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   1391/ زمستان  5و  4وم / شماره سمنديش / دوره 
  
  

  
هاي بالقوه آينده بوده ضمن اينكه ابزار ارزشمندي در محقق  ها در رويارويي با چالش سيستم آموزشي كشورها، سرمايه حياتي آن

ها حائز اهميت  اطمينان از كفايت كارايي و اثربخش آنهاي آموزشي جهت حصول  باشد. لذا ارزيابي نظام هاي ملل مي ساختن آرمان
  شود. هاي آموزشي پرداخته مي باشد. در مقاله حاضر به تشريح عوامل مؤثر بر ارزشيابي، كارايي و اثربخشي نظام بسيار مي

ا مورد توجه قرار ه آن اثربخشي و كارآييواسطه ارزيابي ه ب هاي آموزشي نظام ، كيفيتهاي آموزشي نظامارزيابي عملكرد در 
كيفيت نظام آموزشي، ميزان انطباق وضعيت موجود عناصر نظام  با استانداردها يا اهداف و انتظارات است. عناصر نظام  گيرد. مي

و اثربخشي مورد ارزشيابي باشند كه در ارزيابي كارايي  دادها و پيامدها مي دادها، فرايندها، محصوالت، برون آموزشي شامل درون
-باشند. فرايندهاي ياددهي دادهاي نظام آموزشي مي ترين درون هاي مدرس، يادگيرنده و نظام آموزشي مهم گيرند. ويژگي ميقرار 

ترين محصوالت و تعداد  سال تحصيلي و وضعيت ارتقاء پايه تحصيلي مهم ترين فرايندها، نتايج امتحانات نيم يادگيري مهم
آموختگان بر وضعيت شهروندي جامعه از جوانب مختلف  دادي و تأثير دانش عوامل برون ها از ن آموختگان و كيفيت خدمات آ دانش

صورت ه شوند. ارزيابي عوامل مذكور ممكن است ب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از عوامل پيامدي نظام هاي آموزشي محسوب مي
توان ارزشيابي آموزشي را با استفاده از  رد. ميصورت بيروني، توسط مؤسسات خارجي، صورت گيه دروني، توسط اعضاي نظام، يا ب

دادي، اهداف و عامل ارزشيابي و رويكردهاي آموزشي مورد  دادي، فرايندي و برون رويكردهاي مختلف انجام داد. عوامل درون
  باشند. هاي آموزشي مي از عوامل مؤثر بر ارزشيابي نظام استفاده

  هاي آموزشي هاي آموزشي، برنامه آموزشي، اثربخشي آموزشي، نظامارزشيابي آموزشي، كارايي : هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ته و درحال توسعه با هاي گذشته، كشورهاي توسعه ياف در دهه

  هاي سياسي، اقتصادي، هاي فراواني در زمينه فراز و نشيب
اند. در رويارويي با بسياري از  فرهنگي و آموزشي مواجه بوده

اي حياتي در  هاي بالقوه آينده، سيستم آموزشي سرمايه چالش
تالش براي تحقق اهداف مربوط به توسعه تلقي شده و 

ها و واقعيت بخشيدن به  ترين ابزار موجود در پيشبرد برنامه مهم
  )1(شود  ها محسوب مي هاي ملت آرمان

 )2(هاي امـروز اسـت    هاي رايج زندگي ارزشيابي يكي از مشخصه

گيـرد مـورد توجـه     رائه خـدمات و كـاال صـورت مـي    ر جا اكه ه
هاي آموزشي نيز از اين امر مستثني نيستند.  باشد و سيستم مي

بايد توجه داشت كه اجراي هر دوره آموزشـي بـا صـرف هزينـه     
هنگفتي همراه اسـت كـه ايـن امـر ضـرورت آگـاهي از ميـزان        

هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آن براي مديران  اثربخشي دوره
انـد   هاي متعدد نشـان داده  كند. مطالعات و پژوهش ا ايجاب مير

هاي آموزشي هرگـز در كـار و    كه بيش از نيمي از محتواي دوره
اين بدان معني است كه بخـش   )2(شوند  كار گرفته نميه شغل ب

رو، امروزه ارزشيابي  شود. از اين مهمي از منابع آموزشي تلف مي
هاي آموزشي، از توجه روزافزوني  ميزان تغيير رفتار ناشي از دوره

ترين مراحـل   يكي از مهم و )3(ها برخوردار شده است  در سازمان
هاي آموزشي، ارزشيابي آموزشي اسـت كـه انجـام آن بـه      برنامه

ريـزي و   شيوه صحيح اطالعات مفيـدي دربـاره چگـونگي طـرح    
دهـد و   ها قرار مـي  هاي آموزشي در اختيار سازمان اجراي برنامه

وزشـي  ند مبناي مفيدي جهت ارزيابي عملكـرد مراكـز آم  توا مي
شايان ذكـر اسـت كـه ارزشـيابي آموزشـي بـا اهـداف         )4(باشد. 

  ها عبارتند از:  مختلفي ممكن است صورت گيرد كه برخي از آن
 هاي برنامه. ها و ضعف مشخص نمودن قوت -
ارزيابي تأثير محتوي، سازمان و مـديريت برنامـه آمـوزش در     -

 آموزش در شغل.  بكارگيري
 تعيين فوايد آموزش براي يادگيرندگان. -
 ارزيابي ميزان رضايت يادگيرندگان از برنامه آموزشي. -
 هاي مالي براي سازمان. تعيين فوايد و هزينه -
هاي مختلف آموزشي جهت  مقايسه هزينه و فايده برنامه -

  )5(انتخاب بهترين برنامه 
هـا و   ها، مقياس كرد سازمانبراي سنجش موفقيت و ارزيابي عمل

هـا عبارتنـد از: كـارآيي،     معيارهايي وجود دارند كه برخـي از آن 
پذيري، كيفيت  وري، سود، كيفيت، رشد، انعطاف بهره ،اثربخشي

شــايان ذكــر اســت كــه در ارزيــابي  .)6( غيــرهزنــدگي كــاري و 
هاي آموزشي مقوالت كيفيـت، كـارايي و اثربخشـي مـورد      نظام

گيـرد كـه در ايـن راسـتا كيفيـت بـا كـارايي و         توجه قـرار مـي  
  )7( اثربخشي ارتباط مستقيم دارد

  كيفيت
و عرضه خدمات، كيفيت  هاي توليد كاالهاي صنعتي در نظام

 "هاي ذينفعان هاي محصول با خواسته تطابق ويژگي"عبارت از 
هاي  نفعان گروه هاي آموزشي، ذي باشد اما از آنجا كه در نظام مي

توان تنها بر  باشد نمي طور كل جامعه مي هو بمتعددي بوده 
بنابراين  )7(مقوله نظر ذينفعان در تعيين كيفيت تأكيد نمود 

كيفيت نظام آموزشي عبارت است از ميزان انطباق وضعيت 
  موجود با هر يك از موارد زير:

 استانداردها (معيارهاي از قبل تعيين شده). 1
 )7(رسالت، هدف و انتظارات . 2

توان بر اساس عناصر نظام آموزشي  نظام آموزشي را مي كيفيت
داد و پيامد  ارزيابي  ، برونداد، فرايند، محصول اعم از درون

  نمود.
  ييكارآ

كارآيي مربوط به اجراي درست كارها در سـازمان اسـت؛ يعنـي    
ها، افزايش مقـدار توليـد و    تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه
. در واقـع كـارايي   )6(. شـوند  بهبود كيفيت محصـول اتخـاذ مـي   

  )8(باشد  استفاده مؤثر و مفيد از منابع مي
كارايي عبارت است از مقدار منابعي كه براي توليـد يـك واحـد    

توان آن را برحسب نسبت  محصول به مصرف رسيده است و مي
مصرف به محصول محاسبه نمود. در واقع اگر سازماني بتواند در 

رف منابع كمتـر بـه هـدف معينـي     مقايسه با سازمان ديگر با ص
عبارتي كـارايي  ه برسد از كارايي بيشتري برخوردار بوده است. ب

به معناي كمترين زمان يا انرژي مصـرفي بـراي بيشـترين كـار     
نسبت  عبارت است ازتوان گفت كارايي  باشد. مي انجام شده مي

  )9( .شود به مقدار كاري كه بايد انجام گيرد كاري كه انجام مي
هاي مختلفي تعريف شده است اما آنچه مسلم  ايي به شكلكار

است اين كه در همه تعاريف ارائه شده كارايي اصطالحي است 
ها يا  ادها و ستاده د ها يا درون كه براي توصيف ارتباط ميان داده

  )10(. رود كار ميه ها ب بازده
  اثربخشي

ين منظور از اثربخشي تعي )8(اثربخشي مرتبط با عملكرد است 
ميزان مؤثر بودن اقدامات انجام شده در راستاي دستيابي به 
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عبارتي در بررسي ه اهداف از پيش تعيين شده است. ب
  )9( .گردد اثربخشي، ميزان تحقق اهداف ارزيابي مي

تعريف جامعي از اثربخشي آموزشي وجود ندارد چرا كـه فراينـد   
گفـت  تـوان   حـال مـي   دستيابي به آن كار دشواري است. با اين

هـاي   ارزيابي اثربخشي آموزشي يعني اينكه تعيين كنيم آموزش
هاي مورد نياز سازمان بـه   انجام شده تا چه حد به ايجاد مهارت

طور علمي و كاربردي منجر شده است و به عبارت ديگر تعيـين  
ميزان تحقق اهداف آموزشـي، تعيـين نتـايج قابـل مشـاهده از      

رفتـار   ده، تعيـين انطبـاق  هاي اجرا شـ  كارآموزان در اثر آموزش
كارآموزان با انتظارات نقش سازماني، تعيين ميزان درست انجام 

هاي ايجاد شده  دادن كار مورد نظر آموزش، تعيين ميزان توانائي
ا اسـت. بـا توجـه بـه     هـ  ها براي دستيابي به هدف در اثر آموزش

توان گفت كه اثربخشي آموزش از طريق ارزيابي  تعاريف فوق مي
گـردد.   ي دروني و بيروني نظام آموزش سازماني تعيين مـي كاراي

عبارتي اگر بتوانيم كارايي دروني و بيروني سازمان را اصـالح  ه ب
گـردد. ضـمن    كنيم تقريباً اثربخشي آموزشي نيـز تضـمين مـي   

شود كـه مفهـوم اثربخشـي در درون كـارايي جـا       اينكه بيان مي
 .به كيفي دارددارد. همچنين كارايي جنبه كمي و اثربخشي جن

  )9و  4(
  عوامل مؤثر

در تعريف اوليه كارايي كه در فراينـدهاي توليـد صـنعتي ارائـه     
شده است، اين مفهـوم عبـارت بـوده از بـه حـداكثر رسـانيدن       

داد (اثربخشــي) بــراي ســطح  تركيبــي مطلــوب از عوامــل بــرون
ـ  معيني از درون عبـارتي بـه حـداقل رسـاندن     ه داد (هزينه) يا ب

داد. از ايـن   اي دسـتيابي بـه تركيـب مطلـوب بـرون     داد بر درون
تعريف مي توان دريافـت كـه مفهـوم اثربخشـي (دسـتيابي بـه       

دادهاي مطلوب) در درون مفهوم كارآيي (اثربخشي نسـبت   برون
به هزينه) واقـع شـده اسـت. ضـمناً بـا توجـه بـه ايـن مفهـوم          

و داد، فراينـد   يابيم كه منظور از ارزيابي نشـانگرهاي درون  درمي
اي  دادهاي واسطه پيامد، ارزيابي كارآيي است. اما منظور از برون

و نهــايي همــان اثربخشــي اســت. در نتيجــه منظــور از ارزيــابي 
كارآيي آموزشي قضاوت درباره اين است كه براي سطح مطلوب 

آموختـه، آثـار علمـي و خـدمات تخصصـي) چـه        پيامد (دانـش 
هـاي معلـم،    ويژگـي  هاي يادگيرنده، داد (ويژگي حداقلي از درون

يـادگيري و غيـره) كفايـت     –بودجه و غيره) و فرايند (ياددهي 
  )7(كند  مي

  

  دادها كيفيت و ارزيابي درون
دادهـاي   دادها عبارت است از ميزان انطبـاق درون  كيفيت درون

هــاي  هـاي رفتــار ورودي يادگيرنـدگان، قابليـت    نظـام ( ويژگـي  
اردهاي از قبـل تعيـين   مدرسان، برنامه درسي و ... ) بـا اسـتاند  

  ها و انتظارات. شده و هدف
داد نظام آموزشي، سه عامل مهم آن عبارتند  از بين عوامل درون

از يادگيرنده، مدرس و برنامه درسي. فضاي آموزشي و بودجه از 
ــابي  دادي نظــام آموزشــي مــي ديگــر عوامــل درون باشــند. ارزي

يادگيرنـدگان   هاي ورودي يادگيرنده، دربرگيرنده ارزيابي ويژگي
ها در طـي دوره و عملكـرد    در ابتداي كار، پيشرفت تحصيلي آن

باشـد. ارزيـابي مـدرس شـامل ارزيـابي       ها در پايان دوره مـي  آن
ها در زمان استخدام و همچنين ارتقاء  هاي آن ها و مهارت توانائي

هــاي  طــرق مختلــف اعــم از مصــاحبهه باشــد كــه بــ هــا مــي آن
، نگـرش و مهـارت، نظرخـواهي از    هاي دانش استخدامي، آزمون
هـا، خـود ارزيـابي     آموزان، مشـاهده كـالس آن   همتايان و دانش

اي و تخصصـي معلـم    هـاي حرفـه   ها و ارزيابي رشد صالحيت آن
گيرد. در ارزيابي برنامه درسي مواردي كه مورد توجه  صورت مي

هاي برنامه، محتوي، راهبردهـاي   گيرند عبارتند از: هدف قرار مي
  يادگيري و تحقق اهداف آموزشي. –ياددهي

  
   كيفيت و ارزيابي فرايندها

بخشـي فراينـدهاي    كيفيت فرايند عبارت است از ميزان رضايت
سازماني   -يادگيري و ساير فرايندها ( اعم از ساختي  –ياددهي

فرايندهاي موجود در نظام آموزشي شـامل   و فرايند پشتيباني).
يـادگيري و فراينـد    –يسـازماني، يـادده   –سه فرايند سـاختي 

سازماني  –باشند. در فرايند ساختي برقراري امور مي –پشتيباني
ــه ســازماندهي نظــام آموزشــي و چگــونگي   عمليــات مربــوط ب
بكارگيري منابع جهت استقرار نظام همچنين نحـوه اسـتفاده از   
منابع و مطلوبيت مـديريت منـابع انسـاني مـورد ارزيـابي قـرار       

يــادگيري، مطلوبيــت  –اينــد يــاددهيگيــرد. در ارزيــابي فر مــي
گيرد. اما در  يادگيري مورد قضاوت قرار مي–راهبردهاي ياددهي

برقــراري امــور، هــدف قضــاوت در  –ارزيــابي فراينــد پشــتيباني
خصوص مطلوبيت كار در نظـام آموزشـي و نحـوه توزيـع امـور      

سـازي و رفـاهي در    پشتيباني و خدماتي است كه جنبـه آمـاده  
  وب براي يادگيري را دارد.زمينه شرايط مطل
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  كيفيت محصول
دادهـاي   كيفيت محصول عبارت است از اينكه تا چه اندازه برون

سال تحصيلي، ارتقاء از يك  واسطه اي نظام (نتايج امتحانات نيم
  بخش هستند. پايه تحصيلي به پايه تحصيلي باالتر و ... ) رضايت

  هاداد كيفيت برون
ز اينكه تا چه اندازه نتايج نظام داد عبارت است ا كيفيت برون

ها و آثار علمي ديگر،  آموختگان، نتايج پژوهش آموزشي (دانش
خدمات تخصصي عرضه شده) در مقايسه با استانداردهاي از 

  باشند. بخش مي ها يا انتظارات  رضايت شده و هدف قبل تعيين
  كيفيت پيامدها

غال به كيفيت پيامد عبارت از ميزان رضايت بخشي وضعيت اشت
ــش  ــار دانـ ــان از كـ ــدين،   آموختگـ ــان، والـ ــدگاه خودشـ ديـ

ـ   اسـتخدام  كننــده از  طــور كلـي جامعـه اسـتفاده   ه كننـدگان و ب
هــاي  خــدمات آنــان اســت. ايــن تعريــف مــرتبط بــودن قابليــت

ها را مورد نظـر قـرار داده و بـر     آموختگان و استفاده از آن دانش
ــت   ــان در فعالي ــذاري آن ــاع   تأثيرگ ــادي، اجتم ــاي اقتص ي و ه

  )7(هاي فرهنگي تأكيد دارد  زمينه
داد، فراينـد و   جا مطالبي كـه در خصـوص عوامـل درون    تا بدين

ـ   برون ه داد بيان گرديد كلي بوده است. در ادامه عوامل مـذكور ب
  گيرد. تر مورد بحث قرار مي طور جزئي

  داد عوامل درون
هاي تسهيالت  هاي معلمان، ويژگي داد شامل ويژگي ن درو عوامل

هاي تشكيالتي  هاي تجهيزات آموزشي و ويژگي موزشي، ويژگيآ
  باشند. و ظرفيت اداري داراي اجزائي مختلفي به شرح زير مي

  معلمان: هاي الف. ويژگي
 آخرين مدرك تحصيلي. 1

 آموزش ضمن خدمت. 2

گر نماينده كيفيـت آمـادگي قبلـي معلمـان بـراي       اين دو نشان
 باشد. انجام وظايف محوله ايشان مي

هـاي   گيري سن در برخي تحليـل  سن / تجربه تدريس: اندازه. 3
 گيرد. هزينه مورد استفاده قرار مي –دهي  بهره

ترك خـدمت (اسـتعفا / بازنشسـتگي): تـرك خـدمت قابـل       . 4
اي از عـدم اثربخشـي نظـام     توانـد نشـانه   مالحظه مدرسـان مـي  

 آموزشي باشد.

ـ . 5 ا رشـته  رشته تحصيلي: منظور مرتبط بودن حيطه تدريس ب
تواند در اثربخشي نظـام آموزشـي    تحصيلي مدرس است كه مي

 مؤثر باشد.

 محل تولد. 6

 توانايي تخصصي. 7

 توانايي كالمي. 8

 نگرش. 9

ه فاكتورهاي توانايي تخصصي، توانايي كالمي و نگرش مدرس ب
تواند بر  واسطه تأثيرشان بر انتقال مفاهيم و مطالب مي

 شند.اثربخشي نظام آموزشي مؤثر با
در دسترس بودن: اين عامل مؤثر بر اثربخشي آموزشي به . 10

 –آموز گيري است: الف) نسبت دانش چهار شكل قابل اندازه
د)  ;مدرسه –ج) نسبت معلم ;كالس–ب) نسبت معلم ;معلم

 تعداد ساعات تدريس معلم در هفته.

  هاي تسهيالت آموزشي ب. ويژگي
يز شامل وسعت فضاي در ارزيابي اثربخشي، تسهيالت آموزشي ن

اي و دسترسي به  كالبدي، آزمايشگاهي و كارهاي فني و حرفه
  گيرد. ها مورد ارزيابي قرار مي آن

  هاي تجهيزات آموزشي ج. ويژگي
تجهيزات آموزشي شامل كتب درسـي و مـواد آموزشـي و نيـز      

ثر بـر  ؤهاي ديداري و شنيداري از مـوارد مـ   دسترسي به دستگاه
باشند. در ارزيابي اثربخشـي كتـب و    ي مياثربخشي نظام آموزش

هـا مـورد    مواد آموزشي بايستي كيفيت  و ميزان اسـتفاده از آن 
  ارزيابي قرار گيرد.

  هاي تشكيالتي و ظرفيت اداري  د. ويژگي
ــديران، مســئوالن كارشناســان ســتادي و   ســطح تحصــيالت م

هاي فردي و انجـام امـور    اندركاران اداري همچنين توانايي دست
ي و ساختار سـازماني از جملـه نشـانگرهاي ظرفيـت اداري     ادار
  گيرند. زيابي اثربخشي مورد توجه قرار ميباشند كه در ار مي

  عوامل فرايند
در ارزيابي عوامل فرايند، سه جنبه رفتار سازماني، رفتـار معلـم   
با توجـه بـه زمـان صـرف شـده بـراي امـور گونـاگون و رفتـار          

شـده بـراي انجـام تكـاليف و      يادگيرنده با توجه به زمان صـرف 
وسيله مدرسه مورد توجـه  ه نحوه استفاده از منابع عرضه شده ب

  قرار مي گيرد.
الف. رفتار سازماني: منظور از ارزيابي رفتار سـازماني در فراينـد   
ــان      ــارت در جري ــل نظ ــاختن عم ــان س ــي، نماي ــام آموزش نظ

فعات، طول مدت و هـدف  رو د هاي آموزشي است. از اين فعاليت
گونه عملي كه به عنوان نظارت يا مشاوره در مدارس ز انجام هرا

  انجام مي شود بايد ارزيابي شود.
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توان بـه سـه بخـش     ب. رفتار معلم: وظايف آموزشي معلم را مي
) وظايف مديريتي ( شـامل تمـاس بـا والـدين و     1تقسيم نمود: 

) وظايف مربوط 2 ;جامعه محلي و امور مربوط به حضور و غياب
هاي  يس (شامل تدريس براي كل كالس، مشاوره در گروهبه تدر

  ) وظايف نظارت و ارزيابي.3و  ;كوچك، و مشاوره انفرادي)
هاي آموزشي، يادگيرنـده   ج. رفتار يادگيرنده: براي نيل به هدف

به تنهايي يا در گروه چند نفري و نيز در كالس بـه اسـتفاده از   
كه چه ميزان از وقت پردازد. اين منابع آموزشي و مواد درسي مي

يادگيرنده به تنهايي يا در گـروه چنـد نفـري و نيـز در كـالس      
شود در ارزيابي مطلوبيت رفتار يادگيرنـده مـورد نظـر     صرف مي
  گيرد. قرار مي

  اد نهاييد عوامل برون
در ارزيابي اثربخشي يك نظـام آموزشـي منظـور آن اسـت كـه      

ــرون  ــاره مطلوبيــت ب ــدها در داد ن درب ــايي و پيام ــا ه مقايســه ب
هاي نظام، قضاوت به عمل آيد. در ارزيابي سـطح دانـش و    هدف

شـود   از نمرات يادگيرندگان استفاده ميهاي كسب شده  مهارت
اما بايد توجه داشت كه ابزاري كه براي دادن نمره استفاده شده 

ها بوده  كننده صحت و دقت نمره بايد روا و پايا باشد كه تضمين
نشانگر مطلوب از آن در ارزيابي اثربخشي عنوان يك ه و بتوان ب

نظام آموزشي استفاده نمود. شايان ذكـر اسـت كـه در ارزيـابي     
هـاي آموزشـي، عـالوه بـر      هاي درسي در نظـام  اثربخشي برنامه

هاي شناختي بايد تأثير  هاي كسب دانش و پرورش توانايي جنبه
نظام را از طريق كاربرد ابزارهاي مناسب در تغيير نگرش و نظـر  

كوشـي،   هاي انگيزشي، انضباطي، سخت آموختگان از جنبه دانش
  طور كلي رفتاري و عقيدتي ارزيابي نمود.ه شهروندي و ب
  عوامل پيامد

هاي ارزيابي اثربخشي آموزشي قضاوت درباره  يكي ديگر از جنبه
دادهاي نظام در برآوردن نيازهاي محيطي است كه از  ثير برونتأ

شود و  اين جنبه تحت عنوان پيامدهاي نظام آموزشي ياد مي
  )7(قبالً توضيح داده شده است 

  در تعيين اثربخشي آموزشي بايستي موارد زير رعايت شود:
 طور دقيق و روشنه تعيين نيازهاي آموزشي ب. 1

 راي برطرف ساختن نيازهاطراحي برنامه مناسب ب. 2

 اجراي درست برنامه طراحي شده. 3

ارزيابي مناسب فرايند آموزش و ميزان دستيابي به اهداف . 4
 )9(آموزشي 

شايان ذكر اسـت كـه در مطالعـات مختلـف انجـام شـده در       . 5
هاي آموزشي عناصر مختلفي تحت  خصوص ارزيابي كارايي نظام

دادهـا مـورد ارزيـابي قـرار      دادها، فراينـدها و بـرون   عنوان درون
  شود. ها اشاره مي گرفته است كه در زير به آن

ارزيـــابي  ي ه) در مطالعـــ1383نـــژاد و همكـــارش ( حســـيني
ــاخص ــت     ش ــوزش رش ــي آم ــارايي درون ــاي ك ــكي،  هه ي پزش
هايي را كه براي كارايي دروني مورد ارزيابي قـرار دادنـد    شاخص

نـرخ مانـدگاري،   عبارت بود از نرخ ترك تحصيل، ميزان اتـالف،  
  )11( متوسط طول تحصيل و نرخ مردودي.

هـاي ارزيـابي    ) در تعيـين شـاخص  1386يوسفي و همكارانش (
هـاي علـوم پزشـكي كشـور بـر اسـاس شـرايط         دروني دانشـگاه 

 4هـا را در   فرهنگي، سياسي و اقتصـادي كشـور، ايـن شـاخص    
 اند: حيطه به شرح زير شناسايي نموده

  هيأت علمي: هاي حوزه اعضاي الف. شاخص
درصد اطالع اعضاي هيأت علمي از نحوه استخدام و ارتقاء . 1

 در دانشگاه علوم پزشكي

نسبت تعـداد اعضـاي هيـأت علمـي بـه تفكيـك (اسـتاديار،        . 2
 دانشيار، استاد، مربي) به كل اعضاي هيأت علمي

اعضـاي هيـأت علمـي بـه تفكيـك (اسـتاديار،        نسبت تعـداد . 3
 ه تعداد كل دانشجوياندانشيار، استاد، مربي) ب

نسبت تعـداد اعضـاي هيـأت علمـي بـه تفكيـك (اسـتاديار،        . 4
 دانشيار، استاد، مربي) به ميزان واحد درسي

ميانگين ساعات تدريس اعضـاي هيـأت علمـي در هفتـه بـه      . 5
 تفكيك (پايه و باليني)

نسبت اعضاي هيأت علمي مؤلف كتاب به كل اعضاي هيـأت  . 6
 پزشكيعلمي در دانشگاه علوم 

يافته توسـط اعضـاي هيـأت علمـي در      نسبت تحقيقات پايان. 7
 دانشگاه علوم پزشكي به كل اعضاي هيأت علمي

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي و خارجي توسـط  . 8
 اعضاي هيأت علمي در يك سال

نسبت اعضاي هيأت علمي مدعو به كل اعضاي هيأت علمـي  . 9
 دانشگاه علوم پزشكي

بودجه اختصاصي به اعضـاي هيـأت علمـي بـه كـل      نسبت . 10
 بودجه دانشگاه علوم پزشكي

مندي اعضاي هيأت علمي از نحوه ارزشـيابي   درصد رضايت. 11
 ساليانه در دانشگاه علوم پزشكي
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منـدي اعضـاي هيـأت علمـي از (نحـوه ارزشـيابي        درصد رضايت. 12
ه علـوم  رسـاني، فراينـدهاي تشـويقي و ...) در دانشـگا     ساليانه، اطـالع 

 پزشكي

ــا   . 13 ــار اعضــاي هيــأت علمــي ب درصــد ســاعات ارتبــاط و ك
 رساني در طول يك هفته هاي جهاني اطالع شبكه

متوسط سن اعضاي هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشـكي  . 14
 در هنگام ارتقاء

درصد اعضاي هيأت علمي كه زمين، مسكن يا وام مسـكن  . 15
مـي در دانشـگاه علـوم    اند به كل اعضاي هيأت عل دريافت نموده

 پزشكي

 متوسط حقوق اعضاي هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي. 16

 نسبت اعضاي هيأت علمي زن و مرد در دانشگاه علوم پزشكي. 17

ــايي   . 18 ــه مشــاوره و راهنم ــأت علمــي ك نســبت اعضــاي هي
دانشجويان را به عهده دارند به كل اعضاي هيأت علمـي در هـر   

 دانشكده
هاي مطالعاتي  كننده از فرصت ي هيأت علمي استفادهنسبت اعضا. 19

 نسبت به كل اعضاي هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي

كننـده در سـمينارهاي    نسبت اعضـاي هيـأت علمـي شـركت    . 20
 خارجي نسبت به كل اعضاي هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي

)12( 

  هاي حوزه آموزش: ب. شاخص
 دانشگاه علوم پزشكي اعتباراتل نسبت اعتبارات آموزش به ك. 1

هــاي مختلــف تحصــيلي در  ميــانگين ســني دانشــجويان رده. 2
 دانشگاه علوم پزشكي

ــال . 3 ــع س ــش نســبت جم ــاي دان ــي،  ه ــان (كارشناس آموختگ
آموختگـان   رشـد و دكتـري) بـه تعـداد كـل دانـش      كارشناسي ا

 (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) 

 دانشگاه علوم پزشكي ها در رشته تفكيك ميانگين مدت تحصيل به. 4

 هـا در  صورت كلي و بـه تفكيـك رشـته    نرخ افت تحصيلي به. 5
 دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه  ها در نرخ مردودي به صورت كلي و به تفكيك رشته. 6
 علوم پزشكي

هـا در    نرخ ترك تحصيلي به صورت كلي و به تفكيـك رشـته  . 7
 دانشگاه علوم پزشكي

هـا   وختگي به صورت كلي و به تفكيك رشـته آم ضريب دانش. 8
 در  دانشگاه علوم پزشكي

هـا در  دانشـگاه علـوم     نرخ استاد به دانشجو به تفكيك رشته. 9
 پزشكي

 ميانگين واحدهاي درسي ارائه شده هر ترم دانشگاه علوم پزشكي. 10

 ميانگين معدل ساالنه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي. 11

(مهمـان، انتقـالي و جابجـايي) بـه كـل       اننسبت دانشجوي. 12
 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

(مشروط، انصـرافي و اخراجـي) بـه كـل      نسبت دانشجويان. 13
 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

اي بـه كـل دانشـجويان دانشـگاه      نسبت دانشجويان سهميه. 14
 علوم پزشكي

يان نسبت دانشجويان(بومي و غير بـومي) بـه كـل دانشـجو    . 15
 دانشگاه علوم پزشكي

ــه كــل دانشــجويان  . 16 نســبت دانشــجويان(روزانه و شــبانه) ب
 دانشگاه علوم پزشكي

بــه بــاال) بــه كــل  18نســبت دانشــجويان ممتــاز (معــدل . 17
 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

نسبت دانشجويان متأهل به كل دانشجويان دانشـگاه علـوم   . 18
 پزشكي

و پسر) به كل دانشجويان به (دختر  نسبت دانشجويان. 19
 تفكيك (دانشكده، دانشگاه) در دانشگاه علوم پزشكي

انــد بــه كــل  نســبت دانشــجوياني كــه تكــرار واحــد داشــته. 20
 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

متوسط ساعات تدريس (دروس نظري و عملي) به تفكيـك  . 21
 مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي

تخصصي كتابخانه بـه كـل كتـب در دانشـگاه     نسبت كتب . 22
 علوم پزشكي

نسبت مجالت تخصصي كتابخانه به كل مجالت در دانشگاه . 23
 علوم پزشكي

اند  آموختگاني كه در مقاطع باالتر پذيرفته شده نسبت دانش. 24
  آموختگان در دانشگاه علوم پزشكي به كل دانش
  هاي حوزه پژوهش: ج. شاخص

ص يافتـه بـه پـژوهش بـه كـل بودجـه       بودجه ريالي اختصـا . 1
 دانشگاه علوم پزشكي در هر دانشكده

بودجه ريالي اختصـاص يافتـه بـراي دانشـجويان تحصـيالت      . 2
 تكميلي به كل بودجه پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي 

نسبت اعتبارات پژوهشـي بـه كـل اعتبـارات دانشـگاه علـوم       . 3
 پزشكي 
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ر كتـب و مجـالت   درصد بودجـه اختصـاص يافتـه بـه انتشـا     . 4
 تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي 

هـاي مطالعـاتي و    درصد بودجه اختصاص يافته براي فرصـت . 5
 سفرهاي علمي خارجي در دانشگاه علوم پزشكي

يافته در دانشگاه علـوم   هاي تحقيقاتي پايان نسبت تعداد طرح. 6
 پزشكي به كل تحقيقات آموزش عالي

ه يـا دانشـكده در دانشـگاه    تعداد محققين به تفكيك دانشگا. 7
 علوم پزشكي

دام در دانشـگاه علـوم   قـ هاي پژوهشي در دسـت ا  تعداد طرح. 8
 پزشكي در يك سال

نسبت تعداد كاركنان پژوهشي به كـل كاركنـان در دانشـگاه    . 9
 علوم پزشكي

هـاي علمـي،    نسبت بودجـه اختصـاص يافتـه بـه همـايش     . 10
 گاه علوم پزشكيها به كل بودجه در دانش سمينارها يا كنگره

هاي علمي چاپ شده بـه كـل اعضـاي هيـأت      نسبت كتاب. 11
 علمي در دانشگاه علوم پزشكي

هـاي علمـي چـاپ شـده در يـك سـال در        تعداد كل كتاب. 12
 دانشگاه علوم پزشكي

چـاپ شـده   هاي  هاي فروش رفته به كل كتاب نسبت كتاب. 13
 در دانشگاه علوم پزشكي

شـده داخلـي و خـارجي در يـك     تعداد مقاالت علمي چاپ . 14
 سال در دانشگاه علوم پزشكي

هـا در يـك سـال در     ها، سـمينارها و كنگـره   تعداد همايش. 15
 دانشگاه علوم پزشكي

هـاي اطالعـاتي توسـط     ميانگين سـاعات اسـتفاده از بانـك   . 16
دانشجويان، اعضاي هيأت علمـي و كاركنـان در دانشـگاه علـوم     

 پزشكي در هفته

ــايت . 17 ــد رض ــه   درص ــدمات كتابخان ــراد از خ ــدي اف اي و  من
 رساني در دانشگاه علوم پزشكي اطالع

  هاي حوزه آموزش باليني د. شاخص
هاي بيمارستاني بـه تفكيـك تعـداد دانشـجويان      نسبت تخت. 1

باليني (پزشـكي، پرسـتاري، مامـايي و ...) در     هاي مختلف رشته
 دانشگاه علوم پزشكي

براي آموزش باليني به كل  درصد بودجه هزينه شده دانشگاه. 2
 بودجه در دانشگاه علوم پزشكي

نسبت تعداد بيماران به تعداد دانشجويان باليني در دانشـگاه  . 3
 علوم پزشكي

دهنده باليني تمام وقت به ازاي هر  نسبت حداقل فرد آموزش. 4
 نفر دانشجوي باليني در دانشگاه علوم پزشكي 10

ت علمي و غير هيأت علمي) نسبت تعداد مربيان باليني (هيأ. 5
دهنده باليني بـه تعـداد دانشـجويان در دانشـگاه علـوم       آموزش
 پزشكي

نســبت مســاحت ســالن هــاي مطالعــه شــبانه روزي در      . 6
هاي آموزشي به كل مساحت بيمارستان در دانشـگاه   بيمارستان

 علوم پزشكي

هـاي   حت پـاويون بـه كـل مسـاحت بيمارسـتان     نسبت مسـا . 7
 ه علوم پزشكيآموزشي در دانشگا

ــداد   . 8 ــه تع ــاي بيمارســتاني ب ــه ه ــداران كتابخان نســبت كتاب
 دانشجويان مراجعه كننده در هر بيمارستان آموزشي

تعداد كامپيوترهاي قابل استفاده براي دانشگاه علوم پزشـكي  . 9
 ها در بيمارستان ها و درمانگاه

نسبت پزشكان شاغل به تفكيك هيأت علمي و غير هيـأت  . 10
هاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشـكي بـه    بيمارستان علمي در

 هاي آموزشي تعداد تخت

نسبت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي بـه تعـداد   . 11
 هاي آموزشي تخت

هـاي آموزشـي دانشـگاه علـوم      نسبت مساحت دفـاتر گـروه  . 12
 ها پزشكي به كل مساحت بيمارستان

ش به مسـاحت  هاي مجهز براي آموز نسبت مساحت كالس. 13
 هاي دانشگاه علوم پزشكي بيمارستان

هــاي  ســن اعضــاي هيــأت علمــي در بيمارســتانمتوســط . 14
  آموزشي دانشگاه علوم پزشكي

هــاي  يــان و اعضــاي هيــأت علمــي بيمارســتاننســبت مرب. 15
آموزشي دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك (زن، مـرد) بـه تعـداد    

  .دانشجويان باليني به تفكيك (دختر و پسر)
 

  گيري نتيجه
ها از اهميـت بسـيار    ارزشيابي آموزشي در سازمان امروزه فرايند

زيادي برخوردار است كه با هدف پيشگيري از اتـالف منـابع در   
گيرد. در ارزشيابي آموزشي مـوارد   هاي آموزشي صورت مي نظام

مختلفي چون كيفيت، كارايي و اثربخشـي ممكـن اسـت مـورد     
هايي با يكديگر  ور ممكن است تفاوتتوجه قرار گيرد. موارد مذك

داشته باشند اما آنچه مسلم است اين كه عواملي كه در ارزيـابي  
تـوان   گيرد عوامل مشابهي است كه مي ها مورد توجه قرار مي آن
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دادهـا و نتـايج    دادها، فرايندها، برون ها را تحت عناوين درون آن
نـده  بنـدي نمـود كـه دربرگير    هـاي آموزشـي دسـته    نهايي نظام

هـا،   مشخصات سيستم آموزشي اعم از اهداف و انواع امكانات آن
ــدهاي    ــدگان، فراين ــات يادگيرن ــين، مشخص ــات مدرس مشخص

يـادگيري، انتظـارات جامعـه و مـوارد بسـياري ديگـر        -ياددهي
هاي و رويكردهاي مختلفـي   باشد. شايان ذكر است كه روش مي

ختلفـي را  براي ارزشيابي آموزشي وجود دارند كه خود عوامـل م 
  بر همين اساس مي توان  .دهند در ارزشيابي مورد توجه قرار مي

آموزشـي، اهـداف ارزشـيابي،     نتيجه كه بر اساس اهـداف نظـام  
دادها  دادها، فرايندها، برون هاي ارزشيابي و تعاريف درونرويكرد

گذار بر كارايي و اثربخشي عوامـل بسـيار   و پيامدها، عوامل تأثير
  باشند. متعددي مي

  
  تشكر و قدرداني

وسيله از تمامي عزيزاني كه در انجام اين مطالعه با  بدين
محققين همكاري الزم را نمودند كمال تشكر و قدرداني 

 گردد. مي
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Evaluation, Efficacy and Effectiveness of Educational Systems  
Gudarzi.FAshktorab.T     

 
 Abstract  

  
Educational systems of countries are essential possessions of them in exposing with future potential 
challenges and they are wealth implement for reach to nations’ goals. So, evaluation of educational 
systems is very important to assure about sufficiency of efficacy and effectiveness of them. In this 
article, factors that have effect on efficacy and effectiveness of educational systems will be 
described. 
In educational system evaluation, efficacy and effectiveness is considered for assessing quality of 
these systems. The quality of educational systems is conformity of present situation of elements 
with standards or aims.  Elements of educational systems include inputs, processes, products, 
outputs and outcomes that are evaluated in assessing efficacy and effectiveness. In educational 
systems, the most important inputs are attributes of instructors, learners and systems. The most 
important process is teaching-learning process and the most important products are the results of the 
mid-term exams and improvement situation of learner to upper levels. The number of graduates and 
quality of their services are output and the effects of graduates on different aspect of citizenship 
situation such as social, economical and cultural dimensions are outputs of educational systems. 
Evaluation of mentioned factors can be done internal, by the member of system, or external, by the 
external institutions. Educational evaluation is done by different approaches. The effective factors 
on evaluation of educational systems are inputs, processes, outputs, aims and objectives, evaluator 
and evaluation approaches.  
  
Keywords: Educational Evaluation, Educational Efficacy, Educational Effectiveness, Educational 
Systems, Educational Programs  
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