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خالصه پژوهش

 مقدمه
ــا توجــه بــه نقــش راهبــردی معلمــان در تحقــق اهــداف آموزشــی و پیشــرفت تحصیلــی دانــش  آمــوزان، توجــه  ب
بــه ابعــاد شــغلی معلمــان بــه خصــوص ابعــاد انگیزشــی و مســاله حقــوق و دســتمزد آنــان  اجتنــاب  ناپذیــر می نمایــد. 
ــد از  ــش از 90 درص ــم بی ــه بدانی ــود ک ــی ش ــوس م ــتر ملم ــی بیش ــت هنگام ــام پرداخ ــر نظ ــی موث ــت طراح اهمی
اعتبــارات هزینــه  ای وزارت آمــوزش وپــرورش بــه جبــران خدمــات کارکنــان اختصــاص مــی  یابــد، حــال آنکــه 
بــر اســاس نظــام  هــای متــداول پرداخــت، بیــن حقــوق و مزایــای پرداختــی و کار انجــام  شــده رابطــه ی متناســبي 
وجــود نــدارد. در نظــام  هــای ســنتی، اطمینــان و تضمیــن بــرای دریافــت معیــن وجــود دارد و از لحــاظ حســابداری 
نظــام پرداخــت ســاده  مــی باشــد و رقابتــی بیــن افــراد وجــود نــدارد. ارزشــیابی در ایــن شــیوه پرداخــت بســیار کلــی 

اســت و بــر اســاس مــاک هــاي محــدودي صــورت مــی  پذیــرد.

بیان مساله
ــی  ــا شــده اســت و در آن عامــل اصل ــر اســاس طــرح حقــوق همســان بن ــران خدمــات معلمــان ب نظــام جــاری جب
تعییــن حقــوق، مــدرک تحصیلــی و ســنوات خدمــت معلمــان میباشــد. شــواهد محکمــی دال بــر ارتبــاط کیفیــت 
ــر اســاس ســنوات  ــذا نظــام ســاده پرداخــت حقــوق کــه ب ــدارد. ل ــر وجــود ن ــی باالت ــا مــدرک تحصیل تدریــس ب
خدمــت و مــدرک تحصیلــی بنــا شــده اســت شــاید میــزان کارآیــی معلــم و دســتاوردهای آموزشــی دانــش آمــوزان 

را نشــان نــداده و کارآتریــن مــدل بــرای جــذب، ایجــاد انگیــزه و حفــظ معلمــان نباشــد.

هدف اصلی پژوهش:
* شناسایی تأثیر نظام موجود جبران خدمات معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اهداف فرعی:
* شناسایی تأثیر سابقه خدمت معلمان بر میزان دریافتی آنان

* شناسایی تأثیر میزان تحصیات معلمان بر میزان دریافتی آنان
* شناسایی تأثیر میزان دریافتی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

* ارائــه راه کارهــای مناســب، جهــت بهبــود نظــام جبــران خدمــات موجــود معلمــان بــا توجــه بــه نتایــج برگرفتــه 
از اهــداف فــوق و اســناد باالدســتی بــه ویــژه ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش وپــرورش

نمونه، جامعه و روش تحقیق:
داده هــا، جامعــه، نمونــه و روش تحقیــق در ایــن مطالعــه بــه دو بخــش تقســیم مــی گردنــد. بخــش نخســت معطــوف 
بــه عوامــل موثــر بــر میــزان دریافتــی کارکنــان آموزشــی مــدارس دولتــی اســت و بخــش دوم معطــوف بــه عوامــل 

موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان بــا تاکیــد بــر حقــوق و مزایــای معلمــان مــی باشــد.

در بررســی بخــش نخســت، از داده هــای احــکام حقوقــی 8170 نفــر از کارکنــان وزارت آمــوزش وپــرورش در 
ــه در  ــهری و بقی ــق ش ــا در مناط ــد آنه ــدود 73 درص ــه ح ــر زن ک ــرد و 5220 نف ــر م ــامل 2950 نف ــال 1394، ش س
مناطــق روســتایی مشــغول بــه خدمــت بودنــد اســتفاده شــد. احــکام حقوقــی عــاوه بــر میــزان حقــوق، نشــان دهنــده 

جنســیت، محــل خدمــت، ســابقه خدمــت، مــدرک تحصیلــی، پســت شــغلی و ... مــی باشــد.
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بــرای پاســخ بــه بخــش دوم مطالعــه از داده هــای حاصــل از مطالعــه بیــن المللــی رونــد آمــوزش ریاضــی و 
علــوم )تیمــز(1 ســال 2015، کــه توســط پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش و در چارچــوب مــدل انجمــن 
بیــن المللــی ارزیابــی پیشــرفت تحصیلــی )IEA(2 بــرای پایــه هشــتم در دروس علــوم و ریاضــی انجــام شــده، اســتفاده 
شــد. 6130 دانــش آمــوز در آزمــون تیمــز ســال 2015 شــرکت داشــته انــد. ایــن دانــش آمــوزان از 250 مدرســه و 

251 کاس درس  بــوده انــد.

ــل  ــان قب ــی کارکن ــکام حقوق ــدرج در اح ــوق من ــزان حق ــم می ــته، لگاریت ــر وابس ــه، متغی ــت مطالع ــش نخس در بخ
ــه عبارتــی درآمــد ناخالــص آنهــا مــی باشــد. حقــوق معلــم تابعــی از ســابقه خدمــت، مــدرک  ــا ب از کســورات ی

ــود. ــه شــده ب ــت در نظــر گرفت ــی، پســت ســازمانی، جنســیت و محــل خدم تحصیل

در بخــش دوم و بررســی اثــر حقــوق و دســتمزد معلــم بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوز بــا اســتفاده از تابــع تولیــد 
پیشــرفت تحصیلــی در مقطــع زمانــی مشــخص از مــدل اثــرات ثابــت3 دانــش آمــوز اســتفاده شــد. وجــود نمــرات 
دروس مختلــف در مطالعــات تیمــز امــکان اســتفاده از ایــن مــدل را فراهــم نمــوده اســت )دروس علــوم و ریاضــی(. 
ازآنجاکــه هــر درس توســط معلــم جداگانــه ای تدریــس مــی شــود بــرای هــر دانــش آمــوز-درس، ویژگــی هــای 
ــه طــور متناظــر قابــل احصــا اســت.  ــه دانــش آمــوزان هــر کاس تدریــس مــی کنــد، ب معلمــی کــه آن درس را ب
ایــن روش بــه محقــق امــکان میدهــد تمــام ویژگــی هــای مشــاهده نشــده فــردی و خانوادگــی دانــش آمــوز را کــه 
بــا تغییــر درس ثابــت مــی ماننــد،4 کنتــرل نمایــد. داده هــای مقطعــی مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه، بررســی رابطــه 
حقــوق و دســتمزد معلمــان دروس مختلــف بــا نمــرات دانــش آمــوزان در ایــن دروس را در یــک مدرســه در ســال 

معیــن ممکــن مــی ســازد.

یافته های پژوهش

ــر نظــام پرداخــت در کشــور، ابتــدا میــزان اثرپذیــری دریافتــی معلمــان از  ــه منظــور شــناخت الگــوی حاکــم ب    ب
ســابقه خدمــت و مــدرک تحصیلــی آنــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ســپس اثــر هــر یــک از مــوارد موثــر 
بــر میــزان دریافتــی معلمــان در کنــار ســایر ویژگــی هــای معلــم بــر پیشــرفت تحصیلــی بررســی شــد.برای پاســخ بــه 

بخــش دوم مطالعــه از داده هــای حاصــل از مطالعــه بیــن المللــی تیمــز 2015، اســتفاده شــد.

ــرات  ــی، 83 درصــد از تغیی ــج بخــش نخســت، نشــان مــی دهــد متغیرهــای ســابقه خدمــت و مــدرک تحصیل نتای
حقــوق و مزایــای معلمــان را تبییــن مــی کنــد. اثــر ســابقه خدمــت بــر میــزان دریافتــی مثبــت و معنــادار بــوده و 
بیشــترین نقــش را در توضیــح تغییــر میــزان دریافتــی معلمــان دارا اســت. بــه ازای هــر ســال ســابقه خدمــت بیشــتر، 
3.6 درصــد میــزان حقــوق دریافتــی افزایــش مــی یابــد. البتــه رونــد افزایــش حقــوق، رونــدی کاهنــده دارد؛ ایــن 
امــر بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش حقــوق ناشــی از مــواردی ماننــد حــق عائلــه منــدی، حــق اوالد، ارتقــای مــدرک 

تحصیلــی و ... در اوایــل خدمــت رخ مــی دهــد، دور از انتظــار نیســت.
1- Trend in International Mathematics and Sciences (TIMSS)
2- International Association for the Evaluation of Educational Achievement
3- Fixed effects model
4-subject-invariant
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اثــر میــزان تحصیــالت نیــز بــر میــزان دریافتــی اثــر مثبــت و معنــادار دارد. دارا بــودن مــدرک فــوق دیپلــم، 
ــه ترتیــب 6 درصــد، 13 درصــد و 20 درصــد میــزان حقــوق دریافتــی معلــم را در  ــر از لیســانس ب لیســانس و باالت
قیــاس بــا حقــوق معلمــی بــا مــدرک دیپلــم، افزایــش مــی دهــد. بــرآورد مــدل نشــان مــی دهــد کــه مــردان حقــوق 
باالتــری نســبت بــه زنــان بــا موقعیــت مشــابه، دریافــت مــی کننــد کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار اســت. 

احتمــاالً ایــن امــر ناشــی از وجــود بندهــای حــق تاهــل و عائلــه منــدی در احــکام حقوقــی مــردان مــی باشــد.

بــا توجــه بــه اختصــاص حــق مســئولیت بــه مدیــران، معاونــان و ...، طبــق انتظــار دارا بــودن پســت ســازمانی بــر میــزان 
دریافتــی اثــر مثبــت دارد. دارا بــودن پســت ســازمانی، بــه میــزان 17.8 درصــد میــزان دریافتــی معلــم را افزایــش 

مــی دهــد.

خدمــت در مناطــق شــهری، موجــب کاهــش میــزان دریافتــی در مقایســه بــا افــراد مشــابه در مناطــق روســتایی 
مــی شــود. معلــم شــاغل بــه خدمــت در مناطــق شــهری، بافــرض ثابــت در نظــر گرفتــن ســایر شــرایط در مقایســه بــا 

معلــم مشــابه در مناطــق روســتایی بــه میــزان 7 درصــد دریافتــی کمتــری دارد.

نتایــج بخــش دوم مطالعــه حاکــی از رابطــه مثبــت و معنــی دار بیــن ســابقه خدمــت معلــم بــا پیشــرفت تحصیلــی 
ــر  ــش آمــوز اث ــی دان ــر پیشــرفت تحصیل ــن اســاس افزایــش ســابقه خدمــت معلمــان، ب ــر ای ــش آمــوز اســت. ب دان
مثبــت و معنــي دار دارد، امــا ایــن اثــر مثبــت رونــدی کاهنــده دارد؛ بدیــن معنــی کــه هــر چــه میــزان ســابقه خدمــت 

بیشــتر مــی شــود اثــر افزایــش ســنوات کاری بــر پیشــرفت تحصیلــی کمتــر خــود را نشــان مــی دهــد.

ــم  ــس و حضــور آنهــا در مراکــز تربیــت معل ــا تدری ــط ب ــای مرتب ــته ه ــان در رش ــی معلم ــارغ التحصیل ف
ــی  ــارغ التحصیل ــر ف ــب متغی ــل توجهــی دارد. ضری ــر قاب ــوزان اث ــش آم ــی دان ــر پیشــرفت تحصیل ــر ب ــت دبی و تربی
معلــم در رشــته مرتبــط از مراکــز تربیــت معلــم و تربیــت دبیــر حاکــی از اثــر مثبــت بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش 
آموزمــي باشــد. نتایــج مویــد آن اســت کــه گذرانــدن دوره هــای تربیــت معلــم و دبیــری در رشــته هــای مرتبــط 
بــا موضــوع تدریــس توســط معلــم مــی توانــد بــه میــزان  15واحــد )بــا لحــاظ میانگیــن 500 و انحــراف معیــار 100 
بــرای نمــرات کســب شــده دانــش آمــوزان کشــورهای شــرکت کننــده در آزمــون تیمــز( نمــرات کســب شــده را 
افزایــش دهــد. ایــن میــزان تاثیــر در مقایســه بــا ســایر متغیرهــای مــورد بررســی موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش 
آمــوز قابــل توجــه اســت. حضــور معلمــی بــا رشــته مرتبــط بــا موضــوع تدریــس، امــا بــدون گذرانــدن دوره هــای 
تربیــت معلــم و دبیــری، تفــاوت معنــاداری بــا حضــور معلــم غیرمرتبــط بــا موضــوع تدریــس بــر پیشــرفت تحصیلــی 

دانــش آمــوزان نــدارد. 

حضــور معلمــی بــا مــدرک کمتــر از کارشناســی در مقایســه بــا حضــور معلمــی بــا مــدرک کارشناســی، اثــر منفــی 
بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوز دارد امــا ایــن رابطــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار نمــی باشــد. حضــور معلمــی 
ــر پیشــرفت  ــا مــدرک کارشناســی ب ــا حضــور معلمــی ب ــر از کارشناســی، در مقایســه ب ــی باالت ــا مــدرک تحصیل ب

تحصیلــی دانــش آمــوز در دروس مــورد بررســی اثــر مثبــت و معنــادار دارد. 

طبــق بــرآورد مــدل رگرســیون، پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان بــا لگاریتــم حقــوق ماهانــه معلم 
ــرفت  ــود پیش ــب بهب ــد موج ــان میتوان ــر معلم ــوق باالت ــادار دارد. حق ــت و معن ــه ای مثب رابط

ــه  ــر ب تحصیلــی دانــش آمــوزان از طریــق تــالش بیشــتر معلــم، جــذب افــراد باکیفیــت ت
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حرفــه معلمــی یــا ایجــاد انگیــزه بــرای مانــدن در مــدارس شــود. بدیــن ترتیــب منطقــی اســت 
کــه نظــام آموزشــی، حقــوق و مزایــای دریافتــی معلمــان را بــا عملکــرد دانــش آمــوزان و عوامــل موثــر بــر عملکرد 

دانــش آمــوزان پیونــد دهــد و از ایــن ابــزار سیاســتی بــه منظــور بهبــود یادگیــری دانــش آمــوزان اســتفاده نمایــد.

بخــش عمــده تغییــرات  حقــوق و دســتمزد معلمــان بــه واســطه ســابقه خدمــت و مــدرک تحصیلــی 
قابــل تبییــن اســت. ایــن امــر نشــان از قرابــت نظــام جــاری جبــران خدمــات معلمــان بــا الگــوی نظــام هماهنــگ 
پرداخــت دارد کــه کارایــی آن بــه طــور جــدی مــورد تردیــد اســت. همچنیــن نتایــج از اثرپذیــری پیشــرفت 
ــن وجــود، در نظــام  ــا ای ــت دارد. ب ــان حکای ــی معلم ــزان دریافت ــوزان از می ــش آم ــی دان تحصیل
ــری دانــش  ــد یادگی ــم در فراین ــر معل ــران و تشــویق عملکــرد بهت ــرای جب ــران خدمــات معلمــان ســازوکاری ب جب
آمــوزان دیــده نشــده و بیــن معلــم واجــد شــرایط و موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوز و معلــم فاقــد شــرایط 

تفاوتــی دیــده نمــی شــود.

ــت محــوری در دریافــت  ــه ســرمایه انســانی، عدال ــر ارج نهــادن ب ــرورش ب ــن آمــوزش و پ در ســند تحــول بنیادی
خدمــات نیــروی انســانی، بهبــود روش گزینــش نیــروی انســانی، ایجــاد زمینــه الزم بــرای رشــد کارکنــان، رعایــت 
ــم،  ــت معل ــت تربی ــای کیفی ــا، ارتق ــاس نیازه ــر اس ــانی ب ــروی انس ــاماندهی نی ــذب و س ــت، ج ــت در پرداخ عدال
ــر  ــی ب ــام مبتن ــتقرار نظ ــدی، اس ــه بن ــام رتب ــتقرار نظ ــان، اس ــزه در معلم ــاد انگی ــی و ایج ــت اجتماع ــای منزل اعت
ــر نظــام پرداخــت  ــرای تامیــن ایــن اهــداف، تغیی شایســتگی و اســتقرار نظــام تاکیــد شــده اســت. بدیهــی اســت ب

ــر باشــد. ــاب ناپذی حقــوق  اجتن

در نیــل بــه هــر یــک از اهــداف مذکــور بــه طــور عــام و در راســتای پیــاده ســازی طــرح رتبــه بنــدی معلمــان بــه 
ــزاری  ــران خدمــات اب ــران خدمــات نقشــی پررنــگ و محــوری ایفــا مــی کنــد. نظــام جب طــور خــاص، نظــام جب
ــاح آن در  ــده و اص ــمار آم ــه ش ــداف ب ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــران در دس ــران و مدی ــم گی ــت تصمی ــی در دس مدیریت

ــرد. ــرار گی ــد ســرلوحه تحــول نظــام آموزشــی ق ــرورش، بای ــه اهــداف آمــوزش و پ راســتای دســتیابی ب

بحث ، نتیجه گیري و پیشنهادها:

نتایــج بــر همســویی نظــام جــاری جبــران خدمــات بــا نظــام پرداخــت همســان5 و ناکارآمــدی نظــام جــاری جبــران 
خدمــات در پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان و ضــرورت بازنگــری ایــن نظــام اشــاره دارد. نظــام جــاری جبــران 
خدمــات معلمــان کــه در آن ســابقه خدمــت و میــزان تحصیــات معلمــان مبنــاي اصلــی تعییــن میــزان پرداخــت 
ــن  ــوزان و تامی ــش آم ــی دان ــر در پیشــرفت تحصیل ــورت موث ــه ص ــد ب ــی توان ــد نم ــان را مشــخص میکن ــه معلم ب
ــات  ــران خدم ــژه جب ــه وی ــان ب ــات معلم ــران خدم ــراي جب ــاف الزم ب ــد و از انعط ــل نمای ــی عم ــداف آموزش اه
ــوردار  ــرو برخ ــود نی ــا کمب ــه ب ــی مواج ــای درســی و جغرافیای ــوزه ه ــزه و شــاغل در ح ــت، باانگی ــان باکیفی معلم
نیســت. اصــالح نظــام جبــران خدمــات بــه گونــه ای کــه در آن عــالوه بــر لحــاظ ســابقه بیشــتر، 
ــه کارگیــری  مــدارک دانشــگاهی و گواهینامــه هــا، دانــش و مهــارت معلمــان در کســب و ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــوزان م ــش آم ــری دان ــود یادگی ــا بهب ــط ب ــی مرتب ــای آموزش ــارت ه مه

ــرد، ضــرورت دارد.  گی

5- Single salary schedule



خالصه پژوهش

6

ــه  ــر از جمل ــداف زی ــان، اه ــات معلم ــران خدم ــام جب ــاح نظ ــه اص ــود در زمین ــات موج ــر ادبی ــروری ب ــا م ب
ــی باشــند: ــی م ــداف اصل اه

* تعییــن میانگیــن حقــوق معلمــان بــه گونــه ای کــه آمــوزش وپــرورش بتوانــد افــراد بااســتعداد موردنیــاز خــود 
را از بــازار کار جــذب نمایــد.

ــوردار،  ــق غیربرخ ــتایی، مناط ــاده روس ــق دورافت ــه مناط ــرای اینک ــاز ب ــوق موردنی ــش حق ــزان افزای ــن می * تعیی
ــرای جــذب  مــدارس دچــار ضعــف آموزشــی و همچنیــن حــوزه هــای درســی دچــار کمبــود معلــم بتواننــد ب

ــد. ــت کنن معلمــان بااســتعداد رقاب

ــوق  ــه حق ــوزان. برنام ــش آم ــی دان ــرفت تحصیل ــه پیش ــا ب ــوق و مزای ــی از حق ــت بخش ــودن دریاف ــوط نم * من
ــه اســت. ــن مؤلف ــد ای همســان فاق

ــه ای  ــرای توســعه حرف ــی ب ــوان کانون ــه عن ــان ب ــا گذشــت زم ــد ب ــدازی آموزشــی کــه بتوان ــن چشــم ان * تعیی
معلمــان و هدفــی بــرای بهبــود شــیوه آموزشــی معلمــان مورداســتفاده قــرار بگیــرد. ایجــاد یــک نظــام ارزیابــی 
ــداز آموزشــی  ــف عملکــرد در چشــم ان ــر اســاس ســطوح مختل ــم را ب ــر معل عملکــرد کــه شــیوه آموزشــی ه
جدیــد انــدازه گیــری کنــد و نتایــج آن بتوانــد در ســاختار پرداخــت مبتنــی بــر دانــش و مهــارت مورداســتفاده 

قــرار گیــرد.

موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های بعدی 

ــان و  ــات معلم ــران خدم ــرای جب ــف ب ــورهای مختل ــتفاده در کش ــورد اس ــای م ــواع الگوه ــی ان ــایی و معرف شناس
ــد از  ــران خدمــات معلمــان در راســتای پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان میتوان ــن نظــام جب ــن الگــوی نوی تدوی

ــدی باشــد. ــای بع ــرای پژوهــش ه ــات پیشــنهادی ب ــه موضوع جمل

***
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نرش و اشاعه يافته هاي پژوهيش برای شناخت بهرت وضعيت موجود نظام آموزش و پرورش و ارتقاء 
سطح تصمیم سازی/تصميم گريي درباره مسايل آموزش و پرورش كشور از رهگذر تسهیل فرایند کاربست 
یافته های پژوهشی پژوهشگاه در راستاي اين ماموریت، اقدام به طراحی و اجرای پژوهش های مورد 
نياز آموزش و پرورش كشور و انتشار یافته هاي پژوهيش مي منايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی 
و تربیتی كه تصمیم سازان/ تصميم گريان، مجریان آموزش و پرورش كشور، مدیران، معلامن مدارس، 
والدین و سایر گروه های ذیربط هستند، بطور مستمر در جريان آخرين يافته های پژوهشی قرارگرفته 
و امید می رود از اين رهگذر، فرایند تصميم گیری و عمل در تعلیم و تربیت، از کیفیت مناسب تری 
نظام  اصلی  مولفه های  از  یکی  منزله  به  پژوهشی،  یافته های  اشاعه  دیگر،  از سوی  برخوردار شود. 
پژوهشی و راهكار توسعه تربیت پژوهش بنیاد، فاصله بني پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه 
گفتگوی موثر بین پژوهشگران و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشرتک در مورد 

پدیدارهای تربیتی را شکل می دهد. 

هدف این نرشیه که با عنوان کارنامه پژوهش منترش می شود معريف يافته هاي پژوهش های مهم 
و مآالً تسهيل مسري تاثري تحقيقات بر تصميم گريي هاي ارکان نظام آموزش و پرورش كشور و اعتالء 
فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در این قالب انتشار می یابد خالصه کاربردی مهمرتین 
پژوهش هاي انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است. لطفاً نظرات ارزشمند خود 

درباره این نرشیه و محتوای آن را برای ما ارسال فرمایید. 


