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آموزش

«نو معلمان» هم
مشمول رتبهبندی میشوند

جبر زندگی بدون ریاضی
محبوبترین رشته تحصیلی چگونه از چشم دبیرستانیها افتاد؟

گزارش

مرضیه موسوی

روزنامهنگار

«60درصد دانشآموختههای رشتههای مهندسی
بیکارن د یا در مشــاغلی غیرمرتبــط با تحصیالت
خود بهدنبال کســب درآمد هســتند ».کمتر از
یک سال از انتشار این آمار توســط وزارت علوم و
تحقیقات میگذرد و این روزها خبر استقبالنکردن
دانشآموزان از رشــته ریاضــی فیزیک به گوش
میرسد .بهطوری که امســال کمتر از 15درصد
دانشآموزان متوسطه ،رشــته ریاضی فیزیک را
برگزیدهانــد و با این آمار« ،نــه» بزرگی به حضور
در رشــتههای مهندســی و علوم پایه مرتبط با
ریاضی گفتهانــد .نگاه کوتاهی به آمار اشــتغال و
بیکاری و همچنین تغییر نگــرش مردم به نقش
تحصیالت تکمیلی در زندگی جوانان ،دالیل این
انتخاب را تاحدودی نشــان میدهند .بــازار کار
رشتههای مهندسی چند ســالی است که کساد
شــده و دانشآموختگان این رشــتهها در 5سال
گذشته بزرگترین گروه فارغالتحصیالن بیکار را
تشکیل دادهاند .همین نکته مهمترین دلیل تغییر
رویکرد دانشآموزان و خانوادهها برای انتخاب رشته
تحصیلی و ادامه راه برای دریافت مدارک عالی است.

«بهنام بهراد»عضوهیأتعلمیپژوهشگاه مطالعات
آموزش و پرورش میگوید« :این بازار کار است که
خانوادهها را به سمت انتخاب رشتههای مشخصیا
انتخابنکردن آن سوق میدهد .طبیعی است که
تمایلعمومیجامعهبرایناستتابهسراغمهارتها
و آموزشهایی بروند که بازار کار خوب و شــغلی
با درآمد مناسب داشته باشــد .به همین دلیل در
سالهای گذشته شاهد افزایش تمایل دانشآموزان
به شرکت در رشتههای تجربی و علوم انسانی و فنی و
حرفهای بودهایم و از رشته ریاضی استقبال کمتری
شده است».
سرریز به رشتههای علوم تجربی

با سرریزشــدن دانشآمــوزان و دانشــجویان به
رشتههای مرتبط با علوم تجربی و پزشکی ،انتظار
میرود در آیندهای نهچندان دور شــاهد افزایش
تعداد بیکاران در این رشتهها باشیم؛ درست مثل
الگویی که برای رشــته ریاضی در پیش بود .بهنام
بهراد میگوید« :هماکنون درست است که با کمبود
نیروی پزشکی و پرستاری در ایران مواجه هستیم،
اما بهزودی دانشآموختگان جدیدی در این حوزه
وارد بازار کار میشــوند و با برطرفشدن نیازها در
این زمینه ،احتماال با الگویی مشابه رشته ریاضی
روبهرو خواهیم بود .البته که رشــتههای تجربی

طرح تجمیع شمارههای امدادی «خام» است
رئیس سابق سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر تهران معتقد
خبر
اســت که اجرای طــرح تجمیع
شمارههای امدادی ،کار سادهای نیست .او البته طرح
پیشنهادیبرایتجمیعشمارههایامدادیرانیزخام
میداند و معتقد اســت که باید توجه بیشتری به
زیرساختهاصورتبگیرد.رضاکرمیمحمدیدرباره
طرح پــروژه راهاندازی شــماره تلفــن واحد برای
دســتگاههای امدادی اظهار کــرد :پیشتر بحث
راهاندازی شــماره تلفن واحد برای دســتگاههای
امدادی چندبار به شهرداری و شورای شهر برده شد
که قــرار بود همــه دســتگاههای امــدادی مثل
آتشنشانی ،اورژانس و ...یک شماره تماس داشته

باشند و با سیســتمی که ایجاد میشود تماس به
سازمانهای تخصصی منتقل شود .رئیس پیشین
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه
داد :مزیت این کار این بود که مردم به سرعت شماره
تماس را حفظ میکردند که سریع هم پاسخگو باشد،
اما این طرح اشکاالت ساختاری داشت و هماهنگ
کردن آن بهســادگی ممکن نبود ،چراکه سیستم
پاسخدهی این سازمانها با یکدیگر متفاوت است و
ســامانههای خاص خود را دارنــد .همچنین این
سازمانها پروتکلهای متفاوتی را دارند که با یکدیگر
متفاوت است .سامانههای آن هم مستقل از هم است؛
وصل کردن چند سامانه به یکدیگر فرایندی بسیار
طوالنی است.

بهدلیل شرایط خاصی که دارند ممکن است الگوی
دیگری را در پیش بگیرند که آن هم قابل بررسی
است ».بنبستهای اقتصادی و توسعهای که ایران
در10سال اخیر در آن گرفتار شدههم دلیل دیگری
برای از رونق افتادن بازار کار مهندسان و کمشدن
طرفداران رشته ریاضی فیزیک عنوان شده است.
بهراد میگویــد« :یکی از مــوارد تعیینکننده در
سیاستگذاریهای تحصیلی و آموزشی ،این است
که مسیر رشد و توسعه کشور مشخص باشد .هرقدر
جامعهای به سمت توســعه حرکت کند ،نیازهای
کشور به سمت رشتههای فنی گرایش پیدا میکند.
این در حالی است که ما بیش از یک دهه گذشته را
در شرایط تحریم گذراندیم .صنایع و کارخانههای ما
با مشکالت زیادی روبهرو بودند و به همین نسبت
مشاغل ما با بحران و مشکل مواجه شدند».
سیاستهایهدایتتحصیلیچهمیکنند؟

بنیه علمی ،اســتعداد ذاتی افــراد ،ظرفیتهای
آموزشــی و ...هم از دیگر مواردی است که جهت
حرکت آموزشی هر کشــور را مشخص میکند؛
حرکتی که اگر هدایتشده و مدیریتشده نباشد،
باعث میشود دانشآموزان در بالتکلیفی و گیجی
دوران تحصیــل را بگذرانند .عضــو هیأت علمی
پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش میگوید:

عکس :همشهری /مهدی بیات

ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از ششم
اردیبهشــت ماه ،آییننامه پیشــنهادی آموزش و پرورش
در کمیســیون امور عمومی هیأت وزیران در دســتور کار
قرار گرفته اســت و بالفاصله بعد از ابالغ آییننامه از سوی
هیأت وزیران به جد اجــرای رتبه بندی را در دســتور کار
قرار میدهیــم ،گفت :همــه معلمان ازجملــه نومعلمان
مشــمول رتبهبندی میشــوند ،اما آنها که بهعنوان نیروی
اداری اســتخدام شدهاند مشــمول قانون نیستند؛ هرچند
ما در آییننامه پیشــنهاد دادهایم که این گروه نیزمشمول
رتبهبندی شــوند .صادق ســتاری فرد میگوید :در اسفند
سال ۹۹الیحهای برای مجلس ارسال شد که مشخص کرد
رتبهبندی باید سهمیه بندی شود و ۱۰درصد آنها به رتبه۴
میرسیدند ،این الیحه نیاز بهکار کارشناسی مفصلی داشت.
الیحه پیشبینی کرده بود رتبهبندی باید 3ساله و با بودجه
۲۰هزار میلیاردی اجرا شود .این الیحه بسیاری از نیروها را از
دایره شمول خارج کرده بود .در آن الیحه معلمان استثنایی
و معلمانی که در الیه اداری خدمت میکنند از دایره شمول
خارج شده بودند و دارای نقاط ضعف و اشکاالت بسیاری بود
که یک سال زمان برد تا در مجلس تصویب شود .اگر الیحه
به درستی نوشته شده بود شاهد این نارضایتیها نبودیم .در
الیحه جدید ،سهمیه بندیهای قبلی حذف شد و در راستای
توسعه عدالت و توجه به مناطق محروم عشایری و معلمان
اســتثنایی امتیازات ویژهای درنظر گرفته و تعجیل در رتبه
پیشبینی شد .او ادامه میدهد۳۸ :هزار میلیارد تومان بودجه
برای رتبه بندی تصویب شد که با الیحه ارائه شده اولیه در
دولت قبل قابل مقایسه نیست .آموزش و پرورش مکلف بود
ظرف مدت یک مــاه آییننامه را تدوین و به دولت ارســال
کند که در موعد مقرر یعنی روز ۲۳فروردین ماه انجام شد.
آییننامه ارائه شده به دولت ،آییننامه پیشنهادی است و در
2مرحله کمیســیون و هیأت وزیران امکان تغییر در برخی
مفاد را دارد .از روز ششم اردیبهشت ماه ،آییننامه پیشنهادی
آموزش و پرورش در کمیسیون امور عمومی هیأت وزیران در
دستورکار قرار گرفته است .بالفاصله بعد از ابالغ آییننامه از
سوی هیأت وزیران به جد اجرای رتبه بندی را در دستورکار
قرار میدهیم .معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه
همه معلمان ازجمله نومعلمان مشمول رتبه بندی میشوند
اظهار کرد 2 :دسته نیروی اداری داریم .گروه نخست معلم
بودهاند که ۳۵هزار نفر هســتند و مشمول میشوند اما آنها
که بهعنوان نیروی اداری اســتخدام شدهاند مشمول قانون
نیستند .هرچند ما در آییننامه پیشــنهاد دادهایم که این
گروه نیزمشمول رتبه بندی شوند .ســتاریفرد همچنین
درباره تغییرات آییننامه نقل و انتقال فرهنگیان عنوان کرد:
سعی کردیم آییننامه ،خانواده محور تدوین شود .اگر معلمی
احساس خوبی نســبت به آموزش و پرورش داشته باشد به
نفع ماست .بخشی از نارضایتیها ممکن است به همین نقل
و انتقال بازگردد .آییننامه اولیه مورد اعتراض قرار گرفت که
تالش شد آییننامه مجدد بازنگری شود و چند تغییر جدی
داشت .نقل و انتقال درون استانی بهخود استانها تفویض
شد .وی افزود :برای انتقال برون استانی نیز چند اتفاق افتاد،
نخست آنکه شرط سنوات کاهش یافت و انتقال دائم منوط
به انجام تعهد خدمت شد .برای انتقال موقت هم دارا بودن
2سال سابقه تجربی بهعنوان شرط مطرح شد .استثنائاتی
پیشبینی شده که نخســت انتقال زوجین فرهنگی است
که انتقال به محل خدمت همسر از شمول دوبند باال به کلی
حذف شد و آنها که همسرشان شاغل نیروی نظامی و انتظامی
و یا جانباز هســتند و گروه بعدی کسانی که در سال۱۴۰۰
ازدواج کرده و صاحب فرزند شدهاند انتقالشان تسهیل شد
که بتوانند بهتر به امور خانواده برسند .همکارانی که خودشان
همسر یا فرزند مبتال به بیماری خاص و صعب العالج هستند
نیز جزو استثنائات هستند( .ایسنا)

«تجربه دهههای گذشته نشــان داده که ما اهل
برنامهریزی و تعیین سیاســتهای درازمدت در
تصمیمگیریهای کالن نیســتیم .این نگاه حتی
در سیستم آموزشــی ما هم به چشم نمیخورد.
درحالیکه با تعیین سیاستهای کلی ،با در اختیار
گذاشــتن آمارهای مرتبط و بــا مدیریت صحیح
میتوان این سیاستها را مدیریت کرد .کار چندان
سختی نیست که با توجه به وضعیت کلی کشور و
روند جمعیتی و پروژههای بزرگ ،از امروز بدانیم که
برای 10سال آینده چه تخصصهایی بیشتر مورد
نیاز خواهند بود ».غفلت از این سیاستگذاریها و
نبود هدایت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان،
تبعاتی مثــل افزایش ناگهانــی فارغالتحصیالن
در رشــتههایی خاصیــا کمبــود در گروهی از
تخصصها در کشور دارد.بهنظر میرسد خانوادهها
و دانشآموزان جای خالی این سیاستهای کالن
هدایت تحصیلی را با تجربهها و مشاهدات خود پر
میکنند و با توجه به همین موضوع است که به سراغ
انتخاب رشتههای مشخصی سوق داده میشوند؛
ایراد این مســئله هم وقتی مشخص میشود که
بهمدت بیش از 5سال شاهد افزایش مداوم تعداد
بیکاران رشتههای خاص باشیم.

نقلقول
سعیدکریمی
معاون وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
شــبکه درمان نابــاروری در کشــور ایجاد
شد .اکنون در ۳۶دانشگاه علوم پزشکی
کشــور ،مراکز درمــان نابــاروری فعالیت
دارنــد .بالــغ بــر ۸۵درصــد از درمانهای
ناباروری در سطح ۲با هزینه بسیار کمتر
نسبت به سطح ۳قابل انجام هستند.
بهزاد وحیدنیا
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی
سازمان بهزیستی
بــا تاســیس مراکــز مشــاوره و خدمات
روانشــناختی بهصــورت کشــوری برای
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و جهــاد
دانشــگاهی موافقــت شــد .ایــن مهــم
در راســتای اجــرای قانون و درخواســت
روســای بنیاد شــهید و امور ایثارگران و
جهاد دانشگاهی انجام شد.
منبع :ایرنا

هدف کور

دغدغههای بهزاد بهراد بــرای هدایت تحصیلی و
برنامهریزیهای اصولــی در حوزه آموزش ،تنها به
این موضوع اختصاص ندارد .بهگفته او سیالبهای
درسی و مباحثی که در تحصیالت تکمیلی آموزش
داده میشوند هم نیاز به بازنگری دارند و باید بهروز
شوند تا بتوانند نیازهای امروز جامعه را تامین کنند.
او میگوید« :عنوانهای درســی که در رشتههای
مختلف دانشــگاهی تدریس میشــوند در ایران
نیاز به بازنگری دارند؛ چراکه با تغییر سیاستها،
روند پیشرفت و توسعه و ...نیاز به آموزش مباحث
جدیدتری داریم .درحالیکه همچنان همان موارد
درسی گذشته در دانشــگاهها تدریس میشوند.
همین اتفاق و همچنین تغییر نگرشهای فرهنگی
جامعه باعث شده تا بسیاری از افراد ترجیح دهند
به جای اینکه 4سال از وقت خود را برای طیکردن
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه بگذرانند ،مهارتها
و آموزشهای الزم را از دیگر نهادهای آموزشــی
در زمان کمتر دریافت کننــد و البته آموزشهای
مفیدتــر و هدفمندتــری را از ســر بگذرانند ».با
وجود هدفگذاری خانوادهها برای انتخاب شــغلی
با بازار کار مناســب ،همچنان جای خالی هدایت
تحصیلی و آموزشــی در ایران به چشم میخورد؛
نشان به این نشــان که طبق اعالم وزارت علوم در
سال ،1400بیش از 40درصد جمعیت بیکار کشور
را فارغالتحصیالن دانشگاهی تشکیل دادهاند.
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109
نفر

در ســال ،۱۴۰۰براثر غرقشــدگی جان
خود را از دست دادهاند.

تعداد غرق شدگان در مقایسه با سال
قبل از آن کمتر شده است.

از کل آمار غرق شدگی در سال گذشته
۳۱۶نفر و مربوط به رودخانههاست.

در سال ،۱۴۰۰در استخرهای شنا جان
باختهاند؛ درحالیکه این رقم در سال
پیش از آن ۷۲نفر بود.
*ایسنا

