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 چکیده :

 کودک براي زيستن شاد. شوند می محسوب کشوري هر پرورش و آموزش نظام رکن ترين مهم آموزان دانش

 و روحی سالمت زيرا دارد، اهمیت او از حفاظت و کردن محبت خوب، تغديه که است مهم اندازه همان به

 و بهینه رشد براي را ملی سرمايه اين تواند می که عواملی. کند می تامین را او جسمانی و فیزيکی و روانی

 و نشاط. علمی محفوظات فقط نه شود می آموخته محیط در که است رفتاري هاي مهارت سازد، آماده کیفی

 عاطفی، شناختی، جسمانی، بعد در آموز دانش يك وجودي ابعاد همه تکامل و رشد باعث مدرسه در شادابی

 قرار فراموشی و غفلت مورد يا و شود صدمه دچار ابعاد اين از بعد يك چنانچه. شودمی معنوي و اخالقی

 و نشاط ايجاد اينکه به توجه با. يافت نخواهد دست کامل هاي ايستگیش و ها توانايی به آموز دانش گیرد،

 می نهاد يك بعنوان مدرسه است، جامعه در روانی بهداشت افزايش براي ها راه مؤثرترين از يکی شادابی

 شوق مدرسه در اگر. شود جامعه کردن شاداب چه هر باعث هايی برنامه و ها زمینه آوردن بوجود با تواند

 تحت را خود زندگی شاد هاي انسان. بود خواهد جامعه بر اثرگذار خود به خود آيد بوجود کردن زندگی

 در و امیدوارند و نگر آينده. دارند زندگی به مثبت ديد هستند، هدفمند پذيرند، مسئولیت دارند، کنترل

 شاداب به ربوطم هاي آرمان تحقق به يابی دست براي. نشینند نمی پاي از ها سختی و مشکالت مقابل

 واقع در. نمود ايجاد پرورش و آموزش نظام مسئوالن و مديران نگرش در جدي تحوالت بايد مدارس سازي

 نقش ايران در نخبه  آموزان دانش.کرد جستجو معنوي ابعاد و ظاهري ابعاد در بايد را مدارس سازي شاداب

 نیز اين و. شود می ياد تیزهوش يا نخبه عنوان هب افراد  اين از که چرا داشتند نیز قبل از و داند سزايی به
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 يا مثبت گذار تأثیر آن اهداف و جامعه افکار در تواند می نخبه يا تیزهوش فرد  يك که است مسلّم امري

 با باشد، خارجی يا داخلی عوامل تأثیر تحت که اين بدون وي که است اين مثبت گذار تأثیر. باشد منفی

 -اقتصادي – اجتماعی – سیاسی مثل مختلف  هاي لحاظ از مملکت اوضاع هبودب جهت در خود مثبت افکار

 يا عوامل تأثیر تحت وي که است آن منفی گذار تأثیر ولی. بگیرد نیز خوبی نتايج و بردارد گام... و فرهنگی

 نفع به  فرصت از استفاده سوء جهت در خويش مخرب و منفی افکار از و باشد خارجی و داخلی  احزاب

    .   بردارد قدم گروه و حزب  آن يا ويشخ

 مقدمه

 در. شود می آموز دانش يك وجودي ابعاد ي همه در شکوفايی و رشد باعث مدرسه در شادابی و نشاط

 و تعلیم ي سرلوحه جديد قرن در. گردد می شکوفا استعدادش و گويا زبانش پويا، انسان ذهن شاد، محیط

 معتقد بايد پس «بیاموزيم آموزان دانش به را کردن زندگی شوق» .است شده خالصه جمله يك در تربیت

 مديريت و ايجاد مدارس در بايد شادي اين و است پايدار شادي گرو در ما پايدار رشد حقیقت در که باشیم

 (1384 صباغیان،. )شود

 سعى بايد شود، حفظ خودمان و اطرافیان آموزان، دانش کودکان، روانى و جسمانى سالمت که اين براى

 را شادى بر مؤثر منفى عوامل تقلیل و مثبت عوامل تقويت موجبات شادى، بر مؤثر عوامل شناسايى با کنیم

 مربیان و اولیاء و است کودکان نشاط و شادى در مؤثر عامل ترها بزرگ شادى که جا آن از.کنیم فراهم

 براى درست اعتقادى نظام ارائه با رو ينا از کنند، تربیت شاد آموزانى دانش و فرزندان توانند نمى غمگین

 مکانی مدرسه که هنگامی. کرد کمك جامعه افراد میان در شادى افزايش به توان مى شادى، به دستیابى

 دانش. بود خواهد آور نشاط و انگیز شوق آموزان دانش براي باشد زندگی کاربردي هاي مهارت آموختن براي

 و کنند می تجربه فهمند، می را آنها برند، می پی مطالب عمق به شتیاقا و حوصله با مدارس اين در آموزان

 آنها در زندگی و موفقیت به امید و آمده مدرسه به شوق و ذوق با رو اين از. سازند می مرتبط خود زندگی به
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 هب تحرک پر و پويا شاداب، انسان و شده استعدادها شکوفايی موجب انبساط و نشاط زيرا. گردد می تقويت

 بودن شاد مولفه مهمترين. کند می تالش سرسختانه خود اهداف به رسیدن براي و گرديده امیدوار زندگی

 امید به. دارد وجود مستقیم رابطه يك زندگی به امید و بودن شاد بین ديگر عبارت به. است زندگی به امید

 تالطم پردوران نوجوانی (1382 مرآتی،. )شود گرفته کار به شاد هاي مولفه تمامی ما مدارس در که روزي

 و شور از سرشار دوره، اين. است آدمی زندگانی بهار و انسان زندگی دوران بهترين نوجوانی زيرا است؛ زندگی

 اساس بر توانمی را انسان آينده زندگی نماي دور. است نوآوري و فعالیّت و اوافی و جسمی توانايی شوق،

 اين انديشه، بزرگان گفتار در و( ع)معصوم امامان هايروايت در. کرد نیبیپیش جوانینو دوره در او عملکرد

 در کشوري جوانان و نوجوانان اگر. است گرفته قرار تأکید و سفارش و توجّه مورد بسیار انسان حیات از دوره

 تهاجم از و برسانند فعالیّت به را خود بالقوه استعدادهاي و بردارند، گام جامعه آن آبادانی و سازندگی مسیر

 در را کمالی و رشد هايافق و رفت خواهد بالندگی و پیشرفت سمت به کشور آن باشند، امان در دشمنان

 . گرفت خواهد پیش

 سرمايه آنان انحراف براي و اندگرفته هدف را کشور جوان و نوجوانان اسالمی تمدن و فرهنگ دشمنان

 اين. برسند اهداف ديگر به آسانی به جامعه، تواناي قشر اين کردن منحرف با بتوانند اگر تا اندکرده گذاري

 از نفر میلیون بیست به نزديك. 1 زيرا است؛ برابر چندين و اسالمی ايران مورد در دغدغه و حساسیت

 استکبار هايتجاوزگري و هاسیاست با که است کشوري ايران. 2. هستند جواننوجوان و  کشور، جمعیّت

 تربیت براي و دشمن فرهنگی شبیخون از جوانان داشتن حذر بر براي. است مخالف نخواراجهان و جهانی

 روحیه با بايد منظور اين بر و کرد هدايت را آنان بايد غیرت، با و انديشه و فکر با نوآور، توانا، برومند، جوانانی

 . کرد جو و جست را او با مناسب ارتباطی زبان و شد آشنا او روانی و عاطفی نیازهاي و جوان

 ايشمه و کند ترسیم را جوانی و نوجوانی دوران رازهاي و رمز از نمايی دور بتواند اقدام پژوهی  اين که امید

 . بشناساند را آنان خوي و خلق از
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  مسئله بیان

 بخش آرامش احساس حوادث، از اي رشته نه است ذهن از حالتی شادمانی که است معتقد کارسون ريچارد

 جستجو به نیاز يافتنش براي که چیزي نه و کنید زندگی آن با و کنید اش تجربه همیشه نیدتوا می که

 .است احساس يك شادمانی نیست شما وجود از خارج در شادمانی باشید، داشته

 :از است عبارت شاد های آدم خصوصیات مهمترین

 می ياد زندگی از -4 دانند نمی باخت و برد صحنه را زندگی -3 روح و جسم به توجه -2 زندگی کنترل -1

 -7 کنند می لذت احساس زندگی هاي شادي يادآوري با و هستند هدفمند -6 دارند ريزي برنامه -5 گیرند

 -10 دهند می نسبت محیط به را اتفاقات از بعضی -9 پذيرند مسئولیت -8 دارند مثبت ديد آينده به

 (1386 شارف،. )دارند شدن بهتر جهت تالش همیشه

 صیف وضع موجودتو

رورش مشغول پسال است که در آموزش و ....هستم. و مدت  .........شهرستان .......آموزشگاه ..... ...........اينجانب 

. است گرفته انجام   آموزان دانش از نفر ...... روي اين آموزشگاه  خوابگاه در نظر مورد پژوهشخدمت هستم. 

 به اولیا اغلب. هستند مشکل دچار کمتر اقتصادي نظر از و کرده تحصیل والدينی داراي معموال آموزان دانش

 می مراجعه مدرسه به زياد آنان درسی ضعف رفع و پیگیري براي و حساسند بسیار فرزندشان درسی مسائل

 اگر مدرسه و به دلیل اينکه می خواهند از وضعیت زندگی در خوابگاه باخبر باشند به خوابگاه می آيند کنند،

 و مهربانی جاي به و انزجار شادابی، و طراوت و نشاط جاي به آموزان دانش باشد میرنده و زده غم ستا،اي

 کنجکاوي، و موفقیت زندگی، به امید پويا، مدرسه در. آموزند می را توزي کینه و حسادت ورزي، عشق

 دانش آتی مقتضیات و فطري نیازهاي و استعدادها دهنده تحقق و برانگیزنده تحصیلی، طراوت و شادي

 .است آموزان
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 محیط کردن شاداب ابتدا در که چرا نمود بررسی توان می مختلف ابعاد از را سازي شاداب موضوع، تبیین در

 بايد تر دقیق نگاهی با لیکن. شود می منتج ظاهري فضاسازي و مناسب فضاي ايجاد به کالم در مدرسه

 رعايت نیازمند سالم روانی بهداشت داشتن چون داردن ظاهري جنبه فقط نمودن شاداب که کرد عنوان

 ابعاد و ظاهري ابعاد در را سازي شاداب واقع در و دارد معنوي جنبه هم و مادي جنبه هم که است اصولی

 نظر در با که است مهم مواردي و موضوعات بررسی شامل موارد اين از يك هر که کرد جو و جست معنوي

 (1385 ترکمان،. )کنیم شاد را نوجوان جان و جسم و روان و روح نیمتوا می مطمئنا ها آن گرفتن

 (:یك شواهد) اطالعات ارائه

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود می میسر روش چهار طريق از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم که ددارن هايی ويژگی و ها کاربرد روش چهار اين از يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشی چه که اين. کنند کسب را کافی آشنايی ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پیش پژوهان

 آوري جمع که اطالعاتی همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگی دارد کاربرد پژوهی اقدام در فنونی

 شواهد با مترادف( اطالعات) ها داده ديگر بیان هب. نیستند چیزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود می

 داوري رخدادي يا چیزي تغییرات ي درباره توانیم می وسیله بدان که هستند هايی داده شواهد. نیستند

 .باشیم داشته قبول قابل شواهد بايد چیزي رد يا اثبات براي پس کنیم

 مدارس در شادی ایجاد عوامل

 مدرسه ظاهری سازی شاداب

 مناسب، زمین سطح زيبا، هاي نقاشی با شده تزيین ديوارهاي: مدرسه حیاط زيباسازي و اسازيفض -۱

 بودن مناسب مدرسه، در سر در زيبا تابلوي زيبا، رنگی، هاي نیمکت دادن قرار سبز، فضاي و درخت کاشت

 .مدرسه محیط اندازه
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 زيباسازي زيبا، هاي پرده بنص ساختمان، و پنجره و در آمیزي رنگ: مدارس ساختمان زيباسازي -2

 اندازه بودن مناسب راهروها، در مصنوعی و طبیعی هاي گل هاي گلدان دادن قرار و ها کالس راهروها،

 ...و ها کالس

 زيبا، هاي قفسه ها، کننده بو خوش از استفاده: کارگاه و کتابخانه نمازخانه، بودن تمیز و زيباسازي -3

 .کارگاه و خانهنماز کتابخانه، محیط بودن مناسب

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

 .مدرسه کارکنان براي روشن و شاد هاي رنگ از استفاده و مرتب پوشش همچنین و آموزان

 آموزان دانش اجتماعی، فردي، بهداشت ها، کالس مدرسه، محیط بودن تمیز: بهداشت رعايت -5

 

 روحیه با و شاد معلم

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

 ناچیزي شانس باشد ناتوان و افسرده معلم روح اگر حال. گردد آغاز معلم روح از روند اين بايد يابد، رشد

. باشد آشنا تدريس هاي روش انواع با معلم. آمد خواهد بوجود زانآمو دانش روح از مراقبت و تقويت براي

 روش با بايد نیز و هستند فردي هاي تفاوت داراي آموزان کهدانش بداند بايد معلم باشد، روز به اطالعاتش

 (1383 محموديان،. )باشد باانگیزه و روحیه پر و باشد داشته الزم آگاهی وتنبیه تشويق هاي
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 : مدرسه جو

 بلند ديوار يك سوي دو در را افراد يا شود دهی سازمان همدلی و وفاداري اساس بر تواند می درسهم جو

 به تمايل و شدن پذيرفته شدن، محسوب خودي برابر، هاي فرصت داشتن. دهد قرار اعتمادي بی و ناامنی

 .باشد می مدرسه جو هاي مؤلفه جمله از جانبه، چند همکاري

 :پیشنهادی های حل راه

. است آموزان دانش بین مدرسه در نشاط ايجاد تحصیلی، سال طی در مدرسه مسئولین هاي دغدغه از کیي

 و لوازم و ابزار سري يك مدرسه در آن ايجاد براي بلکه آيد، نمی وجود به خود به خود شعف و شور ايجاد

 با موجود، امکانات از بهینه استفاده و دقیق ريزي برنامه يك با تواند می مدرسه مدير. داريم الزم امکانات

 زير در. دهد افزايش را آموزان دانش انگیزه و يادگیري توانايی نشاط، با آموزشی محیط يك ايجاد

 به را جديدي هاي ايده تواند می که است شده ارائه مختلف مدارس آموزان دانش سوي از پیشنهاداتی

 .دهد ارائه پرورشی معلمان و مدرسه مسئولین و مديران

 آموزان دانش براي نشاط ايجاد ●

 امتیاز کارت ارائه با آموزان دانش تشويق و جايزه بانك تأسیس( ۱

 مختلف مسابقات و شادي هاي جشن برپايی( ۲

 تفريحی و علمی بازديدهاي توسعه و تقويت( ۳

 و وزشیآم امور تحقیقی کارهاي سازهاي دست از آموزان دانش مشارکت با متعدد هاي نمايشگاه تشکیل( ۴

 پرورشی

 کالس شروع از قبل جمعی دسته صورت به صبحگاهی ورزش( ۵
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 سرصف صحبت جهت مدرسه موفق آموزان دانش از دعوت( ۶

 ديگران نظر از ارزش کم و کوچك هاي فعالیت از تقدير و تشويق( ۷

 يوارهايد -ها سالن -ها کالس در آور شادي هاي رنگ از استفاده و مدرسه محیط کردن جذاب و زيبا( ۸

 حیاط

 آموزان دانش فردي بهداشت رعايت به توجه( ۹

 مدرسه امور انجام در آموزان دانش اولیاي مؤثر مشارکت( ۱۰

 مدرسه در تنش ايجاد از پرهیز( ۱۱

 مدرسه در تحقیر سرزنش، توهین، -تنبیه از پرهیز( ۱۲

 بانشاط کالسی محوريت با فعال تدريس هاي روش اجراي( ۱۳

 اعالنات تابلوي در ممتاز آموزان نشدا عکس نصب( ۱۴

 تفريح زنگ به خاص توجه( ۱۵

 مدرسه در اساليد و فیلم نمايش( ۱۶

 سرود گروه -تئاتر گروه: مدرسه در هنري هاي فعالیت تقويت( ۱۷

 آراسته و مناسب ظاهري با همراه نشاط با آموزگاران فعال حضور( ۱۸

  نشاط ایجاد چگونگی

 مدرسه در عدالتی بی و انضباطی بی از پرهیز( ۱۹
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 آموزان دانش در آينده به امید تقويت( ۲۰

 آموزان دانش تحصیل ترک و تحصیلی افت در مؤثر عوامل بررسی( ۲۱

 مدرسه کارکنان ديگر و آموزان دانش بین متقابل احترام تقويت( ۲۲

 آموزگاران حتی و آموزان دانش از يك هر تولد مناسبت به تبريك کارت تهیه( ۲۳

 آموزان دانش بین ائمه میالد و ها جشن جمله از مختلف هاي مناسبت به شیرينی توزيع( ۲۴

 .آموزاندانش به نامهپرسش يارائه و تهیه

 زمینه اين در متخصص افراد با مشورت

 راه بهترين انتخاب و شده ارائه کارهاراه بررسی 

 مختلف هايسايت به سرکشی و موضوع با مرتبط هاينامهپايان مجالت، کتب، مطالعه 

 آموزاندانش رفتار مشاهده 

 در خوابگاه انديشیهم جلسات برگزاري 

 :  موقت طور به جدید راه انتخاب

 که آنجايی از اما. است بردباري و تمرين اندکی مستلزم ، جديد رويکرد يك شکوفايی که است بديهی 

 متکی شناختی و رفتارگرايی مکتب و عملی هاي تجربه و علمی هاي بريافته بخش اثر آموزشی راهبردهاي

 چه. کرد استفاده مفاهیم آموزش در بخش اطمینان و مناسب رويکردي عنوان به آن از توان می هستند،

 وقت هیچ آيا اما. هستیم خود هاي روش تغییر براي نو راهی دنبال به همیشه مدرسه در ما از بسیاري بسا،

 کنیم؟ استفاده مدرسه وضعیت بهبود جهت در را آن و کنیم ايجاد انخودم در را تغییر اين ايم کرده سعی
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 نظرم مورد هاي حل راه از تعدادي تا کردم سعی کردم، تحلیل و تجزيه را آورنده وجود به داليل اينکه از بعد

 آموزه بر تکیه و خوابگاه محیط حول بیشتر را خود هاي حل راه کردم سعی .کنم اجرا محیط خوابگاه در را

 حل راه انتخاب در البته. بروم خطا به کمتر و آورده دست به را بهتري نتايج تا دهم قرار مذهبی و دينی هاي

. دهند ياري حلها راه صحیح اجراي در را من تا گرفتم می کمك نیز همکاران ديگر و آموزشگاه مدير از بايد

شیفت عوض می کرد ، با ايشان نیز همچنین به دلیل اينکه همکارم خانم باغنده يك شب درمیان با من 

مشورت نمودم تا راهکار هايی را که در اين رابطه بدست آورده بودم در شیفت خودش به اجرا بگذارد. 

 با مکرر جلسات برگزاري به کمك همچنین و جا به و موقع به تنبیهات و تشويقها مورد در مديرآموزشگاه

 و مساعدت قول من به بود ها بچه خانوادگی محیط به مربوط که مسائلی رفع مورد در آموزان دانش والدين

. بپردازم مشکالت بقیه براي حل راه انتخاب به بیشتر حوصله و صبر با توانستم می من حاال. دادند همکاري

 آموزشی هاي گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه در همکاران ديگر با را خود پیشنهادي هاي حل راه

 را خود مساعد نظر همگی خوشبختانه و کردم نظرخواهی ايشان با آن مورد در و گذاشتم میان در منطقه

 .کردند اعالم

 :ها حل راه اجرای

 کاري شدم سرپرست که زمانی از.  هستم نیز روزي شبانه خوابگاه سرپرست و اول متوسطه ادبیات دبیر من

 به عشق و شادابی ، ايمان  ، ادب از سرشار ساختم محیطی.  رود می خانه به اکراه با آموز دانش که کردم

 داريم ساعتی حتی و کرديم ريزي برنامه خوابگاه در.  ندارم رو وقتش ولی نوشتم خودم چیزهايی يه.  مدرسه

 می اموزشگاه محوطه در اموزان دانش که هاي ريختنی دور از ساعت اين تو و رشد ساعت میگیم بهش که

 و بحث ، مدرسه در روي پیاده...  دعا غذا از  بعد و قبل.  کنیم می درست استفاده قابل اي وسیله ، ريزند

 رفتن ، اموات روح به هديه و قران صفحه يك روزي خواندن ، زمینه هز در روز مسائل خصوص در گو و گفت
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 قالب در گوناگون هاي بازي.  هست نیز درسشان با ارتباط در نوعی به که ديگر جاهاي و پارک و سینما به

 .... و مختلف هاي مناسبت در هديه ساخت و تولد جشن گرفتن. طنز

 (:دو شواهد) اطالعات گرد آوری

 دانش آموزان بسیار روحیه قوي و شادي پیدا کرده بودند و به شدت به محیط خوابگاه عالقه مند شده بودند.

ي نبود. والدين آنها در درس خواندن بسیار پیشرفت داشتند و از افسردگی و گوشه گیري هیچ کدام خبر

دانش آموزان از اينکه می ديدند فرزندشان داراي روحیه شاد و با نشاطی شده است بسیار خرسند بودند و 

 احساس رضايت کامل داشتند.

 مدارس سازی شاداب جهت مناسب راهکارهای

 مدیران به پیشنهاد: الف

 مدرسه پرورشی و آموزشی هاي فعالیت بر مشارکتی نظارت -1

 مدارس سازي شاداب با رابطه در مديران موفق تجربه تبادل - 2

 تربیت و تعلیم در آن جايگاه و شادي خصوص در مطالعه -3

 .شود می ابتکار و خالقیت باعث که مشارکتی مديريت از استفاده -4

 دانش دبیران، نماينده هنر، ورزش، دبیر پرورشی، مربی مدير، از مرکب سازي شاداب کمیته تشکیل -5

 مربیان و اولیاء انجمن و نآموزا

 اولیاء نظارت با تفريحی و سیاحتی اردوهاي برگزاري -6

 شاداب و پرتحرک و پرسشگر و کنجکاو آموزان دانش به دادن بها -7
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 مدرسه در جذاب و شاد هاي رنگ از استفاده و سبز فضاي ايجاد -8

 سازي شاداب هاي برنامه در اولیاء مشارکت برنامه کردن فراهم -9

 استراحت ساعات در آرامبخش موسیقی پخش -10

 و مناسب رنگ انتخاب همچنین و روشن هاي رنگ با مناسب هاي لباس از استفاده به کارکنان ترغیب -11

 آموزان دانش روپوش براي شاد

 سازي شاداب زمینه در طرح بهترين تشويق -12

 معلمان به پیشنهاد: ب

 تنبیه و تشويق مناسب هاي روش از استفاده -1

 گروهی هاي فعالیت به آموزان دانش ترغیب -2

 اي نمايشنامه و علمی گردش روش از استفاده -3

 لطیفه گفتن به کالس از بخشی اختصاص -4

 مناسب موقعیت در درس کالس سر موسیقی از استفاده -5

 شاء،دينی،ان درس کالس در آموزان دانش براي داشتنی دوست و جالب هاي داستان و ها قصه خواندن -6

 ...و ادبیات

 پرورشی مربیان مشاوران، به پیشنهاد: ج

 آموزان دانش به فرهنگی ورزشی، علمی، مناسب الگوهاي معرفی -1
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 آموزان دانش جسمی و روانی بهداشت به توجه -2

 ايجاد باعث اخالقی و مناسب هاي لطیفه گفتن با که اعیاد يا صبحگاهی مراسم در خنده جنگ برگزاري -3

 .شود می هیجانی تخلیه و نشاط و شور

 مناسب هاي لطیفه و آفرين شادي شعرهاي شامل که خنده ايستگاه عنوان تحت اعالنات تابلوي ايجاد -4

 .باشد می

 اعالنات تابلوي در شاد بهداشتی هاي پیام از استفاده -5

 مختلف هاي مناسبت به ها جشن برگزاري -۶

 رسهمد در خانوادگی شادي جنگ برگزاري -7

 خالق، تفکر مسأله، حل گیري، تصمیم مؤثر، ارتباط همدلی، خودآگاهی،) زندگی هاي مهارت آموزش -8

 (استرس با مقابله توانايی مسئله، حل توانايی انتقادي، تفکر

 ورزش و موسیقی با همراه پربار و بانشاط صبحگاهی هاي برنامه برگزاري -9

 يا روز هر در جديد برنامه يك اجراي و مدرسه محیط در پرورشی و سنتی هاي روش به آوردن روي -10

 .شود می پیشنهاد استراحت زنگ که دقیقه 10 حدود در مشخص زمانی در هفته

 مدارس شادسازي با رابطه در مديران موفق تجربیات تبادل -11

 تربیت و تعلیم در آن جايگاه و شادي با رابطه در مطالعه جهت مديران ترغیب و انگیزه ايجاد -12

 گروهی بصورت قرآن مسابقه – خط – شعر – نقاشی – آثار – ها سازه دست نمايشگاه برگزاري-13

 آموزان دانش عالقه مورد زنده موسیقی – عروسکی هاي نمايش تئاتر و فیلم نمايش -14
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 هخان و مدرسه اولیا کمك با – اردوگاه – پارک - سینما – تئاتر – موزه به آموزان دانش بردن -15

 کالس شروع از قبل جمعی دسته صورت به صبحگاهی ورزش -16

 ديگران نظر از ارزش کم و کوچك هاي فعالیت از تقدير و تشويق -17

 مدرسه در اساليد و فیلم نمايش -18

 آراسته و مناسب ظاهري با همراه نشاط با آموزگاران فعال حضور -19

 آموزگاران حتی و آموزان نشدا از يك هر تولد مناسبت به تبريك کارت تهیه -20

 کاکیا،) آموزان دانش بین ائمه میالد و ها جشن جمله از مختلف هاي مناسبت به شیرينی توزيع -21

1385) 

 گیری نتیجه

 سنگین هاي هزينه پرداخت مستلزم مدارس در فوق امور همه انجام که کنیم احساس نگاه اولین در شايد

 که رسیم می نتیجه اين به تأمل کمی با لیکن ندارد، وجود امکانی چنین دولتی مدارس در مسلماً و باشد

 انجام امکانات و بودجه حداقل با صحیح مديريت و درايت با تواند می فوق پیشنهادات اين از بسیاري انجام

 هديه بوم و مرز اين نوجوانان و کودکان به را طراوت و شادابی توان می مختلف اشکال به و. باشد شدنی

 در ها خالقیت و استعدادها رشد بروز باعث خود اين که باشیم داشته شاد اي جامعه نهايت در و دهیم

 باعث ها آن افسردگی از جلوگیري و آموزان دانش در شاد روحیه ايجاد و سازي شاداب. شد خواهد ما جوانان

 متعددي عوامل میان اين در. باشیم داشته جامعه در پذير مسئولیت و کارآمد هدفمند، افرادي شود می

 .شود محقق هدف اين تا داده هم دست به دست
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 و خانواده میان وپیوند او نشاط ايجاد و زندگی اوان از فرزند تربیت است، خانواده نقش عامل مهمترين -

 اجرا و پیدا فرزند در شادابی ايجاد براي مؤثر روشی تواند می هم با هماهنگی ايجاد در دو اين وتعامل مدرسه

 .ودش

  جلوگیري و قلب آرامش باعث و انسان روح کننده مهار است عاملی نماز نمازاست، مهم عوامل ديگر از -

 اشاعه و نماز به مربوط متعدد وجلسات جماعت نماز اجراي پس شود،می شخص در افسردگی و اضطراب از

 .باشد مؤثر آموزاندانش سازيشاداب در تواندمی آن

 جانبه همه رشد و فرزندان شادابی به شايانی کمك محیط سازي شاداب با گفت توانمی تفاسیر اين با پس

 .شودمی آنها......( و آموزشی اخالقی،)

 

 :ماخذ و منابع
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