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 ییراهنما یلیدر مقطع تحص یحزنگ تفر یریتبهبود مد یراهکارها یبررس
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 چکیده

ارائه  بوده و به معلمان واز نظر دانش آموزان  یحزنگ تفر ییهایموجود، تنگناها و نارسا یتوضع یهدف پژوهش حاضر بررس
 ینادر  ردازد.پ یج مسه کر یهدر مدارس ناح ییراهنما یلیدر مقطع تحص یحزنگ تفر یریتبهبود مد یبرا ییراهکارها ی

انتخاب  یند مرحله اچ یخوشه ا یتصادف یریمعلمان با روش نمونه گ زنفر ا 56دانش آموز)دختر و پسر( و  257مطالعه 
داده ها  یللتح یت. برارار گرفق یابیمحقق ساخته نظرات دو گروه در چهار مقوله مورد ارز یشدند و با استفاده از پرسشنامه 

 یرسبر یج. نتارفته شدگکار  به یتنیمن و یوو آزمون  یسو کروسکال وال یدمنفر یانسوار یلتحل یناپارامتر یآزمون ها
ست و ااهده نشده مش یداراختالف معنا "یحزنگ تفر یتنگرش و اهم "در مورد یراننظرات دانش آموزان و دب یننشان داد ب

نظرات  نیب یکهحال نند.درک یم یدانش آموزان تلق یو اجتماع یعاطف ی،مهم در رشد شناخت یرا عامل یحهردو گروه زنگ تفر
طح  سدر  یحتفر گام زنگبه هن "مدرسه یزیکیو امکانات ف یطشرا "و "یحزنگ تفر یمدت زمان مناسب برا" ردو گروه از نظ
 یلدت زمان فعممعلمان  صورت بود که ینبه ا "یحمدت مناسب زنگ تفر"تفاوت در مورد  ینوجود دارد. ا یتفاوت معنادار

 ینبتفاوت  "سهمدر یکییزو امکانات ف یطشرا "ی ینهزم دانند.در یم یاز دانش آموزان مناسب و کاف یشرا ب یحزنگ تفر
نشان  ینهم چن یجتااست. ن دانش آموزان یبرا یحزنگ تفر یزیکیف یطمعلمان از شرا ییکمبود آشنا یانگرنظرات دو گروه، ب

ر د ورت و حضور صحبمح ی،باز یه،)تغذ یحدانش آموزان در زنگ تفر یها یتمعلمان از نوع فعال یآگاه یزانداد که م
 د.وله انمق ینمعلمان به ا یشتراست و دانش آموزان خواستار توجه ب یمدرسه( نسب یتیترب -یمراکزفرهنگ

 .یزیکیو ف یشناخت ی،عاطف ی،اجتماع یازهاین یح،زنگ تفر یریتمد یح،زنگ تفر واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

گ تفریح از نظر دانش آموزان و معلمان را مورد بررسی قرار داده و  به ارائه پژوهش حاضر وضعیت موجود، تنگناها و نارساییهای زن
تفریح یکی  زنگ. ی راهکارهایی برای بهبود مدیریت زنگ تفریح در مقطع تحصیلی راهنمایی در مدارس ناحیه سه کرج می پردازد

فعال و  ،دزنگ تفریح را زمان بازی های آزا ،(3199) 1پلگرینی و اسمیت از جنبه ها ی جدا نشدنی و مهم زندگی در مدرسه است.
 فعالیت آزاد زنگ تفریح   عنصر ضروری تعریف کرده اند. 44معموال در هوای آزاد در طول یک روز در مدرسه ابتدایی و متوسطه

سال پیش، سه زنگ 100سنتی و از تقریبا  و به طور است 3و هدایت نشده 2ساختار نیافته، زمانی زنگ تفریح .دانش آموز است
تفریح در روز برای مدارس در نظر گرفته شده است.الزم به ذکر است که سه زنگ تفریح مربوط به مدارس ابتدایی و یا مدارسی 

 (.42000می باشد) مالرین است که پایان زمان آموزشی آنها بعد از ظهر
دارد این است که زنگ تفریح دارای هدفی عینی و واقعی نیست. برخی ممکن تصور نادرستی که از زنگ تفریح در جامعه وجود 

( بر این اعتقاد 2000)5بابارا پایتل است هنوز زنگ تفریح را زمان آزاد برای دانش آموزان بدانند یا دلیلی برای اهمیت آن نیابند.
استراحت کوتاه در طول روز و زمانی طوالنی  است که این مساله قابل تصور نیست که حتی در محیط کار بزرگساالن، زمان های

تر برای نهار قرار داده نشود. فرآیند یادگیری در مدرسه نیز یک کار و فعالیت محسوب می شود در نتیجه زنگ تفریح به صورت 
   نیازی مبرم تلقی می شود. 

ز شرایط و ای گیرد و باید ن را در بر مزنگ تفریح  بخشی از فضای آموزشی است که یادگیرندگا"( 1386بنا به تعریف ملکی ) 
ه می تواند صتی است کیح فرویژگی های الزم برخوردار باشد تا به تحقق یادگیری مفید و موثر کمک کند. در عین حال زنگ تفر

فی د مختلد آن عقایر مور. زنگ تفریح هم چنین موضوعی است که د"بعد تهدید به خود گرفته و بستر آموزش های نادرست گردد
این فرصت  . آنان درکنند وجود دارد. دانش آموزان آن را بهترین زمان حضور در مدرسه می دانند و برای آن لحظه شماری می

تی، بازی، کش ا توپکوتاه و پر هیجان، از محیط جدی و خشک کالس با سر و صدای فراوان، داخل حیاط می شوند. برخی ب
یکدیگر راه  م یا کنارهدست  گر، انرژی جسمانی خود را تخلیه می کنند. برخی دست دردویدن یا انجام فعالیت های پر هیجان دی

هی نیز گرو ستند.هاموش خمی روند و داستان های تمام نشدنی خود را برای یکدیگر نقل می کنند و برخی دیگر نظاره گرانی 
زنگ تفریح و  گساالن باب بزرو مدرسه برای اغل خشم خود را با درگیری وابراز خشونت با همساالن نشان می دهند. دوران تحصیل

 خاطرات شیرین آن تداعی می شود. 
یاهوی دانش دور از ه ان بهمعلمان، زنگ تفریح را فرصت مغتنمی برای تجدید قوای خود می دانند و ترجیح می دهند در این زم

ر کالس درای حضور ادگی بسبب کسب انرژی و آمآموزان باشند. به نظر معلمان تغذیه و استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح 
، مالقات با خشنامه هاالغ بمی شود. مدیران و معاونین مدارس اعتقاد دارند زنگ تفریح عالوه بر موارد فوق، فرصتی برای اب

ئولین مدرسه سیح برای مگ تفرهمکاران، تبادل نظر و پیشنهاد در زمینه های آموزشی، فرهنگی و تربیتی و ... است. هم چنین زن
این  ش می گردده تالشامل نظارت و کنترل دانش آموزان از جهت حفظ ایمنی و سالمت، رشد اخالقی و تربیت مناسب است ک

 (.1386هدف با اتخاذ قوانین انضباطی در زنگ تفریح محقق شود)بازرگان

دارس از مفاوت تبه رغم  مناطق،مدیران مدارس اغلب طبق بخشنامه های ارسالی از سوی سازمان های آموزش و پرورش  
الس کمان بندی زقدام به او... حیاط، زمان الزم دسترسی به سرویس بهداشتی  و امکانات فیزیکی جمعیت دانش آموزی، فضانظر

گ رای هر زنزشی بدر مقطع تحصیلی راهنمایی، ساعت آمو های آموزشی و تعیین مدت زمان زنگ تفریح طی روز می کنند.

دارس به علت محدود مدقیقه احتساب می شود. در بسیاری از  15الی  10منظور شده است و زنگ های تفریح دقیقه  80حدود
ایی نظیر فعالیت ه چنین بودن فضای بازی و حفظ ایمنی و سالمت دانش آموزان بازی با وسایل ورزشی مانند توپ و طناب، هم

ریح می ام زنگ تفن هنگمحدودیت حرکتی و فیزیکی دانش آموزا دویدن جزو موارد انضباطی محسوب می شود. که این امر موجب
 گردد. 

                                                      
1 Pellegrini and Smith 
2  unstructured 
3  undirected 
4  Mulrine 
5 Pytel,Barbara 
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وزان می ر دانش آماری دشرایط فوق و نحوه نگرش مسئولین مدرسه به زنگ تفریح و اثرات آن، سبب ایجاد نارضایتی های بسی

انش آموزان به دسیاری از ند. بدارگردد به نحوی که آنان همیشه از زمان ناکافی زنگ تفریح برای تغذیه، بازی و استراحت گالیه 
ده از س و استفاز کالگواه معلمان پس از زنگ تفریح وهنگام حضور در کالس درس با اجازه گرفتن های مکرر برای خروج ا

سه را ندارند، حیاط مدر زی درسرویس بهداشتی، ایجاد بی نظمی می کنند. برخی دیگر نیز از اینکه فضای مناسبی برای تحرک و با
ریح را نگ تفزراضی بوده و آرزوی داشتن توپ یا برخی از وسایل بازی مثل بدمینتون، دوچرخه و... را هنگام نا

 (.1387دارند)عامری

ماهانه  دقیقه،120 ه ایفتدقیقه، ه 20 انهروزهر یک اینکه حدود دوازده میلیون دانش آموز در مدارس کشور  حال با توجه به

ش آموز نکته که هر فرد دان ساعت را به عنوان زنگ تفریح می گذرانند و این 64دقیقه یا  3840و ساالنه نزدیک به معادل 480

ضروری است د گذاشت ساعت زنگ تفریح را پشت سر خواه 768زمانی حدود ، خود رسمی تحصیل ی در طول دوران دوازده ساله

آموزش پنهان یاد زمان عنوان  از آن به (1999)که رایانزمانی ، دهد رخ میمدرسه چه در بدانیم در این زمان کوتاه هر روزه که 
 مدرسه تلقی می کند.  قوی تر از آموزش رسمی و عامدانه به مراتب کرده و نقش آن را 

، اشتغال استرس عت،نی)سراز سوی دیگر با توجه به شرایط جامعه که دانش آموز بی تاثیر از آن نیست یعنی: سبک زندگی کنو
نی، بدهای اییکاهش توان گزارشات پزشکی بر (های رایانه ای سرگرمی های خانگی و بازیافزایش نشینی و آپارتمان  والدین،

های در ژوهشپ. ی دهنددار مهش در جامعه روانشناسان درباره افزایش رفتارهای خشونت آمیز چاقی و شیوع دیابت تاکید داشته و
ی خواسته  در زمینه یحقیقاتت برای بهبود مدیریت زنگ تفریح،پیشرفته اکثر کشورهای در دو دهه ی اخیر در زمینه ی زنگ تفریح

عالیت ا و نوع فازی هها و نگرش دانش آموزان در مورد زنگ تفریح، روش های تسهیل یادگیری و موفقیت تحصیلی، بررسی ب
بیان سه  وهش ها بهین پژی ادانش آموزان هنگام زنگ تفریح، تغذیه، خشونت در زمین بازی و غیره انجام گرفته است. نتیجه 

 طفی، شناختیعاو  ماعیشد اجتمزایایی چون رفرضیه ی حامی زنگ تفریح یعنی انرژی مازاد، تازگی و بلوغ شناختی اشاره کرده و 
د یریت آن تاکیبهبود مد ن زمان وزنگ تفریح برشمرده اند و بر حفظ ای در مورد اثرات بازی و فعالیت هایرا دانش آموز فیزیکی  و

 .دارند
به عنوان نخستین  را مدرسهو دانش آموزان  1عاطفی ورشد اجتماعی  کمک بهزنگ تفریح را به عنوان مهمترین ، ها پژوهشاین 
کودکان و نوجوانان و کمک به استقالل آنان در بزرگسالی معرفی می دارد. تقویت مهارتهای اجتماعی و استقالل  عمومی براینهاد 

طفی را مقدمه ای بر رشد اجتماعی دانسته و وظیفه اصلی مدارس را کمک به ایجاد هویت در دانش ( رشد عا1970) 2گالسر
وی معتقد است که مدارس  .تعریف می کند "5کسب احساس ارزشمندی"و  "4مبادله ی محبت "را در 3آموزان می داند. وی هویت

ده تری برعهده دارند. برای کسب این احساس، نقش عم "احساس ارزشمندی "در زمینه ی تامین دومین نیاز اساسی یعنی
 .معلومات و قدرت تفکر الزم است. یعنی در خالل فراگیری شیوه ی تفکر و حل مشکالت، احساس ارزشمندی تقویت می شود

 یو افزایش مهارت های اجتماعدانش آموزان  ی زمان بسیار مناسبی برای  تعامل چهره به چهره را زنگ تفریح( 1999بالچفورد)
 .می داندو در نهایت افزایش سازگاری با مدرسه 

 واجتماعی  جدید زمین بازی حیاط مدرسه، فضای تمرینی برای تشویق بازی های رقابتی، فرصتی جهت تجربه مهارت های
ا النه بست که فعازان انمایشهای دراماتیک مهیا می کند. بدین ترتیب زنگ تفریح یک فرصت زمانی و مکانی برای دانش آمو

ا مهارتهای اجتماعی و عاطفی را ی( این تجربیات 1999تجربیات معنی دار اجتماعی مواجه شده و قادر به تفسیر آنها باشند. جامبر)
رل خشم و تنحل مساله، ک به ترتیب زیر بر شمرده است: مهارت تشریک مساعی، احترام به قانون، خود انضباطی، حل منازعات،

 عقاید سایرین.   هیجانات، احترام به فرهنگ و

                                                      
1 Social & Emotional Development 
2.Glasser, William.  
3  Identity 
4  Need For Love 
5 Need For Feel Worthwhile  
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ب در د مدیریت اضطرا( نیز زنگ تفریح به عنوان فرصتی برای یادگیری روشهای ارزشمن1996در مطالعات نیومن و همکارن)

روابط فردی ساختار نیافته  (1996مدرسه و خانواده تلقی می شود که برای آن می توان اثر درمانی قائل شد. نیومن و بیشاب )
ونه روابط نند این گکن می بب افزایش اعتماد به نفس، خود رهبری ومسئولیت پذیری دانسته و خاطر نشاهنگام زنگ تفریح را س

یت پذیری از مسئول آنها فردی سبب رشد شخصیت با توسعه تواناییهای دانش آموزان توسط آموزش های اخالقی و افزایش آگاهی
 فردی در جامعه خواهد بود.

( جنسن 1995( و هوبرتی و جونز)1993(، پلگرینی و دیویس )1991)1(روسی و نیمونز1979پژوهش های کالین وآرمیتاژ)

(؛ همگی بر تاثیر مثبت زنگ تفریح بر رشد شناختی دانش آموزان اشاره دارد. یافته ها ی 19992(وتاپینو،کازرمن ومریک)1998)
اصله انجام می شود بهتر از زمانی است که یادگیری محققان فوق نشان داده است که فرایند به یاد آوردن، زمانی که یادگیری با ف

بی وقفه و یکباره انجام شود. این یافته ها کامال با آنچه که در مورد عملکرد مغز می دانیم سازگار و هماهنگ است. در نتیجه، 
گیری حافظه دراز مدت فرایند تمرکز به یک نو آگاهی دوره ای و مغز نیز به یک دوره استراحت مطلق برای چرخه شیمیایی شکل 

دقیقه ای در طول روزاست.زمانی که زنگ تفریح کاهش داده می شود،  110تا  90نیاز دارند. این تمرکز، یک الگوی دوره ای
دانش آموزان  بی دقت تر از زمانی که از زنگ تفریح بهره می برند عمل می کنند و زنگ تفریح از تداخل شناختی حین انجام 

دقیقه ای  15 -10( بیان می کند که کاهش زمان یا اختصاص زمان 1387ی جلوگیری می کند.دانه داران)فعالیت های شناخت
درصورتی که اگر این زمان زنگ تفریح، کارآیی آن را در افزایش تمرکز و رشد شناختی دانش آموزان کاهش می دهد 

دقیقه خواهد 4تا 5/3بعد از شنیدن صدای زنگ  دانش آموزان نفری 450جمعیت  دقیقه افزایش یابد مدت زمان حضور 25 به

بازی حق "در نهایت انجمن ملی .شده است دقیقه از زمان کالس کاسته2ای زمان تفریح، حداکثر فقطدقیقه 5یعنی با افزایش.بود
 در ایاالت متحده زنگ تفریح را برای تمرکز و مدیریت کالس با دالیل زیر ضروری می داند:  "کودکان است

انش آموزانی که از زنگ تفریح محروم هستند در کالس نا آرام تر بوده و قدرت تعامل و یادگیری با دانش آموزان دیگر را د.1
 ندارند. محدودیت زنگ تفریح سبب کاهش بازدهی می شود.

جربه جستجو شده و انجام بازی های ساختار نیافته دانش آموزان هنگام زنگ تفریح، فرصتی برای اکتشاف ایجاد می کند که من.2
 در نهایت زمینه خالقیت رافراهم می کند.

هنگامی که دانش آموزان ازانجام زنگ تفریح های فعال در طی روز محروم هستند، قلب نمی تواند به خوبی خون حاوی اکسیژن .3
 تازه جهت تغذیه مغز را پمپاژ کند.

ون دیابت به علت کم تحرکی و تغذیه نامناسب در از شیوع بیماری هایی چ1994وبیچل1986گروبر  گزارش های پزشکی
مطالعات نشان داده اند که فعالیت فیزیکی منظم مزایایی به همراه دارد، از جمله: کاهش ریسک  کودکان و نوجوانان خبر می دهد.

انش آموزان و توانا عروقی، افزایش اعتماد به نفس، پیشگیری از چاقی،کاهش فشار خون وافزایش نمرات آزمون د -بیماریهای قلبی

( به رشد فیزیکی سریع در 2001. کلمنتس و جارت )شدن دانش آموزان در یادگیری و تمرین ویژگی های شخصیتی مناسب

سالگی اشاره کرده و تحرک را برای سالمت قلب ریه ها و اندامهای حیاتی دیگر ضروری می داند.  15تا  4سنین 

% زمان زنگ 59ش آموزان در زنگ تفریح پرداخته و اعالم نمود که در مدارس ابتدایی( به بررسی میزان تحرک دان1989)3کرافت

% از این زمان است. پژوهش ها هم چنین 21تفریح دانش آموزان، به تحرک فیزیکی اختصاص دارد و میزان فعالیت شدید بدنی
تمایل به جبران آن ندارند. همین طور دانش نشان می دهد اگر دانش آموزان فرصت تحرک در مدرسه نداشته باشند، پس از مدرسه 

( 2000آموزانی که در مدرسه کم تحرک هستند در بزرگسالی نیز کم تحرک بوده و مستعد بروز بیماری می شوند. )دیل و کوربین
 در عین حال انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی ایالت متحده، کالس ورزش را جایگزین زنگ تفریح نمی داند و بر بازی های
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قرارداد سازمان ملل مبنی بر حق  31ساختار نیافته زنگ تفریح و نقش آن در رشد دانش آموزان تاکید دارد. این انجمن به بند 

کودکان برای داشتن زمان تفریح اشاره و محدود کردن زنگ تفریح با ابزارهای انضباطی یا حذف آن را نقض قانون می داند. 

نشان می دهد زنگ تفریح بیش از نیمی از فرصت در  (2005-2007متحده ی امریکا )مرکز ملی آموزش در ایاالت  پژوهش
دسترس دانش آموزان برای فعالیت فیزیکی و تحرک است که حتی کمی بیش ازمیزان تحرک دانش آموزان در زنگ ورزش است. 

ا کمترین هزینه در قیاس با پژوهش فوق هم چنین نشان می دهد، زنگ تفریح فرصت تحرک فیزیکی برای دانش آموزان را ب

 .(1-1هزینه های فعالیت های خارج مدرسه و زنگ ورزش، فراهم  می کند.)جدول 
 نمونه هایی از بودجه تخصیصی جهت فعالیت فیزیکی ) بدنی(1-1جدول 

 فعالیت های پس از مدرسه  تربیت بدنی  زنگ تفریح

 %26میزان تحرک فیزیکی  32% 42%

 

$??? 
 

 میلیارد دالر 1 میلیون دالر 7

 212بخش بودجه آموزش قرن  1برنامه گروه تربیت بدنی ایاالت متحده

و تحصیلی  اجتماعی ،شد عاطفیزنگ تفریح جایگاه خود را از نظر اثرات مهمی که می تواند در ر، هنوز درکشور ما از آن جا که 
، آگاهی از یر کشورهاه در سابررسی پژوهش های انجام شد مطالعه ی زنگ تفریح، شامل ،نیافته استرا  دانش آموزان داشته باشد

ش هایی بررسی رو ان، وشرایط موجود و نارسائی ها ی زنگ تفریح در مدارس کشورمان با نظرخواهی از دانش آموزان و معلم
انبه جشد همه ر یمینه زجهت بهبود کیفیت آن برای دانش آموزان، می تواند در تامین مهم ترین اهداف آموزش و پرورش در 

 دانش آموزان موثر واقع گردد.
یق بررسی ریح از طرنگ تفدر پژوهش حاضر بر اساس الگویی که منبعث از ادبیات تحقیق است، اقدام به توصیف شرایط موجود ز

 نگرش و عقاید دو گروه ذینفع بر اساس  پرسش  پژوهش به  شرح زیر گردید: 
 پرسش های پژوهش:

  ؟نگرش و اهمیت زنگ تفریح متفاوت است در مورد ن و معلمانوزانظرات دانش آمآیا  ( 1

اوت وجود ا کاهش(تففزایش یزمان مناسب زنگ تفریح و تغییرات آن )ا مدت در مورد ن و معلماننظرات دانش آموزا ( آیا بین2 
 دارد؟

 ت است؟تفاوتفریح م ( آیا نظرات دانش آموزان و معلمان در مورد شرایط و امکانات فیزیکی مدرسه هنگام زنگ3

مان تفاوت وجود زان و معلنش آموآیا در فراوانی اولویت های بیان شده در مورد فعالیت های معمول در زنگ تفریح، از نظر دا ( 4
 دارد.؟

 

 روش

مدرسه  76مان جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان و معلجامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش: 

تشکیل داده  1388-89 طع تحصیلی راهنمایی )دخترانه و پسرانه( ناحیه سه آموزش و پرورش  کرج در سال تحصیلیدولتی مق

ز روش نمونه گیری ابا استفاده  تعیین شد. نفر 811نفر ( و دبیران به تعداد  2511دانش آموزان دختر و پسر) اند. این گروه شامل
ی چهار ر خوشه هارا د اول با انتخاب ناحیه سه آموزش و پرورش کرج، مدارس ، در مرحله یتصادفی خوشه ای چند مرحله ای

س از پماده شده ه ی آتایی بر اساس منطقه، خوشه بندی کرده و یک خوشه از هر دو جنس انتخاب شد. سپس نمونه پرسش نام
های  ا از شاخصهاده تحلیل د اجرای پیش آزمون، در یک کالس به طور تصادفی و دبیران  مدارس منتخب  توزیع گردید. در
یر در هر گروه ی یک متغ طالعهآماری استنباطی از قبیل آزمون های ناپارامتری تحلیل واریانس فریدمن و کروسکال والیس برای م

طالعه مروه مورد دو گ مورد مطالعه به صورت جداگانه و هم چنین آزمون یو من ویتنی برای بررسی وضعیت یک متغیر دربین
 حاضر استفاده شد. پژوهش 

                                                      
1.Department of Education's 21st century Fund  
2 U.s.  Department of Education's physical Education Program. 
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یی در سه ، پرسش هاناختیابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته است که عالوه بر سواالت جمعیت ش

 رسه هنگامیزیکی مدفشرایط و امکانات "و "زمان مناسب زنگ تفریح و تغییرات آن مدت"،"نگرش و اهمیت زنگ تفریح" بخش
ندگان ز شرکت کنانامه  هم چنین در بخش چهارم پرسش ر بررسی دیدگاه های دو گروه شامل می شود.را به منظو  "زنگ تفریح

پرسش نامه  سوال های راست. الزم به ذکدرخواست شد که نوع فعالیت های دانش آموزان هنگام زنگ تفربح را اولویت بندی کنند
پرسش  ییاورد پایات.در بروابسته به محتوا استفاده شده اس. برای سنجش روایی سواالت پرسشنامه، از روش پاسخ است -بسته 

 0.67یب برابر ه ترتبنامه ی پژوهش حاضر ضرایب آلفای محاسبه شده در پرسشنامه ی دبیران در چهار مقوله ی پرسش شده 

 پرسشنامه ییب پایایمی باشد که نشان دهنده ی همسانی درونی خوب مقوله ها می باشد. هم چنین ضر 0.86و  0.76،0.72،

 .است 09/50دانش آموزان به روش باز آزمایی )آزمون مجدد( در دو نوبت با فاصله ی زمانی دو هفته برابر 

د نگرش و اهمیت زنگ تفریح تفاوت وجو در مورد ن و معلماننظرات دانش آموزا بین: بررسی پرسش اول

 .دارد

ورد مقایسه قرار ن ویتنی ممزمون ی، میانگین رتبه ای هر دوگروه با آبرای تایید و یا رد فرضیه فوق، پس ازانجام محاسبات توصیف

ر حد متوسطی صرفا برای % دبیران زنگ تفریح را د1/41% دانش آموزان و 2/34گرفت.در بخش توصیفی نتایج بررسی  نشان داد

وط به آن را بخش تلف ت مرب% دبیران، زنگ تفریح و تجربیا8/51% دانش آموزان و  8/35استراحت و رفع خستگی می دانند. 

ن را در رشد % این زما6/53% ودبیران با  9/47شده ی آموزشی محسوب نمی دارند. در عین حال دانش آموزان با 

% دانش آموزان 42بیران و % د8/51شناختی)آموزش و فرایند یادگیری( دانش آموزان موثر می دانند. در پاسخ به پرسش پنجم  

تمرکز یافتن پس از زنگ  %3/23دانش آموزان با اعمال مدیریت مناسب زنگ تفریح هستند. دانش آموزان با معتقد به بهبود رفتار 
را در حد  پر هیجان ح هایتفریح های پر هیجان را دشوار نمی دانند در حالیکه دبیران کنترل دانش آموزان پس از زنگ تفری

ضایت خود را از شرایط % دانش آموزان عدم ر2/41آخر این بخش، % ( دشوار تلقی می کنند. در پرسش 5/37و  %9/33متوسط) 

 1سبی دارند. نتایج جدول % دبیران از شرایط فعلی زنگ تفریح رضایت ن6/44فعلی زنگ تفریح ابراز نموده اند در صورتی که 

ود رفتار دانش آموزان با مدیریت بکه در زمینه ی به 5بیانگر اینست که از دیدگاه دانش آموزان و معلمان باالترین رتبه به سوال 

ز نظر دبیران پایین ترین رتبه به و ا 7مناسب زنگ تفریح است تعلق دارد حال آنکه پایین ترین رتبه از نظر دانش آموزان به سوال 

 نگرش معلمان و دانش نشان می دهد اختالف معناداری بین 2اختصاص دارد. درنهایت مقایسه این رتبه ها در جدول 2سوال 
  وجود ندارد. آموزان نسبت به زنگ تفریح 

 "الف"اولویت بندی ابعادنظرسنجی دانش آموزان و معلمان نسبت به گزینه های بند  -1جدول 

 معلمان دانش آموزان گروه

 شاخص آماری 
 اهمیت بعدها

 میانگین
 رتبه ای

 میانگین
 رتبه ای 

 د .می دانی.زنگ تفریح را صرفا زمانی برای استراحت و رفع خستگی 1
31/4 13/4 

ی  آموزش میت.زنگ تفریح و تجربیات مربوط به آن را جزء تلف شده یا کم اه2
 برای  دانش آموزان محسوب می دارید .

29/3 04/2 

ی شناخت رشد.زنگ تفریح و تجربیات مربوط به آن را در یادگیری و آموزش )3
 (دانش آموزان موثر می دانید. 

57/4 27/4 

ای ت هو تجربیات آن را عاملی برای آموزش و تمرین مهار .زنگ تفریح4
ترل ام ،کنحتراجتماعی و زندگی دانش آموزان  می دانید. )همکاری،حل مساله،ا

 خشم( 

41/4 38/4 

ستید فریح هگ ت.آیا معتقد به بهبود رفتار دانش آموزان با مدیریت مناسب زن5
. 

12/5 63/5 

 . است تفریح های پر هیجان دشوار.آیاکنترل دانش آموزان پس از زنگ 6
62/3 87/3 
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 .از شرایط فعلی زنگ تفریح در مدرسه خود راضی هستید .7

68/2 69/3 

 
 در ارتباط با پرسش اول من ویتنی U نتایج آزمون 2-جدول

 شاخص آماری

 

 متغییر

 مان ویتنی Uآزمون  نتایج توصیفی

 گروه
حجم 

 نمونه

میانگین 

 رتبه
U 

سطح 

معنی 

 داری

گرش نسبت به زنگ ن

 تفریح

دانش 
 آموزان

212 42/128 

0/4648 08/0 

 12/149 52 معلمان

 

ات مدت زمان مناسب زنگ تفریح و تغییردر مورد  ن و معلماننظرات دانش آموزا بین بررسی پرسش دوم:

 آن)افزایش یا کاهش(تفاوت وجود دارد.

ا برای رفع خستگی رمدت زمان زنگ تفریح در مدرسه آموزان  درصد دانش 8/51مشاهده می شود،  3همان گونه که در جدول

ند. تگی کافی می داندرصد معلمان، مدت زمان زنگ تفریح در مدرسه را برای رفع خس 1/41کافی نمی دانند در صورتی که 

عالقه  موردالیت های درصد معلمان مدت زمان زنگ تفریح در مدرسه را  برای بازی یا فع 0/50درصد دانش آموزان و 9/52

 25تا  20ه میزان )ریح  بنمی دانند. همچنین بیشتر معلمان و دانش آموزان با افزایش مدت زمان زنگ تف دانش آموزان کافی
ی و هت یادگیرجالسی دقیقه( موافق هستند. در حالی که هیچ یک از گروه ها با کاهش زمان زنگ تفریح و افزایش ساعت ک

ت می ا در حد متوسط رعایدرصد دانش آموزان، دبیران ساعت کالسی و  زنگ تفریح ر 2/36نظر آموزش بیشتر موافق نیستند. از

د. معلمان امال رعایت می کنندرصد( معتقدند که دبیران ساعت کالسی و  زنگ تفریح را ک 5/62کنند در حالی که بیشتر معلمان )
موافق نیستند که زنگ  درصد دانش آموزان 5/38ستند. موافق دو زنگ تفریح در روز  بامدت  زمان یکسان ه و دانش آموزان

یح اول طوالنی تر از زنگ درصد معلمان ترجیح می دهند زنگ تفر 50تفریح اول طوالنی تراز زنگ تفریح دوم باشد در حالیکه 
 تفریح دوم باشد.

 
 "بند ب" یها ینهدانش آموزان و معلمان نسبت به گز یابعاد نظرسنج یبند یتاولو 3-جدول

 

 معلمان دانش آموزان گروه

 شاخص آماری 
 بعدها

 میانگین رتبه ای میانگین رتبه ای

 .مدت زمان زنگ تفریح در مدرسه شما  برای رفع خستگی کافی است .1

41/3 45/4 

 است . کافی .مدت زمان زنگ تفریح در مدرسه شما  برای بازی یا فعالیت های مورد عالقه دانش آموزان2

30/3 70/3 

 دقیقه( موافق هستید . 25تا  20ما با افزایش مدت زمان زنگ تفریح  به میزان ).ش3
81/5 14/5 
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 .ستید ه.شما با کاهش زمان زنگ تفریح و افزایش ساعت کالسی جهت یادگیری و آموزش بیشتر موافق 4

29/3 13/2 

 تفریح( ر زنگیا تمرین د.آیا دبیران ساعت کالسی و  زنگ تفریح را رعایت می کنند . )مثال ادامه درس 5
60/4 18/5 

 .آیا موافق دو زنگ تفریح در روز  بامدت  زمان یکسان هستید . )مثال هر دو ده دقیقه6
43/3 17/3 

 .آیا ترجیح می دهد زنگ تفریح اول طوالنی تراز زنگ تفریح دوم باشد .7
16/4 25/4 

  ت آنح و تغیرانگ تفریزانش آموزان از نظر مناسب بودن زمان معلمان و دنشان دهنده ی اختالف معناداری بین نظر  4جدول
ر نظر گرفته اند. دش آموزان ه دانباست. به این ترتیب با توجه به میانگین رتبه ای، معلمان در مورد این بعد رتبه باالتری نسبت 

 رتبه باالتری را به نسبت دانش آموزان داده اند. 7و  5و  2، 1معلمان به سواالت 
 

 در ارتباط با پرسش دوم من ویتنی U نتایج آزمون- 4ولجد

 شاخص آماری
 
 

 متغییر

 نتایج توصیفی
 مان ویتنی Uآزمون 

 U میانگین رتبه حجم نمونه گروه

سطح 
معنی 
 داری

بودن زمان  مناسب
 زنگ تفریح

دانش 
 آموزان

229 02/133 

0/4127 006/0* 

 52/167 48 معلمان

 

نگ زشرایط و امکانات فیزیکی مدرسه در  در مورد ن و معلمانرات دانش آموزانظ بین: بررسی پرسش سوم

 تفریح تفاوت وجود دارد.
ترین باال، زانر دانش آمو، در زمینه ی بررسی شرایط فیزیکی مناسب در مدرسه به هنگام زنگ تفریح از نظ6طبق نتایج جدول 

در  ه وجود نیمکت یا سکوییبرد به این ترتیب بیشتر دانش آموزان اختصاص دا 13و پایین ترین رتبه به سوال  8رتبه به سوال 
پخش  د. همچنینمی ده که میانگین رتبه ای باالتری را نشانحیاط مدرسه برای نشستن به هنگام زنگ تفریح توافق دارند 

ب بودن ت به مناسان نسبلم. در بررسی نظر مع برخوردار استاز پایین ترین میانگین رتبه ای هنگام زنگ تفریح   موسیقی در

 معتقد به ایمن رتیب بیشتر معلماناختصاص دارد به این ت 6و پایین ترین رتبه به سوال  9باالترین رتبه به سوال ،  شرایط فیزیکی
 تری را نشان میه ای باالرتب که میانگین و مناسب بودن سالن و راه پله مدرسه برای خروج دانش آموزان هنگام زنگ تفریح هستند

 دار است.برخوری از پایین ترین میانگین رتبه اگیاهان تزیینی و گلدان در سالن مدرسه یا داخل کالس دهد. وجود 

 
 "بند ج"اولویت بندی نظردانش آموزان و معلمان نسبت به گزینه های   -6جدول 

 گروه
دانش 
 آموزان

 معلمان

 شاخص آماری 
 اهمیت بعدها

 میانگین
 رتبه ای

 میانگین
 رتبه ای
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 05/7 91/7 . ی است.به نظر شما تا چه حد  تعداد سرویس های بهداشتی  با توجه به جمعیت دانش آموزان کاف1

 ت ..به نظر شما تا چه حد تعداد  شیرهای آبخوری  با توجه به جمعیت دانش آموزان کافی اس2
30/8 37/7 

 وزان کافی است ..به نظر شما تا چه حد مایع دستشویی  با توجه به جمعیت دانش آم3
63/7 54/8 

 90/8 85/8 .تا چه حد فضای کافی برای فعالیتهای فیزیکی مثل دویدن در حیاط مدرسه وجود دارد.4

 رد.جود داو.تا چه حد فضای سبز مناسب )باغچه گل ،درخت یا درختچه ، چمن کاری ( در حیاط مدرسه  5
80/7 55/6 

 0/4 21/5 شما گیاهان تزیینی و گلدان وجود دارد ..تا چه حد در سالن مدرسه یا داخل کالس 6

 05/8 21/8 ست.ا. دیوارهای مدرسه و نمای ساختمان مدرسه تا چه حد  با رعایت اصول زیبایی طراحی شده 7

 17/7 07/10 .در حیاط مدرسه شما تا چه حد نیمکت یا سکویی برای نشستن دانش آموزان وجود دارد .8 

اشتن نرده ب است )دمناس ه پله مدرسه شما برای خروج دانش آموزان هنگام زنگ تفریح ایمن و.تا چه حد سالن و را9
 48/10 98/9 در راه پله ،عرض مناسب سالن ، نور کافی سالن( 

 40/10 67/8 . . بوفه مدرسه شما تا چه حد در مکان مناسب و در دسترس همه ی دانش آموزان قرار دارد10

 ند.می ک وفه ، موارد بهداشتی مربوط به فضای بوفه و خوراکی ها را رعایت.مسئول یا فروشنده ب11
92/7 56/9 

 24/10 43/9 .ی شود.با شنیدن آهنگ )ملودی( اعالم کننده زنگ تفریح حس خوبی برای  دانش آموزان ایجاد م12

 14/4 95/4 .هنگام زنگ تفریح  در حیاط مدرسه برای  شما موسیقی پخش می شود .13

 ه اید .وزان دیدنش آمتا به حال هنگام زنگ تفریح ، مدیر مدرسه را در حیاط ، حین قدم زدن یا صحبت با دا.14
67/9 98/9 

                                               .تا چه حد هنگام زنگ تفریح )معلمان (با دانش آموزان قدم زده  یا صحبت کرده اید . 15
38/5 58/7 

 
 در ارتباط با پرسش سوم من ویتنی U نتایج آزمون 5جدول   

 شاخص آماری
 
 

 متغییر

 نتایج توصیفی
 مان ویتنی Uآزمون 

 حجم نمونه گروه
میانگین 

 رتبه
U 

سطح معنی 
 داری

شرایط و  مناسب بودن
  امکانات فیزیکی مدرسه

 54/94 166 دانش آموزان

0/1832 001/0 

 87/143 42 معلمان

معلمان و دانش ین نظر می باشد به این نتیجه می رسیم که ب 01/0که کمتر از  5با توجه به سطح معنی داری در جدول    
ه به میانگین یب با توجین ترتااختالف معناداری وجود دارد. به آموزان از نظر مناسب بودن شرایط فیزیکی مدرسه در زنگ تفریح 

ه دلیل کمبود هده شده بف مشارتبه باالتری نسبت به دانش آموزان در نظر گرفته اند. اختالرتبه ای، معلمان در مورد این بعد 
 آکاهی معلمان از شرایط زنگ تفریح دانش آموزان است .
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نگ آیا در فراوانی اولویت های بیان شده در زمینه فعالیت های انجام شده در ز بررسی پرسش چهارم:

 ن تفاوت وجود دارد.تفریح، از نظر دانش آموزان و معلما

ی که عالیت هایخست فندر این بخش، پرسشنامه فعالیت دانش آموزان در زنگ تفریح را در دو بخش بررسی می کند.در بخش  
هایی که  دی فعالیتخش بعبدانش آموزان هر روز در زنگ تفریح انجام می دهند) تغذیه، استفاده سرویس بهداشتی و ..( و در 

الیت ها را ت  این فعاولوی وهفتگی به آن می پردازند. هم چنین از شرکت کنندگان در خواست شد که  نوع دانش آموزان به طور 
حضور ی دهد و مرا نشان  تبه ایمیانگین رباالترین  زنگ تفریح ازنظر هر دو جنس،تغذیه در زمان  بیان کنند. نتایج نشان داد که

بخوری در زمان داشتی و آرویس بهساستفاده از  از دید معلمان برخوردار است.ای  پایین ترین میانگین رتبهدر کتابخانه مدرسه از 
نگین رتبه ای ن ترین میاپاییه از حضور دانش آموزان در کتابخانه مدرسرا نشان می دهد و   میانگین رتبه ای، باالترین زنگ تفریح

های اعالنات  لعه تابلومطا سردید دانش آموزان دختر و پ. در بخش بررسی فعالیت های هفتگی دانش آموزان نیز از برخوردار است
سایت رایانه  حضور در، ه نمونهمیانگین رتبه ای را داراست. از نظر دانش آموزان دخترگرو، باالترین زنگ تفریحمدرسه در زمان 

پایین  با ر مدرسه راکالمی د ابراز خشونت دانش آموزان پسربرخوردار است در حالی که پایین ترین میانگین رتبه ای مدرسه از 
مشکالت با  ا به خاطری، دبیر رفع تنش و اضطراب  زنگ قبل )با دوستاناز نظر معلمان  اعالم کرده اند.ترین میانگین رتبه ای 

انه ر سایت رایآموزان د ضوردانشحمیانگین رتبه ای را داراست. همچنین از نظر این گروه ، باالترین زنگ تفریحخانواده( در زمان 
 برخوردار است.پایین ترین میانگین رتبه ای مدرسه از 

پایین  و 4ه سوالتبه برباالترین ، تربیتی مدارس درزنگ تفریح -در بررسی میانگین حضور دانش آموزان در بخش های فرهنگی

نه  ایت رایاسوزان در نش آمبیان کرده اند که حضور دا اختصاص دارد به این ترتیب بیشتر دانش آموزان 3ترین رتبه به سوال 
ت های دانش د )یادداشمی ده که میانگین رتبه ای باالتری را نشانمدرسه کمتر از پنج باردر طول سال، هنگام زنگ تفریح است 

نگام زنگ هتی مدرسه ر تربیحضور دانش آموزان در دفتآموزان بیانگر مجهز نبودن مدارس به سایت رایانه می باشد( و همچنین 

پایین ترین رتبه به سوال  و 2ه سوال باالترین رتبه ب، در بررسی نظر معلمانبرخوردار است .پایین ترین میانگین رتبه ای از تفریح  

که ستند هنگ تفریح زنگام همعتقد به حضور دانش آموزان در دفتر مشاوره مدرسه  اختصاص دارد به این ترتیب بیشتر معلمان 3
م زنگ تفریح  درسه هنگاربیتی محضور دانش آموزان در دفتر تمی دهد و همچنین از نظر ایشان میانگین رتبه ای باالتری را نشان 

 برخوردار است.از پایین ترین میانگین رتبه ای 
 

 در ارتباط با پرسش چهارم پژوهش من ویتنی U نتایج آزمون -10جدول

 شاخص آماری
 
 

 متغییر

 نتایج توصیفی
 مان ویتنی Uآزمون 

 U میانگین رتبه هحجم نمون گروه
سطح معنی 

 داری

 نوع فعالیت دانش آموزان

دانش 
 آموزان

128 14/81 

0/
942 

002/0 

 75/51 34 معلمان

معلمان ر می شود  که بین نظر می باشد این نتیجه آشکا 01/0با توجه به سطح معنی داری در جدول آزمون فوق که کمتر از       
یب با توجه به ه این ترتدارد. ب اختالف معناداری وجود ت های دانش آموزان به هنگام زنگ تفریحنوع فعالیاز نظر و دانش آموزان 

 میانگین رتبه ای، دانش آموزان به این بعد رتبه باالتری نسبت به معلمان در نظر گرفته اند.
دانش آموزان به هنگام زنگ  در ادامه ی بررسی فعالیت های دانش آموزان در زمینه ی نوع تغذیه، بازی و محور صحبت های

مغزها و خشکبار )گردو،فندق،پسته،نخودچی کشمش و...(  از  استفادهتفریح نتایج نشان می دهد، از نظر دانش آموزان دختر 
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پایین ترین میانگین رتبه ای تنقالت )چیپس، پفک،کیک، بیسکوییت وشکالت( از میانگین رتبه ای وهمچنین استفاده از باالترین 

تنقالت، باالترین میانگین رتبه ای و برخوردار است. در حا لی که از نظر دانش آموزان پسر استفاده از دانش آموزان دختر  از دید
پفک،کیک، بیسکویت  نقالت )چیپس،از ت استفادهمعلمان  استفاده از مغزها و خشکبار از پایین ترین میانگین رتبه ای برخوردار است.

مغزها و میانگین رتبه ای نشان داده اند. از نظر آنان استفاده از را در باالترین  در بین دانش آموزان زنگ تفریحوشکالت( در زمان 
نتایج نشان می دهد که از نظر  برخوردار است.پایین ترین میانگین رتبه ای خشکبار)گردو،فندق،پسته،نخودچی کشمش و...( از 

از دید دانش در حالیکه میانگین رتبه ای را نشان می دهد ، باالترین تفریح زنگبازی تنیس روی میز در زمان  دانش آموزان دختر،
میانگین رتبه ای را داراست . دانش آموزان دختر و پسر بازی ، باالترین زنگ تفریحبازی های دویدن وپریدن در زمان  آموزان پسر
زنگ تفریح در بین دانش آموزان زی دویدن و پریدن در زمان باپایین ترین میانگین رتبه ای قرار داده اند.از نظر معلمان فوتبال را در
از دید دانش  برخوردار است.پایین ترین میانگین رتبه ای از  بدمینتون میانگین رتبه ای را داراست و همچنین بازی، باالترین 

ن رتبه ای را نشان می دهد در میانگی، باالترین زنگ تفریحدختر و پسر صحبت در زمینه برنامه های تلویزیون در زمان  آموزان
صحبت در زمینه برنامه های از دید معلمان برخوردار است.پایین ترین میانگین رتبه ای صحبت در زمینه اینترنت از حالی که 

انگین پایین ترین مینت از رصحبت در زمینه اینتمیانگین رتبه ای و ، از باالترین زنگ تفریحتلویزیون )فیلم، سریال ، ...( در زمان 
 برخوردار است.رتبه ای 

 

 بحث و نتیجه گیری
 یازمندو ن یاربس یتماه یراهم از نظر دانش آموزان و هم معلمان دا یحزنگ تفر یپژوهش حاضر نشان داد که مساله  یها یافته

آنان در  ینه و آگاهاه ادقانصها و نظرات  یشنهادپ یو تحول است. استقبال دانش آموزان از موضوع پژوهش و ارائه  ییرتغ یجادا
 ه است. در مدرس یزندگ یجنبه ها یدانش آموزان به  همه  یتوجه جد نشانگرپرسشنامه،  در یحمورد زنگ تفر

فلسفه و  یه به نوعک یراندانش آموزان و دب یدگاهآن از د یتو ماه یحنگرش به زنگ تفر یعنیپرسش پژوهش،  یاولیندر بررس 
 یریتبود مدو گروه بهه هر دککند، نشان داده شد  یم یاننما یرانرا نزد دانش آموزان و دب مدرسه یزمان هر روزه  ینا یتاهم

(درمورد 1991) یلده شفنشگابا طرح دا یجهنت یندانند. ا یو بهبود رفتارآنان موثر م وزاندانش آم یرا در سازگار یحزنگ تفر
ه ک ( 1999رد)لچفوپژوهش ب یندانش آموزان و همچن مدرسه در جهت بهبود رفتار یرونیب یفضا یو بهساز یریتمد یچگونگ

ه هر دو گروه به که نگا ستینر ادرصد ها نشانگ ررسیدارد. ب یداند هم خوان یبا مدرسه موثر م یسازگار یشرا در افزا یحزنگ تفر
ارد. نقش د یدن تاکموزاآدانش  یو جسم یشناخت ی،عاطف ی،در رشد اجتماع یحتفر یرزنگجامع است و به تاث ینگاه یح،زنگ تفر

و  یومنن ،(1996ران)وهمکا یومن(، ن1992جامبر) یقاتدر تحق یو عاطف یاجتماع ی،از نظر شناخت یحزنگ تفر یرشد دهنده 
 شده است. یدتاک یز( ن2004( وجارت و همکاران )1996)یشابب

 یه ناکافحاصل ب یاه افتهی یران،و دب از نظر دانش آموزان یحمدت زمان مناسب زنگ تفر ی یسهو مقا یبررس یعنیپرسش دوم  در
ا ب یحد دارند زنگ تفرروه اعتقادو گ اشاره دارد. هر یراناز نظر دانش آموزان ودب ی،استراحت و باز یبرا یحزنگ تفر یبودن زمان فعل

 با کاهش عفینو گروه ذدطور  یناست. هم یآنها ضرور یازمورد ن یها یتاستراحت و فعال یبرا قیقهد 25 یال 20حدود  یزمان
شاهده شده عنا دار مم تالفیزاخنظرات دو گروه ن ی یسهموافق نبودند. در مقا یساعت آموزش یشبه منظور افزا یحزمان زنگ تفر

زنگ  یمان فعلمدت ز یج،نتا براساس ینفعاست که هر دو گروه ذ اردارد. آشک یرانبعد نزد دب ینا یشترب یتاست که نشان از اهم
با  یجهنت یند. امخالفن یحگ تفرکاهش زن یاستبا اعمال س یعتاآن هستند و طب یشندانسته و خواستار افزا یکافدر مدارس را  یحتفر

 یها یافته( و 1997)اژیتن و آرمی( کال1995و جونز یهوبرت یویس،و همکاران )د ینی( پلگر1991)یمونزو ن یروس یپژوهش ها
ت عملکرد مناسب مغز جه یا یقهدق 20بر وجود زمان مناسب  حدودا  ( که2005) یتپ یکل( و ما1998بالچفورد ) یپژوهش ها

 دارند، همسوست. یدو تمرکز در کالس تاک یشناخت یادگیری یشافزا یدر راستا
 یح،زنگ تفر یا یقهدق 15 -10اختصاص زمان  یاکاهش زمان  یدنما یم یدبر آن تاک یز( ن1387همان گونه که دانه داران) 

اساس اگر قرار باشد طبق بخشنامه در مدارسی  یندهد بر ا یدانش آموزان کاهش م یتمرکز و رشد شناخت یشاآن را در افز ییکارآ
 یها یساختصاص داده شود مشکالت ناشی از کمبود سرو« زنگ تفریح»دقیقه به  20تا  15باال فقط  یآموزبا آمار دانش
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آموزان هنگام خروج از کالس از یک طرف و هدایت ی دانشاز  بوفه، تراکم باال یدازدحام دانش آموزان جهت خر ی،بهداشت
نظمی ایجاد خواهد کرد. که بی شدتوسط معاونین نیز معضل دیگری خواهد  یحزنگ تفر یانآموزان به سمت کالس در پادانش

دقیقه  20تا  15مان مدت زآموزان مدارس پرجمعیت زمان کافی برای زنگ تفریح داده نشود و بهکند اگر به دانشتجربه ثابت می
دقیقه زمان الزم دارند تا به سر کالس رفته و دبیران آماده حضور در  7آموزان حدود نفری دانش 450اکتفا شود، در یک مدرسه

نفری بعد از شنیدن صدای  450دقیقه افزایش یابد مدت زمان حضور جمعیت  25کالس شوند، درصورتی که اگر این زمان به 
دقیقه از زمان کالس کاسته شده است و در  2ای زمان تفریح، حداکثر فقطدقیقه 5قه خواهد بود.یعنی با افزایشدقی4تا 5/3زنگ 

آموزان به راحتی درمدت زمان زمان زنگ تفریح در مدارس با تراکم بیشتر افزایش یابد هم دانشعمل دیده شده است اگر مدت
ممکن است  با طوالنی شدن این ساعت، اشتیاق آنها برای حضور در کالس دهند و هم اینکه تفریح کارهای خود را انجام می

 یابد.    درس افزایش 
              یرانبموزان و دانش آدو استراحت از نظر  یحتفر ی،باز یمدرسه برا یاطوامکانات موجود درح یزیکیف یپرسش سوم به فضا 
رخواست کرده آموزان د دانش هد. اگر قرار است همان گونه که معلمان ود یپردازد و تفاوت نظر آن ها را موردسنجش قرار م یم

وافق هر دو ترنشانگ یج،نتا است. یازن ینا یموجود مدرسه تا چه حد پاسخگو یطو شرا یکیزیف یفضا یابد یشافزا یحاند زنگ تفر
            نشان نش آموزاندا یجنظر سن یجااست. نت یحنشستن دانش آموزان هنگام زنگ تفر یبرا ییجا یا یمکتگروه در مورد وجود ن

 یقیاص از موسخ یبت هابه ندرت و در مناس یاشود و  یپخش نم یقیموس یحآنان هنگام زنگ تفر یدهد که به رغم عالقه  یم
قرار داده  دییتا ه را موردن مدرسراهروها و سال یمنیا یتاهم یراندب ی،آموزش یفضا یباییو ز یمنیا ی ینهشود. در زم یاستفاده م
فوق  ی ینهدر زم گروهدو  یتبه ار یانگینم یسهبوده اند. مقا یکالس ناراض یادر سالن  یاهانحال از عدم وجود گل و گ یناند در ع

 است.    یراند دبکر شده نزذورد دو م یتاهم یزانو م یگر توافق جمع یاندهد که نما یرا نشان م  یرانباالتر دب یرتبه ا یانگینم
مکان  ودر بوفه  داشتبه یتعدم رعا یی،دستشو یعما ی،آبخور یها یرش ی،بهداشت یها یسبودن سرو یژوهش از ناکافپ نتایج

دهد.  یمخبر یحتفر زنگ ی اعالم کننده یملود یندیو ناخوشا یدندو یا یباز یبرا یسبز و محوطه ا ینامناسب آن، فقدان فضا
وثر بر ماز عوامل  کییدهد که  ینشان م "زا در مدارس شهر تهران یبآس عوامل یبررس "( در1377)یپژوهش بازرگان و گودرز

 یزات،جهه موقع تب یرتعم ساختمان، عدم یمعنا که فرسودگ یناست. به ا معماری – یدانش آموزان، عوامل فن یزا یبرفتار آس
فوق بر  یققزان در تحآمو ود. دانشش یم ادقلمد یزاتبه تجه یرسان یبمصالح نامرغوب از عوامل آس ینامناسب فضا و حت یطراح

موزان عامل دانش آ ینم چنشود. ه یتر م یشب یها یخراب یجادموجود در مدرسه ، مشوق ا یها یبوده اند  که  خراب یدهعق ینا
 گرمی،ره عنوان سب را  ینرسا یبکرده و  آس یتلق دانش آموزان، یدر مدرسه را، رفتار پرخاشگرانه  ییزا یبمسبب آس یرفتار

 یروان شناس یدگاهز دا یآموزش یفضاها  ی( در بررس1376)یدانند. مرتضو یم یلیاز مدرسه و خانواده و ضعف تحص یتصبانع
اشد، بتر  یشم بزدحااتر و احساس  یمنف یلآموزش و نگرش به تحص یکه هر چه ادراک نسبت به فضاها یدنما یم یدتاک یطمح

و امکانات  یزیکیف یفضا یرناپذ انکار یر( تاث1372خدابنده) یبترت ینهد بود. به همتر خوا یشدانش آموزان ب یاندر م یروان نژند
 دهد.       یدانش آموزان مورد توجه قرار م یلیتحص یشرفترا بر پ یرفاه

انجام شده در  یها یتشده در مورد فعال یانب یها یتاولو یدر فراوان یتفاوت معنادار یاآ "پرسش پژوهش ینچهارم یبررس در
دانش آموزان دختر و پسر است. حال  یندر ب یهتغذ یتها، نشانگر اولو یافته. "از نظر دانش آموزان و معلمان وجود دارد یح،نگ تفرز

استفاده از  یخروج دانش آموزان از کالس برا یاجازه  یلرا گزارش داده اند)احتماال به دل یبهداشت رویساستفاده از س  یرانآنکه دب
 یا یهتغذ یآخر انتخاب شده است. در بخش پرسش ها یتاز نظر هردو گروه حضور درکتابخانه  به عنوان اولو(. یبهداشت یسسرو
 یاطالعات و آگاه  یسالم و بهداشت ی یهدانش آموزان پسر در مورد تغذ بهآن است که دانش آموزان دختر نسبت  یانگرها، ب یافته

نظرات دانش  یجرسد. نتا یبه نظر م یسالم  ضرور ی یهرش پسران  در مورد تغذنگ ییرآموزش و تغ ینهزم یندارند که در ا یشتریب
 یرمناسب  با تاث ی یهتغذ یرادارد ز ییدنوجوانان تا وکودکان  یبرا ییغذا یوعده ها یانبر  لزوم تغییر و توجه به م  یرانآموزان و دب

در  یژهبه و یهمثبت داشته وسوء تغذ یردانش آموزان تاث یلیتحص یشرفتو پ یادگیری ییتوانا یزانبر م یگذاردن بر رشد جسمان
 یا یه( در بعد تغذ2005هورن) یآموزان درپی خواهد داشت. پژوهش امدانش یبرا یاریبس یو ذهن یساختار ییرشد، نارسا ینسن

 یبوفه  ی،ارسال یابا توجه به بخشنامه ه یر،چند سال اخ یمشابه نشان داد. در کشور ما ط یا یجهنت یزمدارس ن یحزنگ تفر
نخست  یماهه  6در یرش یعطور توز ینو ... منع شده اند. هم یپسچون پفک ،چ یآماده و تنقالت یها یچساندو یمدارس از ارائه 
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شود. اما متاسفانه اداره کنندگان  یدانش آموزان محسوب م یا یهتغذ یطبهبود شرا یبرا یدر مدارس راهکار مناسب یلیسال تحص

و پفک و ... از سود آن چشم  یپسآماده، چ یچمانند ساندو ییدانش آموزان به  مواد غذا یلاز مدارس به علت تما ییاربس یبوفه 
بر نظرات دانش آموزان طعم  یگربناد یکنند. واز سو یم ییمواد غذا ینفروش ا هکنندو برخالف دستور العمل،اقدام ب ینم یپوش

 کنند.           یم یفو نامطلوب توص شده، مطبوع نبوده و آن را بدمزه یعتوز یرش
اضر بود.آنان در ح یقر تحقدوزان از مسائل مورد اشاره دانش آم یحعدم فرصت دانش آموزان دراستفاده از کتابخانه هنگام زنگ تفر 

 یبرا یگرید ی ژهیو ساعت و است یحنکته اشاره کرده اند که تنها زمان استفاده از کتابخانه در زنگ تفر ینخود به ا یها یادداشت
 یازن تنها قادر به رفع آن ها یحرنگ تفزاز دانش آموزان در مدت زمان محدود  یاریندارند. بنا به نظر بس تابخانهاستفاده از امکانات ک

مدرسه  یانه ودن کتابخهز نبمج یدر باره  یحاتتوض یناستفاده از کتابخانه ندارند. هم چن یبرا یخود بوده و فرصت یهاول یها
ورش در موزش و پرآ  یذارگ یاستس یتحضور کتابدار و ...( عدم موفق یق،عدمو عال ننامناسب با س یتعداد کم کتاب،کتاب ها )

انش داز  یاریسب یرابحال آنکه  یدنما یرا مشخص م یبا کتاب و کتابخوان یانس و دوست یجادو ا یفرهنگ کتابخوان یجترو
 یااول یسواد یب یلنان به دلآاز  ییاربس یراز کند، یا را با خواندن و مواد مکتوب آشنا ماست که آن ه یمکان ینآموزان، مدرسه اول

 (. 1388 یاغقزل ا )ابندی یخواندن در خانواده را نم یدمف یبه مطالعه، فرصت تجربه ها ینبه سبب عدم عادت والد یاخود و 
اثرات و عوارض  یزدانش آموزان داشته باشد و ن یزیکید فتواند در سالمت، تحرک و رش یم یحکه زنگ تفر یرغم نقش عمده ا به

  ی( بررس2001 یندلیو فا یناسکی؛استاپ2006؛کلمنتس و جارت 2000ینو کورب یلد ی)پژوهش هایعدم تحرک در بزرگسال
 یدندو یا یباز یبر نداشتن اجازه  یدانش آموزان)مبن یادداشتهایو توجه به  گروهدر دو  یحانجام شده در زنگ تفر یها ینوع باز

 یاطو امکانات در ح یلبا توجه به کمبود وسا یندارد. هم چن یتحکا یح( از عدم تحرک  الزم در زنگ تفریحهنگام زنگ تفر
کرده اند. همان طور که قبال اشاره شد،  یانده( را ب یدن،دستشساده با امکانات کم )دو ییها یمدارس، دانش آموزان عموما باز

ها  یتفعال یناشاره کرده و بنا به گفته آنها انجام ا یدنو پر یتوپ باز یدن،دو یتچون ممنوع ییها یتدوددانش آموزان به مح
( در 1379) یاغقزل ا یکه به گفته  یدارد. در حال یانضباط را در پ یشود و کاهش نمره  یمحسوب م یمعموال از موارد انضباط

کودکان و نوجوانان، سهم دانش  ی یژهو یو محل یبوم یپنجاه نوع باز از هشتصد و یشبا ب یرانپهناور و کهنسال ا ینسرزم
 یساختار قامت یابیپژوهش ارز" یجاست.نتا یزیکیتحرک ف یتازمحدود یشقطعا ب یحمدرسه و به هنگام زنگ تفر یاطآموزان در ح

ت گرد، شانه نامتقارن و سر به چون پش یاختالالت متعدد قامت یدمو یزن 1386در سال  "ییراهنما یلیدانش آموزان مقطع تحص
-2007) یکاامر یمتحده  یاالتآموزش در ا یکه بنا بر پژوهش وود جانسن درمرکز مل یاست. در حال یفقر حرکت یلجلو، به دل

از  یشب یکم یو تحرک است که حت یزیکیف یتفعال برایاز فرصت در دسترس دانش آموزان  یمیاز ن یشب یح( زنگ تفر2005
 انش آموزان در زنگ ورزش است. تحرک د یزانم

 یتولوا ینا نخستر یونیزتلو یهر دو گروه توجه به برنامه ها یح،محور صحبت دانش آموزان در زنگ تفر یمقوله  یبررس در
خاطبان م یلیونیم یلا خب یماصدا و س یرسد رسانه  یبه نظر م ینکرده اند. بنابرا یانب یحموضوع صحبت به هنگام زنگ تفر

گرفت.  یدها ندرتباطات راامر در یزیونتوان نقش تلو یکه نم یداستزند. ناگفته پ یم اآنه یوجوان حرف اول را در زندگکودک و ن
مناسب  یرنامه هات نوع بسخن رفته است اما آنچه قابل بحث اس یارنوجوان بس یابر مخاطب کودک  یزیونتلو یرتاث یدرباره 

ن در سطح بازخور آ موزان وآتوجه اکثر دانش  موردموضوع  یشبانگاه یها یلمها و ف یالدر بخش سر یزیوندانش آموزان است.تلو
 ییجادو یایوارد دن یاستاند یها  یتمبتذل شخص یکالم ها و رفتار ها یهاز تک یاست. دانش آموزان با الگو بردار ینیمدرسه ع

 یرانمد یراب ثناییستا یرصتفاز نظر دانش آموزان  ها یالسر یتبر اهم ید. تاکیرندگ یم یشوند و در قالب آن جا یم یزیونتلو
اب و که کت یا ر جامعهآورد. د یم یشرا دارند پ یدپرورش نسل جد یکه دغدغه  یکسان یو پرورش وهمه  ی،آموزشمل یرسانه 

نامه سازان و بر بجاست است وهخانواده  یمهمان هر روزه   یزیوناندک شمارند، تلو ینترنتمهجور مانده و کاربران ا یکتاب خوان
 یه برنامه سازن اقدام بآ یناو بر مب ییکشور را شناسا یدانش آموز یلیونیم یتجمع یرشد یها یازن  یما،و س صداگذاران  یاستس

 کنند.
حضور  یانگرب یج،و مشاوره( نتا یدفتر پرورش یت،مدرسه )کتابخانه، سا یفرهنگ یحضور دانش آموزان در بخش ها یزانم یبررس در

مدارس به عنوان  یو پرورش یتیکه دفتر ترب یدر مراکز فوق است. در حال یلیآنها به تعداد کمتر از پنج بار در سال تحص یتاکثر
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فوق برنامه )سرود، تاتر،  یها یتتعامل و مشارکت دانش آموزان در فعال یشافزا ی،و اجتماع یپرورش رشد عاطف یبرا یمکان

 یجهمورد عالقه دانش آموزان  و در نت یو پرورش یهنر یها یتتوجه به فعال یانگرکمبودب یجهنت ینکند. ا یم یتدکلمه و ...( فعال
 است.  یشانا یو تعامل اجتماع مشارکتبالقوه دانش آموزان در  یاز استعدادها یمیگرفتن ن یدهناد
ش آموزان، اسالم دانن یهذتغ ح،یمدرسه هنگام زنگ تفر یزیکیف یطاز شرا یتعدم رضا یح،زنگ تفر یدر مجموع مدت زمان ناکاف 

نه، دفتر ابخاچون کت ییدانش آموزان دختر، حضور کمرنگ دانش آموزان در بخش ها یبه خصوص برا یزیکیعدم تحرک ف
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