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 تعریف بهره وری در آموزش و پرورش:

بهره وری در آموزش و پرورش تمرکز بر » برخی بهره وری در آموزش و پرورش را اینگونه تعریف کرده اند:

 سازمان استفاده بهره وری در آموزش و پرورش :عبارت است از ارتباط میان نحوه » «یادگیرنده و بهبود یادگیری است.

های مطلوب همراه با در نظر گرفتن ستاده  به آموزشی فرآیندی طی آن  تبدیل و دارد اختیار در که منابعی از آموزشی

 .«کیفیت زندگی کاری کلیه ی کارکنان آن 

( بهره وری آموزشی را ارتباط بین دروندادها ) هزینه های مصرف شده در آموزش ( و بروندادها  1995کالن ) » 

از دیدگاه او مسأله اصلی در بهره شده برای آموزش و پرورش( می داند . )پیشرفت تحصیلی یا سایر اهداف تعریف 

وری آموزش و پرورش، اثربخشی هزینه و چگونگی استفاده از منابع موجود برای افزایش پيشرفت دانش آموزان 

 ریضرو و برای حصول به این نتیجه مهم باید برنامه ریزی آموزشی و مسائل مالی را در بهره وری موثر است.

در آموزش و پرورش بهره وری ارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با منابع موجود تعریف می » «دانست.

نکته مشترک تمامی این تعاریف محوریت دانش آموزان و افزایش توانمندیهای آنان، همچنين استفاده بهينه  «شود.

  قای بهره وری است.های مربوط به ارتاز منابع موجود و کاهش هرینه ها در فعاليت

 : مدرسه در وری بهره های-فرض پیش 

رکنان کا ، مسئولین ویژه به جامعه افراد تمامی  بی شک ارتقای بهره وری در مدرسه نیازمند مشارکت همه جانبه

 جادای  وری در مدرسه مستلزمآموزشی ، دانش آموزان و اولیای آنها است. اما ایجاد مدرسه بهره ور یا ارتقای بهره 

 :شود می اشاره آنها مهمترین به که است ای اولیه فرضهای پیش و قواعد اصول،

 محور – آموز دانش گیری جهت - 1

 بهبود فرایندها و عملکردها از طریق شناخت وضع موجود سمت به گیری جهت- 2

ب می شود آنها تمامی بیشتر : داشتن انتظارات باال از دانش آموزان و کارکنان موج موفقیت سمت به گیری جهت- 3

 سعی و تالش خود را بکارگیرند.

 ترویج همچنین و همفکری و مشارکت برای مناسب جو و فضا ایجاد:  همکاری و مشارکت گروهی، کار روحیه – 4

  گروهی کار اشاعه و



 گزیده علمی 

پرورشوبهره وری در آموزش ت وارتقای کیفی   

 

 

 ای معلمین حرفه و تخصصی وری بهره – 5

 

 ضرورت و اهمیت بهره وری در آموزش و پرورش:

مالی از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های آموزشی دنیا ، به خصوص نظام آموزشی کشور  منابع انسانی و

 ماست.

تری هستند و منابعی که در اختیار ز آنجایی که امروزه دانش آموزان عالوه بر مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ا

وری در آموزش و پرورش بایستی از طریق  بهرهگیرد، محدود است در نتیجه ارتقای آموزش و پرورش قرار می

ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. اگر آموزش و پرورش ، تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه بوجود 

تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادهای اجتماعی، پیشرفت های قابل مالحظه ای در آورد، بدون شک می

 وری بوجود آورد. نرخ رشد بهره

توانند فرد مفیدی در جامعه به شمار آیند. آورند، میافزون بر این، افرادی که دانش و مهارت مفیدی به دست می 

 بخشد.وری سرعت میهای مادی و انسانی بر رشد و ارتقای بهره آموزش و پرورش با تقویت و تحکیم سرمایه

 :از اندعبارت وریبهره مختلف سطوح

 تجاری، هایرشته سطح •سازمانی سطح •کاری گروه سطح •آموزشی گروه سطح •فردی سطح •

 جهانی سطح •کشوری و ملی سطح •اقتصادی هایبخش سطح •کشاورزی و صنعتی خدماتی،

 اصول کلی برای بهبود بهره وری

 صرفه جویی ارتباطات    تجزیه و تحلیل مشارکت  هماهنگی   کنترل

 :ور بهره مدارس های ویژگی

  بیشتر و بهتر یادگیری به آموزاندانش اطمینان و اعتقاد مندی، / عالقه منابع از استفاده در هوشمند کارآفرین، 

  مطلوب و مناسب رفتارهای برای روشنی روندهای و قوانین منظم/ وضع و امن محیطی

 آموزشی روزافزون/ رهبری های موفقیت برای باال انتظارات

 دقیق و روشن دافاه و رسالت انداز، چشم
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 تکالیف انجام برای آموزان دانش زمان و یادگیری فرصت

 آموزان دانش پیشرفت مستمر پایش

 مدرسه – خانه روابط

  مختلف گروههای در آموزان دانش و کارکنان تمامی مشارکت و همکاری

 :دیگر عبارت به مشارکتی، فرهنگ وجود 

 .دارد وجود رسهمد اعضای بین در آمیزی احترام و سالم نگرشی -

 .شودمی حمایت پژوهش اساس بر مشترك و آگاهانه هایتصمیم اتخاذ از -

 ارتقاء منظور به دارند تمایل که والدینی ویژه به مدرسه، کارکنان و اولیاء آموزان،دانش موثرتر چه هر ارتباط برای -

 گرفته صورت دقیق ریزی برنامه باشند، داشته فعال مشارکت مدرسه هایبرنامه در فرزندانشان یادگیری و آموزش

 .است

 ای ویژه اهمیت از اهداف، این تحقق در آنها مشارکت چگونگی و مدرسه اهداف زمینه در بویژه ، والدین آموزش -

 .است برخوردار

 .شودمی گذاری سرمایه گوناگون اقدامات و ها فعالیت در آموزاندانش پیشرفت برای -

 :گرددمی فراهم زیر امور طریق از آموزاندانش تمامی رایب مناسبی آموزشی فرصتهای

 تربیت ریاضیات، و علوم نوشتن، و خواندن جمله از پایه مهارتهای از حمایت در متعادل درسی برنامه یک تدوین -

 .فناوری و هنر ، بدنی

 .آینده در رپذی مسئولیت و اثربخش کوش، سخت افرادی به شدن تبدیل برای آموزان دانش نمودن مهیا -

 همکاری، مطلوب، اجتماعی روابط برقراری یادگیری، در مشارکت جمله از مداوم، طور یادگیری به مهارتهای توسعه -

 .منطقی تفکر و خالق تفکر و مسأله حل مهارتهای

 . واقعی زندگی تجارب با آموزان دانش یادگیری دادن ارتباط -. بودن مستقل به آموزان دانش ترغیب -

 .معلمان بویژه کارکنان تخصصی و ای حرفه رشد –
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 وری بهره «C» هفت

به  که است الزم ،کنند تدوین کیفیت و وری بهره ارتقای برای ها موسسه ها، سازمان ها، شرکت که حلی راه هر

  دهند پاسخ زیر نیازهامندیهای

1- (Confidence and Trust) اعتماد و ایمان 

2-. (Cooperation and commintment) تعهد و همکاری  

3- . (Communication) ارتباطات  

4-(Coherence) همبستگی 

 5- .. (Continuity) استمرار  

6-. . (Creativity) خالقیت 

 7- .(Continuous Training) مستمر آموزش  

 راهكارهای افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

 شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری آموزش و پرورش

 در سطح کالن یا ملی این وظیفه دولت است که با برنامه ریزی الزم زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. 

 واحدهاست این مدیران وظیفه ، پرورش و آموزش سازمانهای و مدیریتها ، مدارس سطح در یعنی خرد سطح در اما 

به کار ایجاد کرده و با تشویق کارکنان خوب و  کنان احساس غرور نسبتکار در ، محیط در مشارکت جو ایجاد با که

افزایش میزان صمیمیت و ایجاد روح همکاری در با  تالشگر، گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط کار بیشتر کنند.

محیط کار، ارتباط کارکنان و مدیران را نزدیک تر نموده و آنان را به مشارکت در بهبود بهره وری سازمان یا مدرسه 

. شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و ارزیابی  سازند راغب منابع اتالف کاهش و خود سرپرستی تتح 
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عملکرد فرآیندهای مختلف آموزش و پرورش و نتایج حاصل از این فرآیندها و تالش بی وقفه برای دگرگونی آن 

 .کند هدایت رشد به رو روند و مطلوب و مستمر بهبود است که سیستم های سازمان را در راستای 

 ازجمله راهكارهای افزایش بهره وری می توان موارد زیر را پیشنهاد نمود: 

 .وری بهره افزایش و بهبود عملیاتی های برنامه از ارشد مدیریت حمایت و تعهد   (1

ه وری با ( تشکیل کمیته عالی بهره وری متشکل از مدیران کلیه واحدهای سازمان ، هسته ها و تیم های بهبود بهر2

 مشارکت فراگیر فرآیندگونه کلیه کارکنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های بهبود بهره وری

 ( تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر و جاری سازی عملیاتی آن.3

 ( ایجاد باور، اعتماد و اطمینان در کارکنان نسبت به استراتژی و برنامه های پیشنهادی.4

کانیزم های ارزیابی عملکرد سازمان ، تدوین و جاری سازی شاخص های ارزیابی و سنجش عملکرد ( بکارگیری م5 

 سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل اثربخشی ، کارآیی، انعطاف پذیری و کیفیت زندگی کاری.

یم شود و از گسترش بی ( اصالح نظام مدیریت که در این راستا باید اهداف و ساختار سیستم با نگرش فرآیندی تنظ6

رویه افقی و عمومی سازمان جلوگیری گردد. همچنین باید به درجه ادغام تمام سیستم های مستقل و تخصصی به 

سیستمی جامع و یکپارچه با نگرش فرآیندی ، کیفیت داده ها و کیفیت فرآیند تغییر، توجه بسیار شده و بین مراحل 

 حساس تغییر، ارتباط الزم ایجاد گردد.

 ( برقراری آموزش های اثربخش در تمام سطوح سازمان.7

 ( برقراری ارتباط و همکاری اثربخش بین واحدها و قسمت های مختلف سازمان با بکارگیری فنون کار گروهی.8

 ( سازگاری میان مدیریت و نیروی کار در روش های بهبود بهره وری.9

 ( از کارکنان انجام کار با کیفیت خواسته شود.10

 ( اولویت دادن به تحقیقات کاربردی درباره فرآیندهای شغلی و کاری.11

( مدیر باید تمامی کارکنان را از جزییات کاری که در حال انجام آن هستند ، مطلع نموده و آنان را در بهبود 12

 فرآیندها مشارکت و یاری دهد.

 ند.( مدیران باید از اهداف پراکنده و بدون برنامه ریزی اجتناب کن13
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( مدیران باید شخصاً وقت بیشتری برای برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیت ها برای افزایش بهره وری صرف 14

 کنند.

 :وری عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره  

ا توانند بوری است، لذا میترین عامل در بهبودی بهرهکه نیروی انسانی مهمبهبود کیفی عامل کار، با توجه به این

بهبود در /  بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان .وری را فراهم نمایندکارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهرهبه

نوآوری و خالقیت و امکان بروز آن توسط /      توجه و اصالح عوامل محیطی/  کارگیری رهاوردهای فنّاورانهبه

 کارکنان

 مزایای بهره وری:

/  شده تمام قیمتکاهش  / پرورش و آموزش  خدمات کیفیت افزایش/ باالتر تعامل / فسن به اعتماد  / نوآوری

بنابراین، می توان گفت که افزایش بهره وری به ویژه .  زندگی استانداردهای ارتقای/ تامین  سرمایه بازدهیافزایش 

از دیدگاه  ت ملی است.در آموزش و پرورش بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثرو

سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت که افزایش بهـــره وری آموزش و 

دی ، افزایش درآمد اقتصا رونق ، مردم خرید قدرت رفتن باال به نیز آن و شده ملی وری بهره افزایش موجب پرورش 

 اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد. ملی ، کاهش تورم و همچنین افزایش

 این مهم از طریق موارد زیر حاصل می شود:

ارتقای حس دانش پژوهی و مشارکت در  -/ های مختلف برنامه درسی.حمایت از توسعه حرفه ای مستمر در حوزه -

 ای برای افزایش توانمندی های معلمان.ایجاد فضایی تخصصی و حرفه -/ فعالیتهای معلمان.
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 اجتماعی تامين و کار موسسه:  تهران مهر، ابراهيمی. ر ترجمه ، وری بهره مدیریت ،(1372. )ج پروکوپنکو، 
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