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◾

ددستچين
ستچين

 ۱۷هزار کشته
در حوادث
ساالنه رانندگی

به گزارش ایسنا،
حمیدرضا خانکه،
رئیس مرکز
تحقیقات سالمت
در حوادث و بالیای
دانشگاه علوم
توانبخشی و سالمت
اجتماعی گفت:
حوادث ترافیکی،
ساالنه بیش از
۱۷هزار کشته و
بیش از ۴۴هزار
معلول دائمی برجای
میگذارد؛ درحالی
که ساالنه حدود
 ۱۰تا  ۱۵درصد
تولید ناخالص ملی
کشور فقط برای
حوادث هزینه
میشود که حجم
زیادی از آن به
حوادث ترافیکی
اختصاص دارد.

جامعه

◾ نباید از دانشگاه ترسید
به گــزارش مهر ،محمدمهدی طهرانچی؛
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه تبرج
در محیطهای مشترک سبب بینظمی
میشود ،دانشگاه را محلی برای زندگی مشترک دانست
که نباید از آن ترسید بلکه باید آن را مدیریت و برایش
مــدل تعیین کــرد .شئون رفــتــاری و آراستگی یکی از
الزامات محیط مشترک برای رشد است.

عضوهبیئهنامبهراد

ت علم
مطالعات آم ی پژوهشگاه
وز
ش و پرورش
اعــظــم طــیــرانــی فــصــل
امــتــحــانــات از راه مــیرس ــد و
حاال قرار است پس از گذشت
دو س ــال از تــب شــیــوع کــرونــا،
امــتــحــانــات دانـ ـ ـشآم ـ ــوزان و
دانشجویان بهصورت حضوری
برگزار شــود .کارشناسان معتقدند صرفنظر از
محاسن کالسهای مجازی ،شاهد اُفت کیفیت
آمــوزش و یادگیری بهویژه در سالهای ابتدایی
هستیم ،بهگونهای که میانگین نمرهها تا حد قابل
توجهی افزایش یافته و نمرهها دچار تورم شدهاند.
حـ ــال پــرســش ایــنــجــاســت ک ــه بـ ـهوی ــژه پ ــس از
بــازگــشــت دانـ ـشآم ــوزان بــه فــضــای مــدرســه آیا
برگزاری امتحانات میتواند ارزشیابی دقیقی از
آموختههای آنها را ارائه دهد؟

◾

◾افزایش آمار مصرف دخانیات در دوران کرونا
غالمرضا حیدری ،رئیس مرکز تحقیقات
کنترل دخانیات دانشگاه پزشکی شهید
بهشتی با بیان اینکه مصرف دخانیات
در دوران کرونا افزایش داشته به ایسنا گفت :در حال
حاضر حدود  ۳۰درصد مردان و  ۱۰درصد زنان مصرف
سیگار دارند که درباره قلیان این عدد حدود  ۳۰درصد
در هر دو جنس است.

اگر در مطالعات بینالمللی تیمز و پرلز شرکت
نمیکردیم هیچ مالکی برای بررسی وضعیت
آموزشی نداشتیم چرا که با تنوعی از آموزش
و آزمون مواجهایم و آزمونهای نهایی فقط در
پایههای معدودی برگزار میشود و امتحانات

◾

◾بیش از ۲میلیون سگ ولگرد
بهگزارشتسنیممصطفینادری،کارشناس
ح ــوزه محیط زیــســت بــا بــیــان اینکه آمــار
سگهای ولگرد از مــرز ۲میلیون گذشت،
اظهار کرد :ادعای حامیان غذارسانی به سگها مبنی بر
اینکه دامپروری و مصرف زیاد گوشت بههمراه مدیریت
نادرست پسماندها سبب افزایش جمعیت سگهای
ولگرد شده ،نادرست بوده و غذارسانی عامل اصلی است.

در بیشتر پایههای آموزشی استانداردهای الزم
را ندارد که میتواند پیامدهای زیانباری برای
نظام آموزشی کشور داشته باشد .دانشآموزان
پایهها را میگذرانند اما مهارتهای الزم را کسب
نمیکنند ،یعنی دانشآموزی داریم که نظام

کارشناسان وضعیت ارزشیابیها در مدارس را مطلوب نمیدانند

دانشآموزان،گرفتارفقرمهارتی

◾

◾مشکل تورم نمرهها
بهنام بــهــراد؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه
مطالعات آمــوزش و پــرورش به ما میگوید :یکی
از مشکالتی که طی دو سال گذشته در خصوص
دانشآموزان داشتیم ،مسئله ارزشیابی غیردقیق
از عملکرد تحصیلی و رونــد پیشرفت آموزشی
دانشآموزان بوده که منجر به تورم نمرهها شده
و به دلیل اینکه از ابزارهای آمــوزش ،پلتفرمها و
روشهــای ارزشیابی و مجازی استفاده کردهایم،
شاهد اُفــت یادگیری طی ایــن دوســال هستیم.
بنابراین ارزشیابیهای حضوری کیفیت بهتری
دارند ،اما اینکه ارزشیابی حضوری در چه درجهای
از کیفیت است ،بحث دیگری است و اینکه آیا
ارزشیابیها ،درســت و دقیق است یا خیر ،باید
منتظر نتایج پرلز که در حــال اجــراســت و نتایج
تیمز که دوسال آینده اجرا خواهد شد باشیم تا
مشخص شود همین ارزشیابیهای حضوری نیز

گزيده

یکی از مشکالتی که طی دوسال گذشــته در خصوص دانشآموزان داشتیم،
مسئله ارزشــیابی غیر دقیق از عملکرد تحصیلی و روند پیشرفت آموزشی
دانشآموزان بوده که منجر به تورم نمرههای آنها شده است.

تا چه اندازه از دقت و کیفیت الزم برخوردار است
و در واقع آزمونهای حضوری نیز بایدبهواسطه
روشهــای استاندارد اندازهگیری شود تا کیفیت
آنها مشخص شود.
به اعتقاد بهراد کیفیت آزمونها را باید با استفاده
از آزمــونهــای اســتــانــدارد هـمعــرض سنجید تا
مــشــخــص شـ ــود وضــعــیــت عــلــمــی و آمــوزشــی
دانـشآمــوزان پس از گذر از آموزشهای مجازی
چگونه است .ضمن آنکه سنجشهای بینالمللی
تیمز و پرلز به ما کمک میکند ببینیم تا چه اندازه

این سنجشها درست است و اینکه آیا عملکرد
تحصیلی دانشآموزان همان چیزی است که باید
باشد یا خیر.
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◾نتایج امتحانات قابل استناد نیست
ایــن عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات
آموزش و پرورش اضافه میکند :در اغلب مواقع،
نتایج امتحانات ،ارزشیابی دقیقی از مهارتهای
علمی دانـشآمــوزان را مشخص نمیکند و قابل
استناد نیست چرا که نتایج آزمونهای بینالمللی
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◾

◾حذف تمام آشپزخانههای سنتی دانشگاهها
بــه گ ــزارش ف ــارس ،مسعود گنجی ،رئیس
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره
به وجود آشپزخانههای سنتی در تعدادی از
دانشگاههاگفت:درسالجاریتمامآشپزخانههایسنتی
دانشگاههایکشورحذفوبهآشپزخانههایصنعتیتبدیل
میشوند .همچنین آشپزخانههای نیمه صنعتی نیز در
آیندهنزدیکبایدبهآشپزخانههایصنعتیتبدیلشوند.

آموزش و پرورش عمومی؛ ابتدایی و یا راهنمایی
را گذرانده اما مهارتهای پایه خواندن ،نوشتن،
ریاضیات ،علوم و  ...را ندارد .وقتی چنین
دانشآموزی وارد دانشگاه شود دچار فقر
مهارتی خواهد بود.

تیمز و پرلز طی سه دهه گذشته نشان میدهد
کیفیت آموزش و ارزشیابیهای کالسی در مدارس
کــشــور مــا خ ــوب نیست و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان از متوسط بینالمللی پایینتر است،
بنابراین هرچه ارزشیابیهای کالسی و مدرسهای
کیفیت پایینی داشته باشد ،اُفت کیفیت در نظام
آموزشی استمرار پیدا میکند.
بــه گــفــتــه وی مــا اکــنــون ســه ده ــه اس ــت کــه در
آزم ــونه ــای تیمز و پــرلــز شــرکــت مـیکــنــیــم ،امــا
متأسفانه هرگز نتوانستهایم در مهارتهای پایه به
متوسط بینالمللی برسیم اما طی سالهای اخیر
بین کشورهای ضعیف روند رو به رشدی داشتهایم
و داریــم به سمت متوسط حرکت میکنیم؛ این
نیازمند آن اســت کــه نظام آمــوزشــی و معلم با
کیفیت داشته باشیم .داشتن معلم با کیفیت
به پشتیبانی و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش
نیاز دارد تا بتوانیم بهترین افــراد را جذب کنیم،
عــاوه بــر ایــن باید برنامه درســی خیلی خــوب و
مدیران ماهر در مدارس داشته باشیم و امکانات
و منابعی به سیستم تزریق شود تا در کنار دیگر
مسائل ،شاهد ارزشیابیها و سنجشهای دقیقی
از عملکرد تحصیلی دانشآموزان باشیم .یعنی
سنجشهایی که مسامحه و سهل انگاری در آنها
وجود نداشته باشد و برگزاری امتحانات بتواند
در سطح کالس ،مدرسه ،منطقه و کشور ارزیابی
دقیقی از عملکرد تحصیلی دانـشآمــوزان ارائه
دهد .در غیر اینصورت هیچ تصویری از عملکرد
نظام آموزشی نخواهیم داشت.

◾

◾باید همه مهارتها ارزشیابی شود
ام ــا حسین خنیفر؛ رئــیــس پیشین دانشگاه
فرهنگیان معتقد است آزمونها باید در سه سطح
مهارتی یا عملی ،گروهی یا مشارکتی و بر اساس

محتوای آموزش داده باشد تا مهارتهای مختلف
دانشآموزان مورد ارزشیابی قرار گیرد.
توگو با ما اضافه میکند :آزمونها باید
وی در گف 
ناظر بر محتوای آمــوزش و عملی برگزار شــود تا
مشخص شود آموزشها از حالت حافظهمحوری
خــارج شــده اســت و درواقــع درک مطلب را مورد
سنجش قرار دهد .متأسفانه بیشتر آزمونهایی
که در نظام آموزشی کشور برگزار میشود ارزشیابی
حافظهمحور است و دانشآموزان به جای اینکه
در اندیشه درک مطلب باشند دغدغه کسب
مدرک را دارند.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برخی
از درسها مثل روخوانی ،امال و انشا در مدارس
بسیار ضعیف است در حالی که در اغلب موارد
نمره امتحانی دانشآموزان از این درسها باالتر از
نمره سایر درسهایشان است میگوید :متأسفانه
این موضوع نشان میدهد ارزشیابیهایی که در
دروس روخــوانــی و انشا انجام میشود صحیح
نیست و مهمتر از همه اینکه هیچ منطقی برای
حذف مشق از مدارس وجود ندارد ،چرا که ذهن
دان ـشآمــوزان بــا نوشتن تقویت مـیشــود ،خط
آنهــا زیبا و خالقیت آنهــا پ ــرورش مییابد .با
حذف مشق فقط امالی دانشآموزان را ضعیف
و آنها را به سوی حافظهمحوری هدایت کردند تا
بتوانند خوب حفظ کنند و در کنکور موفق شوند.
یعنی نظام آموزشی به جــای تدریس درســت و
ارزشیابی دقیق مهارتهای دانشآموزان ،آنها
را از همان کــاس اول بــرای موفقیت در کنکور
پــرورش میدهد و نتیجه آن میشود که مبنای
 90درصــد امتحانات حافظهمحور اســت و اگر
دانشآموز موفق به کسب نمره  20هم شود ،درک
درســتــی از آن درس نخواهد داشــت و مهارتی
کسب نمیکند.

