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 مقدمه

بمر   زيمادی  بسمیار  تماثیر  کمه  اسمت  شمادی  روانشناسمی   علمم  در مهم های شاخص از يکی

 پنجماه  نظر از شده  انجام هایپژوهش اساس بردارد و  انسان گیری سالمت و شخصیت شکل

. رود ممی  شممار  بمه در همزاره کنمونی    زنمدگی  مسملله  مهمتمرين  دیشما  احساس  مردم درصد

دانند و  ها برای عمل میانسانزندگی  ی برای ادامهشادی و شور و نشاط را محرک  روانشناسان

ايجاد نشاط و شمادابی يکمی از   بنابراين   دانند. موفق می ای جامعه شاد را جامعه  شناسان جامعه

عنوان يک نهاد ه مدرسه بو  جامعه استسطح ها برای افزايش بهداشت روانی در  ثرترين راهوم

 تمر باعم  همر چمه شماداب    مناسب  هايی  هها و برنام وجود آوردن زمینه هتواند با ب میاجتماعی 

  .جامعه شودفضای کردن 

رود.  يکی از عوامل تعیین کننده کیفیمت جامعمه بمه شممار ممی      موزانآ دانش یشاددر واقع  

 ارتقما   را یفکر توان و دهد یم شيافزا مغز در را اطالعات ردازشپ قدرت شادی  یباال سطح

 توانند یم نایقي بشناسند  را خود درون شاد عواطف و احساسات بتوانند که يیها بچه. بخشد یم

سماختن فضمايی شماد تحمت عنموان مدرسمه کمه کمود            .نمايند حفظ یزندگ طول در را نآ

توانمد بمر    گذرانمد  ممی   های مفید و طوالنی از عمر خمود را در ايمن مکمان مقمدس ممی      ساعت

ر بسیاری داشته باشد. بر استحکام شادی و نشاط فرد در زندگی خارج از محیط مدرسه نیز تاثی

و چگمونگی   شادی و نشماط در جامعمه   راهکاهايی جهت ارائهکتاب حاضر به منظور اين مبنا  

 تهیه شده است.خلق مدارس شاد 

جهت گسمترش فرهنم    منسجم  یمطالب کتاب به صورتبا وجودی که سعی شده است تا 

  دانشمجويان  ممديران و   و مورد اسمتفاده مفیمد اسماتید   آوری شود  جمعکشور سطح شادی در 

 ممکمن اسمت سمهوا    قمرار گیمرد    و نیمز والمدين عزيمز    معلمان نظام آموزش و پرورش کشور



از چشم مولف دور مانده باشد کمه امیمدوارم بما شمنیدن نظمرات شمما       اين مسیر اشکاالتی در 

 د.ناين اشکاالت در چاپ بعدی کتاب مرتفع گردخوانندگان محترم  

 احترامبا 

 معصومه شریفی
 


