به نام خدا

نشست ارائه يافتههاي طرح پژوهشي با عنوان ”بررسي تاثير نظام جاري جبران خدمات معلمان بر پيشرفت

تحصيلي دانشآموزان“ با ارائه آقاي عليرضا محمدي و با حضور جناب آقاي دكتر عصاره )رئيس محترم

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش( ،آقاي دكتر فرهاد كريمي)رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت( ،آقاي
دكتر انصاري )مديرگروه پژوهشي اقصاد و نيروي انساني آموزش و پرورش پژوهشكده تعليم و تربيت(،

نمايندگان محترم معاونتها و سازمانهاي حوزه ستادي وزارت آموزشوپرورش )معاونت توسعه مديريت و

پشتيباني ،مركز منابع انساني ،شوراي عالي آموزش و پرورش ،مركز اطﻼعرساني و روابط عمومي( ،نمايندگان

محترم سازمان برنامه و بودجه كشور ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي،...اعضاي محترم هيات علمي و

كارشناسان پژوهشكده تعليم و تربيت و پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش در روز چهارشنبه مورخ  ٨شهريور
 ١٣٩٦از ساعت  ١٠-١٢برگزار شد.

در آغاز جلسه آقاي دكتر كريمي)رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت( ،ضمن خيرمقدم به حضار محترم به معرفي

پژوهش حاضر پرداخت و از همكاران گروه پژوهشي اقتصاد و منابع انساني پژوهشكده تعليم و تربيت به خاطر
توجه به مسايل اقتصاد آموزش و پرورش تشكر كرد .در ادامه اهم يافتههاي پژوهش به شرح زير توسط آقاي
دكتر محمدي ارائه شد:

اهداف كلي مطالعه حاضر به قرار زير است:

 شناسايي الگوي حاكم بر نظام حقوق و دستمزد معلمان در ايران

 تبيين رابطه حقوق و دستمزد و مولفه هاي موجود در آن با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

پس از بيان اهميت نظام حقوق و دستمزد در دستيابي به آموزش باكيفيت و توسعه پايدار ،جايگاه اصﻼح نظام

حقوق و دستمزد در اسناد باﻻدستي شامل سياستهاي كلي نظام اداري ابﻼغي مقام معظم رهبري در

ارديبهشتماه سال  ،١٣٨٩سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزشوپرورش ابﻼغي مقام معظم رهبري در

ارديبهشتماه سال  ،١٣٩٢سند تحول بنيادين آموزشوپرورش و برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و
فرهنگي كشور ارائه شد.

سﭙس انواع الگوهاي جبران خدمات معلمان به شرح زير معرفي شدند.١ :نظام پرداخت همسان حقوق  .٢نظام

حقوق و دستمزد وابسته به تقاضا .٣نظام پرداخت مبتني بر شايستگي .٤نظام پرداخت مبتني بر عملكرد

براي پاسخ به سؤال اول پژوهش) ،شناسايي عوامل موثر بر ميزان دريافتي معلمان( تمامي كاركنان آموزشي

مدارس دولتي كشور ،به عنوان جامعه آماري مورد توجه قرارگرفتند .ﻻزم به ذكر است كه معلمان مدارس

غيردولتي ،كاركنان ستادي و اداري در حيطه جامعه آماري مذكور قرار نگرفتند .نمونه انتخابي شامل  ١٠١٧٠نفر

از كاركنان شاغل وزارت آموزشوپرورش در سال  ١٣٩٤بود كه بهطور تصادفي از سامانه آماري وزارت

آموزشوپرورش )بكفا( انتخاب شدند.

١

بهمنظور تشخيص متغيرهاي مستقلي كه بيشترين اثر را بر ميزان دريافتي معلمان دارند ،از ضرايب رگرسيون بتا

استانداردشده استفاده شد .نتايج اين برآورد در كنار ضرايب بتا رايج ارائه شده است .نتايج نشان داد سابقه
خدمت با تفاوتي چشمگير نسبت به ساير متغيرها ،بيشترين اثر را بر ميزان دريافتي معلمان دارد .دارا بودن پست

سازماني ،ميزان تحصيﻼت ،خدمت در مناطق روستايي و جنسيت ،رتبههاي بعدي را در توضيح ميزان تغييرات

دريافتي معلمان دارند .بدين ترتيب مﻼحظه شد كه موﻟﻔﻪهاي سابقﻪ خدمت و مدرك تحصيلي از جمله عوامل

اصلي حاكم بر الگوي نظام پرداخت معلمان در كشور بوده و اين الگو با نظام پرداخت همسان حقوق قرابتي
نزديك دارد.

براي پاسخ به سوال دوم پژوهش )الگو و مولفههاي اصلي آن تا چه ميزان در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

دخيل هستند؟( به شرح زير عمل شد:

پس از مرور ادبيات مرتبط با رابطه ويژگيهاي معلم با پيشرفت تحصيلي دانشآموز با تاكيد بر نظام پرداخت،

تمام دانشآموزان دختر و پسر پايه سوم راهنمايي به عنوان جامعه پژوهش ،مورد نظر قرار گرفتند .نمونه مورد
مطالعه ،دانشآموزان پايه هشتم شركتكننده در آزمون تيمز  ٢٠١٥ميباشند .ﻻزم به ذكر است كه ٦١٣٠

دانشآموز در آزمون تيمز سال  ٢٠١٥شركت داشتهاند.

براي بررسي اثر حقوق و دستمزد معلم بر پيشرفت تحصيلي دانشآموز ،از تابع توليد پيشرفت تحصيلي در

مقطع زماني مشخص از مدل اثرات ثابت دانشآموز استفاده شد .وجود نمرات دروس علوم و رياضي در

مطالعات تيمز امكان استفاده از اين مدل را فراهم نمود .با برآورد اين مدل اثرات ثابت ،اثر انتخاب غيرتصادفي
دانشآموزان بر حسب مدرسه و معلم از بين ميرود.

تحليلهاي به عمل آمده نشان داد كه ضريب سابقه خدمت معلم ،رابطه معنيدار با پيشرفت تحصيلي

دانشآموز دارد .بر اين اساس افزايش سابقه خدمت بر پيشرفت تحصيلي دانشآموز اثر مثبت دارد .اما اين اثر
روندي كاهنده دارد؛ بدين معني كه هر چه ميزان سابقه خدمت بيشتر ميشود ،اثر افزايشي سنوات كاري بر

پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،كمتر خود را نشان ميدهد .ضريب منفي مربع سابقه خدمت در جدول گوياي

اين نكته ميباشد .نتايج نشان ميدهد كه دارا بودن تجربه تحصيل در مراكز تربيت معلم و رشتههاي دبيري

توسط معلمان ،با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان آنها رابطه معنيداري دارد.

طبق برآوردها ،پيشرفت تحصيلي دانشآموزان با لگاريتم حقوق ماهانه معلم رابطهاي مثبت و معنيدار دارد و

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.
***

پس از ارائه مطالب ،اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پيشنهادهاي خود را بيان نمودند:
٢

جناب آقاي دكتر عليرضا عصاره :حقوق و دستمزد تنها مولفه جبران خدمات معلمان نيست و پيرو

صحبتهاي آقاي دكتر جهانگيري در مراسم معارفه وزير محترم آموزش و پرورش ،افزايش حقوق معلمان در
قالب رتبهبندي انگيزه كافي را براي معلمان به دنبال نداشته است .طبق اين پژوهش معلم بايد دوره تربيت معلمي
و آموزشي ببيند و كاربست چنين پژوهش هايي مي تواند در معلمان ايجاد انگيزه كند.

جناب آقاي محمدجواد محسني نيا)كارشناس سازمان برنامﻪ و بودجﻪ( :اين دسته موضوعات پژوهشي بسيار

قابل توجه است و آنچه در اقتصاد آموزش مورد غفلت قرار گرفته است كارهاي پژوهشي اين چنيني است ،كه

جاي تقدير و تشكر از گروه اقتصاد و پژوهشكده تعليم وتربيت دارد .ايشان در ادامه به دو مقوله بسيار مهم اشاره

كردند-١ :وزارت آموزش و پرورش در بررسي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان چقدر از نتايج آزمونهاي تيمز
و پرلز استفاده ميكند؟ اين آزمونها چه اثراتي داشته است؟ و تاكنون نتايج تيمز و پرلز چه تحولي در

آموزشوپرورش ايجاد كرده است؟ مهمترين نقش وزير محترم آموزشوپرورش اين است كه ببيند پيشرفت

تحصيلي و عملكرد يادگيري چگونه اتفاق مي افتد و ميزان يادگيري چقدر است؟ طبق اطﻼع ما ميزان يادگيري

برخي دروس خيلي پايين است.

 .١آنچه در آموزش و پرورش اجرا شد ،نظام رتبهبندي نبود ،بلكه ترميم حقوق بود كه خيلي از دستگاهها
مثل قوه قضاييه از آن استفاده ميكنند .آموزشوپرورش در مورد الگوي دستمزد معلمان ،راهبرد معين
ندارد .نبايد در اين زمينه تسليم الگوي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري كشور شد .وزارت

آموزشوپرورش بايد به دنبال نظام دستمزد خاص خودش باشد .فاصله تبعيض آميزي بين حقوق و
مزاياي معلمان و ساير دستگاهها وجود دارد .بنابراين تا آموزشوپرورش به دنبال تنظيم الگوي حقوق و

دستمزد نباشد ،نميتواند به نظام رتبهبندي ،صﻼحيت و شايستگي دست پيدا كند ،همچنان كه حقوق و
دستمزد با بحث رتبهبندي با يكديگر عجين هستند و ﻻزم و ملزوم يكديگرند .البته شورايعالي آموزش

و پرورش حدود يكسال كه به اين موضوع ورود كرده و كار ميكنند-٢ .تفاوت حقوق معلمان

وكاركنان آموزش و پرورش با كاركنان دانشگاهها و نيز اعضاي هيات علمي بايد مطالبه آموزش و

پرورش باشد-٣ .متن برخي كتابهاي درسي نظير رياضي ،حتي براي برخي معلمان هم قابل درك
نيست و وزارت آموزش و پرورش ميبايست بداند كه براي كتابهاي درسي چه اتفاقي دارد ميافتد.

سركار خانﻢ طاهره عدلبند)سازمان برنامﻪ و بودجﻪ( :در اين پژوهش از نتايج آزمونهاي تيمز و پرلز در

حوزه علوم و رياضي استفاده شده و ساير رشتهها و دروس مغفول مانده است .خوب بود كه از نتايج امتحانات

مدارس و ريزنمرات ساير دروس به عنوان يك متغير در اين پژوهش استفاده ميشد .ايشان در ادامه سوال كردند

كه اينكه گفته شده تاثير سابقه خدمت روي پيشرفت تحصيلي كاهنده بوده است به چه معني است؟ ديگر اينكه

اجراي نظام رتبهبندي در ابتداي كار خيلي مبهم بوده و با شتابزدگي عمل شده كه نارضايتيهايي به دنبال
٣

داشته است .درصورتيكه كه بايد صﻼحيت حرفهاي معلم و افراد واجد شرايط شناسايي ميشد و بر حسب آن

پرداختها صورت ميگرفت.

دكتر انصاري)مدير گروه پژوهشي اقتصاد آموزش و پرورش ،پژوهشكده تعليﻢ و تربيت( :دسترسي به اطﻼعات

در آموزشوپرورش به طور عام و به طور مشخص دسترسي به اطﻼعات پرسنلي و مالي دشوار است ،البته جا
دارد از همكاران دفتر بودجه وزارت متبوع جهت دسترسي به اطﻼعات مربوط به اين پژوهش سﭙاسگزاري كنم.

به جز آزمونهاي تيمز و پرلز كه نسبت ًا استاندارد هستند ،آزمونهاي استاندارد در سطح ملي در ساير دروس

وجود ندارد .ايشان در ادامه به روش آماري مورد استفاده در اين مطالعه )اقتصاد سنجي و تحليل رگرسيون(و
بهروز بودن اين روش اشاره نمودند و سوالي را در خصوص امكان تزاحم دادههاي مورد استفاده در الگو

)حقوق و سابقه خدمت( مطرح نمودند.

دكتر متين :بهتر است با نگاه جامعهشناسي و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي به قضيه نگاه

كنيم .نگاه صرف به حقوق و دستمزد ممكن است ما را به هدف نرساند ،همچنان كه با وجود پرداختي بهتر در
دانشگاهها ،خروجي دانشگاهها نيز چندان مطلوب نيست .لذا جا دارد از بعد جامعهشناسي نيز به موضوع نگاه

شود.

در ادامه آقاي دكتر كريمي ضمن تشكر از مجري پژوهش توضيحاتي در اين زمينه ارائه كرد كه :اين پژوهش و

مجموعه طرحهاي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت در سه سال اخير ،مبتني بر راهكارهاي سند تحول بوده
است و براي هركدام از راهكارهاي سند تحول يك يا دو پژوهش پشتيبان تعريف شده است .اين پژوهش در
راستاي هدف عملياتي  ١٢سند تحول )راهكار  (١٢-١طراحي و تدوين شده .جاي پژوهشهاي حوزه اقتصاد

آموزش و پرورش در مجموعه پژوهشهاي وزارت آموزش و پرورش خالي است و از اهتمام گروه اقتصاد به

مباحث اين حوزه تشكر ميكنيم.

ﻼ نشان ميدهد كه نظام پرداخت حقوق و مزاياي همسان در آموزش و پرورش برقرار است
اين پژوهش كام ً
نظام موجود به عملكرد بهتر و كيفيت بهتر معلمان حساس نيست .چنين نظام پرداختي قطعاً عادﻻنه ،منطقي و

انگيزش آفرين نيست و به پيشرفت تحصيلي دانش آموز هيچ كمكي نميكند ،لذا اصﻼح نظام جبران خدمات

معلمان باتوجه به مهارتهاي كسب شده معلمان و اثر افزوده معلمان بر پيشرفت تحصيلي و بازدههاي تربيتي
دانش آموزان ضرورت دارد.

٤

