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مﻘدمه

با توجه به نقش راهبردي معلمان در تحقق اهداف آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،توجه به ابعاد

گوناگون شغلي معلمان بهخصوص ابعاد انگيزشي و مساله حقوق و دستمزد آنان اجتنابناپذير مينمايد .اهميت

طراحي موثر نظام پرداخت هنگامي بيشتر ملموس ميشود كه بدانيم بيش از  ٩٠درصد از اعتبارات هزينهاي

وزارت آموزشوپرورش به جبران خدمات كاركنان اختصاص مييابد ،حالآنكه بر اساس نظامهاي متداول

پرداخت ،بين حقوق و مزاياي پرداختي و كار انجامشده رابطهي متناسبي وجود ندارد .در اين نظامهاي سنتي،
اطمينان و تضمين براي دريافت معين وجود دارد و از لحاظ حسابداري نظام پرداخت ساده ميباشد و رقابتي بين
افراد وجود ندارد .ارزشيابي در اين شيوه پرداخت بسيار كلي است و بر اساس مﻼكهاي محدودي صورت

ميپذيرد.

بيان مساله

نظام جاري جبران خدمات معلمان بر اساس طرح حقوق همسان بنا شده است و در آن عامل اصلي تعيين

حقوق ،مدرك تحصيلي و سنوات خدمت معلمان ميباشد .شواهد محكمي دال بر ارتباط كيفيت تدريس با
مدرك تحصيلي باﻻتر وجود ندارد .لذا نظام ساده پرداخت حقوق كه بر اساس سنوات خدمت و مدرك

تحصيلي بنا شده است شايد ميزان كارآيي معلم و دستاوردهاي آموزشي دانشآموزان را نشان نداده و كارآترين
مدل براي جذب ،ايجاد انگيزه و حفظ معلمان نباشد.

هدف پژوهش

اهداف اين مطالعه را ميتوان به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي تقسيم كرد:

هدف اصلي:

 شناسايي تأثير نظام موجود جبران خدمات معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

اهداف فرعي:

 شناسايي تأثير سابقه خدمت معلمان بر ميزان دريافتي آنان

 شناسايي تأثير ميزان تحصيﻼت معلمان بر ميزان دريافتي آنان

 شناسايي تأثير ميزان دريافتي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
٣

 ارائه راهكارهاي مناسب ،جهت بهبود نظام جبران خدمات موجود معلمان با توجــه بــه نتــايج برگرفتــه از
اهداف فوق و اسناد باﻻدستي بهويژه سند تحول بنيادين آموزشوپرورش

نمونه ،جامعه و روش تﺤﻘيق:

دادهها ،جامعه ،نمونه و روش تحقيق در اين مطالعه به دو بخش تقسيم ميگردند .بخش نخست معطوف به

عوامل موثر بر ميزان دريافتي كاركنان آموزشي مدارس دولتي است و بخش دوم معطوف به عوامل موثر بر

پيشرفت تحصيلي دانشآموزان با تاكيد بر حقوق و مزاياي معلمان ميباشد.

در بررسي بخش نخست ،از دادههاي احكام حقوقي  ٨١٧٠نفر از كاركنان وزارت آموزشوپرورش در سال

 ،١٣٩٤شامل  ٢٩٥٠نفر مرد و  ٥٢٢٠نفر زن كه حدود  ٧٣درصد آنها در مناطق شهري و بقيه در مناطق

روستايي مشغول به خدمت بودند استفاده شد .احكام حقوقي عﻼوه بر ميزان حقوق ،نشاندهنده جنسيت ،محل

خدمت ،سابقه خدمت ،مدرك تحصيلي ،پست شغلي و  ...ميباشد.

براي پاسخ به بخش دوم مطالعه از دادههاي حاصل از مطالعه بينالمللي روند آموزش رياضي و علوم )تيمز(

١

سال  ،٢٠١٥كه توسﻂ انجمن بينالمللي ارزيابي پيشرفت تحصيلي ) ٢(IEAبراي پايه هشتم در دروس علوم و

رياضي انجام شده ،استفاده شد ٦١٣٠ .دانشآموز در آزمون تيمز سال  ٢٠١٥شركت داشتهاند .اين دانشآموزان

از  ٢٥٠مدرسه و  ٢٥١كﻼس درس بودهاند.

در بخش نخست مطالعه ،متغير وابسته ،لگاريتم ميزان حقوق مندرج در احكام حقوقي كاركنان قبل از كسورات
يا به عبارتي درآمد ناخالص آنها ميباشد .حقوق معلم تابعي از سابقه خدمت ،مدرك تحصيلي ،پست
سازماني ،جنسيت و محل خدمت در نظر گرفته شده است.

در بخش دوم و بررسي اثر حقوق و دستمزد معلم بر پيشرفت تحصيلي دانشآموز با استفاده از تابع توليد
پيشرفت تحصيلي در مقطع زماني مشخص از مدل اثرات ثابت ٣دانشآموز استفاده شد .وجود نمرات دروس
مختلف در مطالعات تيمز امكان استفاده از اين مدل را فراهم نموده است )دروس علوم و رياضي( .ازآنجاكه هر

درس توسﻂ معلم جداگانهاي تدريس ميشود براي هر دانشآموز-درس ،ويژگيهاي معلمي كه آن درس را به

دانشآموزان هر كﻼس تدريس ميكند ،بهطور متناظر قابلاحصا است .اين روش به محقق امكان ميدهد تمام
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ويژگيهاي مشاهدهنشده فردي و خانوادگي دانشآموز را كه با تغيير درس ثابت ميمانند ٤،كنترل نمايد.

دادههاي مقطعي مورد استفاده در اين مطالعه ،بررسي رابطه حقوق و دستمزد معلمان دروس مختلف با نمرات
دانشآموزان در اين دروس را در يك مدرسه در سال معين ممكن ميسازد.

يافتههاي پژوهش

در اين مطالعه به منظور شناخت الگوي حاكم بر نظام پرداخت در كشور ،ابتدا ميزان اثرپذيري دريافتي

معلمان از سابقه خدمت و مدرك تحصيلي آنان مورد بررسي قرار گرفته است .سپس اثر هر يك از موارد موثر

بر ميزان دريافتي معلمان در كنار ساير ويژگيهاي معلم بر پيشرفت تحصيلي بررسي شد.

براي پاسخ به بخش دوم مطالعه از دادههاي حاصل از مطالعه بينالمللي روند آموزش رياضي و علوم )تيمز(

سال  ،٢٠١٥كه توسﻂ انجمن بينالمللي ارزيابي پيشرفت تحصيلي ) (IEAبراي پايه هشتم در دروس علوم و
رياضي انجام شده ،استفاده شد.

نتايج بخش نخست ،نشان ميدهد متغيرهاي لحاظشده  ٨٣درصد از تغييرات حقوق و مزايا را توضيح ميدهد.

اثر سابقه خدمت بر ميزان دريافتي مثبت و معنادار بوده و بيشترين نقش را در توضيح تغيير ميزان دريافتي معلمان
دارا است .به ازاي هر سال سابقه خدمت بيشتر ٣,٦ ،درصد ميزان حقوق دريافتي افزايش مييابد .البته روند

افزايش حقوق ،روندي كاهنده دارد؛ اين امر با توجه به اينكه افزايش حقوق ناشي از مواردي مانند حق عائله
مندي ،حق اوﻻد ،ارتقاي مدرك تحصيلي و  ...در اوايل خدمت رخ ميدهد ،دور از انتظار نيست.

اثر ميزان تحصيﻼت نيز بر ميزان دريافتي اثر مثبت و معنادار دارد .دارا بودن مدرك فوقديپلم ،ليسانس و

باﻻتر از ليسانس به ترتيب  ٦درصد ١٣ ،درصد و  ٢٠درصد ميزان حقوق دريافتي معلم را در قياس با حقوق

معلمي با مدرك ديپلم ،افزايش ميدهد .برآورد مدل نشان ميدهد كه مردان حقوق باﻻتري نسبت به زناني با
موقعيت مشابه دريافت ميكنند كه اين تفاوت از نظر آماري معنادار است .شايد بتوان اين امر را ناشي از وجود
بندهاي حق تاهل و عائلهمندي در احكام حقوقي مردان دانست.

با توجه به اختصاص حق مسئوليت به مديران ،معاونان و  ،...طبق انتظار دارا بودن پست سازماني بر ميزان

دريافتي اثر مثبت دارد .دارا بودن پست سازماني ،به ميزان  ١٧,٨درصد ميزان دريافتي معلم را افزايش ميدهد.

٥

subject-invariant
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خدمت در مناطق شهري ،موجب كاهش ميزان دريافتي در مقايسه با افراد مشابه در مناطق روستايي ميشود.

معلم شاﻏل به خدمت در مناطق شهري ،بافرض ثابت در نظر گرفتن ساير شرايﻂ در مقايسه با معلم مشابه در
مناطق روستايي به ميزان  ٧درصد دريافتي كمتري دارد.

نتايج بخش دوم مطالعه حاكي از رابطه مثبت و معنيدار بين سابقه خدمت معلم با پيشرفت تحصيلي

دانشآموز است .بر اين اساس افزايش سابقه خدمت بر پيشرفت تحصيلي دانشآموز اثر مثبت و معني دار دارد،

اما اين اثر مثبت روندي كاهنده دارد؛ بدين معني كه هر چه ميزان سابقه خدمت بيشتر ميشود اثر افزايش سنوات
كاري بر پيشرفت تحصيلي كمتر خود را نشان ميدهد.

فارغالتحصيلي معلمان در رشتههاي مرتبﻂ با تدريس و حضور آنها در مراكز تربيتمعلم و تربيت دبير بر

پيشرفت تحصيلي دانشآموزان اثر قابلتوجهي دارد .ضريب متغير فارغالتحصيلي معلم در رشته مرتبﻂ از مراكز

تربيتمعلم و تربيت دبير حاكي از اثر مثبت حضور در دورههاي تربيتمعلم و دبيري بر پيشرفت تحصيلي
دانشآموزمي باشد .نتايج مويد آن است كه گذراندن دورههاي تربيت معلم و دبيري در رشتههاي مرتبﻂ با
موضوع تدريس توسﻂ معلم مي تواند به ميزان ١٥واحد )با لحاظ ميانگين  ٥٠٠و انحراف معيار  ١٠٠براي

نمرات كسبشده دانشآموزان كشورهاي شركتكننده در ازمون تيمز( نمرات كسبشده را افزايش دهد .اين
ميزان تاثير در مقايسه با ساير متغيرهاي مورد بررسي موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشآموز قابل توجه است.

حضور معلمي با رشته مرتبﻂ با موضوع تدريس ،اما بدون گذراندن دورههاي تربيتمعلم و دبيري ،تفاوت

معناداري با حضور معلم ﻏيرمرتبﻂ با موضوع تدريس بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ندارد.

حضور معلمي با مدرك كمتر از ليسانس در مقايسه با حضور معلمي با مدرك ليسانس ،اثر منفي بر پيشرفت

تحصيلي دانشآموز دارد اما اين رابطه به لحاظ آماري معنادار نميباشد .حضور معلمي با مدرك تحصيلي باﻻتر

از ليسانس ،در مقايسه با حضور معلمي با مدرك ليسانس بر پيشرفت تحصيلي دانشآموز در دروس مورد
بررسي اثر مثبت و معنادار دارد.

طبق برآورد مدل رگرسيون ،پيشرفت تﺤصيلي دانشآموزان با لگاريتم حﻘوق ماهانه معلم رابطهاي

مثبت و معنادار دارد .حﻘوق باﻻتر معلمان ميتواند موجب بهبود پيشرفت تﺤصيلي

دانشآموزان از طريق تﻼش بيشتر معلم ،جذب افراد باكيفيتتر به حرفه معلمي يا ايجاد

انگيزه براي ماندن در مدارس شود .بدين ترتيب منطقي است كه نظام آموزشي ،حقوق و مزاياي دريافتي
٦

معلمان را با عملكرد دانشآموزان و عوامل موثر بر عملكرد دانشآموزان پيوند دهد و از اين ابزار سياستي به
منظور بهبود يادگيري دانشآموزان استفاده نمايد.

بدين ترتيب مﻼحظه شد كه بخش عمده تغييرات حقوق و دستمزد معلمان بهواسطه سابقه خدمت و مدرك

تحصيلي قابل توضيح است .اين امر نشان از قرابت نظام جاري جبران خدمات معلمان با الگوي نظام هماهنگ

پرداخت دارد كه كارايي آن به طور جدي مورد ترديد است .همچنين نتايج از اثرپذيري پيشرفت

تﺤصيلي دانشآموزان از ميزان دريافتي معلمان حكايت دارد .با اين وجود ،در نظام جبران خدمات

معلمان سازوكاري براي جبران و تشويق عملكرد بهتر معلم در فرايند يادگيري دانشآموزان ديده نشده و بين
معلم واجد شرايﻂ و موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشآموز و معلم فاقد شرايﻂ تفاوتي ديده نميشود.

در اسناد باﻻدستي كشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر ارج نهادن به سرمايه انساني،

عدالتمحوري در دريافت خدمات نيروي انساني ،بهبود روش گزينش نيروي انساني ،ايجاد زمينه ﻻزم براي
رشد كاركنان ،رعايت عدالت در پرداخت ،جذب و ساماندهي نيروي انساني بر اساس نيازها ،ارتقاي كيفيت

تربيت معلم ،اعتﻼي منزلت اجتماعي و ايجاد انگيزه در معلمان ،استقرار نظام رتبهبندي ،استقرار نظام مبتني بر
شايستگي و استقرار نظام تاكيد شده است .بديهي است براي تامين اين اهداف ،تغيير نظام پرداخت حقوق

اجتنابناپذير باشد.

در نيل به هر يك از اهداف مذكور به طور عام و در راستاي پيادهسازي طرح رتبه بندي معلمان به طور

خاص ،نظام جبران خدمات نقشي پررنگ و محوري ايفا ميكند .نظام جبران خدمات ابزاري مديريتي در دست

تصميمگيران و مديران در دستيابي به اين اهداف به شمار آمده و اصﻼح آن در راستاي دستيابي به اهداف
آموزش و پرورش ،بايد سرلوحه تحول نظام آموزشي قرار گيرد.
بﺤﺚ  ،نتيجه گيري و پيشنهادها:

نتايج بر همسويي نظام جاري جبران خدمات با نظام پرداخت همسان ٥و ناكارآمدي نظام جاري جبران

خدمات در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و ضرورت بازنگري اين نظام اشاره دارد .نظام جاري جبران خدمات

معلمان كه در آن سابقه خدمت و ميزان تحصيﻼت معلمان مبناي اصلي تعيين ميزان پرداخت به معلمان را
مشخص ميكند نمي تواند به صورت موثر در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و تامين اهداف آموزشي عمل
نمايد و از انعطاف ﻻزم براي جبران خدمات معلمان بهويژه جبران خدمات معلمان باكيفيت ،باانگيزه و شاﻏل در
٧

Single salary schedule

٥

حوزههاي درسي و جغرافيايي مواجه با كمبود نيرو برخوردار نيست .اصﻼح نظام جبران خدمات به

گونهاي كه در آن عﻼوه بر لﺤاظ سابﻘه بيشتر ،مدارك دانشگاهي و گواهينامهها ،دانش و

مهارت معلمان در كسب و بهكارگيري مهارتهاي آموزشي مرتبط با بهبود يادگيري
دانشآموزان مورد توجه قرار گيرد ،ضرورت دارد.

با مروري بر ادبيات موجود در زمينه اصﻼح نظام جبران خدمات معلمان ،اهداف زير از جمله اهداف اصلي

مي باشند:

 تعيين ميانگين حقوق معلمان بهگونهاي كه آموزشوپرورش بتواند افراد بااستعداد موردنياز خود را از بازار
كار جذب نمايد.

 تعيين ميزان افزايش حقوق موردنياز براي اينكه مناطق دورافتاده روستايي ،مناطق ﻏيربرخوردار ،مدارس
دچار ضعف آموزشي و همچنين حوزههاي درسي دچار كمبود معلم بتوانند براي جذب معلمان

بااستعداد رقابت كنند.

 منوط نمودن دريافت بخشي از حقوق و مزايا به پيشرفت تحصيلي دانشآموزان .برنامه حقوق همسان فاقد
اين مﺆلفه است.

 تعيين چشماندازي آموزشي كه بتواند با گذشت زمان بهعنوان كانوني براي توسعه حرفهاي معلمان و
هدفي براي بهبود شيوه آموزشي معلمان مورداستفاده قرار بگيرد .ايجاد يك نظام ارزيابي عملكرد كه

شيوه آموزشي هر معلم را بر اساس سطوح مختلف عملكرد در چشمانداز آموزشي جديد اندازهگيري

كند و نتايج آن بتواند در ساختار پرداخت مبتني بر دانش و مهارت مورداستفاده قرار گيرد.

موضوعات پيشنهادي براي پژوهشهاي بعدي

شناسايي و معرفي انواع الگوهاي مورد استفاده در كشورهاي مختلف براي جبران خدمات معلمان و تدوين

الگوي نوين نظام جبران خدمات معلمان در راستاي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ميتواند از جمله موضوعات
پيشنهادي براي پژوهشهاي بعدي باشد.

***
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