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  مقدمه 

آموزان، توجه به ابعاد با توجه به نقش راهبردي معلمان در تحقق اهداف آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانش
نمايد. اهميت ناپذير مياجتناب آنان  خصوص ابعاد انگيزشي و مساله حقوق و دستمزدبه معلمان گوناگون شغلي

اي درصد از اعتبارات هزينه ٩٠نيم بيش از شود كه بداطراحي موثر نظام پرداخت هنگامي بيشتر ملموس مي
هاي متداول آنكه بر اساس نظاميابد، حالوپرورش به جبران خدمات كاركنان اختصاص ميوزارت آموزش

هاي سنتي، وجود ندارد. در اين نظام يي متناسبشده رابطهبين حقوق و مزاياي پرداختي و كار انجام ،پرداخت
باشد و رقابتي بين مي لحاظ حسابداري نظام پرداخت ساده فت معين وجود دارد و ازبراي دريا اطمينان و تضمين

صورت  يمحدودي هاافراد وجود ندارد. ارزشيابي در اين شيوه پرداخت بسيار كلي است و بر اساس مالك
  پذيرد.مي

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

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

آموزان را نشان نداده و كارآترين دانشوردهاي آموزشي اتحصيلي بنا شده است شايد ميزان كارآيي معلم و دست
  مدل براي جذب، ايجاد انگيزه و حفظ معلمان نباشد.

  هدف پژوهش
  توان به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي تقسيم كرد:اهداف اين مطالعه را مي

  هدف اصلي:
 آموزانبر پيشرفت تحصيلي دانش شناسايي تأثير نظام موجود جبران خدمات معلمان  

  فرعي: اهداف
 بر ميزان دريافتي آنان شناسايي تأثير سابقه خدمت معلمان  
 شناسايي تأثير ميزان تحصيالت معلمان بر ميزان دريافتي آنان 
 آموزانشناسايي تأثير ميزان دريافتي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش  
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  نتــايج برگرفتــه از راهكارهاي مناسب، جهت بهبود نظام جبران خدمات موجود معلمان با توجــه بــه ارائه
  وپرورشسند تحول بنيادين آموزش ژهيوبهاهداف فوق و اسناد باالدستي 

  نمونه، جامعه و روش تحقيق:
 گردند. بخش نخست معطوف بهها، جامعه، نمونه و روش تحقيق در اين مطالعه به دو بخش تقسيم ميداده

ست و بخش دوم معطوف به عوامل موثر بر عوامل موثر بر ميزان دريافتي كاركنان آموزشي مدارس دولتي ا
  باشد.آموزان با تاكيد بر حقوق و مزاياي معلمان ميپيشرفت تحصيلي دانش

وپرورش در سال كاركنان وزارت آموزشنفر از  ٨١٧٠ ياحكام حقوق يهااز داده ،بخش نخست يدر بررس
مناطق شهري و بقيه در مناطق ها در درصد آن ٧٣نفر زن كه حدود  ٥٢٢٠نفر مرد و  ٢٩٥٠، شامل ١٣٩٤

محل  يت،دهنده جنسحقوق، نشان يزانبر م . احكام حقوقي عالوهاستفاده شد روستايي مشغول به خدمت بودند
  .باشديو ... م يپست شغل يلي،خدمت، سابقه خدمت، مدرك تحص

 ١)تيمزعلوم ( و رياضي آموزش روند الملليبين مطالعه از حاصل هايداده از براي پاسخ به بخش دوم مطالعه
 و علوم دروس در هشتم پايه براي ٢)IEA( يليتحص پيشرفت ارزيابي الملليبين انجمن توسط كه ،٢٠١٥ سال

آموزان اند. اين دانششركت داشته ٢٠١٥آموز در آزمون تيمز سال دانش ٦١٣٠ .شد استفاده انجام شده، رياضي
  اند.بوده درس  كالس ٢٥١مدرسه و  ٢٥٠از 
لگاريتم ميزان حقوق مندرج در احكام حقوقي كاركنان قبل از كسورات  ،بخش نخست مطالعه، متغير وابستهدر 

باشد. حقوق معلم تابعي از سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، پست ها مييا به عبارتي درآمد ناخالص آن
  .شده استسازماني، جنسيت و محل خدمت در نظر گرفته 

آموز با استفاده از تابع توليد ق و دستمزد معلم بر پيشرفت تحصيلي دانشدر بخش دوم و بررسي اثر حقو
. وجود نمرات دروس شدآموز استفاده دانش ٣پيشرفت تحصيلي در مقطع زماني مشخص از مدل اثرات ثابت

 مختلف در مطالعات تيمز امكان استفاده از اين مدل را فراهم نموده است (دروس علوم و رياضي). ازآنجاكه هر
هاي معلمي كه آن درس را به درس، ويژگي-آموزشود براي هر دانشاي تدريس ميدرس توسط معلم جداگانه

دهد تمام امكان مي محققاحصا است. اين روش به طور متناظر قابلكند، بهآموزان هر كالس تدريس ميدانش

                                                
1 Trend in International Mathematics and Sciences (TIMSS) 
2 International Association for the Evaluation of Educational Achievement  
٣  Fixed effects model 
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 د.كنترل نماي ٤مانند،س ثابت ميآموز را كه با تغيير درنشده فردي و خانوادگي دانشهاي مشاهدهويژگي
هاي مقطعي مورد استفاده در اين مطالعه، بررسي رابطه حقوق و دستمزد معلمان دروس مختلف با نمرات داده

  سازد.آموزان در اين دروس را در يك مدرسه در سال معين ممكن ميدانش
  هاي پژوهشيافته

 يافتيدر يرياثرپذ يزانحاكم بر نظام پرداخت در كشور، ابتدا م يمطالعه به منظور شناخت الگو يندر ا
از موارد موثر  يكقرار گرفته است. سپس اثر هر  يآنان مورد بررس يليمعلمان از سابقه خدمت و مدرك تحص

  .شد يبررس تحصيلي يشرفتمعلم بر پ هاييژگيو يرمعلمان در كنار سا يافتيدر يزانبر م
)  يمزو علوم (ت ياضيروند آموزش ر الملليينحاصل از مطالعه ب يهاالعه از دادهپاسخ به بخش دوم مط براي

هشتم در دروس علوم و  يهپا ي)  براIEA( يليتحص يشرفتپ يابيارز الملليين، كه توسط انجمن ب٢٠١٥سال 
  .شدانجام شده، استفاده  ياضير

 دهد.درصد از تغييرات حقوق و مزايا را توضيح مي ٨٣شده متغيرهاي لحاظ دهدينشان مبخش نخست،  يجنتا
معلمان  يافتيدر يزانم ييرتغ يحنقش را در توض يشترينباثر سابقه خدمت بر ميزان دريافتي مثبت و معنادار بوده و 

. البته روند بديايم يشافزا يافتيحقوق در يزاندرصد م ٣,٦ يشتر،هر سال سابقه خدمت ب يدارا است. به ازا
مانند حق عائله  ياز موارد ناشيحقوق  يشافزا ينكهامر با توجه به ا ينكاهنده دارد؛ ا يحقوق، روند يشافزا
  .يستدور از انتظار ن دهد،يخدمت رخ م يلو ... در اوا يليمدرك تحص يحق اوالد، ارتقا ي،مند

و  يسانسل يپلم،ددارد. دارا بودن مدرك فوق رو معنادا اثر مثبت يافتيدر يزانبر م يزن يالتتحص ميزاناثر 
با حقوق  ياسمعلم را در ق يافتيحقوق در يزاندرصد م ٢٠درصد و  ١٣درصد،  ٦ يببه ترت يسانسباالتر از ل

با  ينسبت به زنان يكه مردان حقوق باالتر دهدينشان ممدل . برآورد دهديم يشافزا يپلم،با مدرك د يمعلم
از وجود  يامر را ناش ينبتوان ا يدشااين تفاوت از نظر آماري معنادار است. كه  كننديم يافتمشابه در يتموقع
  مردان دانست. يدر احكام حقوق يمندحق تاهل و عائله يبندها
 يزانبر م يمعاونان و ...، طبق انتظار دارا بودن پست سازمان يران،به مد يتتوجه به اختصاص حق مسئول با

  .دهديم يشمعلم را افزا يافتيدر يزاندرصد م ١٧,٨ يزانبه م ي،د. دارا بودن پست سازماناثر مثبت دار يافتيدر

                                                
4 subject- invar iant 
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. شوديم ييبا افراد مشابه در مناطق روستا يسهدر مقا يافتيدر يزانموجب كاهش م ي،در مناطق شهر خدمت
با معلم مشابه در  يسهدر مقا ساير شرايط فرض ثابت در نظر گرفتنبا ي،به خدمت در مناطق شهر شاغل معلم

  دارد. يكمتر يافتيدرصد در ٧ يزانبه م ييمناطق روستا
سابقه خدمت معلم با پيشرفت تحصيلي بين دار نتايج بخش دوم مطالعه حاكي از رابطه مثبت و معني

 ،دارد داري و معن آموز اثر مثبتآموز است. بر اين اساس افزايش سابقه خدمت بر پيشرفت تحصيلي دانشدانش
شود اثر افزايش سنوات روندي كاهنده دارد؛ بدين معني كه هر چه ميزان سابقه خدمت بيشتر مي ا اين اثر مثبتام

  دهد.كاري بر پيشرفت تحصيلي كمتر خود را نشان مي
معلم و تربيت دبير بر ها در مراكز تربيتهاي مرتبط با تدريس و حضور آنالتحصيلي معلمان در رشتهفارغ

التحصيلي معلم در رشته مرتبط از مراكز توجهي دارد. ضريب متغير فارغآموزان اثر قابلي دانشپيشرفت تحصيل
معلم و دبيري بر پيشرفت تحصيلي هاي تربيتمعلم و تربيت دبير حاكي از اثر مثبت حضور در دورهتربيت
هاي مرتبط با در رشته هاي تربيت معلم و دبيرينتايج مويد آن است كه گذراندن دوره. مي باشدآموزدانش

براي  ١٠٠و انحراف معيار  ٥٠٠(با لحاظ ميانگين واحد ١٥ موضوع تدريس توسط معلم مي تواند به ميزان 
شده را افزايش دهد. اين نمرات كسب) در ازمون تيمز كنندهآموزان كشورهاي شركتشده دانشنمرات كسب

آموز قابل توجه است. ميزان تاثير در مقايسه با ساير متغيرهاي مورد بررسي موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش
معلم و دبيري، تفاوت هاي تربيتمرتبط با موضوع تدريس، اما بدون گذراندن دوره حضور معلمي با رشته

   آموزان ندارد.ا موضوع تدريس بر پيشرفت تحصيلي دانشمعناداري با حضور معلم غيرمرتبط ب
حضور معلمي با مدرك كمتر از ليسانس در مقايسه با حضور معلمي با مدرك ليسانس، اثر منفي بر پيشرفت 

باشد. حضور معلمي با مدرك تحصيلي باالتر آموز دارد اما اين رابطه به لحاظ آماري معنادار نميتحصيلي دانش
در دروس مورد  آموزدر مقايسه با حضور معلمي با مدرك ليسانس بر پيشرفت تحصيلي دانشاز ليسانس، 

   دارد. و معنادار اثر مثبتبررسي 
اي آموزان با لگاريتم حقوق ماهانه معلم رابطهپيشرفت تحصيلي دانش ،رگرسيون مدل طبق برآورد

د پيشرفت تحصيلي تواند موجب بهبومثبت و معنادار دارد. حقوق باالتر معلمان مي
تر به حرفه معلمي يا ايجاد آموزان از طريق تالش بيشتر معلم، جذب افراد باكيفيتدانش

. بدين ترتيب منطقي است كه نظام آموزشي، حقوق و مزاياي دريافتي انگيزه براي ماندن در مدارس شود
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يوند دهد و از اين ابزار سياستي به آموزان پآموزان و عوامل موثر بر عملكرد دانشمعلمان را با عملكرد دانش
  آموزان استفاده نمايد.منظور بهبود يادگيري دانش

سابقه خدمت و مدرك  واسطهبهحقوق و دستمزد معلمان  بدين ترتيب مالحظه شد كه بخش عمده تغييرات 
تحصيلي قابل توضيح است. اين امر نشان از قرابت نظام جاري جبران خدمات معلمان با الگوي نظام هماهنگ 

نتايج از اثرپذيري پيشرفت همچنين  پرداخت دارد كه كارايي آن به طور جدي مورد ترديد است.
. با اين وجود، در نظام جبران خدمات آموزان از ميزان دريافتي معلمان حكايت داردتحصيلي دانش

بين  وآموزان ديده نشده يادگيري دانش ي براي جبران و تشويق عملكرد بهتر معلم در فرايندسازوكارمعلمان 
  شود.آموز و معلم فاقد شرايط تفاوتي ديده نميمعلم واجد شرايط و موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش

بر ارج نهادن به سرمايه انساني، بنيادين آموزش و پرورش و سند تحول اسناد باالدستي كشور  در
محوري در دريافت خدمات نيروي انساني، بهبود روش گزينش نيروي انساني، ايجاد زمينه الزم براي عدالت

رشد كاركنان، رعايت عدالت در پرداخت، جذب و ساماندهي نيروي انساني بر اساس نيازها، ارتقاي كيفيت 
بندي، استقرار نظام مبتني بر ي منزلت اجتماعي و ايجاد انگيزه در معلمان، استقرار نظام رتبهتربيت معلم، اعتال

 حقوق  ، تغيير نظام پرداختاهداف اين تامينتاكيد شده است. بديهي است براي شايستگي و استقرار نظام 
  .ناپذير باشداجتناب

سازي طرح رتبه بندي معلمان به طور پياده در نيل به هر يك از اهداف مذكور به طور عام و در راستاي
كند. نظام جبران خدمات ابزاري مديريتي در دست خاص، نظام جبران خدمات نقشي پررنگ و محوري ايفا مي

گيران و مديران در دستيابي به اين اهداف به شمار آمده و اصالح آن در راستاي دستيابي به اهداف تصميم
  تحول نظام آموزشي قرار گيرد.آموزش و پرورش، بايد سرلوحه 

  :هاو پيشنهاد نتيجه گيري ،بحث 
ناكارآمدي نظام جاري جبران و  ٥همسان همسويي نظام جاري جبران خدمات با نظام پرداختنتايج بر 

نظام جاري جبران خدمات  آموزان و ضرورت بازنگري اين نظام اشاره دارد.خدمات در پيشرفت تحصيلي دانش
سابقه خدمت و ميزان تحصيالت معلمان مبناي اصلي تعيين ميزان پرداخت به معلمان را كه در آن معلمان 

آموزان و تامين اهداف آموزشي عمل كند نمي تواند به صورت موثر در پيشرفت تحصيلي دانشمشخص مي
، باانگيزه و شاغل در معلمان باكيفيتجبران خدمات ويژه به جبران خدمات معلمانبراي  انعطاف الزم از نمايد و

                                                
٥  Single salary schedule 
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اصالح نظام جبران خدمات به  .نيستبرخوردار  نيرومواجه با كمبود و جغرافيايي هاي درسي حوزه
دانش و  ،هاگواهينامهو  يمدارك دانشگاهبيشتر،  سابقه عالوه بر لحاظاي كه در آن گونه

ادگيري ي آموزشي مرتبط با بهبود يهامهارتكارگيري ر كسب و بهدمهارت معلمان 
   مورد توجه قرار گيرد، ضرورت دارد.آموزان دانش

اهداف زير از جمله اهداف اصلي  ،با مروري بر ادبيات موجود در زمينه اصالح نظام جبران خدمات معلمان
  مي باشند:

  بازار ياز خود را از موردنبتواند افراد بااستعداد  وپرورشآموزشي كه اگونهبهتعيين ميانگين حقوق معلمان
 كار جذب نمايد.

  ياز براي اينكه مناطق دورافتاده روستايي، مناطق غيربرخوردار، مدارس موردنتعيين ميزان افزايش حقوق
هاي درسي دچار كمبود معلم بتوانند براي جذب معلمان دچار ضعف آموزشي و همچنين حوزه

 بااستعداد رقابت كنند.
 آموزان. برنامه حقوق همسان فاقد ه پيشرفت تحصيلي دانشمنوط نمودن دريافت بخشي از حقوق و مزايا ب

 .است مؤلفهاين 
 اي معلمان و عنوان كانوني براي توسعه حرفهاندازي آموزشي كه بتواند با گذشت زمان بهتعيين چشم

عملكرد كه  يابينظام ارز يك يجاداهدفي براي بهبود شيوه آموزشي معلمان مورداستفاده قرار بگيرد. 
يري گاندازه يدجد يانداز آموزشچشمدر سطوح مختلف عملكرد  را بر اساسهر معلم  يموزشآ شيوه

  .مورداستفاده قرار گيردبر دانش و مهارت  يساختار پرداخت مبتندر تواند بآن  يجنتا كند و
   هاي بعديموضوعات پيشنهادي براي پژوهش

و تدوين  براي جبران خدمات معلمان مختلفشناسايي و معرفي انواع الگوهاي مورد استفاده در كشورهاي 
جمله موضوعات تواند از ميآموزان در راستاي پيشرفت تحصيلي دانشالگوي نوين نظام جبران خدمات معلمان 

  هاي بعدي باشد.پيشنهادي براي پژوهش
  

***  
  


