهمیت دارای زیر دالیل

 امهبرن تواند می مدرسه( ب   دارند حضور آموزشگاه حیاط مکان در  ، کارکنان و آموزان دانش کلیه(  الف

 مراسم در(  چ.  باشد می موثر انضباط و نظم ایجاد در صبحگاه مراسم(  ج.   باشد داشته کوتاه متنوع های

 در  تواند می صبحگاه مراسم(  ح گردد می قرائت حاضران همه برای عمومی های اطالعیه و ها پیام صبحگاه

 .دارند فعال نقش آموزان دانش ، گاهصبح مراسم اجرای در(  خ باشد داشته نقش آموزان دانش بخشی آگاهی

 های تشکل و مشاور و مربی ، حضور و نظر از توانند می صبحگاه مراسم اجرای در مدارس  معاون و مدیران

 یا هفتگی صورت به را ها برنامه ، صبحگاه مراسم بازبینی و بررسی ضمن و نموده استفاده  آموزی دانش

 می همکارانشان و مدیر مدیریت و تدبیر با صبحگاه مراسم های برنامه.  نمایند اعالم آموزان دانش به ماهانه

 .گردد خودداری کننده کسل و کننده خسته های برنامه از ضمنا. گردد برگزار  پربار تواند

 واقع در.  است موثر زندگی های جنبه از بسیاری در که است انسان روانی و روحی نیازهای از نشاط و شادی

 عقاید خاطر باآسودگی آن در بتوانند آموزان دانش تا است شاد و امن محیطی ایجاد رورشپ و آموزش هدف

 انسان برای شادی.   برسند فایی شکو و رشد به بتوانند تا باشند داشته تعامل یکدیگر وبا کنند بیان را خود

 .بخشد می خاص مفهوم و معنا او زندگی به که است ضرورتی
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 بیان مسئله

 نخواهد محقق متعالی زیستن برای یادگیری و یادگیری برای زیستن نباشد مدرسه در اطنش و شادی اگر

 این پویایی و تالش در و آمده وجود به عظیم ای مجموعه همکاری و مداوم تالش نتیجه در هستی جهان.بود

 خورشید و مه و باد و ابر که است کالم این بارز مصداق چنانچه کند می اقامه نو حیاتی روز هر که است اعضا

 تشکیل آن حصل ما هزاران از یکی اندازیم مجموعه این بر تر بین ریز نظری اگر حال و. کارند در فلک و

 .اند بسته نقش ها خانواده اش پیکره در خاص طور به که اجتماعی است مردمی اجتماعات

 تنش از دور به و نمایند گیزند نشاط با و سالم محیط یک در اجتماع یک یا خانواده یک فرزندان که زمانی

 در ها خانواده اگر. شوند می تربیت درس مکتب یک در والدین متقابل احترام سایه در و حرمتها هتک و ها

 آینده زندگی فرایندهای در موثرتری نتیجه که است طبیعی نمایند تالش فرزندانشان زندگی سازی شاداب

 کمک خانواده روحی قوای تجدید به ساالنه حتی و هانهما هفتگی گردشهای جمله از. داشت خواهد ها بچه

 به استرسها اضطرابها و ها تنش از دور به و یافته خاطر اطمینان فرزندان والدین شادابی و نشاط با و کرده

 و پدر عقاید و افکار شد گفته آنچه ی همه کنار در البته که. شوند می هدایت صحیح مسیری در حرکت

 به فقط را کار این نباید هم اجتماع ولی. است اهمیت حایز نیز نشاط این آوردن ستد به چگونگی و مادر

 باید ها بچه برای تحمل قابل و شاداب فضای آوردن وجود به در نیز جامعه بلکه بگذارد خانواده ی عهده

 اصول تمام رعایت و صحیح ریزی برنامه با کارها که شود می واقع موثر زمانی این و کند ایفا را مهمی نقش

 آن در فرد که داد قرار خانواده از بعد محیط بین در مدرسه آموزشی محیط که آنجا از. شوند طرح اخالقی

 در بالطبع و او سرنوشت در آموزشها این که گیرد می قرار رسمی آموزشهای معرض در و شده اجتماعی

 این در آموزشی مسئوالن کلیه و معلمان و مدیران تالش اینکه برای و بود خواهد موثر جامعه سرنوشت
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 این است بهتر نرود هدر پرورش و آموزش های زمینه در جامعه معنوی و مادی های سرمایه و محیط

 .شود ارائه شاد محیطی در آموزشها

 محیط یک در آموز دانش پس است سرد و خشک های محیط از بهتر شاد محیط در آموزش و یادگیری زیرا

 آموختن برای مکانی مدرسه در که هنگامی.روح بی و سرد محیطی در تا بگیرد یاد دتوان می بهتر نشاط با

 .بود خواهد آور نشاط و انگیز شوق آموزان دانش برای باشد زندگی کاربردی مهارتهای

 می تجربه فهمند، می را آنها برند، می پی مطالب عمق به اشتیاق و حوصله با مدارس این در آموزان دانش

 زندگی و موفقیت به امید و آمده مدرسه به شوق و ذوق با رو این از. سازند می مرتبط خود زندگی به و کنند

 پر و پویا شاداب، انسان و شده استعدادها شکوفایی موجب انبساط و نشاط زیرا. گردد می تقویت آنها در

 .دکن می تالش سرسختانه خود اهداف به رسیدن برای و گردیده امیدوار زندگی به تحرک

 رابطه یک زندگی به امید و بودن شاد بین دیگر عبارت به. است زندگی به امید بودن شاد مولفه مهمترین

 .شود گرفته کار به شاد های مولفه تمامی ما مدارس در که روزی امید به. دارد وجود مستقیم

اهم مراسم اینجانب بعد از گذشت چند صباحی از سال تحصیلی به این نتیجه رسیدم که در آموزشگ

صبحگاهی تا اندازه ای سرد و بی روح برگزار می شود و دانش آموزان عالقه چندانی به شرکت در این مراسم 

نداشتند و تنها از روی اجبار بود که این مراسم را تحمل می نمودند. بنا بر این تصمیم گرفتم در جهت 

 یم.شاداب سازی و نشاط در این مراسم مهم پژوهش خود را آغاز نما
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

 و اقتصادی صاحبنظران آن، های شاخص و توسعه درباره پردازی نظریه و جدل و بحث سالها از پس امروزه

 به رسیدن برای. اند کرده مطرح یافتگی توسعه معیار عنوان به را انسانی توسعه نام به شاخص ، اجتماعی

 .شود می استفاده اصلی شاخص سه از انسانی توسعه

 زندگی به امید نرخ بردن باال برای سرانه درآمد شاخص -باسوادی شاخص -زندگی به امید نرخ شاخص

 توجه و زندگی احساسی های مهارت به افراد کردن مجهز آن راههای از یکی که. دارد وجود گوناگون راههای

 .است روانی بهداشت به

 عینی های موقعیت و مسائل حل در شده تهآموخ نظری راهبردهای و اصول بستن کار به معنی به مهارت

 در مهمی عامل کند عمل درست اگر و نهد می گام آن در مودک که است ای جامعه نخستین مدرسه. است

 یاد کنند، می زندگی مدرسه در سال 12 نوجوانان و کودکان. شود می محسوب زندگی های مهارت پرورش

 و شود می فراهم مدرسه محیط در کودکان اجتماعی زندگی های تجربه اولین. شوند می ساخته و گیرند می

 در و مدرسه در زندگی به نسبت آنان بازخورهای و باورها فرضها، پیش ذهنی، های برداشت از بسیاری

 مناسبات سرچشمه مدرسه شود می گفته و گیرد می قرار تجربه و سنجش آزمون مورد درسی کالس

 می قلمداد آن فرهنگی محصول جامعه نسل مدت بلند در و است یندهآ نسل کردارهای و رفتارها و اجتماعی

 .شود

 جای به و انزجار شادابی، و طراوت و نشاط جای به آموزان دانش باشد میرنده و زده غم ایستا، اگر مدرسه

 .آموزند می را توزی کینه و حسادت ورزی، عشق و مهربانی
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 دهنده تحقیق و برانگیزنده تحصیلی، طراوت و شادی وی،کنجکا و موفقیت زندگی، به امید پویا، مدرسه در

 .است آموزان دانش آتی مقتضیات و فطری نیازهای و استعدادها

 برای نیز داری جهت کوشش اجتماعی، علوم و زبان ریاضی، مفاهیم تجربی، علوم آموزشی ضمن باید مدرسه

 کلی طور به و کند فراهم آموزان انشد به آن آموزشی و زندگی های مهارت تعریف علمی های فرصت ایجاد

 .بدهد یاد آموزان دانش به آمیز موفقیت زندگی یک داشتن برای را الزم های مهارت

 واقع های هدف طرح در مهارت درست گیری تصمیم در مهارت ، مسئله حل در مهارت مدرن مدارس در

 اند هایی مهارت جمله از انسانی رتباطاتا برقراری در مهارت و خالق و انتقادی تفکر در مهارت زندگی بینانه

 .شده توجه آن به زیاد که

 رشد خود، توسعه چون دیگری های جنبه به فنون و علوم آموزش موازات به یافته توسعه کشورهای در

 در مدیریت دیگران، به محبت دوستی، نوع مهرورزی، خود، کنترل تفکر، حواس، تمرکز عاطفی و هیجانی

 مهارت عنوان تحت تربیتی، و آموزشی های ریزی برنامه متن در زندگی به امیدواری ک،نی اخالق و رفتار

 وارد هستی جهان گستره به مدرسه داالن از تربیت که است شرایطی چنین در. است شده وارد زندگی، های

 .شود می یگانه دانستن نشاط و شور با زیستی شرق و شود می

س مراسم صبحگاهی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است . که شادی و از میان مولفه های یاد شده در مدار

نشاط در این مراسم می تواند در همه بخش های آموزش و تربیت دانش آموزان تاثیر گذار باشد. بنا بر این 

 مدارس باید بیشترین تمرکز خود را بر روی مراسم صبحگاهی قرار دهند.
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 توصیف وضع موجود 

سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می  ..مدت  ..شهرستان  …شگاه آموز … … اینجانب

 باشم .در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم توجه و بررسی خود را روی این موضوع متمرکز نمایم.

 بر که. باشد می پرورشی و تربیتی کارکرد آنها ترین مهم از یکی دارد، جامعه در زیادی کارکردهای مدرسه

 متعددی های موقعیت منظور این برای میگیرد صورت  مدرسه بستر در و باشد می معلمین و بیانمر عهده

. گیرند می قرار تربیت و تعلیم تحت آموزان دانش ، ها موقعیت آن به توجه با  بگیریم نظر در توانیم می را

 آموزان دانش آن طبق هک است شرایطی سازی آماده منظور بلکه آن، سنتی شکل نه تربیت و تعلیم از منظور

 به را متنوعی مطالب تا دارد فرصت مدرسه که هایی موقعیت از یکی.بزنند انتخاب به دست آزادانه بتواند

 . است تاکید مورد مذهبی و ملی هویت حس مراسم این در.است صبحگاهی مراسم دهد، ارائه آموزان دانش

 چه اگر. شوند می انتخاب باشند می آموزی دانش های تشکل از ترجیحاً که آموزانی دانش بین از مجریان

 بلکه شود اجرا آموزی دانش های تشکل قالب در آغازین مراسم باید حتماً که ندارند اصرار مدارس برخی

 دهی سازمان اراده یا اعتقادند بی یا آن به نسبت چون ندارند آموزی دانش های تشکل اصالً مدارس برخی

 .ندارند را آموزان دانش

 حدیث یا بخوانند قرآن و بگیرند قرار آموز دانش صد چند بعضاً مقابل در بتوانند که آموزانی دانش ناساییش 

 باشد زیاد مدرسه آموزان دانش آمار هرچه اما. است مشکل بس کاری کنند سخنرانی حتی یا و کنند قرائت

 مساجد در که هستند افرادی عمدتاً آموزان دانش این. است بیشتر مناسب آموزان دانش کردن پیدا شانس

 کرده کسب قبالً را فرهنگی های فعالیت و قرآنی های گروه و ها هیئت ی اداره ی تجربه و هستند فعال هم
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 آموزان دانش برای داد اجازه آنها به توان می که هستند قوی زمینه این در  آنچنان آنها از برخی. اند

 .کنند سخنرانی

 که قرآن قاریان خصوصاً باشد العاده فوق که میرسد نظر به آغازین مراسم در هشد ارائه  مطاب تاثیرگذاری

 اشک بعضاً دارند جذابی صدای دعا خواندن برای که آموزانی دانش همچنین و دارند هیجانی لحن و صورت

 ربرخوردا سرشار احساسات از که میبرند سر به سنی در آموزان دانش چون. آورند می در را آنها از برخی

 رابطه این در که مسائلی شنیدن برای و است زیاد ها آن در الطبیعی ماورا باور به تمایل همچنین هستند

 می تر پخته مختلف عوامل تاثیر تحت آنها تفکر طرز بعد سنین در گرچه. دارند شنوا گوشی شود می مطرح

 .شود

 مطالب ادامه در میشود وتتال قرآن سپس شده شروع اسالمی جمهوری سرود پخش با صبحگاهی مراسم

 روز مسائل مراسم پایان در. باشد می سیاسی و  اجتماعی و اعتقادی و دینی های زمینه در  مدارس انتخابی

 ارسال همچنین و درسی و اخالقی و انضباطی تذکرات به شود می مربوط که مسائلی. میشود مطرح مدرسه

 بخشنامه و برنامه قوف های کالس و اردو برگزاری به طمربو مسائل و آموزان دانش طریق از اولیا به پیام

 .باشد داشته وجود تواند می که مسائلی از بسیاری و مسابقات و منطقه از ارسالی های

در آموزشگاه ما دانش آموزان عالقه چندانی به شرکت در مراسم صبحگاهی نداشتند و از روی اجبار در آن 

 شرکت می نمودند.
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 :اهداف گزارش تخصصی 

 هدف اختصاصی :

 مدرسه صبحگاهی برنامه سازی نشاط با بوسیله مدرسه و درس به آموزان دانش کردن عالقمند

 

 اهداف جزئی :

 علل بی عالقگی دانش آموزان برای شرکت در مراسم صبحگاه چیست . -1

 با چه روش هایی می توان دانش آموزان را به شرکت در مراسم صبحگاه عالقمند کرد -2

و پیشنهادهایی به سایر معاونان و مدیران جهت عالقمند کردن دانش آموزان به مراسم  ارائه راهکار -3

 صبحگاه

 مقایسه با شاخص :

عالقه زیاد در مراسم صبحگاه شرکت کنند و محیط درس و در مقایسه با شاخص باید دانش آموزان 

 مدرسه برای آنها شادی آور باشد . 

 جمع آوری اطالعات

) بود نفر 18 میانگین بطور روز هر آبان و مهر های ماه در آموزان دانش تاخیرات آماردر سال تحصیلی اخیر 

 (آموزان دانش کل از درصد 36/11

 .بودند ناراضی روز اول ساعت در آموزان دانش ورود بودن نامنظم از همکاران        ·
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 .نداشتند آموزش برای را الزم گیآماد و بوده آلوده خواب و کسل اول ساعت ابتدای در آموزان دانش        ·

 این و نبود ممکن آموزان دانش برخی نبودن دلیل به اول ساعت آموزشی وقت از بهینه و درست استفاده    ·

 .است آموزشی دیگر ساعات از تر طوالنی زمانی نظر از اول ساعت که بود حالی در

 .نبود مکنم جمع صف و صبحگاه برنامه در ترتیب و نظم برقراری        ·

 آموزان دانش همه نبودن علت به آموزان دانش به خبرهایی و تذکرات دادن یا خاص ای برنامه اجرای        ·

 .نبود میسر

 :پیشنهادی های حل راه ی رائها و اطالعات آوری جمع

 برای هموج عذر نداشتن صورت در یا و ولی نبودن همراه صورت در تاخیردار آموزان دانش: تنبیه قانون  -1

 کم انضباطشان نمره از موجه غیر غیبت روز یک میزان به و شوند محسوب غایب روز آن تاخیر،

 الزم های آموزش باید مشکل بروز از قبل یعنی تنبیه تا باشد پیشگیری بر مبتنی است بهتر انضباط".)شود

 (کردم رد را پیشنهاد این ، "داد را

 آهنگ و موزیک با هماهنگ،همراه صورت به صبحگاهی نرمش و ورزش: ورزش و موسیقی از استفاده  -2

 با ولی داد نتیجه مدتی برای و بود خوب خیلی صبحگاه برنامه در حضور ی انگیزه ایجاد برای شاد های

 .خورد هم به چیز همه پاییزی بارندگی و سرما فصل شروع

 مشکل حل به حدودی تا آموزان نشدا دیگر یا خودم توسط بامزه های لطیفه از استفاده: لطیفه بیان  -3

 خنده و ظریف نکات همه به ساله 12 تا 6 های بچه همه که نکردم پیدا لطیفه آنقدر ولی کرد می کمک
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 نمی هم... و سوگواری و شهادت روزهای آن بر عالوه باشد؛ نداشته هم اخالقی مشکل تازه و ببرند پی دارش

 .کرد استفاده حل راه این از شد

 ولی بود خوبی حل راه هم گرفت می انجام رقابتی صورت به که ها بچه توسط برنامه اجرای: مشارکت  -4

 سنگین های درس ها بچه که اوقاتی و امتحان روزهای این بر عالوه و نبود عملی آموزان دانش ی همه برای

 .کردند نمی پیدا ها برنامه تمرین یا و ریزی برنامه برای کافی وقت داشتند؛

 رفتار؛ تعدیل یا و تغییر و ایجاد مورد در تحقیقاتم، و مطالعات در: علمی های تئوری از استفاده -4

 بتوان که بود عملی حل راه یک ما ی مدرسه مشکل ی چاره اما بودم خوانده مطالبی و ها تئوری

 .گرفت نتیجه و بست کار به و کرد عمل

 

 : حل راه اجرای و انتخاب

 : انیایر و ملی های ارزش از استفاده

 از پس) را دوم مقام ایرانیان، بین در ملی، های ارزش به بندی پای و مندی عالقه شده، انجام تحقیقات طبق

 و مثنوی های قصه از خودم، ی عالقه و تحصیلی ی رشته اقتضای به نظر دارد؛( اعتقادی و دینی های ارزش

 کردم تبدیل قسمتی چند سریالی به را صبحگاه برنامه گویی، قصه با.کردم استفاده...و شاهنامه و الطیر منطق

 حضور به ها بچه نتیجه، در شد می موکول فردا به ان ی ادامه و شد می جذاب،تمام و حساس جایی در که

 حاضر مدرسه در موقع به کردند می سعی و شدند می ترغیب قصه شنیدن برای فردا مراسم در موقع به
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 .باشند

 مناسب صبحگاهی برنامه یک با آموزان دانش روز شروع که هستید موافق موضوع این با هم شما مطمئناً

 تاثیرگذار یادگیری لحاظ از ها آن آموزشی سطح بردن باال در آموزان، دانش معنوی روح پرورش بر عالوه

 .است

 مدرسه صبحگاه های برنامه برگزاری برای را کالس یک هفته هر بتواند مدرسه پرورشی معلم اگر مثالً

 :نماید هدایت و خابانت

 .نمایند می مشارکت ها برنامه انجام و امور در خود استعداد طبق آموزان دانش تمام: اول

 مقاله، شعر، قبیل از مطالبی دنبال به برنامه اجرای روز مناسب مطالب کردن پیدا برای اله ایام طبق: دوم

 .هستند غیره و طنز

 تبدیل بودن سرشار و پویایی به بودن کننده خسته احیاناً و بودن یکنواخت از مدرسه آغازین مراسم: سوم

 .شود می

 :صبحگاه مراسم ریزی برنامه اهمیت 

 .دارند حضور آموزشگاه حیاط مکان در کارکنان، و آموزان دانش کلیه -1

 .باشد داشته کوتاه متنوع های برنامه تواند می مدرسه -2

 .باشد می رموث انضباط و نظم ایجاد در صبحگاه مراسم -3
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 .گردد می قرائت حاضران همه برای عمومی های اطالعیه و ها پیام صبحگاه مراسم در -4

 .باشد داشته نقش آموزان دانش آگاهی در تواند می صبحگاه مراسم -5

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

 :شود می گنجانده صبحگاه برنامه در مواردی چه

 کامل سکوت درخواست آن، کوتاه اجرای فارسی، معنی بیان خوش، صدای با تالوت: قرآن از آیاتی تالوت -1

 دانش میان از قرائت برای قرآن قاری افراد کردن مشخص قرآن،  به احترام جهت به آموزان دانش طرف از

 . گردد می ارتکر روز هر برنامه این. باشد می قران قرائت برنامه ای حاشیه نکات از... و آموزان

 دانش و تقویت آموزان دانش در را ملی احساس آن اجرای: جمعی دسته صورت به ملی سرود اجرای -2

 .نمایند اجرا عالقه و عشق با و جمعی صورت به را آن سرود، به احترام ضمن آموزان

 علم، اهمیت مثل) موضوعی صورت به و مشخص قبل از:  معصوم امامان و پیامبر از کوتاه حدیث بیان -3

 طرف از نیز حدیث بیان. باشد می صبحگاه مراسم های برنامه دیگر از... ( و کردن عبادت،سالم دوستی،

 می داده توضیح آموز دانش یه مربی یا مدیر طرف از کوتاه توضیح به نیاز صورت در و بوده آموزان دانش

 .شود

 آن، اجرای در. باشد شده گنجانده شخصی و ملی و دینی مختلف های خواسته آن در که:  دعا قرائت -4

 آموزان دانش عهده به دعا مراسم اجرای. گویند می آمین آموزان دانش کلیه و قرائت مجری طرف از دعاها

 .گیرد قرار
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 کار یک صبحگاهی ورزش.دهد می آموزان دانش به خاصی شادابی ورزش: صبحگاهی ورزش  کوتاه اجرای-5

 خشک رفتارهای نیاید آن اجرای در. گردد می اجرا بهتر باشد موسیقی با ههمرا اگر که بوده گروهی دیگر

 .اجراشود  صبحگاه ازمراسم قبل دقیقه 5 باشدوبهتراست داشته وجود

 مراسم اجرای مکان ضمنا. دارد تاثیر صبحگاه مراسم بهتر اجرای در سالم و مناسب صوتی امکانات از استفاده

 .گیرد قرار توجه ردمو باید نیز آموزان دانش  نظم و

 قدردانی نوعی به نیز صبحگاه، مراسم کنندگان برگزار و مجری آموزان دانش از مختلف های مناسبت در

 .گردد

 های تشکل و معاون و مشاور و مربی حضور، و نظر از توانند می صبحگاه مراسم اجرای در مدارس مدیران

 یا هفتگی صورت به را ها برنامه صبحگاه، مراسم بازبینی و بررسی ضمن و نموده استفاده  آموزی دانش

 می همکارانشان و مدیر مدیریت و تدبیر با صبحگاه مراسم های برنامه. نمایند اعالم آموزان دانش به ماهانه

 . گردد برگزار پربار تواند

 :ارزشیابی

 کرده پیشنهاد پدرش به ریحانه، که بود زیاد قدری به قصه، ی ادامه کردن دنبال برای آموزان دانش هیجان

 دوستش خیلی که را حافظش دیوان سارا،. بخرد مثنوی کتاب او برای بود؛ داده قول که ای جایزه برای بود

 کتاب که گرفت می را ای کتابخانه سراغ مژگان، مادر.بود کرده عوض عمویش الطیر منطق کتاب با داشت

. کند پیدا فریده برای را اش ادامه که پرسید می را هفته این مثنوی ی قصه اسم فریده، پدر و بدهد امانت
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 در را ها بچه تغییر و واکنش و نگفتم را داستان ای بهانه به بار اولین برای که بود روزی همه، از تر جالب

 .پرسیدم همکاران از کالس،

 

 ارزیابی بعد از اجرای طرح :

 های شخصیت کردند،بجای می نقاشی را داستان های صحنه باذوق، های بچه ها؛ داستان گفتن حین در

 کامال هفته چند عرض در تاخیر روند کاهش... و زدند می حدس را داستان  کردند،ادامه می بازی داستان

 و شادی قانونمندی، آرامش، کیفیت، رشد،: بودم رسیده خواستم می که ای نتیجه به من بود؛ محسوس

 ...و صمیمیت نشاط،

 دانش کل درصد 27/2 و نفر 1 میانگین طور به)  یافت کاهش شدت به وزانآم دانش ورود تاخیر        ·

 (آموزان

 دعا و قرآن خواندن از پس تا کنم شروع زودتر را صبحگاه برنامه که خواستند می من از اصرار با ها بچه    ·

 .باشم داشته داستان گفتن برای بیشتری وقت... و

 .بودند راضی کانال کالس اول ساعت در آموزان دانش آمادگی وضعیت از همکاران        ·

 به آموزان دانش بین پژوهش و مطالعه ی روحیه... و ها کتاب در داستان ی ادامه جستجوی حین در        ·

 .  یافت گسترش شدت

 نقاط قوت 
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 باشد پرمحتوا باید مدارس در صبحگاه مراسم

 دانش معنوی روح پرورش امر در تنها نه شود، روعش متنوع های برنامه و بانشاط اگر مدارس آغازین مراسم

 باال لحاظ از چه و یادگیری لحاظ از چه آموزان دانش آموزشی سطح بردن باال در بلکه دارد، تاثیر آموزان

  است موثر آنها عمومی اطالعات رفتن

 و گیریم کار به هفته طول در آغازین های برنامه مجری عنوان به را کالس هر آموزان دانش بتوانیم اگر مثالً

 مناسبت به ها برنامه اجرای جهت آنها هدایت و ها کالس در آموزان دانش راهنمای عنوان به پرورشی مربی

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

 دنبال به برنامه اجرای روز مناسبت مطالب کردن پیدا برای اهلل ایام طبق که این دوم و نمایند می مشارکت

 از قبل ها برنامه کنترل که مدرسه شان با متناسب البته هستند، غیره و طنز مقاله، شعر، قبیل از مطالبی

 کننده خسته احیاناً و بودن یکنواخت از مدرسه آغازین مراسم که این سوم. باشد تربیتی مربی عهده به اجرا

 مراسم هستیم، آن شاهد مدارس بیشتر در امروز که آنچه. شود می تبدیل بودن سرشار و پویایی هب بودن

 آموزان دانش که شود می اجرا یکنواخت های برنامه اجرای با و آموزان دانش از خاص ای عده توسط آغازین

 این شدن تمام منتظر صبرانه بی و دهند نمی نشان خود از چندانی عالقه آغازین مراسم در شرکت به نسبت

 و معنوی شاد، فضایی ایجاد مدرسه در آغازین مراسم اجرای اهداف از یکی که صورتی در هستند مراسم

 .باشد می غیره و اهلل ایام به نسبت آنها عمومی اطالعات افزایش

 چند نمونه از دعا های مراسم صبحگاهی که در آموزشگاه ما انجام شد:

 رحیم الرحمن اهلل بسم
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 "آمین " گذاریم شکر ات جاودانه های نعمت وبخاطر پایانت بی شکوه و عظمت بخاطر تورا:     الهابار

 "آمین" میگویم سپاس اسالم نعمت و امنیت و سالمتی نعمت بخاطر تورا:    خداوندا

         "آمین" فرما عنایت را خودت بندگی و عبادت توفیق ما به یما     عَظ

 " بفرما عنایت عزت یا عمر طول و سالمت ما معلمین مادر و پدر به و فرست درود مدمح آل محمد بر: غفارا

 "آمین

 عنایت را حکومتش در زندگی و مهدی حضرت دیدار توفیق شیعیان خصوص به و جهان مسلمین به   ستارا

 "آمین "    فرما

 فرما عنایت آخرت و دنیا زندگی در برکت و خیر و روشن راه ما همگی به و بفرما ادا را بدهکاران قرض:  قادرا

 "آمین "

 و خدمت توفیق انقالب معظم رهبر و ایران اسالمی جمهوری کش زحمت و محترم مسئولین به:      جلیال

 "آمین " فرما عنایت سالمت

 "آمین " بفرما عنایت موفقیت و پیروزی رزمندگان و ایران مردم و دولت به:     رحمانا

 "آمین" گردان تر زیاد را ایران و اسالم عزیز انشهید اجر:    خداوندا

 " بفرما عطا را دانش و علم دوستی و عشق و عالقه جوانان و دانشجویان و آموزان دانش همه به:   کریما

 "آمین
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 العالمین رب یا آمین

 مهربان بخشنده خداوند نام به  

 شنبه      

 .بدار تندرست را ای خامنه اهلل آیت اسالمی انقالب ی بلندمرتبه پیشوای:پروردگارا 

 .فرما پاک قرآن خواندن با را گناهانمان و ده گشایش خود کتاب به را هایمان دل:خداوندا 

 روشن( راهنمایانت)بزرگانت راهنمایی نور به مارا و لبریز خداوند شناخت و دانش از را ما های دل:آفریدگارا

 .بفرما

 .ببخشای روزافزون میکنند،شایستگی   تالش ما شپرور و آموزش راه در که کسانی:خداوندا

 .ببخشای زودرس بهبودی اسالمی انقالب گرامی جانبازان و شدگان،ناتوانان زخمی به:آفریدگارا

 {آمین}  

 «محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدایا بار»

 «محمّد آل و محمّد علی صلّ اللهم»

 شنبه یک   

 مهربان بخشنده خداوند نام به
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 آوردن بدست برای و باشیم داشته را خود دهندگان پرورش و بزرگان ارزش تا ده شایستگی ما به:ردگاراپرو

 .بکوشیم انسانی های ارزش

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

 .بفرما همنشین( ع)سینح  امام با را(ره)خمینی امام حضرت اسالمی انقالب گذار بنیاد:آفریدگارا

 .بگردان( ع)حسین امام شهادت و عشق آموزگار راستین پیروان از را ما:خداوندا

 .دار تندرست را(«عج)الزّمان و العصر صاحب حضرت» آدمی جهان رسان یاری:آفریدگارا

 «محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدایا بار» 

 دوشنبه   

 «یکتا ایزد نام به»

 .بفرما سربلند قرآن پاک و روشن آیات پرتو در را ما یزندگ:پروردگارا

 .ببخشای پیروزی جهان سراسر در اسالم رزمندگان به:خداوندا

 .بگردان نابود اگرنه و پذیرند،راهنمایی راهنمایی اگر را انقالب و اسالم دشمنان:پروردگارا

 .مگذار وا دخو به را ما آنی و بگردان شمارت بی های داده شکرگزار را ما:خداوندا

 «محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدایا بار»
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 شنبه سه  

 ها نیکی خداوند نام به

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

 .بگردان خشنود ما از را( عج)زمان امام پاک هستی:خداوندا

 .بفرما نشین هم( ع)حسین امام شهیدان سرور با را میاسال انقالب گرامی( شهیدان)فداشدگان: آفریدگارا

 .بگذار(ره)خمینی امام راه دهندگان ادامه ی جرگه در مارا:خداوندا

 .بگردان( ع)بیت اهل دوستی به آغشته مارا های دل:پروردگارا

 .بفرما نزدیک را(« عج)مهدی حضرت» برهانت شدن آشکار:خداوندا

 «محمد ندانخا محمدو بر فرست درود خدایا بار»

 شنبه چهار  

 ها پاکی خداوند نام به

 .بفرما نزدیک خود درگاه به را ما و فرست درود او خاندان و محمّد بر:پروردگارا

 .بگردان سربلند را ما رستاخیز روز در:آفریدگارا

 .برسان(« عج)مهدی حضرت»جهانی انقالب به را ما اسالمی انقالب:پروردگارا
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 .بده قرار روزانه نمازهای راستین فروتنان  ی گهجُر در را ما:آفریدگارا

 .بگردان پاک را گناهانمان ی همه خود بخشایش با:خداوندا

 «محمد خاندان محمدو بر فرست درود خدایا بار»

 نتیجه گیری

 بر که. باشد می پرورشی و تربیتی کارکرد آنها ترین مهم از یکی دارد، جامعه در زیادی کارکردهای مدرسه

 متعددی های موقعیت منظور این برای میگیرد صورت  مدرسه بستر در و باشد می معلمین و بیانمر عهده

. گیرند می قرار تربیت و تعلیم تحت آموزان دانش ، ها موقعیت آن به توجه با  بگیریم نظر در توانیم می را

 آموزان دانش آن طبق هک است شرایطی سازی آماده منظور بلکه آن، سنتی شکل نه تربیت و تعلیم از منظور

 به را متنوعی مطالب تا دارد فرصت مدرسه که هایی موقعیت از یکی.بزنند انتخاب به دست آزادانه بتواند

. است تاکید مورد مذهبی و ملی هویت حس مراسم این در.است صبحگاهی مراسم دهد، ارائه آموزان دانش

 طرح رابطه این در. سازند غنی را صبحگاهی راسمم بتوانند تا اند کرده وافری سعی مربوطه مسئولین لذا

 کتاب این محتوای. باشد می دی سی همراه "آغازین ترنم" کتاب آن آخرین که است، شده ارائه هم هایی

 صبح شیفت در آغازین مراسم اجرای.  باشد می غیره و ها مناسبت و احادیث و آیات از برخی ترجمه شامل

 . میشود شروع 8 به دقیقه 20

 چه اگر. شوند می انتخاب باشند می آموزی دانش های تشکل از ترجیحاً که آموزانی دانش بین از جریانم

 بلکه شود اجرا آموزی دانش های تشکل قالب در آغازین مراسم باید حتماً که ندارند اصرار مدارس برخی
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 دهی سازمان اراده یا نداعتقاد بی یا آن به نسبت چون ندارند آموزی دانش های تشکل اصالً مدارس برخی

 .ندارند را آموزان دانش

 حدیث یا بخوانند قرآن و بگیرند قرار آموز دانش صد چند بعضاً مقابل در بتوانند که آموزانی دانش شناسایی 

 باشد زیاد مدرسه آموزان دانش آمار هرچه اما. است مشکل بس کاری کنند سخنرانی حتی یا و کنند قرائت

 مساجد در که هستند افرادی عمدتاً آموزان دانش این. است بیشتر مناسب آموزان نشدا کردن پیدا شانس

 کرده کسب قبالً را فرهنگی های فعالیت و قرآنی های گروه و ها هیئت ی اداره ی تجربه و هستند فعال هم

 آموزان شدان برای داد اجازه آنها به توان می که هستند قوی زمینه این در  آنچنان آنها از برخی. اند

 .کنند سخنرانی

 که قرآن قاریان خصوصاً باشد العاده فوق که میرسد نظر به آغازین مراسم در شده ارائه  مطاب تاثیرگذاری

 اشک بعضاً دارند جذابی صدای دعا خواندن برای که آموزانی دانش همچنین و دارند هیجانی لحن و صورت

 برخوردار سرشار احساسات از که میبرند سر به سنی در آموزان دانش چون. آورند می در را آنها از برخی

 رابطه این در که مسائلی شنیدن برای و است زیاد ها آن در الطبیعی ماورا باور به تمایل همچنین هستند

 می تر پخته مختلف عوامل تاثیر تحت آنها تفکر طرز بعد سنین در گرچه. دارند شنوا گوشی شود می مطرح

 .شود

 مطالب ادامه در میشود تالوت قرآن سپس شده شروع اسالمی جمهوری سرود پخش با صبحگاهی مراسم

 روز مسائل مراسم پایان در. باشد می سیاسی و  اجتماعی و اعتقادی و دینی های زمینه در  مدارس انتخابی

 لارسا همچنین و درسی و اخالقی و انضباطی تذکرات به شود می مربوط که مسائلی. میشود مطرح مدرسه
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 بخشنامه و برنامه قوف های کالس و اردو برگزاری به مربوط مسائل و آموزان دانش طریق از اولیا به پیام

 .باشد داشته وجود تواند می که مسائلی از بسیاری و مسابقات و منطقه از ارسالی های

 راهکار های پیشنهادی

 جز به)  آن روز هر برگزاری دلیل هب ولی باشد می دقیقه 15 حداکثر مدت به صبحگاه مراسم اجرای زمان

 های برنامه تواند، می آموزشگاه مدیر باشد، می ها برنامه اجرای برای خوبی فرصت(  بارانی و سرد روزهای

 : نماید اجرا  صبحگاه مراسم در را ذیل

 به نیاز دباش می زیادی اهمیت دارای  مهم جایگاه و ارزش جهت به که برنامه این:  قران از آیاتی تالوت -1

 درخواست ، آن کوتاه اجرای ، فارسی معنی بیان ، خوش صدای با تالوت ، دارد کیفی و دقیق  ریزی برنامه

 از  قرائت برای قران قاری افراد کردن مشخص ، قران  به احترام جهت به آموزان دانش طرف از کامل سکوت

 .گردد می تکرار روز هر برنامه این.  باشد می انقر قرائت برنامه ای حاشیه نکات از... و ، آموزان دانش میان

 از یکی ملی سرود. باشد می جمعی دسته صورت به ملی سرود اجرای ، صبحگاه های برنامه از دیگر یکی -2

 و تقویت آموزان دانش در ملی احساس باید هم آن اجرای در لذا.  است کشوری هر مردم برنامه عزیزترین

 نمودن آماده.  نمایند  اجرا عالقه و عشق وبا  جمعی صورت به را آن ، سرود هب احترام ضمن آموزان دانش

 می نیز برنامه این و بوده همخوانی های برنامه دیگر از باال طرف به پرچم حرکت و اسالمی جمهوری پرچم

 ..گردد اجرا یکبار ای هفته یا روز هر تواند
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 ، علم اهمیت مثل)  موضوعی صورت به و مشخص قبل از که معصوم امامان و پیامبر از کوتاه حدیث بیان -3

 طرف از نیز حدیث بیان.  باشد می صبحگاه مراسم های برنامه دیگر از... ( و کردن سالم ، عبادت ، دوستی

 شود می داده توضیح آموز دانش یا مربی یا مدیر طرف از کوتاه توضیح به نیاز صورت در و بوده آموزان دانش

 های برنامه دیگر از باشد شده گنجانده  شخصی و ملی و دینی مختلف های خواسته آن در که دعا قرائت -4

 می آمین آموزان دانش کلیه و قرائت مجری طرف از ها دعا هم آن اجرای در.  باشد می صبحگاه مراسم

 .گیرد قرار آموزان دانش عهده به دعا مراسم اجرای. گویند

 در.. ،و کالسها نمایندگان ، آموزی دانش شورای عضو آموزان دانش ، یمرب ، مشاور ، مدیر کوتاه سخنان -5

 .باشد می صبحگاه های برنامه دیگر از هفته طول

 برنامه دیگر از گردد می اجرا میهمانان حضور با که ، کوتاه سخنرانی ، مختلف های ایام و ها مناسبت در -6

 .باشد می صبحگاه های

 باید مراسم این اجرای در.  دهد می آموزان دانش به خاصی شادابی نیز  صبحگاهی ورزش  کوتاه اجرای -7

 آنان همراه به) باشد درس کالس در آموزان دانش درسی وسایل و گردد مشخص قبل از دهنده آموزش فرد

 اجرا بهتر باشد موسیقی با همراه اگر که بوده گروهی دیگر کار یک صبحگاهی ورزش( .  نباشد صبحگاه در

  صبحگاه ازمراسم قبل دقیقه5 باشدوبهتراست داشته وجود خشک رفتارهای نیاید آن اجرای در. گردد می

 ..اجراشود
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 ها تشکل فعالیت گزارش هاو اطالعیه و درسی نکات ، آموزان دانش به مرتبط های بخشنامه خالصه بیان -8

 .باشد می صبحگاه مراسم های برنامه دیگر از مراسم در آموزشگاه ی

 .باشد توانمند آموزان دانش از یکی یا اداری همکاران تواند می صبحگاه مراسم مجری -9

 اجرای مکان ضمنا. دارد تاثیر صبحگاه مراسم بهتر اجرای در سالم و مناسب صوتی امکانات از استفاده -10

 .گیرد قرار توجه مورد باید نیز  آموزان دانش  نظم و مراسم

 نوعی به نیز ،  صبحگاه مراسم گان کنند برگزار و مجری آموزان دانش از مختلف های مناسبت در-11

 گردد قدردانی

 :مآخذ و منابع

 دانش جویی مشارکت حسن گسترش ضرورت و ها مدرسه مدیران فروردین، 1388 مصطفی، پالیزدار،-1

 16 ص ، 60 شماره آموزشی مدیریت رشته آموزان،

 1 ص سینا، ابن انتشارات تهران، دکامیشا ، 1352 حجازی،محمد، ترجمه گایزل، -جی جان-2

 مدیریت رشد اجرا، قابل ولی ساده پیشنهاد چند اردیبهشت 1388 فیروزه کاتوزیان، اکرم، زاده، حسن-3

 12 ص ، 61 شماره آموزشی،

 40 ص ، 4 شماره تربیت، ماهنامه مشارکتی، یادگیری دی، ، 1382 پریسا، زنور، حسنی-4
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 ، 3 شماره اجتماعی، علوم آموزشی رشد ایرانی، فرهنگ در نشاط و شادی ر،بها ، 1388 مرضیه، سرشار،-5

 60 ص

 مدیریت رشد مدارس، سازی نشاط با و بهسازی برای راهکارهایی آبان، ، 1387 علی، احمد سرگزی،-6

 22 ص 55 شماره مدرسه،

 30 ص ، 235 شماره معلم، رشته تدریس، فعال روشهای آبان، ، 1387 عصمت، آبادی، سید-7

 های شماره پیوند، ماهنامه زندگی، به امید و نشاط تقویت و مدرسه تابستان، 1384 زهرا، صباغیان،-8

 28 ص ، 311 -310 -309

 18 ص ، 319 شماره پیوند، ماهنامه زیستن، شاد راز و رمز اردیبهشت، 1385 مهدی، حاصل، مراد-9

 در یادگیری لذت اردیبهشت، ، 1387 مرتضی مجدفر،/ رکسانا شهرام، ترجمه ریس، فیل پاکارد، نیک-10

 ص ، 245 شماره معلم، رشد علمی، گردش و سفر
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