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ارزيابي كرونوسايكولوژي سازماندهي زمان كاربردي در مدارس 
الجزيره



انواع سازماندهي زمان كاربردي در مدارس الجزيره) زمان بندي رواني(ارزيابي كرونوسايكولوژي

:  چكيده

 الجزيره مدارس در زمان سازماندهي انواع )رواني بندي زمان(كرونوسايكولوژي ارزيابي ايجاد مطالعه اين هدف 
 يا روزه دو و روزه يك تعطيالت زمان سازماندهي انواع در ساله 12و11 آموزان دانش بين مقايسه .است

  اين روي را مدارس تعطيلي نوع دو سايكولوژيك و فيزيولوژيك تاثير مطالعه نتايج .گرفت صورت مضاعف
 نوع اين ,ميدهد نشان روزه دو تعطيلي در آنها هفتگي و روزانه توجه سطح .كرد بررسي آموزان دانش

 رفتار خصوص در .اند يافته تطابق خود مدرسه زمان با كه است مناسب الجزيره آموزان دانش براي سازماندهي
 مدرسه روزمره زندگي با بهتر اند بوده روزه دو تعطيلي در كه آنهايي كه شد مشخص اي مطالعه طي كودكان
 نشان را بهتري تطابق سطح نوع يك و يكروزه تعطيالت در آموزان دانش هفته طي اگرچه ,يابند مي تطابق
  خصوص در مشكلي مدرسه به ورود زمان و زمان سازماندهي نوع به توجه بدون ميدهد نشان نتايج .دادند

نبود مطرح مدرسه شاگردان  شدن بيدار يا و خواب .
 اگرچه .خوابيدند مي داد مي نشان تحقيقات كه ميانگيني زمان از بيشتر زمان سازماندهي نوع دو هر با آموزان دانش
 در تعطيلي اما ندارد، مثبتي اثرات روزه دو تعطيالت در آموزان دانش شنبه سه عصر تعطيلي ,شده داده نشان
 بر و كنند استراحت ميكند قادر را آنها و بود مفيد تعطيالت نوع به توجه بدون ,آنها همه براي هفته اواخر

 نظر به يكسان آموزان دانش همه براي ,مدرسه برنامه مافوق هاي فعاليت صورت در و كنند غلبه خود خستگي
 .ميرسد

 تفاوت اهميت عليرغم كودكان به توجه امكان الجزيره جامعه كل حتي و مدارس در  كافي تجهيزات فقدان دليل به
 مدرسه در كودكان افت به سايكولوژيك مشكالت برخي .ندارد وجود كودكانمان فيزيولوژيك و سايكولوژيك

.انجامد مي



 :مقدمه
  تغييرات با تا شده دنبال اخير سالهاي در كه است آموزشي سيستم اصالح الجزيره كلي تكامل سياست برتر الويت

  .گردد همگام شدن جهاني از حاصل اجتماعي، اقتصادي،،سياسي عميق
  تستو .گردد بازنگري مجددا مدارس ريتم مفهوم ادغام و مدرسه زمان سازماندهي به است ضروري حوزه اين در 

  : كرد درك ميتوان صورت 2 به را مدارس تنظيم و ريتم كرد اظهار
 كه افراد آهنگ و ريتم با رابطه و مدارس هاي فعاليت و استراحت دوره ،تغييرات  محيط وتغييرات با رابطه در

 نوجوانان و كودكان ميان در سايكولوژيك و فيزيولوژيك و فيزيكي هاي پروسه در را اي دوره نوسانات
.هستيم شاهد بالغين و

  .است مدارس و كودكان اهنگ و ريتم سازي هماهنگ هدف
:دارد وجود سبك دو كودكان فكري فعاليت هفتگي و روزانه تغييرات بهتر درك در
رواني بندي زمان-2 و بدن زيستي بندي زمان يا كرونوبيولوژي  -1
 .ميكند ممكن را ذهني فعاليت سايكولوژيك متغيرهاي  ريتم مطالعه دوم مورد كه

 مكانيسم و حيات واقعي ساختار مطالعه به و شد مطرح گذشته قرن 60 دهه اوايل و 50 دهه در كرونوبيولوژي
  .ميكند كنترل دادن روي صورت در را تغييرات كه پرداخت هايي

  مي مطالعه جمعيت يا سازمان سلول،بافت،ساختار، سطح در بيولوژيك هاي پروسه  منظم و اي دوره تغييرات
.شود

.باشد مي خود رفتار در تغييرات مطالعه ,رواني بندي زمان يا سايكولوژي كرونو اهداف
 انها زمان كه كند مي تفاوت اي دوره صورت به حياتي اعمال همه كه داده نشان سبك دو اين در متعدد تحقيقات

  اصلي شاخصه هماهنگ و موزون فعاليت ميدهد نشان گرفته صورت تحقيقات .ميسازد بيني پيش قابل را
 ي ها پديده همه كه معناست اين به كه ميكند رد را هموستاز هاي ايده مطالعات اين .است حيات

 با منطبق هاي محدوده حوزه در را خود تغييرات دارد تمايل بدن ان در كه است اي گونه به بيولوژيك
.كند حفظ زندگي



 :تحقيق سواالت

از مطالعات متعدد در كشور هاي اروپايي سواالتي در خصوص سازگارپذيري انها با سيستم  الجزيره  
نتايج و فوايد ترسيم شده چگونه  . تحقيقات كمي در اين حوزه صورت ميگيرد. مطرح ميگردد

ميتواند در جهت ارتقاي سيستم آموزشي الجزيره كمك كند؟
الگوهاي تغييرات روزانه و هفتگي در توجه و رفتار دانش آموزان ثبت نام كرده در دو طرح  

سازماندهي زمان مدرسه در مدارس ابتدايي چگونه است؟
تكامل مدت ميانگين خواب شبانه طي هفته چقدر است؟

فعاليتهاي مافوق دانش آموزان در  دو الگوي سازماندهي زمان مدرسه به چه صورت است؟
ابزار , انتخاب نمونه, نوع تحقيق. براي انجام اين مطالعه ابتدا ضروري است شش پارامتر را تعيين كنيم

تحليل اماري داده ها و محدوديتهاي روش شناسي اين , جمع اوري داده , و تكنيك هاي ارزيابي
.تحقيق



  :تحقيق نوع
 سازماندهي ارزيابي زمان در كه تستو شناسي روش اساس بر است توصيفي مطالعه يك ,مطالعه اين

 روانشناسي سازماندهي اصول ارزيابي تحقيق اين .است كرده تنظيم را آن فرانسه در مدارس زمان
 كنترل هاي گروه به كه دارد تفاوت آزمايشي مطالعات با اين .كند مي مطرح الجزيره مدارس در را
.است نادر دليل دو به  سايكولوژيك بندي زمان ارزيابي .دارد اشاره ازمايشات ديگر و

.مشكل خنثي بودن يادگيري به همراه تستهاي مكرر مطرح ميگردد, در سطح روش شناسي
.ثانيا در سطح اخالقي مدرسه نميتواند به ازمايشگاه تبديل گردد



 :انتخاب نمونه
:موضوعات اين تحقيق بر اساس چند مالك انتخاب شده اند

: تعطيالت يـك روزه و دو روزه  , براي مثال, شامل ضمايم و ابزار هر يك از دو الگوي سازماندهي زمان مدرسه
رواني وسطح اجتماعي در اين دو الگـوي سـازماندهي   , كه هدف اين تحقيق مقايسه زمان بندي زيستي

مدرسه انتخابي در منطقه شهري واقع بودنـد و جمعيـت مشـابهي داشـتند و دانـش       5.مدارس مي باشد
.روز در هفته به مدرسه مي رفتند اما توزيع روزانه  ساعتها متفاوت بود 6آموزان يك سن داشتند و 

با ملزومات زير بنايي خاص و نظارت كافي منطبق بود ) مدارس الجزيره(انتخاب طرح سازماندهي زمان مدرسه 
.

بعـد از   3تـا  1صبح و 11:30تا  8در همه دانش آموزان يك مدرسه مشابه است؛ مثال : مدت تعطيالت يك روزه
ظهر

روز اول هفته اولين تعطيالت اسـت و  2جدول زمان بندي در هر جلسه تفاوت دارد و : مدت تعطيالت مضاعف 
بار در هفتـه دانـش   2. اين ترتيب بر عكس مي گردد. عصر كالس دارند 5تا  1و  12تا 10درجلسه دوم 

صبح دوشنبه يا عصر پنج شنبه كه براي جلسه اول است و عصر دوشنبه .آموزان نصف روز كالس دارند
.و صبح پنجشنبه براي جلسه دوم است

:نمونه 
دانـش آمـوز در تعطـيالت دو روزه و     38شـامل  .دانـش آمـوز اسـت     189نمونه اين تحقيق درمجموع شامل 

.دانش آموز در تعطيالت يك روزهه151
.ماه براي دو طرح سازماندهي زمان مدرسه مطرح شد7سال و 12سن ميانگين 

گروه تصادفي طبق مدارس تفكيك مـي گـردد و طرحهـاي سـازماندهي زمـان       4گروههاي مستقل و معادل به 
است و ليست افـراد بـه صـورت تصـادفي      4تقسيم بر  189مدارس به كل نمونه تفكيك مي گردد كه 

.ليست شده كه توسط معلم ارسال شده است



:ابزار و تكنيك ها

.تكنيك در اين تحقيق مد نظر قرار گرفت 4فاكتور و 4
تست  4سطوح توجه و عملكرد رواني و احتمال نوسانات هفتگي و روزانه به كمك تستي كه شامل )1

.پياپي است
رفتار در كالس درس به كمك چك ليست مشاهده بررسي شد كه بين مدارس مقايسه هايي در طي روز )2

.دقيقه استراحت و مشاهدات ديگر10انجام مي داد با توالي 
رفتارهاي مشاهده شده شاخص كناره گيري را از موقعيت مدرسه مطرح مي كند و شامل شاخص هايي   

.تحريك پذيري كم و فعاليت زياد هستند
خميازه كشيدن و چرت روزانه و اخمو و چشمان متعجب: شاخص تحرك كم

عدم استراحت و جابجايي غيرقابل انتظار و فقدان واكنش به استرس: شاخص فعاليت زياد
فاكتور خواب به كمك پرسشنامه داده شده به والدين مطالعه شد كه زمان خواب و بيداري طي شب در  ) 3

.ساله بررسي شد11كودك 
.ساله در كالس ارزيابي شد 12و 11فعاليتهاي فوق برنامه به كمك پرسشنامه دانش آموزان ) 4



:نتايج
.اين مطالعه طراحي شده تا دو الگوي سازماندهي زمان مدرسه را در الجزيره مقايسه  كند

پيشنهادي را روي فاكتورهاي فيزيولوژيك و سايكو لوژيك در دانـش   -نتايج حاصله در اين تحقيق تاثيرطرح تحميلي
طرح دو نوع  عكس العمـل در ميـان دانـش امـوزان     2در مقايسه توجه روزانه در . آموزان الجزيره مطرح مي كند

اين تفاوت نشان مي دهد طرح تعطيالت مضاعف از نظر ريتم بيولوژيك . تعطيلي مشاهده شد 2ثبت نام كرده در 
تائيد مي , اين تفاوت بارز است كه. بچه ها بيشتر مورد احترام و پذيرش بود چراكه نمايه مرسوم و قديمي داشت

.كند در فرضيه اول عملكرد توجه طبق طرح سازمان دهي زمان مدرسه تفاوت دارد
امتيازات در يـك   ;طرح تعطيالت  2در خصوص نمايه تغييرات هفتگي توجه در ميان دانش آموزان ثبت نام كرده در 

روز دوم هفته . شنبه روزي با عملكرد ضعيف بود, اما در هر دو طرح. شكل سازماندهي با ديگري تفاوت داشت
نتايج خوبي براي دانش آموزان با دو روز تعطيلي داشت و روز چهارم باالترين عملكرد را در دانـش آمـوزان بـا    

.طرح بارز نيست 2تفاوت بين . اثر منفي تعطيالت در هر دو طرح حساس است . يك روز تعطيلي مطرح كرد
در دانـش  . به شـكل سـازماندهي زمـان مدرسـه متكـي نيسـت      , تغييرات هفتگي توجه. فرضيه دوم مورد قبول نيست
روزه بودند از نتايج حاصله از تستهاي سايكو متريك مشخص است كه به صورت 2آموزاني كه در نوع تعطيالت 

.روزانه يا هفتگي بهتر تطابق مي يابند
كـه  ..... مشخصـات مشـابه هفتـه قـديمي    . منحني كالسيك روزانه تطابق مثبت كودكان را در اين طرح مطرح مي كنـد 

نتايج ضعيف در روز اول هفته و روز باز تواني .تحقيقات تستو را مطرح كرده به صورت هفتگي هم مشهود است
رفتارهـاي مشـهود ميـان دانـش     . ديده شد و نتايج خوب در روزهاي چهارشنبه و سه شنبه ديـده شـد  ) يكشنبه(

پاياني روز نشان ميدهد و كمترين  4/1را  در ) بي قراري(آموزان در گروه تعطيالت دو روزه رفتار با هيجان زياد 
اگر چه نمايه رفتار غيرتحريكي ميانگين ثابت تري را در كل طول .صبح نشان مي دهد 8-10هيجان را در ساعت 
در سمت مخالف رفتار ميان دانش آموزان در نوع تعطيالت يك روزه هيجان بيشتري را طـي  . روز نشان مي دهد

.صبح نشان مي دهد 10-12يك چهارم اول و آخر روز با افت در 
الگوي مشابهي براي رفتار غير تحريك كننده مشاهده مي شود كه با ميانگين كمتري در اواسط طول روز آغاز و خاتمه 

.مي يابد



1نتايج ادامه

اين رفتارها در مقايسه با رفتارهاي غيرتحريك آميز طي ارزيابي هفتهگي  دانـش آمـوزان   , در خصوص آشفتگي هفتگي
روز اول  2نمايه آشـفتگي رفتـاري و هيجـان افـزايش بـارز در      . روزه خيلي مهم است2ثبت نام كرده در تعطيالت 

ميانگين كم , ارزيابي سه شنبه و چهارشنبه, روز آخر 2در .در يكشنبه بارز بود, با اوج دوشنبه و كاهش جزيي, هفته
. را ثبت كردند

نمايه رفتار غيرتحريك آميز ميانگين متفاوت هر روز را دركل هفته مطرح مي كند و ميـانگين رفتـار مشـاهده    , در مقابل
بيشترين رفتـار  , چهارشنبه. شده در شنبه باالتر بود و يك شنبه افت كرده و تاسه شنبه به پائين ترين سطح مي رسد

.ميانگين غير تحريكي را نشان مي دهد
رفتارهاي هيجاني و تحريك كننده در مقايسه با غيرآن طي ارزيابي هفتگي دانش آموزان در تعطيالت يك روزه اهميـت  

روز اول هفته نوساناتي را نشان مي دهد به خصوص دوشنبه افزايش و يكشـنبه   2نمايه اين رفتار ميانگين در . دارد
.افت پيدا مي كند

. سه شنبه افزايش و چهارشنبه كاهش. سه شنبه و چهارشنبه تغيير مشابه را نشان دادند, روز آخر ارزيابي 2
نمايه غيرتحريك كننده ميانگين مشابه را در هر روز هفته مطرح مي كند و رفتار ميانگين در يكشنبه باالتر از شنبه اسـت  

تفاوت بارزي بين شاخص هـاي ميـانگين روزانـه    .سه شنبه كاهش و چهارشنبه پائين ترين سطح را مطرح مي كند.
تحرك و كناره گيري در موقعيت اموزشي تعطيالت دو روزه ديده مي شود و فرضيه سوم بيان مي كند كه تغييـرات  
.رفتاري روزانه در كالس درس برحسب نوع سازماندهي زمان مدرسه تفاوت دارد

روزه در مقايسه با يك روزه نتيجه مـي گيـريم دانـش آمـوزان در     2درخصوص شاخص ميانگين روزانه تعداد تعطيالت 
.روزه با موقعيت در طول روز مدرسه بهتر تطابق مي يابند2تعطيالت 

در هفته تفاوت بارزي بين شاص هاي ميانگين هفتگي ترك و كناره گيري در موقعيـت آمـوزش در دو نـوع تعطـيالت     
مي رساند كه مـي گويـد رفتارهـاي هفتگـي و تغييـرآن در كـالس درس بـه نـوع         4وجود دارد كه ما را به فرضيه 

در تعطيالت دو روزه در مقايسه با يك روزه نتيجه مي گيريم در تعطيالت يك .سازماندهي زمان مدرسه متكي است
ميزان زياد . منحني خواب شبانه در هر طرح تفاوت دارد. بهتر با موقعيت تطابق يافتند, روزه دانش آموزان طي هفته

.خواب كه فراتر از حد ميانگين بوده توسط تحقيقات تستو حاصل شده است
 که به خاطر بار  ھفتگی و روزانه و حضور پيوسته درھفته , کودکان با خستگی ثابت در کل ھفته مدرسه مشاھده شدند

. است



2ادامه نتايج
ايـن بـه كـاهش زمـان     . افت در اواسط هفته به كودكان دو طرح اجازه نمي دهد خستگي فيزيكي خود را جبران كنند. 

كودكـان دو  . جبران كمبود خواب طي هفته در تعطيالت آخر هفته صـورت مـي گيـرد   .خواب آنها كمك مي كند 
تفـاوت در نمايـه مـدت خـواب     . طرح از استراحت استفاده كرده و مدت خواب شبانه خود را افزايش مي دهنـد 

طرح بارز است كه اين فرضيه را تقويت مي كند كه مدت متغير ميانگين خواب شبانه طي هفتـه بـه    2ميانگين در 
.طرح سازماندهي زمان مدرسه متكي است

دسـته   2كودكـان در هـر    . شباهتهايي را نشان مـي دهـد  , نتايج فعاليتهاي فوق برنامه در دو نوع تعطيالت هر دو طرح
.فعاليتهاي آموزشي را درون مدرسه داشته اند
طرح  2خالُ حاصله بدليل فقر و كمبود فعاليتهاي پيشنهادي جامعه و انجمن الجزيره و مدرسه باعث شد كودكان در هر 

طرح زياد تلويزيون نگاه مي كردند و از كار بران عمـده آن در   2درحوزه مشابه كودكان در هر . بيشتر خسته شوند
در , در خصوص نتايج و شباهتهاي بين زندگي و مدرسـه ي كودكـان  . طي روز درسي يا روز بدون درس بوده اند

طرح فرضيه ششم را رد مي كنيم كه طبق آن فعاليتهاي فوق برنامه بـر اسـاس طـرح سـازماندهي زمـان مدرسـه       2
. فقدان فعاليتهاي فوق برنامه در مدرسه تماس با مدرسه مدرسه الجزيره اي را سخت تـر مـي كنـد   .متفاوت است 

طـرح در كارشـان نشـان مـي دهـد و       2اين عدم موفقيت كودكـان را در  , رواني–نتايج ضعيفي در تست تكنيكي 
درنهايت و به عنوان نتيجه كلي عملكرد روزانه و . اختالل و وقفه هاي مدت خواب شبانه آنها را مشخص مي كند

.روزه ثبت نام كردند با موقعيت مدرسه بهتر تطابق يافتند 2هفتگي كودكاني كه در تعطيالت 
بيـداري كـودك دچـار اخـتالل     –در هر دو طرح سازماندهي زمان بدون توجه به زمان ورود به مدرسـه ريـتم خـواب    

اگر چـه اثـر اسـتراحت    . بيش از حد ميانگين كه تحقيقات تستو نشان داده بود مي خوابيدند, طرح 2كودكان .نشد
تعطيالت آخر هفتـه خسـتگي را در   . روزه مفيد نبود 2ميان روز طي هفته مدرسه براي دانش آموزان در تعطيالت 

روش 2در خصوص فعاليتهـاي فـوق برنامـه شـباهت هـايي بـين       . طرح جبران مي كند 2پايان هفته براي كودكان 
فقدان زير بناي آموزشي مناسب در مدرسه و جامعه الجزيره . پيشنهادي و تحميلي بر كودكان الجزيره مشاهده شد

در عـوض در عـدم   . مانع پيشرفت كودك و توجه و احترام به ريتم سايكو لوژيك و فيزيولوژيك وي مـي گـردد  
. تعادل سايكولوژيك دخيل است و به افت و عدم موفقيت در مدرسه مي انجامد

به نظر ميرسد كـار در كشـورهاي مختلـف اروپـايي در مدرسـه و كـاربرد پـذيري آن در سيسـتم         , در پايان اين تحقيق
ارتقـاي عملكـرد سيسـتم آموزشـي الجزيـره ضـرورتاً بـه ريـتم بيولوژيـك و          . پاسخ مـي دهـد  , آموزشي الجزيره

سايكولوژيك كودكان الجزيره احترام مي گذارد و بهترين برنامـه هـا را بـا توجـه بـه ملزومـات سـايكولوژيك و        
در محـيط  ) زمـان بنـدي روانـي   ( ضروري است كه تحقيقات كرونوسايكو لوژيك . فيزيولوژيك آنها ارائه مي كند

الجزيره يكسان گردد تا سياست آموزشي را ارائه كند كه مي توانـد ميـزان افـت را در سيسـتم آموزشـي الجزيـره       
.كاهش دهد
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