
مقايسة تقويم تحصيلی و زمان 
آموزش ايران با ساير کشورها

دكتر نيره شاه محمدی

ــعة فرهنگی و  ــش محوری آموزش وپرورش در توس امروزه نق
پيشرفت علمی جوامع واقعيتی انكارناپذير است. برای ايفای مناسب تر 
ــی، نظام آموزش وپرورش  ــتای تحقق اهداف مل اين نقش و در راس
هر کشور جهان از ساختارها، زمان های آموزشی و برنامه های درسی 
معينی بهره می گيرد که اين ها همه بنابر سياست ها، برنامه ها و اهداف 
ــور تعيين می شوند. بی ترديد هدف مشترک همة آن ها  کلی آن کش
ــت که اجزای نظام آموزشی با مبانی روان شناختی، تحوالت  اين اس
اجتماعی و پيشرفت های فرهنگی هم گام شوند و هماهنگی های الزم 
ــی و نيازهای فردی و اجتماعی امروز و آينده  بين برنامه های آموزش

برقرار شود.
ــه است.  يكی از مهم ترين اين تحوالت کاهش روزهای مدرس
کاهش روزهای حضور دانش آموزان در مدرسه به عنوان يك تحول 
ــياری از  ــت و به ارتقا يا کنترل بس ــا در حال اجراس ــی در دني اساس
متغيرهای تأثيرگذار در زندگی دانش آموزان منجر شده است. در اين 
راستا مدارس بايد به نيازهای دانش آموزان، اجتماع و صنعت 

توجه كنند و خود را با آن تطبيق دهند.
همچنين، برای پاسخ گويی به نيازهای متنوع و رو به رشد جامعه 
در حوزه های متفاوت و به ويژه آموزش، برخی کشورها با تغيير الگوی 
ــكالت آموزشی خود برخاسته اند.  زمان بندی آموزش به مقابله با مش
شواهد و اسناد پژوهشی در حيطة آموزش وپرورش نشان می دهند، که 
دانش آموزان هنگامی بيشترين شانس را برای به دست آوردن موفقيت 
و پيشرفت دارند که زمان در خدمت آن ها باشد، نه آنكه آن ها به مدت 
ــند. به بيان ديگر، يافتن شيوه های  طوالنی تری در خدمت زمان باش
بهتر برای کاربرد زمان و يادگيری بايد در رأس تالش های اصالحات 
آموزشی قرار گيرد. مدارس و جوامع دربارة اينكه چگونه از زمان طی 
روزهای تحصيل استفاده شود و اينكه مدارس حاضر چگونه می توانند 
ــال تحصيلی توسعه يافته را بنيان نهند، نيازمند  برنامه های روز و س

تفكر مجدد هستند.

انواع الگوی تقويم تحصيلی
با مرور و بررسی تقويم تحصيلی کشورهای گوناگون می توان دو 

الگوی عمدة تقويم تحصيلی را از هم متمايز ساخت:
الف( تقويم تحصيلی سنتی1

ب( تقويم تحصيلی 12 ماه در سال2

ــوم ترين  ال�ف( تقويم تحصيلی س�نتی: اين تقويم از مرس
ــامان دهی زمان آموزش طی يك سال تحصيلی است.  الگوهای س
ــأ اروپايی دارد و در اغلب کشورهای اروپايی، آسيايی و برخی  منش
ــورهای آمريكايی و آفريقايی به کار گرفته می شود. ويژگی بارز  کش
ــبتاً طوالنی در پايان دورة آموزشی  اين تقويم، تعطيالت فصلی نس
ــتان يا گرم ترين  ــت. اين تعطيالت به طور عمده در فصل تابس اس
ــول نه ماه  ــوزش به طور معم ــرار دارد و دوره آم ــال ق ماه های س

می کشد. طول 

ب( تقويم آموزش 12 ماه در س�ال: معايب و نارسايي هاي 
تقويم سنتي براي پاسخ گويي به  نيازهاي متنوع و رو به رشد جوامع 
در حوز ه هاي متفاوت و به ويژه آموزش، برخي کشورها را بر آن داشت 
تا با تغيير الگوي زمان بندي آموزش به مقابله با مشكالت برخيزند. 
ــواع گوناگوني دارد، اما ويژگي اصلي همة آن ها فراهم  اين روش ان
کردن فرصت آموزش و  يادگيري در تمام ايام سال  است. به عبارت 
ــتاني رايج در تقو يم  ــن تقويم تعطيالت  فصلي يا تابس ــر، در اي ديگ
ــنتي، خرد و  در سراسر سال تحصيلي توزيع می شود. بدين   ترتيب  س
ــي از آن به  ــتاني کاهش مي يابد و بخش طول مدت تعطيالت تابس
تعطيالت بين سال تبديل مي شو د. نتيجة چنين اقدامي تقسيم شدن 
دوره هاي آموزش و  تعطيالت به شكل  متعادل تري طي سال است.

 طبق توضيحات گاندارا و فيش3 ، اين شيو ة استفاده از تقويم 
خود به دو گروه اصلي تقويم تك شعبه و چندشعبه تقسيم مي شود. 

 تجربه هاي جهاني
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 تقويم تك ش�عبه )تك راهه يا يك نوبتي(: روشي است 
ــان  که در آن دانش آموزان با برنامة زماني آموزش و تعطيالت يكس
و مشترک در مدرسه حاضر مي شوند. به عبارت ديگر، دانش آموزان 
ــتند. در اين الگو  ــه تابع تقويم يكساني هس و همة  کارکنان مدرس
ــتان، مدت جدايي  ــدت تعطيالت تابس ــند با کم کردن م می کوش
ــند  دانش آموزان از درس و تحصيل کاهش يابد. همچنين، مي کوش
ــال )ميان دوره ها( فرصتي براي  ــتفاده از تعطيلي هاي بين س با اس
ــود  تا در نتيجة  فعاليت هاي جبراني و تقويتي دانش آموزان فراهم ش

آن موفقيت تحصيلي افزايش پيدا  کند.

 تقويم چندشعبه )چند راهه يا چند نوبتي(: در  اين طرح، 
معلمان و شاگردان به سه، چهار يا پنج گروه تقريباً هم اندازه تقسيم 
ــوند؛ به طوري که هر گروه، جدول زماني خاص خود را دارد و  می ش
طبق همان برنامه در مدرسه حاضر مي شود يا به  تعطيالت مي رود. 
ــه ای داخل مدرسة ديگر را  ــعبه در واقع مفهوم مدرس تقويم چندش
ــود که هميشه  خلق می کند. برنامة گروه ها به گونه ای تنظيم می ش
ــت. در پاره اي از کشورها زماني که تعداد  يك گروه در تعطيالت اس
دانش آموزان از ظرفيت مدارس  فراتر رفت و موضوع هزينه ـ فايده  به 
نگراني  عمده تبديل شد، اين شيوه به اجرا در آمد تا  ظرفيت مدارس 

افزايش يابد و مشكل شلوغي  آن ها حل شود.
با توجه به الگوهاي ذکر شده، الگوي روزشمار تحصيلي در ايران 

از چند جنبه با روزشمار تحصيلي ساير کشورها قابل مقايسه است:

الف( زمان اختصاص يافته به كالس درس 
ــورای عالی آموزش و پرورش« دو مصوبه در ارتباط با زمان  »ش
اختصاص يافته به کالس درس دارد. اولين مصوبه مربوط به جلسة 
ــت که در آن، هر جلسة  ــورای عالی در تاريخ 1347/6/30 اس 39 ش
ــطه 50 دقيقه اعالم  درس در دورة راهنمايی تحصيلی و دورة متوس
شده است. مصوبة جلسة 507 شورا در تاريخ 73/5/13 نيز هر جلسة 

ــاير پايه ها  درس را در پايه های اول و دوم ابتدايی 45 دقيقه و در س
50  دقيقه دانسته است.

ــة درسی در  جدول 1 به ارائة زمان اختصاص يافته به هر جلس
ايران و شش کشور ديگر پرداخته است.

عوامل مؤثر بر زمان آموزش
ــاس مدل كارول، زمان الزم برای يادگيری يك موضوع  براس

درس برای دانش آموزان به پنج عامل زير بستگی دارد:
ــدت زمانی که فرد برای   اس�تعداد و ظرفيت يادگيری: م
ــرايط  يادگيری يك مفهوم با توجه به پيچيدگی های موضوع در ش

مناسب يادگيری آن موضوع نياز دارد.
 توانايی و قابليت فراگيرنده برای فهم موضوعی خاص.

 تمركز بر يك موضوع : زمانی که دانش آموز با ميل و رغبت 
در فعاليت ياددهی و يادگيری مشارکت می کند.

 فرصت های يادگيری: زمان مجاز برای يادگيری.
 ماهيت موضوع يادگيری.

ــان  ــارة  زم ــان درب ــدگان و محقق ــه آموزش دهن ــی ک زمان
ــان يكی از  ــه به آموزش صحبت می کنند، منظورش اختصاص يافت

موارد زير است :
ــت که در مدرسه   زمان مدرس�ه4 : منظور ميزان زمانی اس
ــتر به تعداد روزهای تشكيل مدرسه در يك  ــود و بيش صرف می ش

سال اشاره دارد .
ــر روز به کالس  ــاعتی که ه  س�اعت كالس 5: ميزان س

اختصاص می يابد و شامل وقت ناهار، زنگ تفريح و... نيز می شود.
ــت که   زمان الزم برای هر موضوع درس�ی6  : زمانی اس
برای آموزش يك مادة درسی خاص صرف می شود و به دانش ويژة 

دانش آموزان و مفهوم و مهارت های درسی بستگی دارد.
ــه مفهوم مدت زمانی   زمان درگيرش�دن در فعاليت7 : ب
است که دانش آموزان به موضوع درسی توجه و در فعاليت يادگيری 
شرکت می کنند. اين زمان صرف فعاليت هايی نظير ارتباط اجتماعی 

با ديگران، روياهای روز و رفتارهای ضد اجتماعی نيز می شود.
ــه در طول هر کالس يا   زم�ان مردة آموزش�ی8 : زمانی ک
ساعت درسی، هيچ کاری در آن انجام نمی شود. زمانی که معلم به هر 
دليلی در مديريت آن زمان ناموفق بوده است . اندرسون معتقد است 
که زمان اختصاص يافته به آموزش در مورد ارزش ها سخن می گويد.

ارتب�اط بين زم�ان درگير ش�دن در فعاليت ياددهی و 
يادگيری و پيشرفت تحصيلی

اين ارتباط از ارتباط بين پيشرفت تحصيلی و زمان اختصاص يافته 

جدول 1. مقايسة زمان اختصاص يافته به هر جلسة درسی

كشوررديف
زمان اختصاص يافته

دورة اول متوسطه 
)دقيقه(

دورة دوم متوسطه 
)دقيقه(

5050 ايران1

45*اندونزی2

**ترکيه3

**انگليس 4

6060ژاپن5

6060سوئد6

45*فنالند7

4545کره جنوبي 8
*. اطالعاتی ارائه نشده است.
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ــزان زمانی که  ــن مورد نيز، مي ــت، ولی در همي ــه قوی تر اس به مدرس
ــرکت می کند و  ــت ياددهی و يادگيری ش ــوز فعاالنه در فعالي دانش آم
پيشرفت تحصيلی وی تحت تأثير عوامل مستقلی نظير ساختار شخصيتی 

دانش آموز ، راهبردهای تدريس و ماهيت موضوع درسی قرار دارد.

ارتباط نوع فعاليت ياددهی و يادگيری و پيشرفت تحصيلی 
ــده روی ارتباط بين زمان اختصاص يافته به  تحقيقات انجام ش
يادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مؤيد اين است که تغيير 
ــانی  عامل زمان بر همة انواع فعاليت ياددهی ـ يادگيری تأثير يكس
ندارد و به  همين دليل محققان بر کيفيت فعاليت ياددهی و يادگيری 
تأکيد داشته اند و معتقدند که اين ارتباط بايد از سوی برنامه ريزان و 

معلمان به خوبی شناسايی شود.

ارتب�اط بين فعاليت ه�ای يادگيری مبتن�ی بر تعامل و 
پيشرفت تحصيلی و عالئق دانش آموزان

ــرادی نظير ب�ودگ )1980(،  ــط اف ــده توس تحقيقات انجام ش
كوارتاروال ) 1982(، استرودی ) 1984( و... شيوه ها ی زير را به منظور 
بهره گيری هر چه بهتر از فرايند ياددهی و يادگيری توصيه می کنند:

* اخذ بازخورد فوری از فعاليت و تصحيح آن در توضيحات کالسی؛
* پرسش های هدف دار و تقويت و تشويق؛

* گوش  دادن و تفكرکردن طی تعامالت کالسی؛
* بحث و مرور مطالب با صدای بلند خواندن، تمرين کالمی و عملی.

تحقيقات نشان می دهند، فعاليت هايی که به صورت نشسته انجام 
ــوند، تأثيرکمتری بر پيشرفت تحصيلی و عالقة دانش آموزان  می ش
ــت تأثير نوع فعاليتی که به  ــد؛ هر چند که اين ارتباط خود تح دارن
ــود نيز قرار دارد . اين نوع فعاليت ها در  ــته انجام می ش صورت نشس
ــوزان بر يك موضوع خاص و يا يك ايدة  زمانی که تمرکز دانش آم
هيجان آميز و مورد عالقه شان قرار دارد، به نتيجة بهتری می انجامد

مشکالت تقويم  تحصيلي 
ــائل و مشكالت روز شمار تحصيلي فعلي از زوايا و جنبه هاي  مس
ــكالتي که در بدو توجه، به  ــي است. يكي از مش متفاوت قابل بررس
ــي آموخته ها در نتيجة وقفة طوالني  ــم مي آيد، موضوع فراموش چش
مدت تعطيالت تابستاني است. تحقيقات نشان مي دهد که جدا شدن 
ــس و يادگيري طي مدت زمان طوالني  ــوزان از جريان تدري دانش آم
ــود؛  ــال قبل مي ش ــي آموخته هاي س باعث افت يادگيري و فراموش
ــال تحصيلي به ناچار بايد  ــي از زمان در ابتداي س به طوري که بخش
صرف يادآوري مطالب آموخته شدة سال قبل  شود. كوپر9 و همكارانش 
ــي اثرات تعطيالت تابستان روي نحوة آزمون  طي پژوهشي به بررس
ــيدندکه نمرة  آزمون  ــرفت تحصيلي پرداختند و به اين نتيجه رس پيش

پيشرفت تحصيلي طي ماه هاي تابستان کاهش پيدا مي کند. بايد توجه 
داشت که ميزان فراموشي بسته به نوع درس و محتواي آموزشي، سن 
و شرايط اجتماعي ـ اقتصادي دانش آموزان متغير است. همچنين نتايج 
پژوهشي که در اين زمينه در داخل کشور در دورة متوسطه انجام شده 
ــده که 279 نفر بودند،  ــان مي دهد، از بين نمونة انتخاب ش است نش
93/19 درصد )260 نفر( طي تعطيالت تابستان با کاهش آموخته هاي 

کالسيك خود مواجه شدند )زمانی، 1371(.
اين موضوع باعث شده است که برخي از کشورها براي مقابله 
ــي از اين تعطيالت  ــي آموخته ها، بخش با افت تحصيلي و فراموش
ــال تحصيلي به دوره هاي  ــذف کنند و در عوض آن را طي س را ح

کوتاه مدت تعطيالت تبديل سازند. 
براي درک بهتر اثرات تعطيالت تابستان روي دانش آموزان مي توان 

آنان را از لحاظ نحوة گذراندن تعطيالت به چند گروه تقسيم کرد:
ــتان در خدمت پدر يا سرپرست خانوار  الف( گروهي که تمام تابس
هستند و آن ها را در کارها و وظايف روزانه ياري مي دهند. آن ها به منظور 
جبران کمبود مالي خانواده مشغول به کار می شوند. دانش آموزان نواحي 
روستايي و همچنين طبقات محروم و کم درآمد جامعه در اين گروه قرار 

مي گيرند و بيشترين فراموشي را تجربه مي کنند.
ب( گروهي که در درس خود حد نصاب نمره را کسب نكرده اند 
ــتاني شرکت می کنند. اين گونه  و در کالس جبراني و تقويتي تابس
ــدن از جريان يادگيري و آموزش،  دانش آموزان به دليل عدم جدا ش

فراموشي کمتري دارند.
ج( گروهي که در دوره ها و فعاليت هاي آموزشي ، کمك  آموزشي 
و تفريحي شرکت مي کنند. دانش آموزان نواحي شهري برخوردار در 
اين گروه قرار دارندکه به دليل تداوم روند يادگيري، فراموشي کمتري 

را تجربه مي کنند.
ــه برنامة معيني براي خود ندارند و وقت خود را به  د( گروهي ک
بطالت مي گذرانند. دانش آموزان مناطق محروم و نواحي شهري که 
ــي و تفريحي کمتري بهره مند  ــي و کمك آموزش از امكانات آموزش
ــته قرار دارند و فراموشي آن ها نسبت به ساير  ــتند، در اين دس هس

دانش آموزان بيشتر است.
ــد، اصالح زمان تحصيل يا تقويم  ــا عنايت به آنچه که ذکر ش ب
ــی و تأمين نيازهای  ــرد نظام آموزش ــه به منظور بهبود عملك مدرس
ــوردار و غير برخوردار يا محروم، يكی  ــة دانش  آموزان، اعم از برخ هم
ــورها برای بازسازی  ــت که به دنبال رويكرد جديد کش از ابداعاتی اس

مدارس مطرح شده است. 
ــورها براي حل اين  ــيوه های موفقيت آميزي که کش برخی از ش
ــی ساالنه و تقويم  ــكل به کار گرفتند عبارت اند از: برنامة چرخش مش
ــماعيلی، 1388(. برای مثال، در برخی  ــج يا چهار روز در هفته )اس پن
کشورهای اروپايی و ايالت های آمريكا تعداد روزهاي مدرسه از شش 
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روز به پنج يا چهار روز کاهش يافت. در ژاپن نيز تعداد روزهاي مدرسه 
ــد. در اين برنامه زمان ماندن در  ــش به پنج روز کاهش داده ش از ش
ــه طي يك روز طوالني تر مي شود و در نهايت روزهای مدرسه  مدرس
ــود. به طور نظري اين برنامه به مدارس اجازه مي دهد  چهار روز مي ش
از برنامه ها و خدماتشان حفاظت کنند . آن ها می کوشند در عين حالي 
که در هزينه ها صرفه جويي مي کنند، کيفيت آموزش را هم حفظ کنند. 
موفق ترين مدارس پنج روزه برنامة جديد را با ديگر فعاليت هاي 
ــد. اين مدارس  ــيك ترکيب مي کنن ــنتي مدارس کالس قديمي و س
ــراي انتقال  ــازي دانش آموزان ب ــه بر آماده س ــر ايجاد فرهنگي ک ب
ــه دورة تحصيلي بعدي و محيط کار آتي تمرکز دارد،  موفقيت آميز ب

ــه انتظارات بااليي از  تأکيد مي کنند؛ فرهنگي که در آن مدير مدرس
دانش آموزان دارد و کالس هاي آماده سازي و فعاليت هاي فوق برنامه 
را ترويج می کند. کاربرد برنامة پنج روزه براي مديران در به کارگيري 
ــت، زيرا اين برنامه مي تواند براي معلمان  معلمان جديد هم مفيد اس

آينده نگر جذاب باشد.

ب( طول سال تحصيلي 
ــورها، روزهای تحصيلی در يك سال  مالک ديگر مقايسة کش
ــال در ايران 180 روز و  ــاس جدول 2، تعداد روزهاي س ــت. براس اس

ميزان ساعات درسي در دورة متوسطه 30 ساعت است.

جدول 4. طول مدت يك روز آموزشی 
برحسب دقيقه در 10 کشور جهان

يك روز آموزشي كشور
)دقيقه(

300آلمان

300انگليس

338اياالت متحده 

360ايران

318تايوان

-زالندنو

230ژاپن

370فرانسه

304كانادا

264كره جنوبي

311ميانگين

جدول 3. ميانگين ساعات آموزشی در 
يك سال تحصيلی در 10 کشور جهان

يك سال تحصيلي كشور
)روز(

1050آلمان

960انگليس

1014اياالت متحده 

1110ايران

1177تايوان

- زالندنو

1050ژاپن

1073فرانسه

925/5كانادا

978كره جنوبي

1033/39ميانگين

ميانگين كره 
جنوبي

كانادا فرانسه ژاپن زالندنو تايوان ايران اياالت 
متحده

انگليس آلمان كشور

204 222 188 174 240 90 222 180 180 192 210 يك 
تحصيلي  سال 

)روز(

جدول 2. يك سال تحصيلی برحسب روز در 10 کشور جهان

ج( ميانگين ساعات آموزشي در يك سال تحصيلي
رقم بامعنا از تعداد روزها يا دقايق آموزشي، ترکيب اين دو )روز و دقيقة 
ــي ( است که اطالعات دقيقي از مدت زمان آموزشي ارائه مي کند.  آموزش
ــال تحصيل  بازدهي مفيد مدت يادگيري دانش آموزان ژاپني بعد از 12 س
ــت. چون اين داده ها  ــال تحصيل دانش آموزان آمريكايي اس برابر 16 س
ــي  ــر کالس هاي تقويتي ، مقدار تكاليف و روش هاي متفاوت آموزش تأثي
را دربرنمي گيرد. بايد متذکر شد که طوالني تر شدن روز و سال تحصيلي 
ممكن است نقاط ضعف  آموزشي کشور را برطرف کند، زيرا تكاليف درسي 

مدت زمان يادگيري دانش آموزان را افزايش مي دهد. )جدول 3(
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د( ميانگين مدت يك روز تحصيلي 
ــنجش زمان آموزشی ، ميانگين مدت يك روز  مقياس بعدي س
تحصيلي است. بر مبنای اطالعات جدول 4، ميانگين جهانی برای 
ــی 311 دقيقه است که کشورهای فرانسه، تايوان و  يك روز آموزش

اياالت متحده باالی اين ميانگين واقع شده اند.
ــان  آموزش  ــة حجم زم ــده در مورد مقايس ــث مطرح ش مباح
ــبت به  ــم زمان واقعي آموزش  در ايران نس ــان می دهد که حج نش
ــت اين در  حالي است که  ــورها ي پيشرفته  دنيا کمتر اس ــاير کش س
ــه ها بر مبناي حجم زمان تعيين شده در دستورالعمل ها  اگر  مقايس
ــاهده  ــورت گيرد، اختالف چنداني مش ــاي صادره ص و آيين نامه ه
ــو د . اين امر  نشان می دهد که يكي از مسائل اساسي  و عمدة  نمي ش
ــت؛ موضوعی  تقويم فعلي ما عدم تحقق کامل آن در مرحلة اجراس
ــائلي چون تصميم گيري هاي متمرکز و اجبار مدارس در  که از مس
سراسر کشور براي اعمال شيو ة يكسان تقويمی سرچشمه مي گيرد.

ــعه يافته تجربة طوالني کردن زمان مدرسه  در  کشورهاي توس
روز و در سال تحصيلي را دارند. اين کشورها بازسازي تقويم مدرسه 
ــه از عوامل مؤثر بر  را  براي حضور طوالني تر دانش آموزان در مدرس
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دانسته اند. بر خالف ديدگاه مذکور، 
تحوالتي مانند تغييرات حرکت از آموزش دانش به آموزش چگونگي 
ــي و رويكرد آموزش  ــه در دهة اخير در امكانات آموزش ک يادگيري 
به وجود  آمده، برخي از کشورها مانند ژاپن را به کاهش ساعات رسمي 
ــت. دانش آموزان ابتدايي و دبيرستاني  ژاپني از  ــته اس آموزش وا داش
سال 2002 به جاي شش روز، پنج روز به مدرسه مي روند و به همين 
ــبت در بيشتر درس ها کاهش  ساعت مشاهده مي شود. اين گونه  نس
تحوالت به ما پيام می دهند که نبايد صرفاً به افزايش ساعت آموزش 
توجه کرد. نگاه ها بايد به مسائل ديگري ازجمله تغيير  در چگونگي 
ــي  مدرسه و بهبود بخشي ساعات  آموزش، افزايش امكانات آموزش

حضور در مدرسه نيز معطوف شود )سرکارآرانی، 1376: 86 -67(.
با عنايت به مقايسه های صورت گرفته، برخی از نكات اساسي 
ــي با هر نوع تنظيم زمان  ــاعات درس که می تواند در برنامه ريزي س

براي فعاليت هاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرد، عبارت  است از:
ــدي معلمان در  ــان ، مهارت و توانمن ــه از زم ــتفادة بهين  اس
سامان دهي زمان آموزش، عامل مؤثری در فرايند ياددهي ـ يادگيري 
ــكيل مدرسه  ــي روزهاي تش ــت. تغييرات محدود در زمان درس اس
ــر چنداني بر ارتقای  ــي رود، به تنهايي تأثي ــالف انتظاری که م برخ

کيفيت آموزش و پيشرفت تحصيلي ندارد.
ــوزش با زمان  آموزش  ــب حجم و محتواي آم  رعايت تناس

براي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي ضروري است.
ــه به  ــوزش، توج ــاعات آم ــم س ــم در تنظي ــكات مه  از ن
ــرايط  ــان، ويژگي هاي فردي دانش آموزان ، ش توانمندي هاي معلم

فرهنگي و اقليمي و الگوي فعاليت فردی است.
ــن مخاطبان همان طور که برنامه هاي درسي   با توجه به س
ــر مي کند، زمان آموزش نيز بايد تغيير کند. برای مثال در دورة  تغيي
ابتدايي بهتر است دانش آموزان ديرتر به مدرسه بروند يا در مدارس 

دو نوبته، به اقتضاي شرايط اقليمي ساعات منعطف باشد.
 نحوة مديريت زمان آموزش بيشتر از ميزان زماني که اختصاص 

داده شده است، در ارتقای کيفيت ياددهي ـ يادگيري نقش دارد.
ــبة زمان در  ــتيابي به آمار و ارقام دقيق از طريق محاس  دس
ــترس آموزش يا مدت زمان واقعي آموزش، و انجام مقايسه ها و  دس
ــمار تحصيلي بر مبناي اين ارقام ، اطالعات  مطالعات تطبيقي  روزش

الزم براي برنامه ريزي صحيح را در اختيار ما می گذارد.
ــر در بهبود  ــمار تحصيلي عاملی مؤث ــاختار روزش  الگو و س
عملكرد نظام  آموزشي است و مي طلبد که پژوهش هايي در مورد آن 
صورت  پذيرد. در اين زمينه چنين به نظر مي رسد که بهتر است  تقويم 
تحصيلي از سبك سنتي خارج شود و به طرف تقويم تحصيلي سال 
کامل حرکت کند. مسلمًا  الگوي سال کامل بايد متناسب با شرايط 

محلي و کشوري تدوين شود .
ــردن تقويم  ــروري و منطقي ک ــالت غيرض ــش تعطي  کاه

تحصيلي مي تواند نقش مهمي در افزايش زمان آموزش ايفا کند.
 بررسي و انجام مطالعات دقيق تر در مورد دخالت  روزشمار در بروز 
ــكالت )آموزشي، اجتماعي  و اقتصادي( براي معلم، فراگيرنده و  انواع مش
نظام آموزشي و تالش براي ا رائة راه حل هاي مناسب، امري ضروري است.

 شناسايي مناطق و استان هايي که روزشمار تحصيلي براي 
آن ها مشكل سازتر است و انجام  اقداماتي نظير دادن اختيار به آن ها 
براي تغيير يا انعطاف در تقويم متناسب با نياز استان، از جمله عوامل 

مهم اصالح تقويم تحصيلي است.
ــازي هاي الزم در استان ها به منظور   ايجاد آمادگي و زمينه س
واگذاري تدريجي اختيارات و  مسئوليت هاي تنظيم روزشمار تحصيلي 

در درازمدت بايد در دستور کار مسئوالن مربوط قرار گيرد.

پي نوشت  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Traditional School Calender  2. Year Round Education
3. Gandara & Fish  4. School Time  5. Classroom Time 
6. Instructional Time  7. Time- on- Task  8. Dead Time
9. Cooper 
منابع –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----

1. زمانی، ابراهيم )1371(. »تأثير تعطيالت تابستانی در رشد يا کاهش آموخته های کالسيك 
دانش آموزان دبيرستانی همدان«. شورای تحقيقات آموزش وپرورش همدان.

ــی ضرورت و امكان اجرای طرح روزهای حضور  ــماعيلی، کوروش )1388(. »بررس 2. اس
دانش آموزان در مدارس از شش روز به پنج روز از ديدگاه ذی نفعان، نهادهای دست اندرکار 
حوزة تعليم وتربيت و نيز ساير نهادهای خدماتی، اجتماعی و سياسی مرتبط با موضوع«. ادارة 

کل آموزش وپرورش شهر تهران.
ــرکارآرانی، محمدرضا )1376(. »اصالحات برنامة درسی ملی ژاپن با تأکيد بر رويكرد  3. س

تلفيقی«. فصل نامة نوآوری های آموزشی. شمارة 1.
4. www.cc.msnscach.com/cache 

22
آمــوزش

 آبان 1392 شمارة 2


