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 معلم یجهان روز مناسبت به

 بردند؟ باال را شان نیمعلم یزندگ سطح گونه چه رفته شیپ یها کشور

 

، که در افغانستان اکتوبر( به نام روز جهانی معلم نام گذاری شد ۵سطح بین المللی روز ) بیست و پنج سال پیش در

 گردد.میزان( تجلیل می  13به تاریخ )

میالدی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( در چهل چهارمین اجالس وزرای  ۱۹۹۴سال در 

اکتوبر در شهر ژنو برگزار شد، توسط مدیر عمومی آن وقت  ۸تا  ۳کشور عضو که از  ۱۳۵آموزش و پرورش با 

سازمان یونسکو )فدریکو مایو( پیشنهاد  شد که یک روز به نام معلم اعالم شود. هدف این نام گذاری توجه به 

ین طریق معضالت حل شده و به نظریات آن ها ا باشد، تا از اهمیت تدریس و بهبود سطح زندگی معلمین می

 در کهبل ما کشور در فقط نه ،ینمعلم شتیمع و ایمزا و حقوق سطح زندگی، تیوضع. امروز 2گوش داده شود

تمام کشور های جهان نظر به وضعیت خود . دیآ یم حساب به مناقشه مورد مسائل از یکی ایدن یکشورها یاریبس

 شان، به این موضوع توجه نشان می دهند.

                                                           
2 https://csrskabul.com/?p=5683 
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 کار یروین نیتأم کشورها نیا یاصل دغدغه شود؟ی م نگاه مسئله نیا به چگونه افتهی توسعه یکشورها در اما

ی و سطح شتیمع تیوضع دیبا کشورها نیا تمام  نظر از. کند طرف بر را مکتب به آموزش ازین تا است ستهیشا

را رفع نموده و او را از لحاظ ذهنی به آرامش برساند تا وی بتواند  ینکه بتواند مشکالت معلم باشد ینحو بهزندگی 

 .با آرامش خاطر به آموزش بپردازد و علمیت خود  را در خدمت دانش آموزان قرار دهد

با این وجود وضعیت معلمین در میان تمام کشور ها یکدست نبوده و با تفاوت های چشمگیری مواجه است. در 

ال ایاالت متحده امریکا در ایالت های مختلف آن برای معلمین مزایایی و حقوق متفاوت در میان کشور ها بطور مث

 جهان، یکشورها انیم درشود.  نظر گرفته شده است، حقوق معلمین از طریق اتحادیه ها با دولت شریک می

، البته شرایط اندگرفته ظرن در شان ینمعلم یبرا را حقوق نیشتریب یجنوب وریایک و جاپان، کانادا، مالیزیا آلمان،

گردد. تحلیل حاضر را به همین  کار برای آموزگاران در کشور های گوناگون  مختلف بوده نظر به آن تعین می

افغان در مقایسه با کشور های دیگر؛ چی  م که تفاوت میان سطح زندگی معلمینموضوع اختصاص داده ایم تا ببین

 ربه سائر کشور ها درین عرصه استفاده نماییم؟گونه است؟ و چه طور می توانیم از تج

 جاپان تجربة

های را  هیئتکه در مقابل حکومت خود قیام کردند، دولت جدید پس از آن  میالدی زمانی ۱۸۶۸جاپان در سال 

جدید به نظام تعلیمی  نمودند به اساس آن توانسته اند ایده به چند کشور از جمله آلمان، فرانسه و امریکا اعزام

 استباشد، جاپان کشوری  خود ایجاد نمایند. جاپان در نظام تعلیمی و آموزش خود رتبه دوم را در جهان دارا می

خواهد با بدست  باشد،  و این کار را می که با مصارف کم در پی تالش باالبردن سطح آگاهی دانش آموزان خود می

که رضایت معلمین موجود نباشد ممکن نیست به کیفیت  ، چون تا زمانیآوردن رضایت معلمین خود حاصل نماید

معلمین قبل از این که به این شغل ، باشد دالر در ماه می ۷۵۰۰برتر دست یابند. حقوق یک معلم در جاپان معادل 

ترام که آغاز به کار نمایند حس وظیفه شناسی، داشتن عالقه به شاگردان در وجود شان نهادینه می گردد، با اح

گیرد آنها را وادار به صداقت شغلی شان می نمایند. مردم جاپان در برنامه های عمومی عرفی را  به آنها صورت می

خواهند یکی از وسایل و  ایجاد نموده اند که کرسی خود را به هیچ کس جز معلم رها نمی نمایند، زمانی که می
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اید از طرف دولت اجازه نامه رسمی داشته باشد. همچنان، یا محل سکونت معلمین  را تفتیش نمایند،  پولیس ب

معلمین می توانند با کارت های شغلی خود در مواردی از سهولت های وزراء و نمایندگان دولتی نیز برخوردار 

گیرد، معلمین با عالقه و  شوند. طبیعیست با تمام این قدر و ارزش که از جانب دولت و مردم برایشان صورت می

  3د.نلیت خود اقدام می نمایمسئو ی به ادایپایبند

 مالیزیا تجربة

از سنگاپور( آغ مالیزیا روند توسعه خود را دیرتر از برخی کشور های شرق آسیا )چاپان، کوریای جنوبی، تایوان،

صالح ساختار کرد، اما به سرعت در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت. دالیل اصلی این موفقیت در مواردی همچون ا

عامل تمدیریت سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، خصوصی سازی، توسعه صادرات و الگو گیری از کشور های موفق و 

 فعال با قدرت های برتر می باشد.

داری دکتور مهاتیر محمد  ( میالدی دوره زمام۱۹۸۱ – ۲۰۰۳دوره بنیادین تحول توسعه ای مالیزیا در سال های )

اتیر گسترش آموزش همگانی، توسعه تحقیقات علمی و توجه به آموزش و بوده است، عمده ترین سیاست های مه

باشد. در زمان حکومت وی معلمین توانسته اند دوره های کسب مهارت آموزگاری را به صورت رایگان  آموزگار می

 .4حاصل نمایند و با موفقیت از یک درجه تحصیلی به درجه تحصیلی دیگر ارتقاء یابند

در سراسر آن  تامین رفاه معلمین در مالیزیا ادارهء مهمی به اسم تعاون و رفاه معلمین وجود دارد، که وظیفه آن 

توانند در پیشنهاد برای حل  با در جریان گذاشتن دغدغه ها و مشکالت شان با این اداره، می است؛ معلمین کشور

قرضه ها، تسهیالت بانکی، تامین مراکز رهایشی، خدماتی نیز همکاری نمایند. ارایه خدمات رفاهی از قبیل بیمه، 

 .5بهداشتی و درمانی وغیره وظیفه این بخش است

                                                           
3 https://www.bayancenter.org/fa/2017/12/95/ 
 
 شیر زاد رضا، استاد: علوم سیاسی در دانشگاه آزاد کرج، کتاب: اندیشه های ماهاتیر محمد، سال: ۱۳۹۶  4
5 http://oerp.ir/international/4401/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8 
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 وضعیت ناگوار معلمین در افغانستان

رود، اما  در افغانستان به این شکل  لیت در اکثریت جهان به شمار میحالی که که معلمی یک شغل پر مسئو در

یک شغل آنچنان قابل توجه دیده نمی شود، دولت برای معلمین با مهارت و نمی باشد. شغل معلمی در کشور به 

با استعداد هیچ تفاوت از معلمین که استعداد و روش تدریس را بلد نیستند؛ قایل نمی باشد که طبعاً سبب روحیه 

الی  ۷۰دل به هزار افغانی معا ۱۴الی  ۶کشی و منع ابتکارات می گردد. معلمین در افغانستان حقوق ماهانه بین 

دالر، کوریای  ۲۵۰۰دالر، در امارت  ۶۰۰تا  ۳۰۰که در ایران این رقم از  دالر دریافت می کنند. در حالی ۱۶۰

  .6دالر، می باشد ۳۵۰۰سال  ۱۰دالر و بعد از  ۲۳۰۰جنوبی برای معلمین تازه کار 

ن موضوع دیریت می نمایند، اینفری را نیز م ۶۰الی  ۵۰معلمین افغانستان در مکاتب دولتی گاهی صنف های 

ار نمی باشند باالی آنها فشار جسمی و روانی زیادی را می آورد. معلمین در افغانستان از آرامش ذهنی برخورد

 ده گی رنج میو حتی خانواامنیتی  ،زندگی دارند، از مشکالت اقتصادی تعداد زیادی از آنها در خانه های کرایی

... دام معلمیندیت فساد اداری در استخموقعیت و ارزش اجتماعی نا مناسب، موجو ،نبود امکانات، معاش کم برند.

باشند  یباعث گردیده است؛ که کیفیت تدریس آنها را کاهش دهد، و دیگران که دانش آموخته اند و متخصص م

 لیت معلمی را نپذیرند.ئومس

اید برای باین ستون را محکم می نمایند که ی دهد، و آنان تشکیل می را آموزش و پرورش ستون اصلی یک کشور

ت افغانستان شود که حکوم آنها توجه صورت گیرد، امسال همانند سال های گذشته از روز معلم در حالی تجلیل می

ی اعتمادی بدیوار بلندی از  ،عده های بجا ناشده، سال های قبل نیزوتوجهی به وضعیت زندگی معلمین ندارد، 

ته باشد، ا بوجود آورده است. معلمی که این چنین تحت فشار های گوناگون قرار داشمیان حکومت و معلمین ر

 .باشند مدیریت درست نماید نفری که با استعداد های متفاوت می ۵۵تا  ۴۵چگونه می تواند یک صنف 

                                                           
6 http://atlasprwess.af/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%D8%D9%84%D9%85-% 
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 چه باید کرد؟

 بخاطر بهبود وضعیت زندگی معلمین افغانستان اقدامات زیر را بنیادی می دانیم:

لح و پایان دادن به جنگ، زیرا تا وقتی که جنگ و بی امنیتی دوام داشته باشد؛ هیچ بخشی از قیام ص .1

های بیرونی در جنگ  اجتماع نمی تواند رشد و تکامل درست نماید. بخش اعظم بودجه، به خصوص کمک

د رسد و چیزی برای زمینه های انکشافی باقی نمی ماند. حکومت های بعد از جنگ بای به مصرف می

 بهبود وضع معیشتی معلمین بخاطر انکشاف معارف کشور را در اولویت های کاری خویش قرار دهند.

فیصد ازدیاد به  30تا  10از  باید بعد از پایان اثرات ناگوار کرونا بر اقتصاد کشور؛ در معاش معلمین کشور .2

ن محترم ما گردد که در عمل آید؛ این ازدیاد می تواند پاسخگوی برخی از مشکالت اقتصادی آموزگارا

 مکاتب دولتی مصروف خدمت می باشند.

مشکالت  ،گردیده ، نهاییمحترم در والیات مختلف کشور داده شده اسناد زمین هایی که قبالً به معلمین .3

ین امتیاز برخوردار نگردیده اند؛ به حسب قرعه و نوبت، ا که تا حال ازگردد. همچنان به معلمینی  آن رفع

 آینده زمین توضیع گردد.طی سال های 

بانک های کشور؛ به خصوص بانک اسالمی افغانستان باید قرضه های با شرائط سهل را جهت اعمار سرپناه   .4

در خدمت آموزگاران کشور قرار دهند تا به کمک این قرضه ها بتوانند صاحب خانه و سرپناه گردیده حد 

 اقل از فشار کرایهء خانه بیرون شوند.

ایجاد  باید خاطر رفاه و حمایت از حقوق معلمینز تجربهء کشور مالیزیا؛ ادارهء قوی و مستقلی ببا استفاده ا .5

کشور کار وتالش نماید.  اطر بهبود سطح زندگی معلمینگردد تا به شکل دوامدار و در سطح کشور بخ

استادان به شمول بروی  همکاریچنین یک اداره ای می تواند با جذب کمک های بیرونی، دروازه های 

 مصیبت زده و بی بضاعت معارف کشور، باز نماید. ینمنسوبهمکاری با 
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