ﺑﺮرﺳ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼﻧ در آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ ﺻﻮرت ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ وﺟﻮد دارد .ﯾ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ؛ ﻧﺒﻮد ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزش و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻮازن ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺧﺪﻣﺎت و
اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  88درﺻﺪ ،در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  76درﺻﺪ و در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر  67درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﺧﺘﻼف  21درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری دارد .در ﺳﻄ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از 14
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  18درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  25درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺰدﯾ 70 ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز دارد ﮐﻪ  3/24درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺸﯿﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارد.
ﺑﺮرﺳ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺳﻄ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای  25داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾ ﻣﻌﻠﻢ ،در ﺳﻄ
اﺳﺘﺎن ﺑﺮای  30داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾ ﻣﻌﻠﻢ و در ﺳﻄ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای  40ﻧﻔﺮ ﯾ ﻣﻌﻠﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﻄ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر 44
داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺎرک  46و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎز  54داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮاﻧﻪ در ﺳﻪ ﻣﻘﻄ اﺑﺘﺪاﯾ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم در ﺳﻄ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ
آﻣﻮزﺷ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد .در ﻣﻘﻄ اﺑﺘﺪاﯾ ،ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ازای ﯾ ﻣﻌﻠﻢ29 ،
داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اﺳﺘﺎن  30و در ﺳﻄ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر  36داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻼس درس ﻧﯿﺰ در ﺳﻄ
ﮐﺸﻮر  24داﻧﺶ آﻣﻮز در ﯾ ﮐﻼس درس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄ اﺳﺘﺎن  23و در ﺳﻄ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر  27داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺸﺎن از ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در ﻣﻘﻄ اﺑﺘﺪاﯾ در ﺳﻄ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دارد .در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ،ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﻄ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ  22داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻼس  25داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در
ﺳﻄ اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ  27و  25داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣرﺳﺪ؛ در ﺳﻄ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ  44داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻼس 27
داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزﺷ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎﯾ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﻄ ﭘﺎﯾﻪای
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﻄ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم اﺳﺖ؛ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ دوره ﭘﺎﯾﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑ و رﯾﺎﺿ ﺷﺎﯾﺴﺘ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی درﻣﺎن و
ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ،از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐ ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر دارد ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزﺷ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  15داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺳﺮاﻧﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر  25داﻧﺶ
آﻣﻮز اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺎر ،ﻗﺎﺑﻞﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ) ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان( در ﺳﻄ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .در اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

