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  به نام خدا
بررسي تاثير نظام جاري جبران خدمات معلمان بر پيشرفت ”پژوهشي با عنوان طرح  هاييافتهنشست ارائه 

رئيس محترم (جناب آقاي دكتر عصاره  حضوربا با ارائه آقاي عليرضا محمدي و  “انآموزدانشتحصيلي 
آقاي ، )پژوهشكده تعليم و تربيترئيس (آقاي دكتر فرهاد كريمي )،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  ،)مديرگروه پژوهشي اقصاد و نيروي انساني آموزش و پرورش پژوهشكده تعليم و تربيت(دكتر انصاري 
(معاونت توسعه مديريت و  وپرورشآموزشوزارت  هاي حوزه ستاديو سازمان هامعاونتمحترم  نمايندگان

نمايندگان  ،)رساني و روابط عموميآموزش و پرورش، مركز اطالعپشتيباني، مركز منابع انساني، شوراي عالي 
علمي و  هيات محترم اعضاي...،هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش، كشور و بودجه برنامه سازمانمحترم 

شهريور  ٨روز چهارشنبه مورخ در  وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعات و پژوهشكده تعليم و تربيت كارشناسان 
  زار شد.برگ ١٠-١٢ساعت از  ١٣٩٦

محترم به معرفي  حضار ، ضمن خيرمقدم به(رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت)در آغاز جلسه آقاي دكتر كريمي
اضر پرداخت و از همكاران گروه پژوهشي اقتصاد و منابع انساني پژوهشكده تعليم و تربيت به خاطر پژوهش ح

توسط آقاي  هاي پژوهش به شرح زيراهم يافتهدر ادامه  ر كرد.كتوجه به مسايل اقتصاد آموزش و پرورش تش
  ارائه شد:دكتر محمدي 

  :اهداف كلي مطالعه حاضر به قرار زير است
 معلمان در ايران شناسايي الگوي حاكم بر نظام حقوق و دستمزد  
 آموزانتبيين رابطه حقوق و دستمزد و مولفه هاي موجود در آن با پيشرفت تحصيلي دانش 

پس از بيان اهميت نظام حقوق و دستمزد در دستيابي به آموزش باكيفيت و توسعه پايدار، جايگاه اصالح نظام 
كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري در  هايياستسحقوق و دستمزد در اسناد باالدستي شامل 

بالغي مقام معظم رهبري در وپرورش اتحول در نظام آموزش يجادا يكل هايياستس ،١٣٨٩سال  ماهيبهشتارد
توسعه اقتصادي اجتماعي و ششم  برنامهو  وپرورشآموزش يادينسند تحول بن ،١٣٩٢سال  ماهيبهشتارد

  ارائه شد.كشور  فرهنگي
نظام  .٢ .نظام پرداخت همسان حقوق١ :نددبه شرح زير معرفي ش جبران خدمات معلمان يانواع الگوهاسپس 

   بر عملكرد ي.نظام پرداخت مبتن٤ يستگي بر شا ي.نظام پرداخت مبتن٣ تقاضاحقوق و دستمزد وابسته به 
كاركنان آموزشي  يتمام )عوامل موثر بر ميزان دريافتي معلمان(شناسايي ، پژوهشاول  سؤالبراي پاسخ به 

 معلمان مدارس مورد توجه قرارگرفتند. الزم به ذكر است كهجامعه آماري به عنوان مدارس دولتي كشور، 
نفر  ١٠١٧٠. نمونه انتخابي شامل مذكور قرار نگرفتندغيردولتي، كاركنان ستادي و اداري در حيطه جامعه آماري 

طور تصادفي از سامانه آماري وزارت كه به بود ١٣٩٤وپرورش در سال از كاركنان شاغل وزارت آموزش
  ند.بكفا) انتخاب شدوپرورش (آموزش
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كه بيشترين اثر را بر ميزان دريافتي معلمان دارند، از ضرايب رگرسيون بتا منظور تشخيص متغيرهاي مستقلي به
سابقه نتايج نشان داد نتايج اين برآورد در كنار ضرايب بتا رايج ارائه شده است.  .استانداردشده استفاده شد

دارد. دارا بودن پست معلمان اثر را بر ميزان دريافتي  يشترينبخدمت با تفاوتي چشمگير نسبت به ساير متغيرها، 
هاي بعدي را در توضيح ميزان تغييرات رتبه ،سازماني، ميزان تحصيالت، خدمت در مناطق روستايي و جنسيت

 عواملاز جمله  هاي سابقه خدمت و مدرك تحصيليمولفهكه  شدبدين ترتيب مالحظه  دريافتي معلمان دارند.
بوده و اين الگو با نظام پرداخت همسان حقوق قرابتي اصلي حاكم بر الگوي نظام پرداخت معلمان در كشور 

  نزديك دارد. 
آموزان هاي اصلي آن تا چه ميزان در پيشرفت تحصيلي دانشالگو و مولفه(براي پاسخ به سوال دوم پژوهش 

  ) به شرح زير عمل شد:؟دخيل هستند
با تاكيد بر نظام پرداخت،  آموزنشدامعلم با پيشرفت تحصيلي  هاييژگيوپس از مرور ادبيات مرتبط با رابطه 

نمونه مورد  .به عنوان جامعه پژوهش، مورد نظر قرار گرفتند راهنمايي سوم پايه پسر و آموزان دختردانش تمام
 ٦١٣٠ . الزم به ذكر است كهباشندمي ٢٠١٥كننده در آزمون تيمز آموزان پايه هشتم شركتمطالعه، دانش

  اند.شركت داشته ٢٠١٥آموز در آزمون تيمز سال دانش
از تابع توليد پيشرفت تحصيلي در  ،آموزبررسي اثر حقوق و دستمزد معلم بر پيشرفت تحصيلي دانشبراي 

در  علوم و رياضيد. وجود نمرات دروس شآموز استفاده رات ثابت دانشمقطع زماني مشخص از مدل اث
با برآورد اين مدل اثرات ثابت، اثر انتخاب غيرتصادفي . نمود استفاده از اين مدل را فراهممطالعات تيمز امكان 

  رود.آموزان بر حسب مدرسه و معلم از بين ميدانش
 يليتحص يشرفتبا پ داريرابطه معن ،سابقه خدمت معلم ضريبهاي به عمل آمده نشان داد كه تحليل

اثر  ينآموز اثر مثبت دارد. اما ادانش يليتحص يشرفتابقه خدمت بر پس يشاساس افزا ين. بر اداردآموز دانش
بر  ريسنوات كا ييشاثر افزا ،شوديم يشترسابقه خدمت ب يزانكه هر چه م يمعن ينكاهنده دارد؛ بد يروند

 يايمربع سابقه خدمت در جدول گو يمنف يب. ضردهديكمتر خود را نشان م ،آموزاندانش يليتحص يشرفتپ
هاي دبيري دارا بودن تجربه تحصيل در مراكز تربيت معلم و رشتهدهد كه نتايج نشان مي .باشدينكته م ينا

  دارد.داري آنها رابطه معنيآموزان پيشرفت تحصيلي دانش اب ،توسط معلمان
 و دارد دارياي مثبت و معنآموزان با لگاريتم حقوق ماهانه معلم رابطهپيشرفت تحصيلي دانش ها،طبق برآورد

آموزان از طريق تالش بيشتر معلم، جذب تواند موجب بهبود پيشرفت تحصيلي دانشحقوق باالتر معلمان مي
  تر به حرفه معلمي يا ايجاد انگيزه براي ماندن در مدارس شود.افراد باكيفيت

*** 
  خود را  بيان نمودند: يهايشنهادپنظرات و  اعضاء حاضر در جلسه ،پس از ارائه مطالب
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معلمان نيست و پيرو  جبران خدمات: حقوق و دستمزد تنها مولفه عصارهعليرضا دكتر جناب آقاي 
افزايش حقوق معلمان در معارفه وزير محترم آموزش و پرورش،  در مراسمآقاي دكتر جهانگيري  هايصحبت

 تربيت معلميدوره بايد معلم  . طبق اين پژوهشانگيزه كافي را براي معلمان به دنبال نداشته است بنديرتبهقالب 
  و آموزشي ببيند و كاربست چنين پژوهش هايي مي تواند در معلمان ايجاد انگيزه كند.

اين دسته موضوعات پژوهشي بسيار  :(كارشناس سازمان برنامه و بودجه)محسني نيامحمدجواد جناب آقاي 
قابل توجه است و  آنچه در اقتصاد آموزش مورد غفلت قرار گرفته است كارهاي پژوهشي اين چنيني است، كه 

اشاره ايشان در ادامه به دو مقوله بسيار مهم  و تشكر از گروه اقتصاد و پژوهشكده تعليم وتربيت دارد. تقدير جاي
تيمز  هاياز نتايج آزمون چقدران آموزدانشپيشرفت تحصيلي  ورش در بررسيوزارت آموزش و پر-١: كردند

چه اثراتي داشته است؟ و تاكنون نتايج تيمز و پرلز چه تحولي در اين آزمونها كند؟ مي استفادهو پرلز 
اين است كه ببيند پيشرفت  وپرورشآموزش محترم نقش وزيرمهمترين ايجاد  كرده است؟  وپرورشآموزش

يادگيري ميزان ا م طبق اطالع تحصيلي و عملكرد يادگيري چگونه اتفاق مي افتد و ميزان يادگيري چقدر است؟
  برخي دروس خيلي پايين است.

ها كه خيلي از دستگاه حقوق بود ترميمبلكه  ،بندي نبودآنچه در آموزش و پرورش اجرا شد، نظام رتبه  .١
راهبرد معين  ،معلمانالگوي دستمزد   در مورد وپرورشآموزش .كنندميه از آن استفاده مثل قوه قضايي

وزارت  شد.وق و دستمزد سازمان امور اداري كشور حقالگوي تسليم  . نبايد در اين زمينهندارد
بين حقوق و  ميزيفاصله تبعيض آدستمزد خاص خودش باشد. نظام بايد به دنبال  وپرورشآموزش

به دنبال تنظيم الگوي حقوق و  وپرورشآموزشبنابراين تا  .ها وجود داردمزاياي معلمان و ساير دستگاه
حقوق و  همچنان كه ،، صالحيت و شايستگي دست پيدا كندبنديرتبهبه نظام  تواندنمي ،دستمزد نباشد

عالي آموزش البته شوراي م يكديگرند.با يكديگر عجين هستند و الزم و ملزو بنديرتبهدستمزد با بحث 
معلمان تفاوت حقوق -٢كنند. و پرورش حدود يكسال كه به اين موضوع ورود كرده و كار مي

بايد مطالبه آموزش و و نيز اعضاي هيات علمي ها موزش و پرورش با كاركنان دانشگاهكاركنان آو
 دركقابل  براي برخي معلمان هم، حتي نظير رياضيدرسي  هايكتابمتن برخي -٣ .باشدپرورش 
 .افتددارد ميدرسي چه اتفاقي  هايكتاببداند كه براي  بايستمي وزارت آموزش و پرورشنيست و 

تيمز و پرلز در  هايدر اين پژوهش از  نتايج آزمون :(سازمان برنامه و بودجه)بندعدلطاهره خانم سركار 
مغفول مانده است. خوب بود كه از نتايج امتحانات و دروس ها شده و ساير رشته استفادهحوزه علوم و رياضي 

كردند  . ايشان در ادامه سوالشدمي استفادهبه عنوان يك متغير در اين پژوهش ساير دروس  يزنمراترو مدارس 
ديگر اينكه  ؟به چه معني است كاهنده بوده استروي پيشرفت تحصيلي  سابقه خدمتتاثير اينكه گفته شده كه 

به دنبال هايي كه نارضايتيعمل شده  گيزدشتاببا در ابتداي كار خيلي مبهم بوده و  بنديرتبهاجراي نظام 
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و بر حسب آن  شدميمعلم و افراد واجد شرايط شناسايي   ايحرفهكه بايد صالحيت  كهدرصورتيداشته است. 
  .گرفتميصورت  هاپرداخت

دسترسي به اطالعات : پژوهشي اقتصاد آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت)(مدير گروه دكتر انصاري
البته جا  ،دشوار استدسترسي به اطالعات پرسنلي و مالي به طور عام و به طور مشخص  وپرورشآموزشدر 

نم. سپاسگزاري ك مربوط به اين پژوهش دارد از همكاران دفتر بودجه وزارت متبوع جهت دسترسي به اطالعات
در ساير دروس در سطح ملي هاي استاندارد آزمون هاي تيمز و پرلز كه نسبتًا استاندارد هستند،به جز آزمون

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

   .نمودندمطرح (حقوق و سابقه خدمت) 
ي به قضيه نگاه و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ يشناسجامعهبا نگاه  بهتر است: دكتر متين

با وجود پرداختي بهتر در  همچنان كه ،ف نرساندو دستمزد ممكن است ما را به هد نگاه صرف به حقوق كنيم.
نيز به موضوع نگاه  شناسيجامعهنيز چندان مطلوب نيست. لذا جا دارد از بعد  هادانشگاه، خروجي هادانشگاه

  شود.
وهش و ژ: اين پكه ارائه كرد در اين زمينهدر ادامه آقاي دكتر كريمي ضمن تشكر از مجري پژوهش توضيحاتي 

هاي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت در سه سال اخير، مبتني بر راهكارهاي سند تحول بوده مجموعه طرح
اين پژوهش در است و براي هركدام از راهكارهاي سند تحول يك يا دو پژوهش پشتيبان تعريف شده است. 

هاي حوزه اقتصاد اي پژوهشج. تدوين شده و ) طراحي١٢-١سند تحول (راهكار  ١٢راستاي هدف عملياتي 
گروه اقتصاد به اهتمام هاي وزارت آموزش و پرورش خالي است و از آموزش و پرورش در مجموعه پژوهش

 كنيم.مباحث اين حوزه تشكر مي
دهد كه نظام پرداخت حقوق و مزاياي همسان در آموزش و پرورش برقرار است كامًال نشان مي شاين پژوه

منطقي و  ،قطعاً عادالنه بهتر و كيفيت بهتر معلمان حساس نيست. چنين نظام پرداختي نظام موجود به عملكرد
لذا اصالح نظام جبران خدمات  ،كندپيشرفت تحصيلي دانش آموز هيچ كمكي نمي هانگيزش آفرين نيست و ب
هاي تربيتي بر پيشرفت تحصيلي و بازدهمعلمان و اثر افزوده معلمان هاي كسب شده معلمان باتوجه به مهارت

  دانش آموزان ضرورت دارد.


