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 چکیده 

ترین ارکان پیشرفت و توسعه هر کشور سیستم آموزش پرورش آن کشور است.هر کشوری که یکی از مهمترین و اثر بخش

  کارآمد واقع آموزش و پرورش    در   .به دور است  قب ماندگی آموزشیسیستم آموزش پرورش پویا و فعالی داشته باشد از ع 

را در خود جمع کرده   سیستمی اثر بخشی  را  ؛ بشرطی که ویژگیاست  است که کارایی و  پرورش کارآمد  های آموزش و 

موارد اشاره  توان به این  میکارآمد  از ارکان آموزش و پرورش   .شناسایی کنیم و در جهت توسعه و پیشرفت آن تالش کنیم

سومین رکن    سازماندهی کارهاست. کارآمد  دومین رکن از ارکان آموزش و پرورش  .  باشد  ریزی می هلین رکن برناموا  کرد:

است زمان  آینده .  مدیریت  مهم؛  رکنِ  استچهارمین  نهایت همه  نگری  در  و  و  بیشتر  ترقی  و  پیشرفت  اگر هدف  اینها  ی 

بنابراین در نتیجه   .ی کار خود قرار خواهند دادر لوحهن را در هر مرحله سالش کردباشد سخت کار کردن و تکارآمدی  

کارآمد  افتد که سازمان  آموزان زمانی اتفاق میمان و حداکثر رضایت و قبولی دانشنهایی؛حداکثر رضایت برای کارکنان ساز

 . و موثر عمل کرده باشد

 

 تعلیم تربیت  سیستم، پیشرفت، توسعه،  ،کارآمد آموزش پرورش،های کلیدی:  واژه
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  مقدمه

دگرگونی  دنبال  به  امروزی  روزگار  در  پرورش  و  آمدهآموزش  پدید  جهان  در  که  به  هایی  یافته،  زیادی  و  عمده  تغییرات   ،

و   ترین عوامل توسعه و پیشرفت هر کشور است.امروزه آموزش و پرورش یکی از مهمدر دنیای    .است  طوری کارآمدتر شده

نظام آموهای دنیا میکشوری  همه را  کوشند  از آدرحقیقت نظام  .  کنندکارآمد  زشی خود  آینده است و  موزشی کلید فتح 

ما   . نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سازد های فردا را تربیت کند و دیرباز انتظار از این نظام آن بوده که انسان

  مد پی ببریم؛ آهدف غایی آموزش وپرورش کار  ای و پژوهش در کتاب و مقاالت بهکوشیم به روش کتابخانهدر این مقاله می

از این مقاله رسیدن به معنای واقعی   خواهیم به این مفهوم برسیم که درواقع  می.  آموزش و پرورش استکارآمدی  هدف 

یر تبدیل شوند، و در راستای بودن یعنی پرورش دانش آموزانی که در آینده به شــهروندانی فعال و مســئولیت پذکارآمد  

هدف از پژوهش حاضر در واقع    .أثیرگــذار در پیرامون خود و حتی فراتر از آن باشند سازگار، مستقل، مولد، کارآمد، تآن  

ت به  بردن  که  أ پی  است  داردکارآمد  ثیری  جامعه  پیشرفت  بر  نظام  که    .بودن  فهمید  باید  حقیقت  در  کارآمدی  اما 

کند  هایی می ارآمد شدن چه تالشای کهدف آن چیست؟و بر  هایی دارد؟وظیفه وآمد چه ویژگییست؟آموزش پرورش کارچ

معیارو هم چه  که  کرد  تحقیق  باید  برای سنجش  چنین  هایی  مالک  و  کارآمدی  کارآمدی  ها  بر  عاملی  چه  دارد؟و  وجود 

  آموزش و پرورش موثر است؟

توجه به نتایج به دست آمده؛  های آموزش و پرورش کارآمد با  ویژگی های فوق  شود با بررسی سوالن مقاله سعی مییدر ا

خواهیم با پژوهش و تحقیق به نقشی که مدیران و مسئوالن در کارایی نظام آموزشی دارند برسیم. در ادامه می  .رائه شودا

باشد که موفق  می   ، التحصیالنیموثر باشد نتیجه فارغ  ، ها و استعدادهاباشد و در کشف خالقیتکارآمد  چرا که اگر این نظام؛  

و فرایند تعلیم و تربیت،  لوب، و مثبت آموزشی را مهیا سازد  های مدیران و معلمان بتواند شرایط مطاگر تالش  .د بودخواهن

 .ی اینها مطلوب خواهد بودا کارآمد و اثر بخش در نهایت همهآموزش و پرورش م به موثرترین شکل ممکن انجام شود؛

 

 کارآمدی 

ی هم تقریبا هم معنی هستند، اما همهی کارآیی و کارآمدی  کلمه  .و ماهر استکاری  خبره،  فعال،  کارآمد به معنای باتدبیر،

در واقع زمانی    .صاحب نظران تعریف واحد و مشخصی در مورد کارآمدی و کارایی ندادند و در این مورد اتفاق نظر ندارند

هرچقدر ما بتوانیم    .حداقل منابع به اتمام رساند  ه کارها را اصولی و با برنامه و با استفاده ازتوان به کارآیی دست یافت کمی

داریم بیشتری  دهیم،کارآیی  انجام  کمتری  منابع  گیری  کار  به  با  را  کار  مصرف    .یک  در  باید  کارآیی  افزایش  برای  یعنی 

کنیم جویی  داریم صرفه  اختیار  در  که  داشتن  راب  .منابعی  فعالیتی  تمام  باید  برنامهکارآیی  با  دقت  ها  و  باال  ی مشخص 

مان  برای ایجاد کارآمدی در ساز.  توان فعالیت های سازمان آموزش و پرورش را بهبود بخشیددی میبا کارآم  .ردصورت بگی

م برای ایجاد کارآمدی  های مه کار تیمی یکی از مولفه  .قدم برداشته شود   ی از قبل تعیین شده،باید گام به گام و با برنامه

است سازمان  تیمی در  .در  صمیمیت،   اعتبار،  برابری،  قابلیت،   ارتباطات،  حمایت،  مشارکت،   فعالیت  و  مسئولیت  احساس 

تر سریع  همچنین کار اگر تیمی و با همکاری درست تیم انجام گیرد،   .کندی به کارآمد شدن تیم و سازمان می کمک زیاد

 . توان به هدف رسیدمی

به این صورت    .ی منابع را ارزیابی کردوان با کارآیی هزینهتشود که میسیدن به هدف منابع مختلفی صرف میفرایند ردر   

ی منابع برای رسیدن به هدف از اگر هزینه   .دهدبه هدف کارآیی سازمان را نشان میکه منابع استفاده شده در رسیدن  
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باشد، موثرتر  خروجی کار کمتر  و  بیشتر  اگر هزینه   کارآیی  و  از  است  به هدف  فرایند رسیدن  در  منابع  و  ی  کار  خروجی 

   .رآیی کمتر استارزش هدف بیشتر باشد کا

ترین عوامل پیشرفت هر  دانیم یکی از مهمطور که می همان   :پردازیمدر ادامه به هدف و ویژگی نظام آموزشی کارآمد می

پرورش آن جامعه است پیشرفته  واقع جامعه  در  .جامعه، آموزش و  پیشرفته است که سیستم آموزشی  ه  و مدرن داشت ای 

ترین  یکی از عمده. ای دچار سرازیری و رکود است که دارای نظام آموزشی عقب مانده و راکد باشدعکس جامعهباشد و بر

معلمان به طور دقیق  ی لین مرحله باید استخدام و مصاحبهدر او  باشد؛ی مدارس؛ نیروی انسانی کارآمد میدر کارآمد   عامل

ای که تخصص دارد مشغول رشته  ی خود تخصص دارد و در هماند معلم در رشتهی کارآم؛ زیرا در یک مدرسهانجام شود

رسانی اطالعات خود هستند و از فنون تازه و بروز در امر بخش معلمان دائما در حال به روزدر مدارس اثر    شود.به کار می

 . کنندمیتدریس و یاددهی استفاده  

 

 ویژگی مدارس کارآمد 

مدرسه یک  کارهمچنین  فضاآمد  ی  است.  آموزشی  مناسب  فضای  استانداردهداری  طبق  باید  متناسب  آموزشی  ای  های 

، فضاهای ورزشی )سالن ورزشی مناسب(تعیین شده باشند. چیدمان کالس ، از جمله  ، محیطها    . ی این موارد استباز 

های به روز فاده از تکنولوژیا است؛ زیر، کمک آموزشی و ...باشددارای امکانات تکنولوژی، آزمایشگاهی آمد باید  ی کارمدرسه

اتفاق نظر  .برای مدارس در آسان کردن یادگیری و بروز کردن استعدادها نقش اساسی را دارد بر آن  دارند،    آنچه همگی 

ی حل کردن مسائل و الزم است به جاکارآمد  موفق و  ی تعلیم و تربیت است، در یک نظام  حضور مخاطب اصلی در صحنه

نیاز دانش را به حل این مسائل و کنجکاوی سوق دهیم  وز؛مآرفع  اموز  دانش آموز   اگر در سیستم آموزشی،  .ذهن دانش 

ود؛در  محوری؛ معنای درست و جایگاه خود را پیدا کند و تعلیم و تربیت با ایجاد رابطه عاطفی بین معلم و فراگیر برقرار ش

ما باید همواره به این نکته توجه کنیم که تربیت آن    .آن زمان تالش و کوشش برای رسیدن به هدف نتیجه خواهد داد 

بلکه آن چیزی است که به طور غیر رسمی دانش آموزان    دهیم؛آموزان آموزش مییزی نیست که به طور رسمی به دانشچ

 . را تحت تاثیر قرار میدهد 

کارآمد  ها نمیتوان در  ها و فرمول عملا با دادن دستورالاین فرایند؛ تعامل درست بین فراگیر و معلم است زیرراه رسیدن به   

نتیجهساختن   آموزشی  یادگیری دانش .ای گرفتنظام  فعالیت  در  تا  همچنین  انجام کار گروهی دعوت کنیم  به  را  آموزان 

ب تا  با همکاری در جامعه کوچک آشنا شوند  بزرگتر فعالیت درست و  دانش آموزان  بتوانند در جامعه  داشته کارآمد  عدها 

زی است که همه را هدف  باشند.  این  موثر  آموزشی  ونظام  آگاه  به شهروندانی  تبدیل شدن  برای  را  آموزان خود  دانش     ی 

 . ی جامعه در حال تغییر و پیشرفت آماده کنداداره

 

 آمدی آموزش و پرورش کاروظیفه

نیز    ی کامل استعدادها و در جهت توسعه  توان بخشیدن به تمام افراد جامعه؛کارآمد  موزش پرورش  آواقع وظیفه اصلی    در

دستیابی به    پرورش ارجحیت دارد و  اهداف دیگر آموزش و   این وظیفه بر سایر  های خالق خویش است. وشناخت توانمدی

  بهره گیری  .شودعادالنه تر وبهتر؛ برای زیستن ضروری محسوب میطوالنی است ؛و برای جستجوی جهانی    این دشوار و
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صحیحوالگو روش   گیری  دور  اصالحی،ی  هااز  و  به  افراط  هرگونه  و  از  می  تفریط  کورکورانه  تتقلید  مثبتیأ تواند  بر     ثیر 

 .سیستم اموزشی کشور ایجاد کند

 

  کارآمدموزش پرورش  آ وظایف  

 . موزش موثرآصرف منابع مالی برای تولید مواد    گذاری وکیفیت اموزش پرورش و سرمایهن به داداهمیت توجه و. 1

که اگر یک   موزش جدید دارد؛ چراآاری اجرایی یک برنامه موثر وقوی نیاز به یکسری اطالعات  ت و امور اداصالح مدیری.  2

ی زمینه سازمانی که در آن آموزشی به واسطه   کیفیت و  ن بر آثار  آ  اجرا گردد و  موزشی به خوبی طراحی وآنظام اطالعاتی  

 .ریزی هدفمند دارددر مسائل آموزشی نیاز به برنامه تعیین خواهد شد. بازنگری  کندعمل می 

نیم نگاهی به نسل جدید    ریزی کند وهای بعدی برنامهباید برای نسلکارآمد پرورش   شناسی آموزش ونگری وآیندهآینده. 3

 .داشته باشد

-ادگیری به کار گیری شیوهزیستن ی  تاکید به چهار رکن اساسی یادگیری، یادگیری برای زیستن، دانستن انجام دادن و.  4

 .احترام به محیط زیست است  هایی مانند صلح، وآموزش ارزشثیر به أ تجربی، ت های فعال مشارکتی و 

 

 آموزش وپرورش کار آموز در سایر کشورها 

ها بدست آمده نشان داده شد  و طبق تجربه  پرورش آن جامعه است  ارکان پیشرفت هر جامعه آموزش وترین  یکی از مهم

در این   .ثیر گذاراستأ کشور در طول حیات تاریخی آن ت   در سیر رشد یا انحطاط هر  وضعیت آموزش و پرورش هر کشورکه 

موثر است. البته استفاده از تجارب مفید دیگران    و اند مفید  عملی کشورها که کارآموزی داشته  راستا مطالعه تجارب علمی و 

  سیر پیشرفت تحوالت کشورهای پیشرفته  با نگاهی گذرا به ا فراموش نشود.هفرهنگ ها و اندیشهزمانی موثر خواهد بود که 

درمی گونه  یابیم؛علمی  برنامه  این  با  نگری  آینده  با  وکشورها  فراوان  سرمایه  ریزی  آموزش  گذاری  در  تحوالتی  توانستند 

   .وپرورش خود ایجاد کنند

و استفاده     اتکایی  جویی و خودصرفه  ؛ کوشیسختبوده  پرورش بسیار موفق    آموزش وژاپن از جمله کشورها است که در

ژاپنی مثبت  ویژگی  از  وقت  از  میصحیح  محسوب  ژاپنیها  میشود  بها  بسیار  گروهی  کار  به  میها  و  گفت  دهند  از  توان 

این    مامیژاپن در روحیه کار گروهی است. مردم ژاپن دارای وجدان کاری بسیار باال هستند و ت  عوامل بسیار موثر پیشرفت

آموزش و  تعلیمات  مدیون  را  گرفته  روحیات  انجام  میهای  ژاپن  بخش  اثر  آموزشی  سیستم  با  در  دنیا  کشورهای  و  باشد 

 .وانستند بر کار آمدی آموزش پرورش خود بیفزاینداستفاده از تجربیات ژاپن و دیگر کشورها ت

 

 های کارایی و کارآمدی آموزش و پرورشمالک و شاخص

توان گفت این مجموعه از کارآیی و اثربخشی تشکیل شده  ی کلی در نظر بگیریم در واقع میی را یک مجموعهاگر کارآمد

به جا انجام دادن است و    .است برای رسیدن به هدف و  کارآیی همان خوب و درست و  اثربخشی یعنی کار خوب کردن 

البته هر سازمانی از    .در اداره و مدیریت سازمان دارند  ها و مدیرانمانکه ساز  ی قابلیتی استکارآمدی نشان دهنده  .نتیجه

از ناکارآمدی  ی در عرصه وظایف و اهداف با درجهجمله سازمان آموزش و پرورش ممکن است در موقعیت های  مواجه ای 

بیای  بیرون  عملی  و  نظری  راهکارهای  از  استفاده  با  موقتی  چالش  این  از  بتواند  که  است  موفق  سازمانی  اما  زیرا   ؛ دشوند؛ 
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های  های مختلف و حتی بخش مالک کارآمدی در سازما  .مخرب در مسیر رسیدت به اهداف است  ناکارآمدی چالش بسیار

میزان   .متفاوت استباتوجه به هدف    مختلف یک سازمان،  به  پرورش  اما به طور کلی مالک کارآمدی سازمان آموزش و 

امکامات    زمان پاسخ به کار،   خروجی کار،   زمان صرف شده،   داف،چگونگی رسیدن به این اه  رسیدن به اهداف مشخص شده، 

-مدی محسوب میهمگی مالک سنجش کارآای که برای این هدف صرف شده  یزات استفاده شده و همچنین هزینهو تجه

-م میی کارآمدی انجاباتوجه به شرایط باال محاسبه  .در شرایط مختلف مالک سنجش کارآمدی هم متفاوت است  .شوند

شاخصه  .شود از  برنامهیکی  کارآمدی  مهم  کارهاستهای  انجام  برای  برنامه  .ریزی  تقریبا    ،ریزیبدون  هدف  به  رسیدن 

  .ممکن استغیر

ک مواردی  از  ما کمک می  ه دریکی دیگر  به  بیشتر  قد  کند، کارآمدی  با سازماندهی  کارهاست  برای سازماندهی  بزرگ  می 

ارتباطات بسیار مهم است چرا که در سازمان مواقعی برای داشتن کا  .داریمرسیدن به هدف برمی رآمدی بیشتر در کارها 

های  یکی دیگر از ویژگی   .را پیش ببریم  هابرقرار کنیم و با کمک همدیگر کاروجود دارد که باید با دیگران ارتباط درست  

-آینده  .ای نخواهد داشتی نتیجهناکارآمدخیر انداختن کارها جز أ کردن وقت و به تتلف .مهم کارآمدی مدیریت زمان است

از رکن بسیار مهم  نگری یکی  انجامهای  اهداف بدون در نظر گرفتن  کارآمدی سازمان است چرا که  و تعیین  دادن کارها 

نیست عقالنی  کار  آینده  است  .اتفاقات  موثر  بسیار  سازمان  کارآمدی  در  نوین  ارتباطات  و  تکنولوژی  از  استفاده   .امروزه 

در هر   .ها و موانع رسیدن به هدف را هموار کنددهد تا بتواند چالشوشی را در اختیار سازمان قرار میر و رتکنولوژی ابزا 

از مسیر رسیدن به هدف تامرحله پایه  کید ای  بیشتر   .ی پیشرفت باشدافراد و سازمان باید بر  اگر هدف پیشرفت و ترقی 

جذب منابع مالی و انسانی و    .ی کار خود قرار خواهند دادوحهحله سرلسخت کار کردن و تالش کردن را در هر مر  باشد، 

است موثر  اهداف در کارآمد شدن سازمان  به  برای رسیدن  الزم  امکانات  برای کارکنان  حداکثر    .همچنین  رضایت شغلی 

دانشساز قبولی  و  رضایت  حداکثر  و  میمان  اتفاق  زمانی  باآموزان  کرده  عمل  موثر  و  کارآمد  سازمان  که    .شدافتد 

از برنامهسازی معلمان و مدیران و کارتوانمند باید  ی اساسی سازمان آموزش و پرورش باشد که این  کنان سازمان همگی 

ب مهم  بسیار  مزیت  استتوانمندی  سازمان  همچنین    .رای  مدارس  برای  توانمند  و  الیق  مدیرانی  وضعیت انتخاب  بهبود 

 .ارآمدی سازمان آموزش و پرورش استی ک هندههای مختلف؛ نشان دمعلمان از طریق دوره

 

  گیرینتیجه

   ترین وظایف واست و یکی مهم   جامعه و کشور سازمان و تشکیالت هر  ترین، نظام آموزش و پرورش مهمترین و اثر بخش

کارآمد پرورش  و  آموزش  دانشفراهم  رسالت  بالقوه  استعدادهای  بروز  و  زمینه شکوفایی  نقش آوردن  است. مدیران  آموزان 

نظام این  نتایج  باشد،  کارا  پرورش  و  آموزش  اگر  دارند.  آموزشی  نظام  کارایی،  در  فارغ دانش   اساسی  و  التحصیالن  آموزان 

صاحب   که  . باشند می نظر  و  موضوع  پیشینه  به  نگاهی  با  بود.  خواهند  کلمه کارا  شد  مالحظه  کارایی،  بحث  در  نظران 

باشد و  یی بیشتر به استفاده بهینه از منابع در راستای رسیدن به اهداف میکارآمدی مترادف کارایی آمده و کارآمدی و کارا

ت رسیدن، به اهداف بهره ببرد. سازمان آموزشی به منظور کار سازمانی کارآمد است که از منابع )انسانی و مادی( در جه

در جهت رسیدن به اهداف  تفاده کند.به نحو مطلوب اس  ریزیها و منابع با برنامههای آموزشی، باید از فرصت  کردن فعالیت

اگر تالش پرورش، مهای مدیرانتالش کند.  بتواند چنان شرایط مطلوب  علمان و مربیان در آموزش و  را فراهم  ،  آموزشی 
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یادگیری به موثرترین وجه ممکن انجام شود، آموزش و پرورش ما کارآمد و اثر بخش و در نهایت    نماید که فرایند یاددهی، 

 .واهند بودور خبهره
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 و مدیریت در آموزش پرورش از احمد صافی   . سازمان3

  . نقش معلمان کارآمد در زمینه4

 . آموزش تربیت از حمید رضا قبادی5
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Abstract 

One of the most important and influential pillars of the development of each country is its education system. In 

fact, efficient education is a system that has accumulated efficiency and effectiveness, so that we identify the 

characteristics of efficient education and strive for its development. One of the pillars of efficient education is: 

the first pillar of planning. The second pillar of efficient education is the organization of tasks. The third pillar is 

time management. The fourth important pillar is foresight, and ultimately all of these will put hard work and 

effort at every stage of their work if the goal is more progress and progress. Therefore, in the end, maximum 

satisfaction for the employees of the organization and the maximum satisfaction and acceptance of students 

occurs when the organization has acted efficiently and effectively. 
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