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«میکائیــل آکار» فقط
امــا تابلوهای نقاشــی هفت ســال دارد،
او
فــروش میرســند .او هــزاران دالر به
در
آلمان متولد شده و از شــهر «کلــن»
سن
زمانــی کــه
چهار سالگی
یک بــوم و رنگ
بــه او هدیــه داده شــد ،بــرای تولدش
آغاز کــرد .میکائیل نقاشــی کــردن را
چند
از تابلوهــای نقاشــی وقت پیش یکی
خــود
 12هــزار
را بــه قیمت
دالر بــه فروش
نقاش خردسال می رســاند .پدر این
گوید:
که
«او هر زمانی
دوست داشته باشد
گاهــی هفتهای یــک نقاشی میکند.
یک بار .اولین
بــار و
کردم مادرش نقاشــیهای او بی
گاهی ماهی
نظیر بودند و
آنها
را نقاشی کرده است ».من در ابتدا فکر
که این نقاش
زمانی
کوچک به خلق
ادامــه داد ،پــدرش متوجــه تابلوهای نقاشی
نقاشــی زیبــای او تصادفــی شــد تابلوهــای
در ایــن زمینه مســتعد نبوده و پســرش
اســت.
گالریهای واقع در برلین مدیــر یکی از
میکائیــل را بــه نمایش که نقاشیهای
هم میگوید«:تعــادل گذاشــته اســت
و
ترکیبها
هماهنگی بین
از یک طوری اســت که
بههیچ وجه
کودک
انتظــار نمی
رود .تا زمانی
کــه از این
کودک حمایت
بی
شــود ،آینده
نظیری در انتظار او
خواهد بود».

«ایران» از فشار کار و افت کیفیت خدمات درمانی از سوی
رزیدنتهای پزشکی در بیمارستانهای دولتی گزارش میدهد

کتابخانه

اندوه باالبان

مجید احمدینیا

یکواقعیتعلمی

معاون وزیر آموزش و پرورش بعد از اجرای رتبهبندی از برنامه جدیدی برای فرهنگیان میگوید

عطسه با

یادداشت

نظام معلمان طراحی میشود

ایرنا

هدی هاشمی
خبرنگار

ëëسالهاســت که معلمان نســبت به تفاوت حقوق و
مزایایشان با ســایر کارمندان دولت اعتراض داشتند
وهنــوزهــمایناعتراضهــاادامــهداردالبتــهبرخیاز
مسئوالنوزارتآموزشوپرورشهماعالمکردندیکی
از راهکارهــای برابری حقوق معلمان بــا دیگر کارکنان
دولت اجرای نظام رتبهبندی معلمان اســت شما این
موضوعراقبولدارید؟همچنینبفرماییدچهضرروتی
داشتکهایننظامشغلیبرایمعلماناجراییشود؟
نظامهای شغلی در بخشهای مختلف دو دسته
هســتند؛ نظــام شــغل محــور و دیگــری نظام شــاغل
محور .این نوع دستهبندی به این معناست که مبنای
همه بحثهای تخصصی و امتیازاتی که به افراد داده
میشــود بر مبنای شغل یا فعالیتهای شاغل محور
اســت .معمــوالً آن نظامهایــی کــه شــغل محســوب
میشوند به نوعی حرفه هستند؛ مثل نظام مهندسی،
پزشــکی و معلمی .نظام شغلی اســتانداردهایی هم
دارد و تمام افرادی که وارد این مشاغل میشوند باید
اســتانداردها را بپذیرنــد وشــرایط این حرفه را داشــته
باشــند بنابرایــن افراد شــاغل بایــد در طــول خدمت
خودشان را ارتقا دهند تا به یک نقطه بهینه از کیفیت
دســت پیدا کنند که از این طریق یک کنش و واکنشــی
مؤثــر بین افــراد و محیط شــغلی ایجاد میشــود و در
نتیجه اثرات مثبت این موضوع در گروههای شغلی به
جامعه منتقل میشــود .اگر به نظامهای شغلی نگاه
کنید همه همین گونه هستند مثالً نظام مهندسی این
گونه است و همه پیمانکاران و مشاوران رتبه میگیرند.
اعضــای هیأت علمی و پرســتاران هم رتبه میگیرند.
یکــی از نظامهای شــغلی کــه رتبهبنــدی در آن وجود
ندارد معلمی اســت .ما برای فرهنگیان در آموزش و
پرورش الزامات شــغل محــوری را در نظر نگرفتهایم
و فقــط نگاه مان به پوشــش تحصیلــی همگانی بود.
مــا این وزارتخانه را یک نظام شــاغل محــور دیدهایم
که اســتانداردهای شــغلی را کنار گذاشــته بــود و فقط
بهدنبال توســعه کمــی آموزش بود .با ایــن حال برای
کارکنان مان فعالیتهای پراکنــدهای انجام دادهایم.

مشــموالن نظام رتبهبندی آموزگار ،دبیــر ،هنرآموز،
مربــی تربیتــی و مشــاور ،مراقــب ســامت ،مدیــر و
معاونهــای واحدهــای آموزشــی هســتند .دربــاره
نیروهــای اداری باید بگویم که آمــوزش و پرورش به
موجــب مصوبهای کــه ســال  58تصویب کــرده بود
اجــازه داشــت از نیروهای آموزشــی در حوزه ســتاد و
قســمت اداری استفاده کند این قانون سالهای سال
اجرایی میشــد اما هماکنون اثرش را از دســت داده
اســت .شــرایط اول انقالب ایجاب میکرد که ما بین
معلم و نیروی اداری یک جابه جایی داشــته باشــیم
امــا در شــرایط فعلــی ایــن اقــدام به صالح نیســت.
نیرویی که داخل ستاد میآید سالها صاحب تجربه
و دانش میشــود و بعد از چند ســال به هر دلیلی به
مدرســه مــیرود و از حــوزه ســتادی خارج میشــود.
بحثی با این عنوان مطرح شد حاال که ما روی ارتقای
صالحیتهای حرفهای معلمان کار میکنیم نسبت
به تثبیت شــغلی معلمان هم اقدام کنیم به همین
خاطــر در این مصوبه یک تبصرهای داریم که نیروها
در اداره آموزش و پرورش یا اداری باشند یا آموزشی.
اگــر هــم نیروهــای مــا بخواهنــد اداری بماننــد بایــد
فرمــی را پــر کنند و در آنجــا اعالم کنند کــه ما نیروی
اداری هســتیم تا از افزایش مربوط به نیروهای اداری
برخوردار شــوند .ما تا شهریور ماه سال آینده فرصت
داریــم کــه تفکیک نیروهــا را انجام دهیــم و هر کدام
از نیروهــا متناســب با اداری یا آموزشــی بــودن آیین
نامــه خــاص خــود را دارند .شــرایط احــراز رتبهها در
شش بند مشــخص شده است .براســاس آیین نامه
رتبههــای پایه تــا عالی را میتوانیم بــا رتبههای دو تا
پنــج این آیین نامــه تطبیق دهیم و فقــط برای رتبه
یک که معادل مقدماتیهای دوره قبل هســتند یک
آزمون آنالین مجازی برگزار میکنیم تا شــرایط آنها
را مشــخص کنیم .دربــاره رتبههای یک تــا  5عوامل
امتیــازآور را در آییــن نامه آوردهایم کــه تجربه کاری،
دورههــای ضمــن خدمــت کاری ،میانگیــن ارزیابــی
عملکــرد و میانگیــن امتیازاتــی که از ســه صالحیت
عمومــی ،تخصصــی و حرفهای کســب کردهانــد .در
این نظام شــرایط ویژهای هم دیده شــده اســت مثل
معلمــان دوره ابتدایــی به خاطر اهمیتی که نســبت
به سایر معلمان دارند درصد امتیازاتی که برای آنها
اعمال میشــود بیشــتر اســت ما دقیقاً همه ساختار
ایــن نظام رتبهبندی را براســاس چارچوب مفهومی
رتبهبنــدی طبــق تجربیــات کشــورهایی کــه در ایــن
زمینــه موفق عمل کردند اجــرا کردهایم و معتقدیم
رتبهبنــدی حرفــهای در یــک نظــام آموزشــی هفت
کارکرد دارد که یکی از کارکردهای آن افزایش حقوق
یا باال رفتن میزان دریافتی است بقیه کارکردها برای
ارتقای کیفیت و ایجاد برنامههای انگیزشی است.
در ارتباط با نظام رتبهبندی برخی از نمایندگان
مجلــس انتقاداتــی داشــتند آنها گفتند کــه این نوع
رتبهبنــدی را قبول ندارند و مطــرح میکنند که باید
در مجلس نظام رتبهبندی تصویب شــود به طوری
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در این نظام شرایط
ویژهای هم دیده
شده است مثل
معلمان دوره
ابتدایی به خاطر
اهمیتی که نسبت به
سایر معلمان دارند
درصد امتیازاتی
که برای آنها اعمال
میشود بیشتر است
ما دقیقاً همه ساختار
این نظام رتبهبندی
را براساس
چارچوب مفهومی
رتبهبندی طبق
تجربیات کشورهایی
که در این زمینه
موفق عمل کردند
اجرا کردهایم و
معتقدیم رتبهبندی
حرفهای در یک
نظام آموزشی هفت
کارکرد دارد که یکی
از کارکردهای آن
افزایش حقوق یا باال
رفتن میزان دریافتی
است

بیایید با هم
بچهها
اگر دوســت
کاردستی درست کنیم
دارید ،همین اآلن
بهتانمی
گویمبرداریدوبیاییدتابا وســایلی را که
قشنگ
هم
گوزن درستکنیم.میخواهم یککاردستی
طرز
هــای قطبــی را
درستکردن
کردن ایــن گوزن یادتــان بدهــم.
های
برای درســت
یا معمولی و گیره قطبــی بامزه
بــه کاغذ کاهی
های چوبی
که با
در کمــی خالقیت میتوانیداحتیــاج دارید .البته
آنهــا
دســترس دارید
را با هرچه که
جایگزین کنید.
نوعی
از اوریگامی یا «هنر کاغذ و این کاردســتی
تا»
کاردستیهای محبوب ژاپنی اســت که یکی
دنیا
هــم طرفــداران زیــادی هاست و در تمام
دارد.
دست
حاال شــما هم
بهکار شوید و
مطابق عکس
کنیدتا
کاغذتان را تا
ببینیدچقدر
درستکردن
راحتودوســت
اینکاردستی
وسایلی که در داشتنیاســت.
درآخرهمبا
اختیار
و دهان بگذارید دارید برایش
چشم ،بینی
تا
کاردســتیتان
آنها
میتوانید برای تزئین در کامل شود .از
مثالً
ِ
کنید .آنهاراروییک اتاقتان استفاده
مقوا
را
داخلیکقاببگذاریدو بچسبانیدوآن
به
دیوارتانبزنید.

گوزن کاغذی

یک روز در مدرسه کودکان افغانستانی

شکالت بخور چون
یاد گرفتم اسمم را بنویسم

دست اندازهایی در اجرای
رتبهبندیفرهنگیان!
رتبهبندیفرهنگیانیکیازپربسامدترین
خبرهای آموزش و پرورش در ســالهای
گذشــته بــوده اســت .گرچــه اجــرای گام
نخســت این طرح نیــز دردســرهای ویژه
محمدرضانیکنژاد خــودش را داشــت امــا بدقولیهــای
کارشناس آموزش
پیدرپــی و آزار دهنده برخی مســئوالن و
ســماجت خبرنگاران آموزشی از سویی و
حساســیت خانواده بزرگ فرهنگیان از دیگر سو ،زمینه انتشار روزانه
خبرهای وابسته به رتبهبندی را به شکل روندی عادی درآورده است!
بازتاب گسترده ،تکراری و خستهکننده این خبرها ،فرهنگیان را دلزده
کرده و رتبهبندی را بهطنزی تلخ تبدیل کرده اســت! ریشــه بخشی از
این دل آزردگیها در واکنش جامعه و گوشــه -کنایههای بســیاری از
شــهروندان در زمینه افزایش حقوق فرهنگیان است .انتشار هر روزه
و پربســامد این خبر و البته در کل خبرهای مالی وابسته به آموزش و
پرورش ،آنچنان لوث شده که بیخبرترین افراد نیز به کنایه از افزایش
حقوقی هر روزه! فرهنگیان سخن میگویند! این موضوع باعث شده
کــه بســیاری از فرهنگیــان به انتشــار خبرهــای آموزش و پــرورش در
رسانهها اعتراض داشته باشــند .گرچه نگارنده چندان با این دیدگاه
همراه نیســت و بــاور دارد کــه اگر پیگیریهــای رســانهای نبود وضع
آموزش و پرورش بدتر از امروز میبود ...بگذریم!
گرچــه رتبهبنــدی از آغــاز برای ارتقــای کیفیت آموزشــی طراحی
شــده بود امــا هماهنگ نبودن طــرح و اهدافش بــا زمینههای مادی
و غیرمادی بزرگترین دســتانداز اجرای آن بوده و هســت؛ دســت
اندازهاییمانندفرسودگیفضایفیزیکی،ناهماهنگیدرونمایههای
درســی با اهداف طرح و البته اهداف کل آمــوزش و پرورش ،چیرگی
فزاینده ارزشــیابیهای کمــی ،تراکم باالی کالس ،فروکاســتن نقش
مدیریــت مدرســه از یک رهبر آموزشــی به مأمور تأمیــن هزینههای
جــاری مدرســه ،نارضایتیهــای حرفــهای و حقوقــی فرهنگیــان و
گالیههــای چند دهــهای آنان ،گرفتار شــدن طرح در کشــمکشهای
سیاســی در گســتره آمــوزش و پــرورش ،بیتوجهــی بــه نقــش نوین
معلمــان در آموزش و اعمال روشهای آســیب زای تنبیه و تشــویق
در گســتره کار آنــان و ...و دههــا دلیــل دیگــر ،رتبهبنــدی را از طرحــی
آموزشی به راهکاری برای افزایش شندر غاز حقوق تبدیل کرده است
کــه نه چنگی بــه دل فرهنگیان میزند و نه گرهــی از صدها گرفتاری
ساختار آموزشی باز میکند .گرچه نگارنده مانند بسیاری از فرهنگیان
از همیــن افزایــش ناکارآمد و ناچیــز برای پر کردن چالههــای فراوان
زندگی فرهنگیان استقبال کرده و میکند.
افــزون بــر دو نکته باال بایــد گفت که خبرهای وابســته بــه اجرای
رتبهبندی در هفتههای گذشــته نشان از سردرگمی نظری و آشفتگی
عملــی در آن دارد .بــرای نمونــه در اجرای طرح ،یکــی از جاذبههای
کار در مناطــق محــروم یعنی تعجیل در ارتقــای حرفهای فرهنگیان
این مناطق به کل کنار گذاشــته شــده است! که میتواند بسیار انگیزه
کش بوده و بر ناکارآمدیها بیفزاید .یا اینکه طرح فقط برای معلمان
رســمی اجــرا میشــود و بســیاری از معلمان حــق التدریــس ،خرید
خدمتــی ،معلمــان آزاد ،بازنشســتگانی کــه همچنــان با آمــوزش و
پرورش همکاری میکنند و ...را در برنمی گیرد! نباید فراموش کرد که
بخش بسیار زیادی از دانشآموزان کشور را چنین معلمانی آموزش
میدهند .این نگاه ناعادالنه بر بیعدالتیهای گذشــته افزوده شــده
و انگیزههــای باقی مانده را بشــدت کاهش خواهــد داد همه اینها و
بسیاری دیگر نشان میدهد که رتبهبندی هدف اصلی خودش یعنی
افزایش کیفیت را تأمین نخواهد کرد.

اما و اگرهای رتبهبندی فرهنگیان

2
یادداشت

سرانجامبعداز 4سالاماواگر نظامرتبهبندیمعلمان
اجرایی شــد .در هفتهای که گذشت فرهنگیان در فیش
حقوقیشــان افزایش حقــوق  240تا  800هــزار تومانی
مربوط بــه نظام رتبهبندی فرهنگیــان را دیدند .نظامی
که با اجرایش میخواهد وضعیت معیشــتی معلمان
را بهبود و تفــاوت حقوق معلمان را بــا دیگر کارمندان
دولــت کاهش دهــد .بــا ایــن همــه مرحلــه اول نظام
رتبهبندی در نیمه ابتدایی سال ۹۴با بار مالی هزار و۳۰۰
میلیاردتومانبهاجرادرآمدوطیآنحقوقفرهنگیان
بهطور میانگین تا  ۴۰۰هزار تومــان افزایش یافت .حاال
بعداز گذشــت چهار ســال دولت با وجود مشــکالت و
محدودیتهای مالی فاز دوم نظام رتبهبندی معلمان
را اجرایی کرده اســت .آنطور که معاون برنامهریزی و
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش میگوید :حدود
 600هزار نفر مشــمول طــرح رتبهبندی میشــوند که در
بودجه ســالجاری ،دو هزار میلیارد تومان برای اجرای
رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شده و آییننامه نظام
رتبهبندی نیز نسبت به ســال  ۹۴تغییرات جدی داشته
اســت.عالوهبراینالهیارترکمنخبرازنگارشقانون
مستقلیبراینظامشغلیمعلمانمیدهدکهبراساس
این قانون ایــن وزارتخانه برای ارتقا وضعیت شــغلی
معلمانمستقلعملکند.

مثالً نگاهی که به فرهنگیان در قانون استخدام کشوری
یــا قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری میشــود؛ این
قوانیــن بهصورت محــدود برای رفاه حــال فرهنگیان
ورود کــرده اســت امــا ایــن قوانیــن کافی نبــود .دولت
نهــم و دهم موضوع رتبهبندی را مطرح کــرد و در آن
ســالها کتابچــهای را بهعنــوان یــک نظــام رتبهبندی
برای فرهنگیان تهیه کرد اما این کتابچه بیشــتر جنبه
تبلیغاتی داشــت و بســیار آرمانی نوشته شــده بود که
اجرایی نشد؛ تا اینکه دولت در سال  94برای اولین بار
مصوبهای را تصویب کرد که به آموزش و پرورش اجازه
میداد تا متناسب با گروههای تخصصی که در قانون
استخدامی کشــور پیشبینی شده اســت فرهنگیان را
رتبهبندی حرفهای کند .یعنی از مقدماتی تا عالی از15
درصد تا  50درصد امتیاز پیشبینی کرده بود که روی
فوقالعاده شغل فرهنگیان اعمال میشد.
ëëچطور همه مباحــث را در نظام رتبهبندی براســاس
قانونمدیریتخدماتکشوریانجاممیدهید؟
وزارت آمــوزش و پــرورش قانــون خاصــی مثــل
دانشــگاهها ندارد .آموزش و پرورش تحت قانون عام
مدیریت خدمات کشــوری اداره میشــود .برای اینکه
بتوانیــم اقدامــی برای معلمــان انجام دهیــم نیاز به
اقدام قانونی داشــتیم کــه زمینه پرداخــت و اجرا هم
داشــته باشــد .این قوانین باید مبتنی بــر قانون کلی و
مادر باشــد کــه در آموزش و پــرورش این قانــون مادر
و کلــی بــرای مدیریــت نیــروی انســانی همــان قانون
مدیریت خدمات کشوری است.
ëëخب شــما تصمیم ندارید یک قانون مســتقل برای
آموزشوپرورشبنویسید؟
بلــه ،این تصمیم وجــود دارد و یکــی از الزامات ما
هم نوشــتن همین قانون است .از سال  99باید برنامه
هفتم توسعه را تدوین کنیم .این برنامه زمانی اجرایی
خواهد شد که نظام آموزش و پرورش مطالبات جدی
از نظام برنامهریزی کشور داشته باشد و بسیاری از این
موارد قانونی هم باید در برنامه هفتم دیده شود.
ëëیعنــی در برنامــه هفتــم توســعه ایــن قانون نوشــته
یشود؟
م 
باید این کار را انجام دهیم .از سال آینده کمیتههای
تخصصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه راهاندازی
میشــود .یکــی از پیشــنهادات آمــوزش و پــرورش
تدویــن همیــن قانــون اســت بهنظــر میرســد در این
زمینه باید کامالً نیاز محور حرکت کنیم .نظام شــغل
محــور یکســری صالحیتهایــی را دارد کــه بایــد این
صالحیتها را در کارکنان خودش اجرا کند ،معموالً به
دو شکل این صالحیت ایجاد میشود یکی برنامههای
مدونی که بهصورت سیاستهای ابالغی از طرف یک
وزارتخانه ب ه کارکنان خودش ابالغ میشــود که خوب
جنبه دستوری و اداری دارد .موضوع دیگر انگیزههای
درونی افراد اســت که بهصورت داوطلبانه اقداماتی را
برای صالحیتهای حرفهای خودش انجام میدهد.
امســال در آذر ماه بر اســاس جزو دو بنــد الف در ماده
 36قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف به تهیه
نظام رتبهبندی معلمان شــده است به همین خاطر
نظــام رتبهبنــدی در دولــت مصوب شــد و بــه وزارت
آموزش و پرورش هم ابالغ شده است.
ëëچهگروهیازمعلمانشاملاینطرحمیشوند؟
نظام رتبهبندی بر مبنای سه صالحیت عمومی،
تخصصی و حرفهای نوشــته شــده اســت .صالحیت
معلمان طی یک فرآیندی سنجش میشود و نتیجه
این سنجش گواهی نامه صالحیت معلمی است که
برای افراد صادر میشــود و به آنها اعطا میشود .در
نهایت معلمان میدانند در چه صالحیتی هســتند.

که برخی از اعضای کمیســیون آمــوزش مجلس بر
ایــن باورند که ایــن اقدام وزارت آمــوزش و پرورش
رتبهبندی نیست.
بین دولت و مجلس فصل الخطاب قانونی است
که به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شــده ومصوبهای
که باید اجرا شــود .جزو دو بنــد الف در ماده  63قانون
برنامه ششــم کامالً صراحت دارد .در متن این قانون
تهیه نظام رتبهبندی را برعهده دولت گذاشــته است
و تصویــب آن در قالــب بودجــه ســنواتی بــه عهــده
نمایندگان مجلس اســت .هماکنــون فصل الخطاب
برای ما و نمایندگان قانون ابالغی برنامه ششم است
که در آنجا تأکید کرده که تهیه نظام با دولت است.
ëëرتبهبندی قبلــی تغییر پیدا کــرد یعنی ســابق بر این
معلمان از مقدماتی تا عالی تقســیم میشدند اما حاال
از گروه یک تا پنج دستهبندی میشوند این رتبهبندی با
رتبهبندیقبلیمغایرتدارد؟
اولیــن تجربــه مــا بــرای ســال  94بــود کــه آمدنــد
گروههــای حرفهای را بــرای فرهنگیــان از مقدماتی تا
عالی تعریف کردند .در رتبهبندی قبلی هم ما  5گروه
مقدماتی ،پایه ،ارشد ،خبره و عالی داشتیم که یکسری
امتیازاتی را براســاس مصوبه شورای مدیریت به آنها
اعمال کــرده بودنــد اینکه چــرا مجلــس نمیخواهد
بهخاطــر مســتندات قانونــی در ایــن حوزه اســت ،در
ماده  63برنامه ششــم توســعه صراحتش این اســت
که دولت این نظام تعریف کند و در آنجا نگفته است
کــه ایــن نظام بیایــد و بــه تصویب مجلس برســد؛ در
آنجا تأکید کرده است که تصویب نظام رتبه بندی در
قالب بودجه سنواتی برعهده مجلس است .سال 98
این اتفاق افتاد در زمان تنظیم بودجه  2هزار میلیارد
تومــان پیشبینــی کردهایــم .هماکنــون هم نظــام را
دولت به تصویب رســانده است .مورد دیگر این است
وزارت آمــوزش و پرورش چــون قانون خاصی ندارد و
نمیتوانیم قانون خاصی هم وضع کنیم چون موازی
کاری بین قوانین به وجود میآید .به همین خاطر ما بر
مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش میرویم.
یکــی از انتقادات جدی معلمــان به این نظام این
اســت که آنها مثــاً در رتبهبندی قبلــی در گروه خبره
بودند واگر امســال همــان رتبهبندی ســال  94اجرایی
میشــد آنهــا بــه گــروه عالــی میرســیدند از طرفــی
براســاس همــان قانــون حــدوداً  600هــزار تومــان به
حقوقشــان اضافه میشــد اما هماکنون در رتبهبندی
جدید با این تغییرات ممکن است خیلی از معلمان
گروه جدیدی را نگیرند.
اصالً این چنین نیست .در این قانون ما این چنین
پیشبینی کردیــم که رتبههای دو تا پنــج در رتبه پایه
تا عالی منطبق شــوند.هر معلمی که رتبه عالی بوده
اســت در این آیین نامه میتواند رتبه پنج را بگیرد.هر
معلمی که در رتبه خبره بوده در آیین نامه جدید رتبه
چهار را میگیرد .هماکنون از این 42هزار و 500میلیارد
تومان پولی که در ادارات کل آموزش و پرورش استانها
داریم هفت هزار میلیــارد تومان مربوط به رتبهبندی
ســال  94اســت به این معنا که امتیازات فرهنگیان در
حقوقهایشان اعمال شده است ما عالوه بر آنها ،این
امتیازات در آیین نامه جدید وضع کردیم و این چنین
نبوده که شــما عالــی بودید و االن رتبــه پنج میگیرید
دیگر هیچ اتفاقی برایتان نمیافتد کسی که هماکنون
عالی اســت با توجه به فرمولی که این آیین نامه دارد
عالوه بر رتبهبندی ســال  94کــه در فیش حقوقی اش
است  800هزار تومان هم اضافهتر دریافت میکند.

در مدرسه

چون یاد گرفتم

کودکان
افغانستانی

اسمم را بنویسم

چشم های بسته

هوا حســابی
آدمــی که سرد است و توی این
سرما ممکن است
ســرما
آدم سرما بخورد.
میخــورَد ،مرتب
میکند،
عطســه میکند.
موقع نمیتواند هیچ جا را
آدم وقتی عطســه
عطسه
ببینید .میدانید چرا؟
با چشــم کردن ،بسته میشود .در واقع شما چون چشمهایش
هیچ
های باز
وقت نمیتوانید
عطســه کنیــد و به
محض عطســه
چشمتان بسته
را فهمیده میشود .این کاریک دلیل علمی کردن ،ناخــودآگاه
اند.
دارد
چشمها به دلیل ضعف عضالت که دانشمندان آن
بســته می
شــوند و این کار کامالً به صورت ماهیچهای اطرافشان
بسته
شدن چشم به خاطر صدور دستوریغیرارادی اســت .علت
به
گیرندههای بویایی بینی فرستاده است که از طرف مغز
می
به
مغز نزدیکتر است ،قسمتی از شود اما چون چشم
پیام را
و بســته میشود.
دریافت میکند
چشــمها بسته می
باعث عطسه کردن شــده ،شــوند تا عاملی که
به
مثالً اگر گرده گل باعث آنها آسیب نرساند.
شــده
چشــم شما
عطسه کنید ،وارد
نشــود .باز نگه
غیرممکن
داشتن چشــمها
اســت مگر اینکه
در زمان عطسه
غیرممکــن اســت چــون آنها را با دســت نگه
دارید که این کار هم
شــما
ناگهانی عطســه
آمادهاش نیستید.
میکنیــد و از قبل

1

گیر افتاده بود

علی

جان بیماران در غیاب استادان
در دست دستیاران

ستاره
های روی زمین

معرفیفیلم

«ایشــان»
شدهو کودکی  9ساله است
که یک سال در
درسشاز
باالتریننمرهها همهضعیفتراست،امابرادر کالس سوم مردود
را
و
میگیرد.ایشانبههمین بزرگترشهمیشه
خاطر
همکالسیهایش
خســته میشود تحقیر شــده است .پدرش بارهاتوسطپدر
از
و
ایشــان را به مدرسه شــبانه کارهای اشتباه او
روزی
او نمی
میفرستد .اما
توانــد بــه علــت
بخصوص معلم هنــر دربدخلقــی معلمان،
و بشــدت ناراحت است .آنجــا دوام بیاورد
با
هنر جدید که قرار است ورود یک معلم
و کار اصلیاش در موقتی درس بدهد
مدرســه
اســت ،مدرســه دچــار های اســتثنایی
معلم جدید با دیدن تحوالتی میشــود.
تصمیم میگیرد ناراحتیهای ایشان،
درباره
اطالعاتی به دست ضعف درسی او
دفتر مشق
آورد.
دارد و به همین های ایشان متوجه میشود که معلم با دیدن
او
با قانع کردن دلیل حروف الفبا را اشتباه می اختالل واژگانی
والدین
ایشان و پرسنل مدرسه ،با نویسد .سرانجام او
می
دهد و پسربچه
پس از مدتی بخوبی کلماتحوصله به او درس
این خالصه
فیلم در داســتان فیلــم
را میخواند.
«ســتارههای روی
سال2007
در هندوستان ساخته شده و زمین» اســت .این
بازیگر کودک آن
معلم هنر را است و «عامر
«دارشیل سفری»
بازی
خان» که خودش
کرده ،کارگردانیاش را انجام در فیلم ،نقش
داده است.

شکالت بخور

یک روز

به مدرســه
منیک
بــرود و درس
او
معلمهستماما
بخوانــد ،باید با
صحبــتکنندچــون
که دیگــر به مدرســه چندوقتیاست
دخترهاهممثل
خیلــی دلم بــرای نمــیروم .راســتش پسرهاحقدارندبه
«شــکیب» مدرسهبروند.
بچهها
یکــی از
برای همیــن تصمیــم تنگ شــده بود.
مدرســه ،وقتی حرف دانشآمــوزان
«فرهنگ»بروموبابچهگرفتم به مدرســه
هــای
شــنید ،از
آقــای مدیر را
های
کنم چون آنها هم مثل آنجامالقات
اینکه تــا آن موقع
خواهــرش هــم ســطح فکــر نمیکرد
عزیز و دوســت داشتنی شــاگردان خودم
ناراحــت
خودش اســت،
فرهنگ ،مدرســه کودکانهســتند .مدرسه ادکلنــی را شــد .او ناراحــت
شــد از اینکه
که
تهران
افغانستانی در
برای خــودش
اســت .این مدرسه
خواهــرش
خریده ،برای
سالگیاشراجشنمی بزودی بیست
نخریده بــود.
خانــهرفــتو بــرای بــرای همین به
گیرد.
مدرســه
نوشتوازاومعذرت خواهــرش نامــهای
فرهنگ ،حیــاط
خیلی بزرگــی ندارد .اما و کالسهای
خواست.
دانش
مــن
بچههایــش
فکر میکنم معلم آمــوزان دبســتان
از بچههــای
فرهنگ برای
مدرســه
بعضــی از می هایشــان و خانواده
بتوانــم هایی که دیدهام،
هایشــان نامــه
نویســند و
شــادترند .شاید
بعــد ،جــواب
نامههــا را به
موسوی،دلیلــش را حــدس بزنــم؛ آقــای مدرســه می
آورنــد .معلم
مدیر
هــا هــم نامــه
گپ میزند مدرســه ،همیشه با بچهها مینویســند و
آقــای مدیــر،
و تمام
را جمــع میکند تــا یک تمــام نامهها
محیط مدرسه را برایتالشــش را میکند که
آنها
اینطوریدیگرانهم کتاب چــاپکند،
آرامتر ،شادتر و
رنگارنگتر
می
کند .او درباره
دانشآموزانومعلمها توانندخاطرات
مهربانــی ،کمــک بــه خوشاخالقی،
رابخوانند.
در
مدرســه فرهنگ،
آرامــش بــا بچههــا دیگــران و صلــح و
اولــی وقتــی یــاد می بچههــای کالس
روزهاییکهمدرسه صحبــت میکنــد.
گیرنــد
اسم
شــان
بنویســند،
تعطیل
را
حســابی
به همکالس
است،بچهها
میدهنــد.
مدرســه ،غصه میخورند و
هایشــان شکالت
دلشــان برای روز بــا مثــل «آتنــا» و
آقــایمدیرو
«مینــا» که آن
یــک
میشود.
خانــممعلمتنگ
ســینی تزئین
روی سرشــان برایــم شــده و تاجــی
آقای
بــود مدیــر یک روز
گفتند«:شــکالت بــردارشــکالت آوردنــد و
بــرای بچهها
کــه
فرقی همه بــا هم همســطح گفته گرفتم
چــون امــروز یاد
اسمم
را
هســتند
و
بنویسم».
نمیکند
باید درس پســر باشــند
بزرگبچههایمدرسه یکیازآرزوهای
یا دختر .همه
بخوانند .او به
که در کشورشــان جنگفرهنگایناست
اگر پدرشــان اجازه پســرها گفته
و
بود بتوانند
ناآرامی نباشد و
نمیدهد
خواهرشان درس بدونآنکهمجبور
باشندکارکنند،
بخوانندو
پیشرفتکنند.

«مندو» پسری
نوجوان است که
ناخدا «سمیر» کار
روی لنجی بهنام
شارجه بروند ،میکند .یکی از روزهایی که «شبوت» برای
قرار
همســفر آنها مســافری غریبه همراه با جعبه است به سمت
می
ای
شــود .در طول ســفر منــدو بزرگ و مرموز
داخل جعبه تعدادی متوجه میشــود در
پرنده
منــدو دلــش میخواهــد زندانی هستند.
بدهــد و از همــکاری پرندههــا را نجات
کــردن
غریبه خشمگین است .ناخــدا بــا مرد
اما
میشــود
در آخر متوجه
ناخــدا مأموران
خبر کرده است تا مرد گشــت دریایی را
و پرندگان را نجات قاچاقچی را بگیرند
دهند.
این،
که درموضوع کتاب «اندوه
باالبان» است
پرندگان شکاری
قالب داســتان بــه
خلیــج فــارس ارزشمند ایران مانند باالبان به موضوع قاچاق
می
اســت و «بهزار پــردازد« .مهدی رجبی» کشورهای حاشیه
فنی ایران هم شــفق» تصویرگری اش را نویســنده این کتاب
انجام
آن را
کودکان 10تا 12به چاپ رسانده است .کتاب داده و انتشــارات
ساله
اندوه باالبان برای
مناسب است.

که در آتش
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برای کواالها
و استرالیا دعا کنید...
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مرجان قندی من
کواال هستم ،از
صبحانه ،ناهار و حیوانات بومی
گره خورده
استرالیا که در
شام
است .همه به من میگویند برگ اوکالیپتوس می جنگلهایی که
غذا
پر از درختان
بخورم .این
که خیلی تنبل هستم اما خورم ،روی شاخههای این اوکالیپتوس
از عادتهای
دست و
است زندگی می
اخالقی من
درخت
من اگر  1۸تا 20
میخوابم و
کنم .من عاشق
می پاهایم ورزشکاری است چون اســت که روی
همان درختی که غذا ساعت از شبانه روز را نخوابم بازی میکنم و کل زندگی اوکالیپتوسم.
هر
خورم .هر
می
ام
شب با دست
کدام از شما
های پرقدرتم شاخهها خورم بســاط خوابیدنم را خستگیام درنمیرود و بعد به این درخت
اسمی دارید و
روز که جنگل
را
اسمتان یک
های استرالیا
از گرمای زیاد
معنی یا داستانی دارد ،میگیرم و باال میروم و آن پهن کنم .هیکل تپلی و دم حتی حال ندارم
همان جایی که ما
آنقدر تشــنه
من
باال
مان شــده بود که بهجای کواالها زندگی می
حتی تعدادی از
اسمم کواال است و «کواال» شاخه به شاخه برگ کوچکی دارم اما
دوستانم را از
غذا هم
های
کنیم ،در اثر دمای
ســوخته باشــد پانسمان می دست دادم اما بعضی از دلمان میخواســت آب باالی هوا آتش گرفته و یعنی حیوانی که آب نمی اوکالیپتوس را
من و
آدمها
کنند تا زودتر
درختان باشد
خیلی دوستمون دارند بخوریم .بهخاطر آتشسوزی دیگر کواالها که قبالًاصالً خورد .در این چند
خوب شــویم.
و
برای پیک چون خیلی از ما
آب
ما کواالها حیوانات بیآزار ما را از آتش
چند روزی است که زندگی نمیخوردیم
نیک به
حیوانات فقط می
و
نجات میدهند،
ما در
بزرگترهایتان جنگل رفتید و آتش روشــن توانیم در جنگل
مهربانی هستیم و از آدمها برایمان آب میآورند و اگر خطر افتاده
زندگی کنیم .پس لطفاً
می
بگویید که باید از
کردید تا غذا
خیال
خواهیم تا بیشتر حواس جایی از بدنمان
راحت زندگی کنیم و نگرانخاموش بودن آتش مطمئن درســت کنید موقع ترک کردنحواستان باشد اگر
شان
شوند
اتفاق
به جنگلها و
تا ما حیوانات که جنگل جنگل حتماً به
هایی مثل آتش
سوزی نباشیم.
خانهمان است با

سیاســت و برنامههای بهســازی آموزش
و پــرورش را میتــوان بــر دو دســته کلــی
دانســت :یک دسته اســتوار بر انگیزههای
بیرونی و دسته دیگر استوار بر انگیزههای
مهدیبهلولی
درونی .دســته نخست در تالشند با تأکید
آموزگاروکنشگرصنفی
بــر تنبیــه و تشــویق و بــه کمــک عواملی
همچون افزایش و کاهش امتیاز و حقوق
امتیــازی ،بر میزان انگیزه و کوشــش نیروهای آموزشــی بیفزایند .اما
دســته دوم بیشــتر بــا افزایــش اختیارات نیروهــای آموزشــی و درگیر
کردن آنان در روند تصمیم ســازیها و تصمیم گیریهای آموزشی،
میکوشند میزان انگیزه و رضایت شغلی نیروهای خود را بیشتر کنند.
در ایــن زمینــه میتــوان بــه تجربههــای زیــادی در ســطح جهان
اشاره کرد که نشــان میدهند سیاستهای دسته دوم ،کامیاب ترند.
رتبهبنــدی معلمــان کــه چندیــن ســال اســت در آمــوزش و پرورش
مطــرح اســت و مرحله پایانــی آن در دی ماه انجام شــد جزء دســته
دوم سیاستهای بهسازی آموزشی به شمار میرود .نقد کارشناسانه
نگارنده به رتبهبندی معلمان ،از همین منظر اســت که البته در این
یادداشت کوتاه ،مجال بیشتر پرداختن به آن نیست .اما اگر بخواهم
ازایــن برنامه انتقادهایی کنم میتوانم به ســه نکته اشــاره نمایم که
فرهنگیان منتقد در هفتههای گذشته بیش از همه در فضای مجازی
به آن پرداختهاند .نخست جایگاه قانونی این برنامه است و اینکه با
اجرای این قانون ،تکلیف گروههای گذشــته فرهنگیان چه میشود؟
توضیــح اینکه آیا با اجرای رتبهبندی تازه ،گروههایی که تحت عنوان
خبره و عالی و ...مطرح بودند از بین میروند؟
در ایــن صورت ،مبنای قانونی کنار گذاشــتن آنها چیســت؟ نکته
دوم بــه حــذف تعجیل گــروه آمــوزگاران منطقههای محــروم برمی
گردد که در شیوه پیشین ،با یک سال تعجیل ،سه ساله گروه بعدی را
میگرفتند و هماکنون مانند دیگر فرهنگیان  4یا  6ساله میتوانند به
رتبه باالتر بروند .تعجیل یک ساله گروه برای فرهنگیان منطقههای
محروم ،گویا بر اســاس مصوبــه مجلس بوده و هماکنون شــیوه تازه
رتبهبندی آن را کنار گذاشته است.
آیا این کار ،اقدامی غیرقانونی نیست و باعث نارضایتی فرهنگیانی
نمیشــود که در شــرایط سخت یا نسبتاً ســخت منطقههای محروم
کشــور در حال خدمت هســتند؟ نکته ســوم هم به اعتراض برخی از
فرهنگیانــی برمی گردد که بر اســاس گروهبندی پیشــین ،تا چند ماه
آینده میتوانســتند گروه دیگری بگیرند امــا هماکنون در رتبهای قرار
میگیرنــد که تا  6ســال دیگر امکان ارتقا ندارند .متأســفانه جســته و
گریختــه به گوش میرســد که افزایــش حقوقی که برخی فرادســتان
آمــوزش و پرورش در هفته گذشــته مطرح کردهانــد بهطور میانگین
چیزی حــدود  400هزار تومان در عمــل بههیچ وجه محقق نخواهد
شــد .یعنــی با افزایــش و کاهش بندهــای گوناگون حکــم کارگزینی و
حذف بندهایی همچون تعجیل گروه فرهنگیان منطقههای محروم
و تضییع حقوق فرهنگیانی که در شرف گرفتن گروه تازه بودند ،بویژه
در درازمدت آنچه رخ خواهد داد کمتر از این رقم خواهد بود.

