
 

 

 با صبح در دیرتر وقتی به دبیرستان و راهنمایی مدارس شروع ساعت تغییر که دهد می نشان تحقیقات از ای فزاینده حجم
 تغییر که است آن از حاکی شده انجام مطالعات از بسیاری نتایج دارد. بهتری همخوانی نوجوانان طبیعی خواب الگوهای

  از: عبارتند که باشد داشته مثبت بالقوه تأثیراتی تواند می دیرتر وقتی به مدارس شروع ساعت
 
 کمتر تأخیرهای و بهتر حضور • 
 رفتاری مشکالت میزان کاهش • 
 تحصیلی عملکرد بهبود • 
 

 بسیار کاری خوان سن یکپارچه ناحیه بزرگی به آموزشی نظام یک در دبیرستان و ییراهنما مدارس شروع ساعت تغییر
 چنین تأثیر نحوه درباره زیر های پرسش داشتیم، آموزان دانش و کارکنان، والدین، با که گفتگوهایی طی بود. خواهد پیچیده

  است: شده مطرح زیر موارد بر تغییری
 
 ساعت اگر البته دارند، وقت پاره کار مثل هایی مشغله مدرسه از بعد که انیآموز دانش و ورزشکار آموزان دانش • 

 کند. تغییر دیرتری وقت به مدارس تعطیلی
 آموزان دانش موقع به نقل و حمل امکان تا گردند تعدیل باشد الزم است ممکن که ابتدایی مدارس شروع ساعات • 

 .شود فراهم
 رسانند. می مدرسه به را فرزندانشان خود، کار محل به رفتن از قبل که غلشا های سرپرست و والدین از دسته آن • 
 

 با توانید می است. شده ارائه اینجا در که است مواردی از تر طوالنی مراتب به احتمالی منفی و مثبت تأثیرات فهرست
 آموزشی ناحیه کنید. کسب باره این در را بیشتری اطالعات شده، ارائه راست سمت در آنها لینک که مقاالتی مطالعه

 داشته ها خانواده و افراد بر خاص خیلی تأثیراتی است ممکن تغییری گونه هر که است آگاه خوبی به خوان سن یکپارچه
 درباره تصمیم اتخاذ از لقب بتوانیم تا کرد خواهیم شروع را نظر تبادل فرایند یک ما آوریل، ماه از دلیل، همین به باشد؛

 اینترنتی نشانی به نظر، تبادل فرایند این از آگاهی برای شویم. مطلع شما نظرات از ای، توصیه گونه هر
www.sanjuan.edu/thoughtexchange فرمایید. مراجعه  




