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  نتایج آزمون های بین المللی حاکی از آن اســت که دانش آموزان ایرانی عملکرد چندان قابل قبولی نداشــته اند و جایگاه کشورمان 
متزلزل است.

آموزشوپرورشایراندردنیانمرهقبولیمیگیرد؟

کارنامه ضعیف دانش آموزان در 
آزمون های بین المللی

یکشنبه3اسفند9،1399رجب21،1442فوریه2021،شماره3682

گروه علمی و آموزشی-  موفق نبودن دانش 
آمــوزان ایرانی در آزمــون تیمز ٢٠١٩ چند وقتی 
می شــود که مورد توجه قرار گرفته است و ضمن 
تضعیف جایگاه ایران از حیث تعلیم و تربیت در 
دنیا، نگرانی هایی را درباره کیفیت آموزشی کشور 

به دنبال داشته است.
آنطور که نتایج تیمز ٢٠١٩ نشــان می دهد، 
ایران طی سال های گذشته نسبت به معیار متوسط 
جهانی که نمره آن ۴٧۵ در نظر گرفته شــده است، 
عملکرد پایین تری داشته است و در آزمون ٢٠١٩ 
با وجود صعود در درس علوم نسبت به سال ٢٠١۵ 
هنوز هم نتوانســته است نمره کسب شده در سال 

٢٠١١ را بار دیگر تکرار کند.
آنطور که آمار و ارقام گزارش منتشر شده از 
نتایج تیمز ٢٠١٩ حکایت می کند ایران در ریاضی 
پایه هشــتم رتبه ٢٩، در علوم هشتم رتبه ٣٢، در 
ریاضی چهارم رتبه ۵٠ و در علوم چهارم رتبه ۴٨ 
را کسب کرده و این در حالی است که برای ارزیابی 
کار در پایه هشــتم ٣٩ کشور و در پایه چهارم ۵٨ 

کشور با هم رقابت کردند.
افت و خیز دانش آموزان ایرانی در تیمز

نمرات آزمون تیمز که معیاری برای مطالعه 
بیــن المللی روند آمــوزش ریاضیات وعلوم در 
پایه چهارم و هشــتم میان دانش آموزان دنیاست، 

عملکرد چندان مناســبی را درباره دانش آموزان 
ایرانی نشــان نمی دهــد و این در حالی اســت 
 IEA که ایران از ســال ١٣٧٠ به طور رســمی با
همکاری داشته و در آزمون های سال های ١٩٩۵، 
١٩٩٩،٢٠٠٣، ٢٠٠٧ و ٢٠١١ شرکت کرده و سابقه 
رقابــت اخیرش هم ٢٠١٩ بوده اســت که در این 
ســال ها نتایج قابل توجهی از نظام تعلیم و تربیت 
ایران که قرار اســت در افق ١۴٠۴ به جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای 
جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه 
و کشور های همسایه( برسد، به چشم نمی خورد.

نگاهی به سیر نتایج آزمون تیمز حاکی از آن 
اســت که کشور های شرق آسیا جایگاه های برتر 
اول تــا پنجم را به خود اختصاص داده اند و برای 
چندمین دوره متوالی دانش آموزان ســنگاپوری 

درصدر جدول این آزمون قرار گرفته اند.
در این میانه عملکــرد دانش آموزان ایرانی 
به گونه ای بوده اســت که ٣٢ درصد دانش آموزان 
پایــه چهــارم در درس ریاضی نمره کمتر از ۴٠٠ 
گرفته انــد؛ در درس علوم پایه چهــارم، تنها ١١ 
درصد دانش آموزان ایرانی موفق به کســب نمره 
باالی ۵۵٠ شــده اند همچنین در علوم هشتم ١٣ 
درصد دانش آموزان ایرانی موفق به کســب نمره 
باال ۵۵٠ شــده اند و در ریاضی حدود ٣٢ درصد 

دانش آموزان ایرانی نمره حداقلی آزمون )۴٠٠( را 
کسب نکرده اند.

تمهیــدات آموزش و پــرورش برای رفع 
نتایج ضعیف چیست؟

کارنامــه نــه چنــدان رضایت بخش تیمز 
٢٠١٩ موجب شــد تا بار دیگر نگاه ها به وضعیت 
آموزشی ایران متمرکز شود، موضوعی که گویی 
این بار آمــوزش و پرورش هم با انبوه معضالت 
و بحران های الینحل و اما واگرها بر ســر مقصر 
اصلی، گویی برای رفع آن دســت به کار شــده و 
آنطور که محمود مهرمحمدی عضو شورای عالی 
آموزش و پرورش گفته است کارگروهی متشکل 
از مســئوالن آموزش و پرورش برای بررسی این 
نتیجه وارد عمل شده اند تا نقاط ضعف را بررسی و 
برای آن چاره اندیشی کند ضمن آنکه این موضوع 
باید درون و بیرون آموزش و پرورش ارزیابی شود 

و فقط بر مسائل درونی معطوف نباشیم.
بــه دنبال این موضوع حســن ملکی رئیس 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی به 
خبرنگار آمــوزش و پرورش گفت که مجموعه 
ما از نتایج تیمز غافل نبوده اســت و بر اساس آن 
تغییراتی هم در کتاب های علوم پایه در نظر داریم.
او بیان کرد: در کارگروهی که برای بررســی 
نتایج تیمز تشــکیل شده اســت، به منظور برنامه 

ریزی های آتی، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی هم عضویت دارد تا ابعاد مختلف کار 
ارزیابی شــود چراکه ایــن نتیجه موضوعی چند 

بعدی است.
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی تصریح کرد: البته نتایج به دست آمده 
در این کارگروه در ســال تحصیلی ١۴٠٠-١۴٠١ 
به غایت نمی رســد هرچند با ایــن وجود تغییر 
اســتاندارد های خودمان را با تشخیص خودمان 
یعنی کارشناســان ســازمان پذیرفته ایم و اعمال 
می شود ضمن آنکه  امیدواریم نتایج این کارگروه 
هم در سال ها و هم آزمون های آتی موثر واقع شود.
جایگاه ایران در شاخص های مورد مطالعه 

تیمز
نتایج آزمون تیمز ٢٠١٩ برای ایران با جامعه 
آماری ١٢ هزار و ۵٠٠ دانش آموز پایه های چهارم 
و هشــتم از ۴۴۴ مدرسه بوده است و گزارش این 
آزمون با توجه به بررســی شاخص های مختلف 
موثــر در نتیجه گویای آن اســت کــه علی رغم 
انتقادات به ساعات درسی و زیاد بودن آن، وضعیت 
ساعات آموزشی ایران برای درس ریاضی و علوم 
پایه چهارم ١٠٩ و ٧٨ ســاعت است در حالی که 
میانگین جهانی ١۵۴ و ٧٣ ساعت را نشان می دهد 
همچنین در پایه هشــتم ساعات دروس در ایران 
بــرای ریاضی و علوم ١٠٣ و ٨٢ ســاعت در نظر 
گرفته می شود در حالی که میانگین بین المللی ١٣٧ 

است.
از نگاه جنســیتی، در درس ریاضی و علوم 
چهارم پســران نمره باالتری را کسب کرده اند و 
تقریبا با دختران هم نمره شــده اند، ولی در هشتم، 
در درس ریاضی فاصله دختران از پسران بیشتر از 
دوره قبل است و در درس علوم هم نمره دختران 
نســبت به دوره قبل ثابت مانده )۴۵٩(، اما پسران 
با افت ١٣ نمره ای نســبت به دوره قبل، ۴۴١ نمره 

را کسب کردند.
نگرانی برای کارنامه آزمون پرلز

آزمــون پرلز با هدف بررســی مهارت زبان 
آمــوزی در میان دانش آموزان برگزار می شــود و 
دانــش آموزان ایرانی هــم توانایی خود را در این 
رقابت محک خواهند زد، آنطور که ســوابق این 
رقابت بین المللی نشــان می دهد آخرین دوره آن 
سال ٢٠١۶ بود و ایران توانست از میان ۵٠ کشور، 
رتبه ۴۵ را کســب کند همچنین با افت حدود ٣٠ 

نمره ای هم مواجه بود.
دوره بعــدی این آزمون هــم ٢٠٢١ برگزار 
خواهد شــد، در واقع از سال ٢٠٠١، PIRLS هر 
پنج ســال برای دانش آموزان کالس چهارم انجام 
می شــود تا اینکه به امسال رسیده است همچنین 
ePIRLS، ارزیابــی نوآورانه خواندن اطالعاتی 
آنالین، از سال ٢٠١۶ به عنوان یک مولفه اختیاری 

معرفی شد.
با وجود این شــرایط و آنطــور که ارزیابی 
عملکــرد دانش آموزان در تیمز نشــان داد، برای 
آزمون پرلز هم کســب جایگاه و نمره باال بعید به 
نظر می رسد و ارزیابی نتایج آن حساس تر خواهد 
بــود چراکه مالک و معیاری از توانایی در تبیین و 
تفهیم زبان مادری را مورد توجه قرار خواهد داد. 

گروه علمی و آموزشــی- قشــقایی ٢٠٢١ در 
فضای داخل کابین به خوبی می تواند مخاطبان خود 
را غافلگیر کند زیرا نیســان از یک نمایشگر دیجیتال 
١٢.٣ اینچــی برای صفحه کیلومتر اســتفاده کرده و 
یک نمایشگر لمســی ٩ اینچی نیز تنظیمات سیستم 

سرگرمی را برعهده دارد.
قشقایی محصولی از نیسان است که بواسطه نوع 
نامگذاری و سابقه حضور در بازار ایران کامال برای ما 
شــناخته شده، است. این خودرو از سال ٢٠٠۶ روی 
خط تولید کمپانی ژاپنی قرار دارد و تا کنون  نســل از 

آن ارائه شده است.
نسل اول در سال ٢٠٠۶، نسل دوم در سال ٢٠١٣ 
و نسل سوم در سال ٢٠٢١ معرفی شده است. در این 
میان مدل های مختلف ویژه بازار هدف و فیس لیفت 

نیز حضور دارند.
در ادامه نگاهی به مدل ٢٠٢١ قشــقایی خواهیم 
داشــت که هم از نظر ظاهری تغییرات زیادی دارد و 

هم در زمینه تکنولوژی بروز شده است.
طراحی

این کراس اوور ژاپنی در مقایسه با مدل قبلی ٣۵ 
میلیمتر در طول، ٣٢ میلیمتر در عرض و ٢۵ میلیمتر در 
ارتفاع افزایش ابعاد داشــته است. فاصله بین محورها 

نیز ٢٠ میلیمتر بیشتر است.
در قسمت دماغه؛ الگوی وی شکل مورد عالقه 
طراحان نیسان با رنگ و لعاب کرومی همچنان بخشی 
از قــاب گریل)جلوپنجره( را به خود اختصاص داده 
است. چراغ های اصلی دو بخشی شده اند که قسمت 
باالیی حالتی شبیه به ابرو را ایجاد کرده و در مجموع 
ظاهــری مرموز و جذاب را پیش روی مخاطبان خود 

قرار داده است.
در سایر قسمت ها می توان به هنرنمایی خطوط 
و زوایای هندســی اشــاره کرد که همراه با خط شانه 
قوی می تواند برای لحظاتی بیننده را درگیر خود کند.

رینگ هــای ٢٠ اینچی در حالت آپشــن قابل 
سفارش هستند که روی تصاویر استفاده شده در این 

مطلب نیز نصب هستند. 
١١ رنــگ بدنه برای این خودرو قابل ســفارش 

است.
کابین

قشــقایی ٢٠٢١ در فضای داخل کابین به خوبی 
می تواند مخاطبان خود را غافلگیر کند زیرا نیســان 
از یک نمایشــگر دیجیتال ١٢.٣ اینچی برای صفحه 
کیلومتر استفاده کرده و یک نمایشگر لمسی ٩ اینچی 

نیز تنظیمات سیستم سرگرمی را برعهده دارد.
پشــتیبانی از اپل کارپلی و اندروید اوتو از طریق 
ارتباط بی ســیم با تلفن هوشــمند کاربر خودرو در 

دسترس قرار خواهد داشت. 
از امکانات آپشن نیز می توان به نمایشگر هداپ 
١٠.٨ اینچی، پورت یو اس بی ردیف جلو و عقب و 

... را مورد اشاره قرار داد.
مجموعه امکانات ایمنــی نیز با توجه با تریم و 

تحت برند نیسان پروپایلوت ارائه می شود.
پیشرانه

در بخش پیشرانه و تریم پایه قشقایی با نمونه ١.٣ 
لیتری توربوشــارژ هیبرید مالیمم عرضه می شود که 
١٣٨ اسب بخار خروججی و ٢۴٠ نیوتن متر گشتاور 
دارد. همچنین نمونه ١۵۶ اســب بخاری با گشــتاور 
٢۶٠ نیوتن متر قابل ســفارش اســت. هر دو نمونه با 
جعبه دنده ۶ ســرعته دستی هماهنگ می شوند که با 

محور جلو در ارتباط است.
جعبه دنده ســی وی تی و ســامانه تمام چرخ 
محرک در حالت آپشن ارائه می شوند.همچنین برای 
طرفداران پیشرانه های مدرن، نمونه مجهز به سیستم 
هیبرید در هماهنگی با موتور ١.۵ لیتری با ١٨٧ اسب 
بخار خروجی و گشتاور ٣٣٠ نیوتن متر ارائه خواهد 

شد.

رویکرد جدید نیسان در طراحی و فناورانه 
های یک محصول باسابقه
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گروه علمی و آموزشــی- مدیر 
کل رفاه و پشــتیبانی وزارت آموزش 
و پــرورش از تحویــل اولیــن پروژه 
مســکن فرهنگیان در سال ١۴٠٠ خبر 
داد. »گــودرز کریمی فر« مدیرکل رفاه 
و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
درباره آخرین وضعیت مسکن فرهنگیان 
اظهار داشت: ما توانستیم بعد از گذشت 
یک سال و نیم از انعقاد تفاهم نامه مسکن 
فرهنگیان، در یک اقدام کم نظیر در ١٨ 
اســتان و ۶۵ شهر کشــور، ۴٣ هزار و 
٧٧۵ واحــد را برای فرهنگیان از طریق 
وزارت راه و شهرســازی را عملیاتــی 
کنیــم.  وی ادامــه داد: از این ۴٣ هزار و 
٧٧۵ واحد اکنون حدود ١٠ هزار واحد 
به پروژه متصل شــده اند. اســتان های 
مختلف هم در این زمینه فعال هستند، 
ضمن اینکه در بخش دوم این طرح نیز 
تعداد دیگری از واحدهای فرهنگیان را 
عملیاتی خواهیم کرد، اما در وهله اول 
تالش ما این اســت که آن تعداد پروژه 

که در دست داریم را  سازماندهی کنیم.  
کریمی فر تصریح کرد: ما تاکنون حدود 
١٠ هزار فقره وام از بانک مســکن برای 
فرهنگیان گرفتیم و هزار میلیارد تومان 
نیز خودمان به عنوان وام ثانویه حمایتی 
در نظــر گرفته ایم. ایــن حمایت ها به 
عنــوان آورده اولیه فرهنگیان که حدود 
۴٠ تا ۵٠ میلیون تومان بوده، ابالغ شده 
است. مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش تاکید کرد: فرهنگیان 
متقاضی مســکن باید وجه واریزی را 
به مبلغ ۴٠ میلیون تومان برســانند تا به 
پروژه متصل شوند.  وی در پاسخ به این 
ســوال که پروژه مسکن فرهنگیان چه 
زمانی به اتمام می رســد و تحویل آن ها 
داده خواهد شد؟ گفت: شرکت سازنده 
این واحدها ســتاد اجرایی فرمان امام 
اســت که امیدواریم با همکاری آن ها، 
در اولین اقدام عملیاتی در ســال ١۴٠٠ 
اولین پروژه های تحویلی را به فرهنگیان 
ارائه دهیم. این پروژه ها را ما نمی سازیم 

و ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت راه 
و شهرسازی متولی ساخت آنها هستند 
و ما فقط بهره برداری می کنیم.  کریمی 
فــر تاکید کرد: پیش بینــی اولیه ما این 
اســت که در سال ١۴٠٠ این مسکن ها 
را به فرهنگیان تحویل بدهیم. همچنین 
بازه زمانی ١٨ تــا ٢۴ ماه برای تحویل 
این مسکن ها در نظر گرفته شده است.  
وی افزود: ما بــرای انجام این اقدام دو 
مرحله کلنگ زنی داشتیم که مرحله اول 
بــا حضور آقای جهانگیری معاون اول 
ریاســت جمهوری در اردیبهشت ماه 
و مرحلــه دوم با حضور آقای روحانی 
رئیــس جمهور در یــک آبان صورت 
گرفت.  مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پــرورش ادامه داد: برخی از  
پروژه هــا ١٠ تا ١۵ درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته اند.همچنین بلوک ها 
مشخص شــده اند، هر بلوک ١۶ واحد 
و هر ١۶ واحد چهار طبقه با پارکینگ و 
انباری است.  وی در پاسخ به این سوال 

که بیشترین استان های متقاضی دریافت 
مسکن فرهنگیان و وام تسهیالت کدام 
استان ها بوده اند؟ اظهار داشت: بیشترین 
متقاضیان از شــهرهای تهران، خراسان 
رضوی، استان البرز و آذربایجان شرقی 
هستند.  مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پــرورش در پایان بیان کرد: 
وام ثانویه و حمایتی که ما به فرهنگیان 
می دهیم از جمله وام های کم بهره است 
تا کمک کند رویه ساخت این پروژه ها 
با سرعت بیشتری انجام شود. از طرفی 
نیازی نیست که فرهنگیان برای تامین 
هزینــه اولیه به زحمــت بیفتند، از این 
رو مــا مبلغ ۴٠ تــا ۵٠ میلیون تومان را 
در ابتدای کار به عنوان وام به آن ها ارائه 

خواهیم کرد.

تحویل اولین پروژه مسکن فرهنگیان در سال ۱۴۰۰
مدیرکلرفاهوپشتیبانیوزارتآموزشوپرورش:

گروه علمی و آموزشی- مشاور 
وزیر آموزش و پرورش در ســند تحول 
بنیادین دربــاره تربیت اجتماعی اظهار 
داشت: یکی از ابعاد جدی ساحت های 
تربیتی ســند تحول، تربیت اجتماعی 
اســت که در حال حاضر این بُعد آسیب 
دیده است. "مهدی نوید ادهم " مشاور 
وزیر آموزش و پرورش در ســند تحول 
بنیادین درباره تاکید سند تحول به فعالیت 
های گروهی و خطرات ناشــی از دور 
ماندن دانش آموزان از این گونه فعالیت 
ها گفت:  ســند تحول بنیادین اصل را بر 
فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری دانش 
آموزان قرار داده اســت. در این سند قید 
شده مســئولیت آموزش و پرورش این 
است که شــرایطی فراهم آورد تا دانش 
آموزان آگاهانه و داوطلبانه فرایند تربیت 
پذیری خود را شکل دهند و به یک رشد 

مطلوب همه جانبه برسند.

وی در خصــوص ابعاد مختلف 
تربیتی بیــان کرد: تربیتی که در ســند 
تحول از آن نام برده شــده، اعم از تعلیم 
و تربیت اســت؛ یعنی هــم تربیت را به 
معنی مصطلح آن شــامل می شود و هم 
تعلیم، آموزش و به ویژه پرورش را در بر 
می گیرد. ادهم در ادامه با اشــاره به اینکه 
تمام ابعاد مدرسه باید به موضوع تربیت 
توجه کنند، گفت: این دوگانگی و جدا 
ســازی آموزش از پــرورش قابل قبول 
نیســت، در نتیجه  همه عناصر آموزش 
و پرورش و همه عناصر مدرســه اعم از 
مدیر، معلم، کتاب های درسی، برنامه های 
آموزشی و فوق برنامه باید رنگ و بوی 
تربیتی داشته باشد. مشاور وزیر آموزش 
و پرورش در سند تحول بنیادین گفت: 
یکی دیگر از تاکیدات سند تحول بنیادین  
تربیت در ساحت های شش گانه است . 
ساحت های شش گانه می گویند تربیت 

دانش آمــوزان صرفا در آموزش علمی 
محدود نشود، بلکه باید به آنها ابعاد دیگر 
تربیتی از جمله تربیت سیاسی، اجتماعی، 
اعتقادی، زیستی، بدنی، علمی، فناورانه، 
زیبایی شناســی، حرفه ای و اقتصادی 
آمــوزش داده شــود. وی درباره تربیت 
اجتماعی اظهار داشت: یکی از ابعاد جدی 
این ساحت هایی که نام برده شد تربیت 
اجتماعی است. تربیت اجتماعی به معنی 
انجام کار تیمی، فراگرفتن مهارت های 
ارتباطات اجتماعی و بحث های مشابه 
آن است. در حال حاضر این بعد آسیب 
دیده و دانش آموزان به مدرسه دسترسی 
ندارند. ادهم گفت: طبیعتاً وقتی این بُعد 
آسیب می بیند  ارتباطات اجتماعی دانش 
آموزان نیز  کاهش خواهد یافت. هر چند 
آموزش و پرورش ســعی کرده در قالب 
فعالیت هــای امور تربیتی برنامه هایی را 
تدارک ببیند اما این نگرانی برای ما وجود 

دارد که مناسبات اجتماعی و مهارت های 
اجتماعی از جمله کار تیمی و گروهی در 
دانش آموزان آسیب ببیند. وی در پاسخ 
به این ســوال که چه راهکارهایی برای 
کاهش این آسیب ها وجود دارد؟ گفت: 
اولویت اصلی ما این اســت که شرایطی 
فراهم بیاوریم تا دانش آموزان با رعایت 
همه پروتکل های بهداشــتی به مدرسه 
بیاینــد و با هم مواجه شــوند و ارتباط 
برقرار کنند. زیرا اگر این شرایط کرونایی 
ادامه پیدا کنــد که احتماال هم ادامه پیدا 
می کند آسیب های دراز مدت سنگینی را 

به جسم و جان بچه ها خواهد زد.

ابراز نگرانی از آسیب دیدن تربیت اجتماعِی دانش آموزان
مشاوروزیرآموزشوپرورش:


