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مدرسه

یکشنبه  31 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره 1796

رئيس دانشگاه فرهنگيان با اعالم اين که اول مهر ۲۰ هزار معلم تازه نفس فارغ التحصيل دانشگاه وارد مدارس می شوند، گفت:   
«برای آزمون استخدامی جديد دولت نيز سهميه حدود ۱۸ هزار نفری داريم.» به گزارش ايسنا، حسين خنيفر با اشاره به برگزاری 
آزمون جامع تحت عنوان آزمون اصلح برای مهارت آموزانی که در آزمون اســتخدامی سال های گذشته پذيرفته شده و دوره 
يک ساله مهارت آموزی معلمی را در دانشگاه گذرانده اند، گفت: «آزمون اصلح در ابتدای شهريور ماه برگزار و نتايج قبول شدگان 

قطعی اخيرا اعالم شد.»  

ورود 20 هزار 
معلم تازه نفس 

به مدارس

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.

شــهروند| چشــم هاى پف کــرده و خواب آلود، 
دســت هایى که هرازگاهى زیر چانــه مى روند تا کمى 
چشم ها آرام بگیرند، خمیازه هاى پشت  هم و ... و صداى 
معلمى که مى گوید: «برو بیرون یه آبى به سر و صورتت 
بزن.» این صحنه اى آشناست براى خیلى ها؛ چه آنهایى 
که دهه 40-50 به مدرسه رفته اند، چه دهه شصتى ها 
و هفتادى ها و چه آنهایى که قرار اســت امســال روى 
نیمکت ها و روبه روى تخته سیاه بنشینند و سعى کنند 
چشم هاى شــان را باز نگه  دارند و همه حواس شــان را 

بدهند به آن چه روى تخته نوشته مى شود.
شهریور که به روزهاى پایانى اش نزدیک مى شود، ترس 
ماندن پشت درهاى مدرسه شــروع مى شود؛ دغدغه اى 
مشترك میان والدین و دانش آموزان. «بیدار شو، دیر شد» 
جمله آشــنایى که خبر از همین دغدغه دارد؛ دغدغه اى 
که چندى پیش در نامه یک دانش آموز مقطع ابتدایى به 
رئیس جمهورى علنى تر شد تا شاید راه  چاره اى براى آن 
پیدا شود؛ نامه اى پر از گالیه از ساعت شروع کالس هاى 
مدرســه: «براى رســیدن به برنامه صبحــگاه و کالس 
اول صبح، باید ســاعت 5 یا 6 صبح بیدار شــوم چراکه 
در غیر این صــورت در ترافیک مى مانــم.» تاثیرگذارى 
این نامــه تا جایى بود که رئیس جمهورى به مســئوالن 
آموزش وپرورش دستور رســیدگى داد تا دوباره بهانه اى 
باشد براى گرم شــدن بازار گفتن از تغییر ساعت شروع 
کار مدارس و ترافیک هاى جانکاه مهرماه در شــهرهاى 
بزرگ. حاال بعضى کارشناسان آموزشى از ضرورت تغییر 
ساعت شــروع کالس هاى درس مى گویند و تأثیر آن بر 
کارایى دانش آموزان. آنها پاى تحقیقات علمى و تجربیات 
جوامع دیگر را براى کاستن از حجم باالى ترافیک به میان 
مى آورند تا شاید امسال دانش آموزان دوره ابتدایى کالس 
درس را کمى دیرتر از سال هاى پیش شروع کنند. مخالفان 
البته بهانه اولیاى کارمند را به میان مى آورند. با تمام این 
صحبت ها، دســتور رئیس جمهورى براى رسیدگى تا به 
امروز چاره ســاز نبوده و حتى رضوان حکیم زاده، معاون 
آموزش ابتدایى وزارت آموزش وپرورش با اعالم این خبر 
که «در حال حاضر برنامه اى براى تغییر ساعت تدریس در 
مدارس ابتدایى نداریم» آب پاکى را روى دست طرفداران 
این تغییر ریخت تا امید به تغییر ساعت کار کالس هاى 

دوره ابتدایى براى امسال از بین برود.
اولیا، آلودگى هوا و ...

«بر اساس نتایج بررسى مرکز پژوهش هاى مجلس، 
تغییر ساعت کار مدارس بر دانش آموزان مقطع ابتدایى 
بیشــترین تأثیر منفى را دارد.» خبرى که اواسط دهه 
80 توسط علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون 
آموزش  و  تحقیقات مجلس رســانه اى شــد. عباسپور 
تهرانی فرد در کنار مزایاى تغییر ساعت، معایبى را هم 
عنوان کرده بود: «تغییر ســاعت کار مــدارس، باعث 
هماهنگی در شــروع کار مدارس و کار والدین شده که 
معضلی براي خانواده ها شده است، ضمن این که از نظر 
کادر آموزشی، خستگی معلمان و دیر رسیدن آنها نیز 
معایبی است که در این تغییر ساعت وجود دارد.» او در 
ادامه اعالم کرده بــود: «در جمع بندي این گزارش، این 
کار مورد تأیید قرار نگرفته و بــه نفع آموزش وپرورش 

ارزیابی نشده است.»
ساعت آغاز کار مدارس در تهران و شهرستان ها مانند 
ســال هاى قبل از 7:30 تا 7:45 صبح است. در دوره اى 
آلودگى هوا و چالش هاى مربوط به آن و بحث ها در مورد 
یافتن راهکارهایى براى کاهش آن، پاى تغییر ساعت کار 
مدارس را به میان آورد تا جایى که علیرضا کمرئى، مدیر 
کل آموزش و پرورش شهر تهران گفته بود که «تغییر در 

ساعت شــروع کار مدارس بحث مهمى است؛ این که یا 
زودتر شروع شود یا دیرتر و تداخلى با سایر فعالیت هاى 
سطح شــهر نداشــته باشــد، ضمن این که با توزیع بار 
ترافیکى از آلودگى هوا هم جلوگیرى مى شود که این نگاه 
کارشناسان حوزه ترافیک، محیط  زیست و راهنمایى و 
رانندگى را مى طلبد. در حال حاضر، ساعت 7:30 فعالیت 
مدارس شروع مى شــود و با یک نگاه کارشناسى، تغییر 
این ساعت با توجه به این که معلمان از سرویس استفاده 
مى کنند، بخشــى از دانش آموزان اولیاى شاغل  دارند و 
سپردن آنها به مدارس نیازمند هماهنگ شدن این رویه با 
ساعت اشتغال معلمان است، دشوار است.» کمرئى در آن 
زمان راهکارهاى دیگر کاهش آلودگى را موثرتر از تغییر 
ساعت کار مدارس دانســته بود:   «اعتقاد داریم با توجه 
به این که 15درصد مدارس تهران در نوبت عصر فعالیت 
مى کنند، شاید شروع دیرهنگام کار مدارس به مدارس 
نوبت دوم لطمه وارد کند و به همین دلیل به  نظر مى رسد 
تغییر سایر متغیرهاى تاثیرگذار در ترافیک، مطلوب تر 
است نسبت به آن چه درخصوص آموزش وپرورش مطرح 
شده است.» البته دو ســال پیش، محمد بطحایى، وزیر 
وقت آموزش وپرورش هم درباره تغییر ساعت کار مدارس 
با در نظر گرفتن فاکتور اقلیم دستورالعملى را ابالغ کرده 
بود مبنى بر این که «استان هایى که در مناطق گرمسیرى 
کشور واقع شده اند، اجازه دارند زودتر از 7صبح فعالیت 
مدارس را آغاز کنند و ظهر زودتر تعطیل شوند. در مناطق 
سردسیر مســئوالن و مدیران مدارس این اجازه را دارند 
که دیرتر اقدام به شروع فعالیت کنند. دانش آموزان این 
مناطق مى توانند با چند ســاعت تأخیر فعالیت علمى 
خود را آغاز کنند و از ساعات ظهرگاهى بیشتر در کالس 

بمانند.» 
هیچ وقت به این ساعت عادت نمى کنیم

«از زنگ دوم باطرى ام شارژ مى شود.» «الیکا» امسال 
دانش آموز کالس چهارم اســت و هنوز بعد از سه سال 
مدرسه رفتن به صبح زود بیدار شدن، عادت نکرده است. 
«زنگ اول چیزى از درس نمى فهمم چون هم گرسنه ام 
هم خواب آلود. صبح زود میل به خوردن صبحانه ندارم 
براى همین زنگ اول همیشه گرسنه و کالفه ام.» او هر 
روز باید ساعت 6:30 بیدار شود. «مدرسه ام کمى دورتر 
از خانه مان است و مسیر همیشه ترافیک؛ براى همین 
مجبورم زودتر از خانه بیرون بزنم تا هم من به مدرسه ام 
برسم هم مادرم به سر کارش.» «آرمیس» کالس سوم 
است و از بى خوابى صبح عاجز. «هر روز با پدرم مى روم 
مدرسه. از دم خانه تا مدرســه در ماشین مى خوابم. به 
 نظرم هیچ وقت به این ساعت مدرسه رفتن عادت نکنم.» 
«آرمیس» عاشق ترافیک است؛ «روزهایى که ترافیک 

زیاد است کمى بیشتر در ماشین مى خوابم.»  
«هفته اول مهر کمى ســخت اســت تا خودمان را با 
شرایط وفق دهیم. بعد از آن کار کمى راحت تر مى شود.» 

«آراد» جزو دانش آموزان ســحرخیز است و مشکلى با 
صبح بیدار شدن ندارد و حتى تابستان ها دیرتر از ساعت 
هشــت روزش را شروع نمى کند. «تابســتان ها برنامه  
فشــرده اى دارم براى همین صبح ها زود بیدار مى شوم 
تا به تمام کالس هایى که مادرم در نظر گرفته برسم.» 
«آراد» امسال کالس چهارمى مى شود. «براى من مهر 
و تابستان فرقى ندارد، چون همیشــه در حال کالس 

رفتن هستم.» اما «آرمیس» خاطره اى از کالس اولش 
دارد؛ خاطــره اى که هنوز هم با یــادآورى اش خجالت 
مى کشد. «اول ابتدایى بودم که سر کالس خوابم برده 
بود. وقتى معلمم بیدارم کرد خیلى خجالت کشــیدم 
و تا مدت ها نمى توانســتم بــه روى معلمم نگاه کنم.» 
«آرمیس» و برادرش دو ســال با هم فاصله سنى دارند. 
«برادرم کالس پنجم است. یک هفته او صبحى است و 
من بعدازظهرى و هفته بعد جابه جا مى شویم. بیشترین 
عذاب را مادرم مى کشد چون همیشه باید صبح زود بیدار 
شود.» اما «آراز» که اول متوسطه است از تجربه پدرش 
استفاده مى کند تا سر کالس خواب آلود نباشد: «پدرم 
وقتى دانش آموز بوده صبح خیلــى زود از خانه بیرون 
مى زده چون در روستایشان مدرسه نبوده براى همین 
همیشــه با آب ســرد صورتش را مى شسته تا خوابش 
بپرد. من هم همیشــه همین کار را مى کنم ولى سوالم 
از آموزش وپرورش این است چه مى شود دانش آموزان 

ابتدایى کمى دیرتر سر کالس بروند؟» 
واهمه دیر رسیدن به مدرسه

خاطره اى همیشگى 
 عاطفه کیانى نژاد، روانشــناس کودك در گفت وگو با 
«شهروند» از تاثیر مثبت یک ســاعت دیر شروع شدن 
کالس هاى درس مى گوید: «خاطره واهمه دیر رسیدن 
به مدرسه و کسل بودن سر کالس هاى صبح را اغلب ما 
به خاطر داریم؛ خاطراتى که خیلى هم خوشــایندمان 
نیستند. الزام حضور در مدرسه آن هم رأس ساعت 7:30 
مى تواند براى دوره دبیرســتان وجود داشته باشد، چون 
به مرور دانش آموزان با پذیرش مسئولیت هاى اجتماعى 
آشنا مى شوند، اما در دوره ابتدایى این الزام با کمى تخفیف 
مى تواند از ســاعت 9صبح باشــد، تا در ادامه از دلزدگى 

دانش آموزان نسبت به فضاى مدرسه در امان باشیم.»  
کیانى نژاد بر این باور است که خواب کافى بر یادگیرى و 
کارایى دانش آموزان تاثیر مثبت مى گذارد: «دانش آموزى 
که خواب کافى ندارد، متاسفانه نمى تواند طى روز تمرکز 
کافى روى مطالب و دروســى که ارایه مى شود، داشته 
باشــد. یکى از مشکالت شــایعى که درحال حاضر در 
مدارس شاهد آن هستیم، کمبود تمرکز دانش آموزان 
است، البته بخشــى از این  تمرکز نداشــتن به مسائل 
بیولوژیکى بچه ها و بخشى از آن هم به سیستم خواب و 

تغذیه بچه ها برمى گردد که قابل تامل است.»   
این روانشناس ادامه مى دهد: «یکى از الزامات مدارس 
تمرکز بر مطالب ارایه شده است، درحالى که این خواسته 
براى دانش آموز خواب آلود خیلى عملى نیســت. به یاد 
داشته باشیم خواب آلودگى و بى حوصلگى دانش آموز را 
پرخاشگر مى کند. یکى از دالیل بدرفتارى دانش آموزان 
با یکدیگــر و رعایت نکردن قوانیــن به همین موضوع 
برمى گردد.» کیانى نژاد دیر شروع شدن ساعات مدرسه 
را تاثیرگذار مى داند: «کمى دیر شروع شــدن ســاعت 
کار مدارس بى شک بسیارى از این مشکالت را مرتفع 
مى کند و تنها مشکل موجود در این راهکار چالشى است 
که اولیاى شاغل با آن روبه رو مى شوند که آن هم به نوبه 
خود راهکارهاى اساســى دارد، راهکارهایى که جوامع 

موفق در این زمینه از آنها بهره برده اند.» 

چرا بچه ها مجبورند این قدر زود به مدرسه بروند؟ این کار تاثیرى در آموزش دارد 
یا یک رسم قدیمى است؟ موافقان و مخالفان چه مى گویند؟

خواب مهم تر است یا درس؟

مهر، فوریه و سپتامبر
مهر، ماه شروع  سال تحصیلى جدید براى دانش آموزان ایرانى است و از 
اواخر شهریور شور و هیجان تدارك مقدماتى آن در گوشه وکنار شهر به چشم 
مى خورد؛ دانش آموزانى که سرگرم خرید لوازم التحریر ند و با وسواس خاصى 
آنها را انتخاب مى کنند و به راحتى مى شود رد دلشوره هاى شیرین معلم و 
هم کالسى هاى جدید را در چهره آنها دید. این شوروشوق را در دانش آموزان 
برزیلى هم مى توان در اوایل فوریه دید، درحالى که دانش آموزان روســى و 
مکزیکى این تجربه را در ماه سپتامبر دارند؛ تفاوت هایى که حتى مى توان 
آن را در ساعات شــروع کار مدارس هم دید، به طورى که در آمریکا و کانادا 
مدارس ابتدایى کارشان از ساعت 8:30 صبح تا 3 یا 3:30 بعدازظهر است، 

رویه اى که مدارس ژاپن هم آن را دنبال مى کنند. مدارس ابتدایى اسپانیا، 
فرانسه و استرالیا کارشان را از ساعت 9 شــروع مى کنند تا دانش آموزان 
ابتدایى فرصت استراحت بیشترى داشته باشند. مدارس ابتدایى اسپانیا 
صبح ها از 9 تا 12:30 و بعدازظهرها از ساعت 3:30 تا 17 کار مى کنند، البته 
براى کمک به والدین شــاغل مدارس از 7صبح پذیراى دانش آموزانند. در 
میان دانش آموزان کشورهاى مختلف فنالندى ها وضع بهترى دارند، چون 
اولین کالس درس کارش را ســاعت 9 تا 9:45 شروع مى کند و این درحالى 
است که دانش آموزان چین و برزیل مجبورند ساعت 7:30سر کالس حاضر 

باشند.

هنوز در دستورکار نیست!
مســعود ثقفى، ســخنگوى وزارت آموزش وپــرورش در گفت وگو با «شــهروند» در مــورد چرایى 
عملى نشدن تغییر ســاعت شــروع کالس  هاى درس دوره ابتدایى مى گوید و بر این باور است که تا این 
موضوع در دستورکار شــورایعالى آموزش وپرورش قرار نگیرد، با اجرایى شدن فاصله معنادارى خواهد 

داشت. 
  سال هاست در مورد تغییر ساعت شــروع کالس هاى دوره ابتدایى بحث مى شود، اما تا 
امروز شــاهد این تغییر نبوده ایم و حتى معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش وپرورش از 

نبود چنین برنامه اى خبر داده است. 
مواردى از این دست نیازمند اجرایى شدن قوانینى است که از سوى شورایعالى آموزش وپرورش مدون 
و مصوب مى شــوند. اگر این شورا به این نتیجه برســد که باید تغییرى صورت بگیرد، رأیى صادر شده و 
برمبناى آن تغییراتى در ســاعات شروع مدارس خواهیم داشــت، این درحالى است که تاکنون چنین 

موضوعى در شورایعالى آموزش وپرورش مطرح و مصوب نشده است.   
  دوره ابتدایى از اهمیت باالیى برخوردار است و اغلب دانش آموزان این دوره با صبح زود 
بیدارشدن مشکل دارند و کارشناسان و صاحب نظران هم بر اهمیت توجه به این دوره سخن 
بســیار گفته اند، با این تفاســیر چنین موضوع و راهکارهاى برون رفت از آن قرار است در 

سیاستگذارى هاى آموزش وپرورش جایى داشته باشد یا خیر؟
واقعیتى که نمى توان از نظر دور داشــت این است که یک سرى از مســائل نیازمند کار و بررسى هاى 
کارشناسى بیشتر و دقیق ترى هستند و تنها با استناد به صحبت هاى گروهى از دانش آموزان، معلمان و 
حتى متخصصان نمى توان براى جمعیت بزرگ دانش آموزى تصمیم گیرى کرد. چنین مباحثى نیازمند 
کار کارشناسى و بررســى هاى دقیق و عمیقى است. تغییر ساعت مدارس هنوز در دستورکار شورایعالى 

آموز ش وپرورش قرار نگرفته  است.   
  استارت این تحقیق و کارهاى کارشناسى زده شده است؟

این احتمال وجود دارد که یک ســرى بررســى ها در باب این موضوع صورت گرفته باشد، اما تاکنون 
منجر به تشکیل جلسه و رأى گیرى نشــده تا برمبناى آن در دستورکار شورایعالى قرار بگیرد. اگر روزى 
در دســتور کار قرار بگیرد، قبل از هر تصمیم گیرى نظر تمامى کارشناســان و افرادى که در این زمینه 
تبحر دارند، اخذ مى شود و تجربیات بین المللى رصد شده و درنهایت براى آن تصمیمى گرفته مى شود، 

این گونه نیست که سلیقه اى رفتار شود. 

سهم کم دانش آموزان خواب آلود از یادگیرى
محمدرضا نیک نژاد، آموزگار| چندسالى است موضوع دیرتر آغاز شدن مدارس در محافل آموزشى-پژوهشى 
جهان مطرح است. گرچه این پژوهش ها براى همه مدرسه ها و گروه هاى سنى به نتیجه هاى قطعى نرسیده، اما برآوردها 
آنچنان بوده که بعضى کشورها و دولت هاى منطقه اى دیرتر آغازشدن مدرسه ها را شروع کرده اند یا در حال آغازش 
هستند.  براى نمونه در نوشتارى که یک معلم ریاضى به نام کلى دى (Kelly Day) درباره آموزش وپرورش فنالند 
-به عنوان یکى از کامیاب ترین ساختارهاى آموزشى جهان- نوشته است، مى خوانیم: «دانش آموزان معموال مدرسه را 
بین 9 تا 45: 9 آغاز مى کنند. درواقع هلسینکى در نظر دارد قانونى بگذارد که هیچ مدرسه اى نتواند پیش از 9 صبح آغاز 
به کار کند. پژوهش ها نشان داده نوجوانان صبح ها نیازمند خوابى باکیفیت هستند... .»اهمیت این مسأله تا جایى است 
که از نظر پزشکى هم بر دیرتر شروع شدن زمان شروع کار مدارس تاکید شده تا جایى که تحقیقات راسل فوستر، استاد 
عصب شناس دانشگاه آکسفورد به این نتیجه رسیده که درس هاى دشوارتر باید بعدازظهرها برگزار شوند، چراکه ساعت 
زیستى، هنگامى که به سال هاى نوجوانى مى رسند، چه بسا دستخوش دگرگونى شود، یعنى این که آنها مى خواهند 
دیرتر از خواب بیدار شوند، نه به خاطر تنبلى بلکه از نظر بیولوژیک این گونه برنامه ریزى شده اند، البته این موضوع در 
مورد دانش آموزان دوره ابتدایى هم صدق مى کند، البته با کمى جست وجوى بیشتر در فضاى مجازى به پژوهش ها و 
نوشتارهاى انگلیسى فراوانى در این زمینه برمى خوریم و همین فراوانى نشان مى دهد جهان در این زمینه در پى یک 
تغییر دیدگاه تاثیرگذار است. اما از چنین پژوهش ها و تجربه هاى جهانى که بگذریم، تجربه بیش از دودهه اى نگارنده در 
آموزگارى دوره دبیرستان هم نشان مى دهد نوجوانان نیازمند خواب صبحگاهى بیشترى هستند. کمتر روزى بوده که 
در آغاز کالس هاى اول صبح با چند دانش آموز کرخت با چشمان قرمز و خواب آلود روبه رو نشده ام؛ دانش آموزانى که با 
چندبار نشستن و برخاستن یا آبى به سر و صورت زدن، به شکل موقت و به  ظاهر، به فرآیند آموزش بازگشته اند، اما دوباره 
کرخت و خواب آلود شده اند! گرچه بنابر پژوهش هاى اشاره شده، در دوران بلوغ و همزمان با به هم خوردن نظم در کار 
هرمون ها بسیارى از فعالیت هاى جسمى و ذهنى در نوجوانان دچار نوسان هاى رفتارى مى شود، اما گسترش استفاده 
از ابزارهایى مانند رایانه، تبلت یا گوشى هاى همراه و پرسه زنى هاى همیشگى در فضاى مجازى یا بازى هاى آنالین – 
نه تنها در ایران بلکه در سراســر جهان- این گرفتارى را براى آموزش و یادگیرى بشدت گسترش داده است. از این رو 
به نظر مى رسد دست اندرکاران آموزشى و بیشتر از آن، مسئوالن پژوهشى آموزش وپرورش باید پژوهش هاى ملى در 
این زمینه را آغاز کرده و کنشگران رسانه اى-آموزشى با تاکید بر تجربه هاى ملى و جهانى درهاى گفت وگو در این زمینه 
را بگشایند. وظیفه بنیادین ساختار آموزشى، پرورش شهروندانى است که از آموزش هاى بهینه برخوردار بوده و براى 
زندگى آینده آماده شوند. بى گمان دانش آموزان خواب آلوده در مدرسه و کالس کمترین سهم را از یادگیرى خواهند 

داشت و این گرفتارى باید به شکل بنیادین با تغییر ساعت هاى آموزشى بسامان شود.       

سخنگوی آموزش وپرورش شهر 
تهران در گفت وگو با «شهروند»: 

تاکنون چنين موضوعی در شورايعالی 
آموزش وپرورش مطرح و مصوب نشده 

است

عاطفه کيانی نژاد، روانشناس کودک: 
خواب آلودگی و بی حوصلگی دانش آموز را 
پرخاشگر می کند. يکی از داليل بدرفتاری 
دانش آموزان با يکديگر و رعايت نکردن 

قوانين به همين موضوع برمی گردد


