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چکیده
اثربخشی ،جایگاهی مهمی در اطمینان از کیفیت وضعیت آموزش در پیشبررد اهبفاو و
رسالت دانشگاه دارد .اما با این وجود شباص هبا معبربر و مبریرهبا همباهنگی در
 دریافت مقاله0931/10/42 :
 پذیرش مقاله0931/11/42 :

دسبرس نیست و مفیریت مؤسسات آموزش عالی با این عفم درک نسبرت ببع عمردبرد
مناسب ،مواجع است .لباا هبفو پبووه

حاضبر ارائبع مبف شباص

هبا اثربخشبی

دانشگاهها دولبی همفان بوده است .جامعع آمار پووه شبام کریبع دانشباویان،
اعضاء هیبات عرمبی و ربار البحصبینن دانشبگاههبا دولببی اسببان همبفان اسبت.
شرکتکننفگان  368نفر بودنف کع با روش نمونعگیر طرقعا تصادری ،انبخاب شبفنف.
ابزارها پووه  ،پرسشنامعها محققساصبع دانشاویان ،رار البحصینن و اعضباء
هیات عرمی بوده است کع پس از محاسرع روایی و پایایی ،اجبرا شبفه اسبت .دادههبا
بعدست آمفه با اسبفاده از آزمونها تحری عامری T،تب مبریبره و  ،Fمبورد بررسبی
قرار گررت .یاربعها نشان دادنف کع  .1چهار شاص

اصری درونفاد (دانشاویان ،منابع

انسانی ،ماد و برنامع) ،پنج شاص اصری رراینف (هفرمنف  ،طراحی آموزشبی ،جبو
کنس ،رراینفها یادگیر و کنبر و ارزشبیابی) و چهبار شباص اصبری ببرونداد
(پووهشی ،اجبماعی ،آموزشی و اقبصاد ) مورد تاییف قبرار گرربت .2 .نببایج نشبانگر
وضعیت نسرباً مطربوب شباص
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هبا درونبفاد و ببرون داد و در مبورد وضبعیت

شاص ها رراینف  ،نشانگر وضعیت مطروب بود .8 .تفاوت معنیدار ببین میبانگین
نظرات گروهها در صصوص درونفادها و ررآینفها آموزشبی وجبود نبفارد؛ امبا ببین
نظرات نمونع آمار در صصوص شاص
آموزشببی بببع اسبببانا شبباص

ها برونداد و ابعباد پووهشبی ،اجبمباعی،

اقبصبباد تفبباوت معنببیدار وجببود دارد .4 .تفبباوت

معنی دار بین میانگین نظرات نمونع بع اسبانا هفرمنف بر حسبب جنسبیت وجبود
نفارد.
کلیدواژهها :ارائع مف  ،شاص
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مقدمه
اهمیت دانش و كاربرد آن درقلمروهاا گونااگونی از
جمله در ا قتصاد به عناوان دارايای راهبارد در ساازمان و
مديريت به عنوان بنیان موفقیت سازمان برا كسب مزيات
رقابتی پايدار و از طرف انديشمندان اجتماعی بارا تققا
جامعه بدون طبقه و توزيع عادالناه معرفات بقا شاده
است [ ]1و دراين خصوص يکی از مهم ترين موثرترين و
گسترده ترين سازمان ها در هار جامعاه ا ساازمان هاا
آموزشی می باشند كه عهده دار تعلیم و تربیت افراد جامعه
و هم چنین تامین كنناده مناابع انساانی ديگار ساازمان هاا
هستند [ ]2و با توجه به اينکاه آماوزی يکای از مهمتارين
رسااا ت هااا دانشااگاه هااا و مؤسسااا آمااوزی عااا ی
مقسوب می گردد بررسای اثربششای جايگااهی مهام در
اطمینان از كیفیت وضاعیت آماوزی در پیشابرد اهاداف و
رسا ت ها مؤسسا آموزی عا ی خواهد داشات و ايان
مهم ازطري بررسی كارآيی درون و برونای نظاام آماوزی
سازمانی تعیین می گردد؛ يعنی اگر بتوانیم كارآيی درونی و
برونی سیستم آموزی ساازمانهاا را اصاح كنایم تقريباا
اثربششی آموزی تضمین میشاود [ ]3ا بتاه در ايان میاان
نکته قابل توجه كه عموما از نظار دور نگااه داشاته مای
شود توجه به فرآيندها می باشاد [ .]4از جملاه كاافمن بار
اهمیت پیوند بین شاخص ها عملکرد و فرآيندها تأكید
و پیشنهاد میكند كه شاخص هايی برا اجرا وجود داشاته
باشد [.]5
در اين میان مقاومت دانشکده به عنوان مهمتارين ماانع
از اجرا فعا یتها اثربششی سازمانی است [ ]6و نتیجاه
عدم توجه يا كم تاوجهی در كااربرد شااخصهاا و تعیاین
اثربششی و ادامه روند كنونی و مسائل ناشای از آن در ايان
است كاه كاه ااساار فارد ياا قضااو هاا بار اساار
معیارها قابل بق در بررسیها مرباو باه اثربششای
رايج شده و بدون بررسیها سیستماتیک و مقکم در اين
سازمان ها اطحعا كمی درباره چگونگی ارتقا عملکارد
وجود خواهد داشت [ ]7و نهايتا در صور عدم اثربششی
سازمان به عنوان مجموعه ا از مشکح و شکست هاا كاه
تمركز آن بر عاواملی اسات كاه از عملکارد موفقیاتآمیاز
سازمان جلوگیر میكنند در نظر گرفته می شود.
در اين خصوص برخی از صاابنظران فوايد به كارگیر

عا ی جهان سه ضرور و د یل عمده توجاه باه شااخص
ها عملکرد و نقاش آنهاا در كیفیات آماوزی عاا ی را
گستری دانشگاه ها و مؤسساا آماوزی عاا ی افازايش
شمار دانشجويان و رشته ها تقصیلی مقادوديت هاا
روزافزون منابع ما ی و بودجاه و مسالله فرآيناد انتقاال باه
اقتصاد دانش بنیان بیان كرده است [.]12
در چنین شرايای دانشگاهها به منظور به انجام رساندن
وظايف خایر و پوياايی و ارتقاا خاود نیازمناد ا گاو و
ابزار مناسب برا بررسی و اطمینان كیفی از روند برناماه
هااا و فرآيناادها مربااو و كااارآيی و اثربششاای دانااش
آموختگان در بازار مشاغل میباشند .در خصوص اثربششی
و تعیین شاخصها آن بايد گفت كاه ا گوهاا متعادد
وجود دارد .اين ا گوها براسار ديدگاهها مشتلفی كاه در
تعريااف اثربششاای وجااود دارد شااکل گرفتااه انااد [ ]11و
تفاو ها بسیار در طراای سیستمهاا شااخص ملای
وجود دارد .]12[ .در اين میان رويکردها آموزشی مبتنای
بر هدف و بررسی سیساتم هاا رويکردهاا غا اب ماورد
اسااتفاده در اثربششاای آموزشاای را تشااکیل ماای دهنااد.
چارچوب ها مشتلف بررسی برنامه ها تقت تاثیر اين دو
رويکرد عرضه شده اند .ا گوها ارائه شاده توساط كار
پاتريک ( )1959بر پايه رويکرد بررسی اثربششی مبتنی بار
هدف بر  4ساح واكنش يادگیر رفتار و نتايج بنا شده و
از سو ديگر تقت رويکرد بررسی سیستم هاا ا گوهاا
بررسی اثربششای چاونا ا گاو زمیناه درونداد فرآيناد
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شاخص ها اثربششی در آموزی عا ی را برشامرده اناد .از
جمله بردن و بانتا 1بکارگیر شاخص ها را ابزار مناساب
برا تششیص میزان درجه استقحل و نقوه عملکرد دانشگاه
ها و ابزار ارزيابی دو تی دانسته اند [ .]8در واقع برا آن كه
ساااختارهايی چااون اثربششاای اناادازهگیاار شااود ايجاااد
شاخص ها ضرور است .سايزر 2تصريح كرده اسات كاه
چنین شاخص هايی بايد «مرتبط قابال سانجش خاا ی از
تعصاب كمیاتپایير از نظاار اقتصااد شادنی و از نظاار
سازمانی قابل قبول» باشد [ .]9در اين خصاوص ماا عاا
تابیقی و مرور تقلیلی منابع و مآخی سازمان يافته آماوزی
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مقصول» يا ا گو «سیپ» ا گاو «سیساتم اعتباربششای
آموزی» و ا گو «درون داد فرايند بارون داد و پیاماد» باا
توجه به ابعاد درونداد فرآيند و بارونداد و بررسای
شاخص ها مؤثر در اثر بششی مؤسساا آماوزی عاا ی
استان همدان و میزان تأثیر هر يک از آنها خواهد بود.
در اين پووهش پس از بررسی جامع ادبیا نظار و
پووهشاای شاااخص هااا اصاالی اثربششاای دانشااگا هااا
استشراج شده و بر اسار همین شاخص ها مادل مفهاومی
پووهش تهیه و تدوين شده است .مدل مفهاومی پاووهش
ااضر دارا  3شاخص اصلی درونداد (دانشجو برنامه
منابع ماد منابع انسانی) فرآيناد (هدفمناد طرااای
آموزی جو كحر فرآيند يادگیر كنترل و ارزشیابی) و
باارونداد (آموزشاای اقتصاااد اجتماااعی و پووهشاای)
میباشد.
امروزه اثربششی به شکل عمیقای در ادبیاا ساازمانی
جا گرفته اسات و باه عناوان موضاول اصالی در تماامی
تجزيه و تقلیلها سازمانی در نظر گرفته میشاود [ ]15و
به عنوان يکی از مهمترين شاخصها سانجش و بررسای
عملکرد افراد در سازمان ها مورد استفاده قرار میگیارد؛ باه
طور كه باال باودن میازان اثربششای باه منز اه موفقیات و
عملکاارد صااقیح فاارد سااازمان و مااديريت در تقق ا و

است كه تققیقا اخیر تحی برا روشن ساختن مسالله
را شکل داده است [.]9
اهداف ارزيابی اغلب برا تعیین قوانین و مقررا زمینه
ها ساح تجزيه و تقلیل مناسب كمک مای كناد .مراجاع و
شاخص ها و سنجه ها متفاوتی برا اطمیناان از ارزياابی
اثربششی سازمانی در دست است؛ يکی از رویها اين است
كه واادها مشابه را در سازمان ها يکساان در برابار هام
قرار دهیم و با هم مقايسه كنیم.
در خصوص اثر بششی آموزی عا ی نیز اثار بششای را
می توان بر اسب موفقیت آموزی عا ی تعريف كرده و يا
به عبار ديگر آن را به مقصول يا برونداد آموزی عاا ی
نسبت داد .به طور كلی اداقل سه دساته از نتاايج در ايان
خصوص بايد در نظر گرفته شاوند ( )1در دساترر باودن
دانش و توانايی ها سازمان يافته و انعاااف پایير ایااه
خاص ( )2استراتويها اكتشاافی جهات تجزياه و تقلیال
مسائل دانش و توانايی استفاده از استراتويها فراشاناختی
و خود تنظیمی ( )3عقايد و نگاری هاا و عواطاف مببات
نسبت به وظیفه .اين اقاي اصاول و روشاها در تعلایم و
تربیت آموزی عا ی می تواند در فرد يا فراگیر سااح فارد
وساااح گااروه اناادازه گیاار شااود؛ بنااابراين ماا عااا
متغییرهايی را بررسی می كند كه تاثیر ماداوم مای گیارناد.

دستیابی به اهداف مورد نظر است [.]16
در اقیقت استفاده از اثربششی به عنوان مقاور توجاه
پووهش برگرفته از تقلیل برناارد 3اسات .در آن زماان و

اگر چه بررسی استراتو هاا عقاياد و ارزشاها در سراسار
كشور و اتی دانشگاه رسمیت نیافته است؛ علی رغام ايان
واقعیت تركیبای از معیارهاا نتیجاه كاه شاامل داناش و
توانايیها ایاه خاص استراتويها شناختی و فراشناختی
و عقايد و عواطف مببت نسبت به وظیفه می باشاد ممکان
است شاخص خاوبی از اثربششای آماوزی عاا ی را ارائاه
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مقصول 1ا گو سیستم اعتبار بششی آماوزی 2و ا گاو
درون داد فرآيند برونداد بازده تدوين و ارائه گرديده اناد
[ ]13در چناین شاارايای نیاااز بااه انجااام تققیا در مااورد
شاخص ها اندازهگیر اثربششی آموزی و ازوم انجاام
آن بواساه ايجاد بستر و پیش شر مناسب بارا سانجش
عملکرد آموزشی دانشگاه ها از او ويت بیشتر برخاوردار
خواهد شد [.]14
با اين تفاصیل هدف اصلی پاووهش ااضار طرااای
ا گو اثر بششی با ا هام از نظرياه سیساتم هاا و ا گوهاا
عااام اثربششاای ماننااد ا گااو «زمینااه درونداد فرآيناادو

اثربششی را دستيابی به هدف تعريف كرد؛ اماا باا وجاود
نیم قرن عحقه به اين واژه تعريف قابل قباول و جاامعی از
اثربششی وجود ندارد؛ اما چیز كه مشکل كامتار باا آن
وجود دارد اهمیت پووهش درباره اثربششی اسات .بقا
بر سر اين كه چه مد ی را باياد باه كاار بارد و چاه واااد
تقلیلی را بايد تارجیح داد .از آن جاايی كاه مرزهاا ايان
ساختار هیچگاه به طرز قاانعكننادها تعیاین نشاده اسات
سؤاال در خصوص قرارداد باودن آن هماواره بایشتار
می شود .ظاهرا تا اد زياد كل سؤال مربو به توصیف و
انتشاب مدل اول مسلله ارزی ها است .ايان مسالله مهام
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كه شاخص ها معتبر و با متغیرها هماهنگی در دسترر
نیست و مديران دانشگا ها در درستی نسبت به عملکرد
مناسب ندارند [.]7
در نهاياات بايااد گفاات در باایش از دو دهااه گیشااته
مسلوالن اجرايی سیاست گیاران و مقققان توجاه خاود را
بااه اثربششاای دانشااگا هااا معاااوف كااردهانااد .بساایار از
ماا عا و تفاسیر مربو به اثربششی به تواف رو به رشد
باار ساار شاااخص هااا باارا بررساای اثربششاای مؤسسااا
آموزشی توجه داشتهاند [ ]17اما به د یال مقادوديت هاا و
نارسايی ها شاخص ها بین ا مللای كاه پیشاتربه آن هاا
اشاره شد تحی پووهش انجاام شاده تعرياف و پیشانهاد
شاخص ها مناسب سنجش اثربششی آماوزی عاا ی در
دانشگا ها دو تای اساتان همادان باا توجاه باه شارايط و
مقتضیا نظام آموزی عا ی پووهش وفن آور در كشاور
بوده است .گرچه شاخص هاا پیشانهاد براساار طبقاه
بند يونسکو و سازمان توسعه همکار ها اقتصااد
و شاخص ها مصاوب شاورا عاا ی انقاحب فرهنگای
شکل گرفته اند و ی درتعريف اجزا و زمینه ها اصالی آن
ها شارايط خااص فرهنگای – اجتمااعی و مهام تار از آن
شاخص ها كیفی در كنارشاخص ها كم قاظ شاده
اند .تعريف شاخص ها جديد اين امکان را فراهم می آورد

فرآيندها دانشگاه هاا پاساشگو نباودن سیساتم آماوزی
عا ی كشاور در خصاوص عملکارد سااالنه خاود وكام
توجهی باه رفاع و بارآورده سااز نیازهاا جامعاه كام
توجهی به نوآور و نوانديشی و فاراهم آوردن بساتر الزم
برا بروز و شکوفايی استعدادها ارائه شااخص هاا جهات
تششیص میزان استقحل و نقوه عملکرد دانشاگاه و فاراهم
ساز امکان مقايسه و بررسی میازان پاساشگويی دانشاگاه
به نیازها مناقه ا ملی و باین ا مللای و فاراهم سااز
ابزار جهت شفاف سااز در برابار ذينفعاان آموزشای و
اطمینان از اثربششی فرايناد تباديل ورود باه خروجای و
پیامدها در دانشگاه ها دو تی استان همدان باوده و ساعی
خواهد شد تا شاخص ها مؤثر در اثر بششای مؤسساا
آموزی عا ی استان همدان و میزان تأثیر هار ياک بررسای
گاارد .در اقیقاات سااؤال اصاالی پااووهش اياان اساات كااه
شاخص ها اثربششی آموزشی دانشگاه ها دو تی اساتان
همدان كدامند؟
در اين راستا ابتدا شاخص ها اثربششای آماوزی باه
سه بعد درون داد (مديريتی كا بد و آموزشی) فرآيند
و برونداد (اقتصاد اجتماعی و پووهشی) تقسایم شاده
است كه بر عوامال درونای فرآيناد و بیرونای ماؤثر بار
آموزی تکیه دارند .با وجاود نقاا مشاتر در ساه بعاد

تا كمبودها شاخصها پیشین رفع شود و سنجش واقاع
بینانه تر از موقعیت علم و فن آور به صور استانی در
كشور صور گیرد .یا در اين بررسی مسا ه اصلی با توجه
به تاثیر جريان علمی دانشگاه در جامعه مقلی ملی و باین
ا مللی مهاجر نیرو ماهر و متشصص به علات كمباود
شرايط و زمینه مناسب جهت نگهداشت نیارو مااهر و

باوركلی شاخص درونی بصور مستقیم با دانشگاه ها در
ارتبا است و با بررسی دانشگاه هاا و مقايساه آنهاا قابال
دسااتیابی اساات .شاااخص فرآينااد شاارايط تغییرپاایيرِ
فرآيندها ِ اصلی انتقال در آموزی را بازتاب می دهند و ای
شاخص ها بیرونی بیشتر به عوامل مرتبط با جامعه كه باه
نوعی دستاوردها قابل انتظار از دانشگاه و نیاز تأثیرگایار
22
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دهد .در مجمول ابهام درباره اين كه چه چیز را مایتاوان
عملکرد كارآمد نامید ويوگی دانشگاه ها اسات .نتیجاه آن
است كه ااسار فرد يا قضاو ها بر اسار معیارها
قابل بق در بررسیها مربو به اثربششای ساازمانهاا
رايج هستند؛ و بدون بررسی ها سیستماتیک و مقکام در
اين سازمان ها اطحعاا كمای دربااره چگاونگی ارتقاا
عملکردشان وجود دارد؛ باه عباار ديگار اگار مشاشص
نشااود كااه اثربششاای چیساات اثربششاای دانشااگاه ارتقااا
نمیيابد؛ بنابراين يک د یل بارا نادرسات باودن تقاضاا
توقف ماا عا مربو به اثربششی اين ساازمان آن اسات

متشصص (مهاجر نشبگان) كمبود فرصت هاا شاغلی
مناسب برا جیب فارغ ا تقصایحن دانشاگاه هاا و عادم
تعیین سازوكار مناسب برا فارغ ا تقصایحن هنگاام ورود
به بازار كار فقدان سیاست ها كافی برا جیب اساتادان
و كاركنان علمی باا مادر دكتارا وبااالتر شافاف نباودن
محكها ارتقا استادان ارتبا كم بین دانشگاهها و بشش
خصوصی اثربشش نبودن سیستم ها اطحعاتی كشاور در
مديريت منابع انسانی انعااف ناپیير آموزی و تادريس
و كمبود پرسنل خدماتی به ويوه در اوزه تققیا عادم
مااديريت رشااته هااا تقصاایلی و بهبااود كیفیاات كلاای

ارائه مدل شاخصهای اثربخشی آموزش در دانشگاه های دولتی استان همدان

در ساح ملی است اشاره دارد .اين تقسیم بند باا ديادگاه
برخی پووهشگران مانند ا تركای و دوفاوآ اساینی نساب
ساكتی و سعید تااب دارد كه در اينجاا عاحوه بار مناابع
ذكر شده از ديگر مناابع شناساايی شااخص مای تاوان باه
مصوبا شورا عا ی انقحب فرهنگای اياران شایوه ناماه
توسعه آموزی عا ی قانون برنامه پنجساا ه پانجم توساعه
جمهااور اسااحمی ايااران ( )1392-1394شاااخص هااا
كشورها عضو سازمان توسعه همکاار هاا اقتصااد

جدول .1طبقهبند دسته شاخصها درونداد – فرايند  -برونداد
شاخصهای دروندادی
دانشجويان
شاخص ها دانشجويی به برخی از ويوگیها ورود فراگیران كه عبارتند ازسن جنس وضعیت تأهل رشته اصلی تقصیح
مادر وضعیت تمام وقت/پاره وقت كار پاره وقت امايت ما ی نواد و شهروند [ ]18اشاره دارد.

پدر و

منابع انسانی
كاركنان يک بشش توسط پرسنل علمی و پووهشی و نیز پرسنل خدماتی و مديريت شکل می گیرد [.]19
به طوركلی در خصوص شاخص ها كاركنان می توان به اين موارد اشاره نمودا روشها استشدام؛ كفايت صحایت وشايستگی
كاركنان؛ پادای افتشارا عضويت جوايز نشان ها جوامع فاضل كاركنان؛ ماندگار ؛ توسعه كاركنان؛ شناخت و پادای؛ اجم كار
كاركنان؛ طر ها رفاه؛ رسیدگی به شکايت؛ منابع يادگیر و زيرساختا ما کیت زمین و ساختمان ها؛ آزمايشگاه وسا ن ها سشنرانی؛
كتابشانه و امکانا فن آور اطحعا و هزينه كتابشانه هر فراگیر؛ مقاسبه هزينه ها تأسیسا هر فراگیر؛ خدما بهداشتی ورزشی و
آموزی و پروری جسمی و خوابگاه؛ تعمیر و نگهدار دانشگاه؛ استفاده بهینه؛ استفاده جامعه از امکانا نهاد ؛ استفاده تجار
ازامکانا سازمانی [.]22
برنامه
دسته بند عمده برنامه ها آموزی عا ی در ابعاد زير عبارتند ازا مدارج مشتلف علمی شامل دوره ها كاردانی كارشناسی كارشناسی
ارشد و دكترا؛ رشته ها مشتلف دانشگاهی از قبیل علوم انسانی فنی و مهندسی پزشکی؛ ساخت و يا تقويت برنامه ها ماا عاتی كوتاه
مد []21؛ اناباق با اهداف و مقاصد؛ مرتبط با نیاز اجتماعی؛ ادغام بافت مقلی؛ ابتکار بررسی و طراای مجدد برنامه ها؛ گزينه ها
برنامه؛ مکانیزم بازخورد كیفیت برنامه تعامل با كارفرمايان و هم دانشگاهیان؛ تقاضا برا تركیب روی ها مشتلف است [.]22
ماد
منابع فیزيکی يعنی ساختمان آزمايشگاه ها و تجهیزا شبکه ارتباطا آزمايشگاه زبان كپی اتاق ماا عه آزمايشگاه برنامه كامپیوتر
كتاب ها چاپ شده مجح چاپ شده كتابشانه فیزيکی يا مجاز و  ...عناصر كیفیت مقیط داخلی را می توان به طر فضا مبلمان
فضا آسايش ارارتی كیفیت هوا داخل ساح روشنايی كیفیت صوتی عرضه آب نظافت و تعمیر و نگهدار از امکانا تقسیم نمود
[.]22
شاخص ها فرايند
اسار اصل اول هدفمند ا اهداف و انگیزی شاملا شاخص ها تغییر در وضعیت دانشجو ساخت آموزشی و اهمیت فرد ؛
اصل دوم طراای آموزشی شاملا برنامه ريز فرآيند تدريس/يادگیر به مقتوا فعا یت ها و كنترل آموزشی استراتويها تدريس زمان
و شرايط فیزيکی ارائه و تاكتیک ها فرد ساز تکمیل آموزی
اصل سوم تعامل فرد ا جو كحر شاملا ساح اولا استاد/فراگیر ساح دوما روابط همتايان و ساح سوما روابط تابعی همنشینی
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شاخص ها يونسکو ومفروضا مقق اشاره نمود كه در
راباه با تعیین گويهها پس از ماا عه و بررسی كامل مباانی
نظر در پووهشها مشابه نقا اشترا و افتراق هريک
از مششصهها تعیین و بر اساار ا گاو ارائاه شاده ماورد
استفاده قرار خواهند گرفت.
در ادامااه شاااخص هااا و مو فااه هااا درونداد و
فرآيند و برون داد به اختصار مورد اشااره قارار خواهاد
گرفت.

دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری /دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  / 24پائیز و زمستان 1315
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اصل چهارم دانشیابیا فرآيند يادگیر شاملا شاخص ها پارامترها تکاملا شرايط و فعال سازه ها دانش قبلیا ادرا ومقتوا دانشا
اظهار و رويه ا فرآيند توجه و سیستم بازنمايی استراتو ها سبکها و وظايف يادگیر تفاو ها فرد ا توانايی ها و پارامترها
زمانا تشصیص

شاخص های بروندادی
پووهشی
شاخص عملکرد پووهشی عبار است ازا شاخص هايی شامل سرانه عملکرد پووهشی نرخ طر ها و پروژه ها درون دانشگاهی يا
در ارتبا با سازمان ها ديگر و طر ها ملی نرخ مقاال انتشار يافته در مجح داخلی و خارجی نرخ كتب انتشار يافته تا یف و
ترجمه نرخ پاياننامهها كارشناسی ازشد و دكترا نرخ عضويت در مجامع علمی تشصصی [.]25 24
آموزشی
يادگیر شناختی به بازيابی يا شناخت دانش يا به توسعه توانايیها يا مهار ها ذهنی اطحق میشود .به طور كلی نتايج يادگیر
شناختی «از دانش مقدود به يک دامنه تا عامترين مهار ها استدالل و ال مسلله را در بر میگیرد» [.]26
اقتصاد
توسعه اقتصاد تقول شاخصها اقتصاد در جامعه از جملها
ا ف .شاخص درآمد سرانها از تقسیم درآمد ملی يک كشور (تو ید ناخا ص داخلی) به جمعیت آن درآمد سرانه بدست می آيد .اين
شاخص ساده و قابل بررسی در كشورها مشتلف معموالً با ساح درآمد سرانه كشورها پیشرفته مقايسه می شود.
ب .شاخص برابر قدر خريد1ا در اين روی مقدار تو ید كاالها مشتلف در هر كشور در قیمت ها جهانی آن كاالها ضرب شده
و پس از انجام تعديح الزم تو ید ناخا ص ملی و درآمد سرانه آنان مقاسبه می گردد.
ج .شاخص درآمد پايدار2ا در اين روی هزينه ها زيست مقیای كه در جريان تو ید و رشد اقتصاد ايجاد می گردد نیز در اساب
ها ملی منظور گرديده (چه به عنوان خسار و چه به عنوان بهبود منابع و مقیط زيست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می آيد.
د .شاخص ها تركیبی توسعها از اوايل دهه  1982برخی از اقتصاددانان به جا تکیه بر يک شاخص انفراد برا اندازه گیر و
مقايسه توسعه اقتصاد بین كشورها استفاده از شاخص ها تركیبی را پیشنهاد نمودند.
و .شاخص توسعه انسانی3ا اين شاخص در سال  1991توسط سازمان ملل متقد معرفی گرديد كه براسار اين شاخص ها مقاسبه می
گرددا درآمد سرانه واقعی (براسار روی شاخص برابر خريد) امید به زندگی (دربدو تو د) و دسترسی به آموزی (كه تابعی از نرخ
باسواد بزرگساالن و میانگین سال ها به سازمان آموزشی رفتن افراد است) [ ]27می باشد.
اجتماعی
عمدهترين شاخص ها كمی توسعه اجتماعی عبارتند ازا ساح باال زندگی ساح باال بهرهور نرخ پايین رشد جمعیت و بار تکفل
امید به زندگی در بدو تو د نرخ باال با سواد نرخ پايین مرگ و میر كودكان توزيع مناسب درآمد ساح باال اشتغال مشاركت
سازنده در فعا یتها اجتماعی نرخ پوشش انوال بیمه منافع اجتماعی تو ید كاال يا خدما نوآور و خحقیت .شاخص ها كیفی
توسعه اجتماعی عبارتند ازا
آزاد انتشاب يک جامعه آرمانها نوينساز خواست سیاسی عز نفس جامعه ثبا و امنیت [.]28

1

PPP
GNA, SSI
3 HDI
2
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اسار اصل پنجم كنترل و ارزشیابی شاملا شاخص ها بازخورد به همه اصول قبلی كنترل و ارزشیابی در طی فرآيند ياددهی-يادگیر
و كنترل و ارزشیابی متعاقب فرآيند ياددهی-يادگیر (نهايی) و اثرا روانشناختی فرد ا اضاراب و استرر می باشد [.]23

ارائه مدل شاخصهای اثربخشی آموزش در دانشگاه های دولتی استان همدان

نمیتوان میزان آموزیها مؤثر بر اهداف سازمان را
مششص نمود .از اين رو با استفاده از مدلها مشتلف
موجود سنجش اثربششی آموزی مديران از بیان و تشريح
میزان و كمیت اثر آموزیهايی كه برا اهداف سازمان
ارائه نموده اند ناتوانند.
در تو ید علم يکی از راهکار ها بررسی ديدگاهها
همه صاابنظرانی است كه در موضول مورد نظر ايده
ديدگاه و نظريه دارند .از طري بررسی اين ديدگاهها می
توان وجوهی را يافت كه در بششی از ديدگاهها وجود
داشته و ديگران آن را در نظر نداشتهاند .به اين ترتیب می
توان به مجموعه ا دست يافت كه عمح همه رويکردها
در آن ديده شده است .بششی را كه انديشمند توجه
نداشته ديگر مورد توجه قرار داده و به اين ترتیب می
توان خحء ديدگاه افراد را در خرد جمعی پوشاند و به
دستاوردها مالوبی رسید [.]29
اال بايد انتظار داشت كه جمعبند اين مدل ها ما را
به شاخص هايی برساند كه رويکرد همه جانبه را در
اختیار قرار دهند .به اين ترتیب ديگر نمی توان گفت كه
القه مفقوده ا وجود داشته يا دارد كه متشصصان آموزی
به آن نظر نداشته اند؛ بلکه بايد گفت در هريک از اين
ديدگاهها جنبه يا رويکرد خاصی را مورد بررسی قرار

آزما ]32[ 1در پووهش خود با عنوان شاخص ها كیفی
برا اثربششی عملکرد دانشگاهها 2به شناسايی و بررسی
عوامل كیفی مؤثر بر عملکرد دانشگاهها ايران و ماا عه
تابیقی با شاخصها آموزی در ديگر كشورها پرداخت.
شاخصها مورد بررسی در اين پووهش شامل مناقه و
فارغا تقصیحن
آ  .سی .تی 3.ارتباطا
امکانا
خدما اجتماعی و فرهنگی انتشارا علمی عملکرد
علمی بودهاند .آرتور و همکاران4
ما ی و اعضا هیأ
[ ]31در پووهشی ديگر با عنوان اثر بششی آموزی
سازمانی 5به ارائه مد ی دو بعد جهت بررسی اثربشش
بودن آموزی در سازمان اقدام كردند كه دارا دو وجه
درونی و بیرونی بود .بر اين اسار مؤ فه ها اثرگیار در
هر بعد مورد بررسی قرار گرفتند .آ تركی ودافوئا ]32[ 6نیز
در پووهشی با عنوان «بررسی عملکرد بششها
دانشگاهی 7به كمک ا گو سروكوال» به بررسی و سنجش
وضعیت عملکرد آموزشی و كیفیت خدما در بششها
دانشگاهی پرداخته اند .كر پاتريک ]33[ 8در ماا عه خود
با عنوان برنامه ها بررسی آموزشی 2به ارائه مد ی چهار
ساقی جهت بررسی اثربششی آموزی اقدام كرد كه نتايج
ماا عا او به عنوان شاخصی كارآمد در مورد اثربششی
اين اوزه
آموزی در اكبر پووهش ها

دادهاند .در ماا عا قبلی شاخص ها به طور جداگانه و يا
 2مورد مورد بررسی قرار می گرفتند و ی در اين بررسی
عوامل و مو فه ها در كنار هم قرار گرفته اند و سعی شده
تا جامعیت بر اسار ا گو سیستمی مد نظر قرار گیرد و
سعی شده تا عوامل اصلی هر بعد مد نظر قرار گیرد و
كلیت و جمع بند هر  3متغیر را داشته باشیم و نیز بر اين

1

Azma
Qualitative Indicators for the evaluation of universities
performance
3 ICT
4 Arthur et al.
5 Effectiveness of training in organizations
6 Al- Turki & Duffua
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مرور بر انديشه و مدل افراد كه به سنجش
اثربششی آموزی پرداخته و می پردازند نشان می دهد كه
اغلب دستاوردهايشان ناشی از رويکرد غا ب در ذهن آنان
است .عحوه بر اين در اندازهگیر اثربششی آموزی در
آموزشی معموالً دشوار ها
سازمانها و مؤسسا
كاستیها ابهاما و نارسايیها فراوانی وجود دارد.
مهمترين نواقص آن است كه پس از اجرا آموزی
نمیتوان به درستی اثربششی آموزیها را در قا ب يک
عدد و كمیت بیان نمود .از سو ديگر نمیتوان میزان و
تأثیر گیار عوامل مؤثر بر آموزی را تعیین كرد .همچنین

مسا ه تاكید شده كه هر كدام از شاخص ها اصلی از چه
ابعاد تشکیل شده و نیز معرفی يک سر ابعاد جديد كه
در ماا عا قبلی به آنها در كنار هم اشاره نشده است.
در اين پووهش تحی میشود با توجه به چشم
اندازها آموزشی در دانشگاه ها با بهرهگیر از
ديدگاهها مشتلف شاخص ها و ا گويی جامع جهت
اثربششی آموزی شناسايی و بررسی شود.
پووهش ها در بررسی شاخصها اثر بششی دانشگاه
ها نشان دهنده توجه به شاخص ها متفاو در برهه
زمانی و كشورها با فرهنگ ها مشتلف است از جمله
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قلمداد میشود .پاراسورامان و همکاران ]34[ 1در ماا عها
با عنوان «مدل مفهومی كیفیت خدما و دستاورها
تققیقا آتی »2به ارائه مد ی ساختار جهت سنجش
كیفیت خدما اقدام كردند كه دارا پنج بعد اصلی بود كه
ا بته خود برگرفته از ماا عا قبلی در اين زمینه بود و مدل
تعديل يافته از مدل ده عاملی قبلی بوده است .اين پووهش
به عنوان مبنا بسیار از پووهش ها مرتبط با اوزه
بررسی كیفیت خدما مورد استفاده قرار گرفته است.

و در ادامه به معرفی ا گو بررسی اثربششی آموزشی
بازگشت سرمايه 5پرداخته شده است .در نتايج تققی بیان
گرديده كه اين ا گو برا دورهها بلند مد نسبت به
دوره ها كوتاه مد و برا دوره ها فنی -مهارتی
نسبت به دوره ها شناختی -اداراكی و برا شركتها و
سازمانها صنعتی و تو ید نسبت به سازمانها
خدماتی از كاربرد مناسبتر برخوردار می باشد.
برا تدوين مدل مفهومی پووهش مقايسه مدل ها

هوزايومی ]35[ 3در پووهشی تقت عنوان «بررسی عملکرد
كتابشانه دانشگاه تیانجین» به بررسی عوامل و شاخص ها
اصلی مؤثر بر عملکرد دانشگاه پرداخته و شاخص ها
درونی و بیرونی مؤثر بر عملکرد دانشگاه 4را مورد ماا عه
قرار داده است .جعفرزاده [ ]36در مقا ها با عنوان
«بازگشت سرمايه ا گويی؛ برا بررسی اثربششی آموزی»
بیان میدارد كه آنچه در طراای و اجرا آموزی اهمیت
فوقا عادها پیدا می كند بررسی اثربششی اين نول
آموزشهاست كه بتوان ازنتايج به دست آمده آموزیها
تکمیلی و جهت دار را طراای كرد .در اين مقا ه ابتدا به
بق ضرور بررسی اثر بششی آموزی پرداخته شده و
سپس داليل تنول ا گوها بررسی اثربششی عنوان گرديده

استفاده شده در زمینه اثر بششی آموزشی و خاصه آموزی
عا ی ا زامی است.
در اين ماا عه جهت ارائه مدل اثربششی آموزی عا ی
از ا گوها «زمینه درونداد فرآيند و مقصول» يا ا گو
«سیپ» ا گو «سیستم اعتباربششی آموزی» و ا گو
«درونداد فرايند برونداد و پیامد» به عنوان اصلی ترين
ا گوها اثربششی استفاده شده است؛ با مقايسه نقا قو
مدل ها باال می توان مدل سازمانی مرتبط با موضول
تققی را تدوين كرد .در نهايت مدل با توجه به نظر
خبرگان فرضیا مقق و كارها انجام شده پیشین و
سپس نظر پاسشگويان ارائه شده است.
هماناور كه در نمودار  1بیان شده است مدل مفهاومی
پووهش ااضر دارا  3شاخص اصلی درونداد (دانشجو
برنامه مناابع مااد مناابع انساانی) فرآيناد (دفمناد
طراای آموزی جو كاحر فرآيناد ياادگیر كنتارل و
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نمودار .1مدل مفهومی شاخص ها اثر بششی مؤسسا

آموزی عا ی

ارائه مدل شاخصهای اثربخشی آموزش در دانشگاه های دولتی استان همدان

ارزشیابی) و برون داد (آموزشای اقتصااد اجتمااعی و
پووهشی) است؛ بر مبنا همین مادل ابزارهاا پاووهش
تدوين و پرسشها آن ارائه شدهاند.
سوال های پژوهش
 )1شاخص ها درونداد اثر گیار بر اثر بششی آموزی
در مؤسسا آموزی عا ی استان همدان كدام ها هستند؟
 ) 2شاخص هاا فرايناد اثار گایار بار اثار بششای
آموزی در مؤسسا آموزی عا ی استان همدان كادام هاا
هستند؟
 )3شاخص ها بارونداد اثار گایار بار اثار بششای
آموزی در مؤسسا آموزی عا ی استان همدان كادام هاا
هستند؟

يک از شاخصها درونداد فرآيناد و بارون داد باه
ترتیب  2/836و  2/ 792و  2/784و پايايی كل برابر 2/861
است كه از پايايی ابزارها اجرا شاده در پاووهش ااضار
اکاياات ماای كننااد .جهاات تجزيااه و تقلیاال داده هااا
پرسشنامه ها نیز ازتقلیل عاملی تايید و نرم افازار یازرل
بهره برده شده است.

روش پژوهش
هدف از پاووهش ااضار ارائاه مادل شااخص هاا
اثربششی مؤسسا آماوزی هاا ی اساتان همادان باوده و
بنابراين روی پووهش از نول آمیشته است كه در مرالاه
اول كیفی (مصاابه و بررسی متون نظر و تجربی) كاه در
آن شاخص ها مشاشص شاده و در مرالاه دوم بصاور
پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است.

یافتهها

سوال اول :شاخص های درونداد اثر گذار بر اثر
بخشی آموزش در مؤسسات آمووزش اوا ی اسو ان
همدان کدام های هس ند؟

جامعه آمار در اين پووهش شامل كلیاه دانشاجويان و
اعضاء هیأ علمای و فاارغ ا تقصایحن تماامی مقااطع و
رشته ها دانشاگاه هاا دو تای اساتان همادان در ساا ها
تقصیلی  92-94بوده است كه تعاداد آنهاا بااور تقريبای
 32594نفر است.
اجم نمونه به صاور تصاادفی طبقاه ا و براساار
فرمول تعیین اجم نمونه كوكران باور كلای 863نفار (622
دانشجو  192فارغا تقصیل و  71نفر هیا علمی) تعیاین
شد.
برا جمع آور داده ها از ابزار پرسشنامه ها مققا
ساخته استفاده شادكه باا توجاه باه جامعاه ماورد بررسای

نتايج تقلیل عاملی تايید شاخص هاا دروناداد اثار
گیار بر اثر بششای آماوزی در مؤسساا آماوزی عاا ی
استان همدان در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2خحصه نتايج تقلیل عاملی تايید شاخص ها
درونداد
مولفه ها

بارهای عاملی

منابع انسانی

2/78
2/88

دانشجویان

برنامه

2/83
2/71

d.f = 6
Sig = 2/222

KMO=2/75
B.T =132/26

مادی

(دانشجويان فارغ ا تقصیحن و اعضاء هیا علمای) ناول
پرسشنامه يکسان و تعداد سؤاال متفاو اسات .پرسشاها
طی  3پرسشنامه شاخص هاا اثربششای آموزشای را در
مؤسسا آموزی عا ی استان همدان بررسای كردناد .هار
پرسشنامه شامل پرسشها تشصصی در خصوص شااخص

نتايج جدول  2نشان می دهد كه مقدار آزماون كفايات
نموناه بااردار «كای .ام .اُ »1.در اياان مااتريس براباار 2/75
است .آزمون كرويت بارتلت در ساح  95درصاد اطمیناان
KMO
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ها اثر بششی آموزشی است؛ به همین منظور 118پرساش
در قا ااب پرسشاانامه دانشااجويان  59پرسااش در قا ااب
پرسشنامه فارغ ا تقصیحن و  74پرسش در قا ب پرسشنامه
اعضاااء هیااا علماای توزيااع شااد .نقااوه نمااره گاایار
پرسشها پرسش نامه ها بر اسار مقیار  5طیفی یکار
بوده استادان مشاور و راهنما و همچناین خبرگاان مارتبط
روايی مقتوايی اين پرسشنامه ها را تأيید كارده اناد .بارا
بررسی پايايی ابزارها پووهش از آزمون آ فاا كرونبااخ
استفاده شده است كه ضارايب پاياايی باه دسات آماده در
نمونه آزمايشی  42نفر (از افراد نمونه تققی ) بارا هار
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جدول  .4خحصه نتايج تقلیل عاملی تايید شاخص ها
برونداد
مولفه ها

بارهای عاملی

پژوهشی

2/87
2/74

سوال دوم :شاخص های فرایندی اثر گذار بر اثر

آموزشی
اقتصادی

2/74
2/66

بخشی آموزش در مؤسسات آمووزش اوا ی اسو ان

d.f = 6

KMO=2/71

Sig = 2/222

B.T = 892/78

اجتماعی

همدان کدام های هس ند؟

نتايج جدول  4نشان می دهد كه مقدار آزماون كفايات
نمونه بردار ) (KMOدر ايان مااتريس برابار  2/71اسات.
آزمون كرويت بارتلت در ساح  95درصاد اطمیناان معنای
دار را نشااان ماای دهااد .پاانج شاااخص اصاالی فراينااد
(پووهشی اجتماعی آموزشی رضايت شعلی و اقتصااد )
كه ارزی بیشتر از يک دارند و در مجمول  57/91درصد از
واريانس نمره ها مقیار را تبیین میكنند مورد تايید قرار
گرفت.
هماناور كه در نمودار  2بارا تقلیال عااملی تائیاد
متغیرها مکنون درونداد اثربششی آماوزی در موسساا
آموزی عا ی استان همدان قابل مشاهده است هر كادام از
متغیرها دانشجويان منابع انساانی مااد و برناماه بارا
متغیر مکنون درونداد كه دارا بیشترين باار عااملی بودناد
مااورد تايیااد قاارار گرفتنااد .بارهااا عاااملی (برآوردهااا
اسااتاندارد) متغیرهااا اناادازه گیاار باارا عاماال مکنااون
دروندادها باین  2/57تاا  2/92بدسات آماد .همااناور از
نمودار  2مششص است بار عاملی همه نشانگرها متغیار
مکنون در ساح  2/21معنی دار مایباشاد .تقلیال عااملی
تائیااد متغیرهااا مکنااون فراينااد اثربششاای آمااوزی در
موسسا آموزی عا ی استان همدان قابل مشااهده اسات
هر كدام از متغیرهاا هدفمناد طرااای آموزشای جاو
كحر فرايندها يادگیر و كنترل و ارزشیابی برا متغیر
مکنون فرايند كه دارا بیشترين بار عاملی بودند مورد تايید
قاارار گرفتنااد .بارهااا عاااملی (برآوردهااا اسااتاندارد)
متغیرها اندازه گیر بارا عامال مکناون فراينادها باین
 2/34تا  2/92بدست آمد .هماناور از نماودار .2مشاشص
است بار عاملی همه نشانگرها متغیار مکناون در سااح
 2/21معنی دار می باشد .تقلیل عااملی تائیاد متغیرهاا
مکنون بروندادها اثربششی آموزی در موسسا آموزی

نتايج تقلیل عاملی تايید شاخص هاا فرايناد اثار
گیار بر اثر بششای آماوزی در مؤسساا آماوزی عاا ی
استان همدان در جدول 3ارائه شده است.
جدول .3خحصه نتايج تقلیل عاملی تايید شاخص ها
فرايند
مولفه ها

بارهای عاملی

هدفمندی
طراحی آموزشی

2/65
2/84

فرایندهای یادگیری

2/87
2/73

کنترل و ارزشیابی

2/49

d.f = 12

KMO=2/75

Sig = 2/222

B.T=1381/14

جو کالس

نتايج جدول  3نشان می دهد كه مقدار آزماون كفايات
نمونه بردار ) (KMOدر ايان مااتريس برابار  2/75اسات.
آزمون كرويت بارتلت در ساح  95درصاد اطمیناان معنای
دار را نشااان ماای دهااد .پاانج شاااخص اصاالی فراينااد
(هدفمنااد طراااای آموزشاای جااو كااحر فرايناادها
يادگیر و كنترل و ارزشیابی) كه ارزی بیشتر از يک دارند
و در مجمول  53/29درصد از واريانس نمره هاا مقیاار
را تبیین می كنند مورد تايید قرار گرفت.

سوال سوم :شاخص های بروندادی اثر گذار بور
اثر بخشی آموزش در مؤسسات آموزش اا ی اس ان
همدان کدام های هس ند؟
نتايج تقلیل عاملی تايید شاخص ها برونداد اثار
گیار بر اثر بششای آماوزی در مؤسساا آماوزی عاا ی
استان همدان در جدول  4ارائه شده است.
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معناای دار را نشااان ماای دهااد .چهااار شاااخص اصاالی
درونداد (دانشجويان منابع انسانی مااد و برناماه) كاه
ارزی بیشتر از يک دارناد و در مجماول  65/29درصاد از
واريانس نمره ها مقیار را تبیین میكنند مورد تايید قرار
گرفت.

ارائه مدل شاخصهای اثربخشی آموزش در دانشگاه های دولتی استان همدان

مکنون فرايندها بین  2/51تا  2/92بدست آمد .هماناور از
نمودار  2مششص است بار عاملی همه نشانگرها متغیار
مکنون در ساح  2/21معنی دار می باشد.
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عااا ی اسااتان هماادان قاباال مشاااهده اساات هاار كاادام از
متغیرها پووهشی اجتماعی آموزشی رضاايت شاعلی و
اقتصاد برا متغیر مکنون برونداد كه دارا بیشترين باار
عاااملی بودنااد مااورد تايیااد قاارار گرفتنااد .بارهااا عاااملی
(برآوردها استاندارد) متغیرها اندازه گیر بارا عامال

نمودار  .2ا گو آزمون شده پووهش در اا ت استاندارد
جدول  .5شاخص ها نیکويی برازی ا گو آزمون شده پووهش
شاخص های برازش مطلق
شاخص

GFI

AGFI

SRMR

مقدار بدست آمده

2/94

2/91

2/23

حد قابل پذیرش

بیشتر از 2/92

بیشتر از 2/82

كمتر از 2/25

شاخص های برازش تطبیقی
شاخص

CFI

NFI

NNFI

مقدار بدست آمده

2/94

2/93

2/93

حد قابل پذیرش

بیشتر از 2/92

بیشتر از 2/92

بیشتر از 2/92

شاخص های برازش تعدیل یافته
شاخص

X2/df

PNFI

RMSEA

مقدار بدست آمده

6/19

2/74

2/27

حد قابل پذیرش

كمتر از 3

بیشتر از 2/62

كمتر از 2/1
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در جدول  5مقادير به دست آمده در پووهش ااضار و
اد قابل پیيری هر يک از شاخص ها برازی بر اساار
شاخص ها ارائه شده توسط كحين ( )2211گزاری شده
اند .با توجه به اين جدول تمامی شاخص ها بارازی باه
استبنا شاخص  X2/dfدر اد مالوبی قارار دارناد و مای
توان نتیجه گرفت كه مدل آزمون شده بارازی مناسابی باا
داده ها گردآور شده دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف نهايی آموزی كارآيی و اثربششی بیشاتر اسات؛
بنابراين بررسی و آگاهی از نتايج و باازده آماوزی الزماه

هر پووهش بايد گامی ماملن گرچه كوچک در جهات
مباا علمی بردارد .در اين پووهش نیز ساعی شاده ياک
سر شاخص ها درونداد فرايند و برون داد ومو فه ها و
دسته شاخص ها آنها شناسايی شوند وعوامل و مو فه هاا
در كنار هم قرار گرفتاه اناد و ساعی شاده تاا بار خاحف
بساایار از كارهااا پیشااین جامعیاات باار اسااار ا گااو
سیستمی با تاكید بر سیستم بااز و عناصار مانناد ورود
فراينااد و خروجاای و بااازخورد كااه تااوان سااازمانی را در
واكنش مساعد در برابر تغییرها مقیای باال می بارد []44
مد نظر قرار گیرد تا وزار علوم با ديد جامع نگرانه تار
بتواند به عنوان يک معیار جهت بررسی اثربششی دانشاگاه
ها مد نظر قرار داده و هم برا پووهشگران بعد راهنما
عملی باشد كه ضمن اعتبار يابی و افازايش قابلیات تعمایم
پیير نتايج بتوانند از آن بهره برند.
توجه به شاخص ها درونداد دانشجو برنامه ماد
و كاركنان علمی هر چند شر الزم اما تنها شار و شار
كافی جهت اثربششای آموزشای مؤسساا آماوزی عاا ی
نشواهد بود و بايد بر اين مهم اذعاان داشات كاه متاسافانه
برخی ذينفعان اين شااخص هاا درونداد را باه عناوان
مهمترين شاخص جهت انتشاب مؤسسه آموزشی ماد نظار
قرار داده و بیشترين بار اثر بششی را به آن مای دهادن كاه

چنین فرآيند بوده و با اين عملکرد القه آموزشی تکمیل
می شود .دراقیقت بررسی اثربششی از يک ساو آيیناه ا
فراهم می آورد تاا ماديران و كاركناان ساازمان تصاوير
روشن تر از چگونگی كم و كیف فعا یت ها آموزشی باه
دست آورند و از سو ديگر برنامه ريزان و كادر آموزشی
سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنباه هاا مببات و
منفی برنامه آگاهی پیدا كنند و از اين راه به اثربشش كاردن
برنامهها و فعا یتها آموزشی سازمان يار برسانند [. ]32
كامرون میگويد كه برا كسب داده درباره اثربششای ياک
مؤسسه آموزی عا ی از آنجايی كه استاندارد پیيرفته شده
عامی در دسترسی نیست تا به قضاو ختم شود انتشااب
اصلی مقققان اساتفاده از انادازهگیار هاا اجتمااعی ياا
ديدگاهی درباره اثربششی است و باياد ياک ناول ديادگاه
نسبت به اوزه مورد استفاده قرار گیرد [.]7
نتايج به دست آمده در پاسخ باه ساؤال اول پاووهش باا
نتايج تققی اخحقی و همکاران [ ]37كیامنش [ ]38اماین
خندقی و عجم [ ]39ساكتی و ساعید [ ]11نوشاا []26
بوسی [ ]42ماابقت داشته و در هماه ماوارد باه شااخص
هااا درونداد وتااأثیر كماای و كیفاای آن در اثاار بششاای
مؤسسا آموزشی خاصه مؤسسا آماوزی عاا ی تأكیاد
شده است.

شايد علت اين اماردر ساهو ت و قابلیات رويات و ماس
پیير بیشتر ايان شااخص هاا نسابت باه شااخص هاا
فزايند و بروندادها باشاد .ایا جهاا دريافات نتیجاه اثار
بشااش از آمااوزی و تعیااین میاازان اثربششاای مؤسسااا
آموزی عا ی بايد همزمان به شااخص هاا فرآيناد كاه
دروندادها را از اا ت خنبای خاارج سااخته و اثار بشاش

نتايج ااصل از سؤال دوم با يافته ها تققی اخحقی و
همکاااران [ ]37كیااامنش [ ]38ساااكتی و سااعید []11
بوردن و باتريل [ ]41بويسای [ ]42نوشاا [ ]26ماابقات
دارد.
نتايج به دست آمده در پاسخ به ساؤال دوم پاووهش باا
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نتايج تققی قائد [ ]42و شاريفیان نصار و عاباد []43
كه نشان دادند توجه به برخای شااخص هاا فرايناد در
ساح پايینی قرار دارد همشوانی ندارد.
يافته ها مربو به سؤال سوم با يافته هاا ااصال از
پااووهش اخحقاای و همکاااران [ ]37كیااامنش [ ]38امااین
خندقی و عجم [ ]39ساكتی و سعید [ ]11بوسای []42
ماابقت دارد .در همة اين تققیقا شاخص ها برونداد
به عنوان مششصه اثربششای درونای و بیرونای مؤسساا
آموزی عا ی و در پاسشگو ساختن ايان مؤسساا نقاش
اساسی داشته اند.

ارائه مدل شاخصهای اثربخشی آموزش در دانشگاه های دولتی استان همدان

آموزی عا ی كه وظايف خایر در تربیت نسل فرهیشتاه
به عهده دارد قرار گیرد.

دربازار ر قابتی.
 .8ضاارور توجااه بااه كلیااه شاااخص هااا درونااداد
فرآيند و برون داد در ابعاد كمی و كیفی یا اجتناب
دانشگاه ها و ذينفعان از نگاه تک بعد به يک القه از
اين زنجیره.
 .9بهره بر پووهشگران بعد از نتايج پووهش باا اعتباار
يابی و افزايش قابلیت تعمیم پیير نتايج.

پيشنهاد های پژوهش به شرح ذیل است:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

فراهم نمودن زمینها كه كاركنان علمی دانشاجويان و
فارغ ا تقصیحن بتوانند آزادانه بدون هیچ گونه تارر و
واهمه ا نظرا خود را در راباه با امورا مربو باه
دانشگاه ارائه نمايند تا بدين صور دانشاگاه بتواناد از
توانمند ها آنها در ارائه راهکارها مناسب جهت
برخورد و ال مشکح استفاده نمايد.
تحی بیشتر دانشگاه ها جهت جیب درونادادها باا
كمک سرمايه ها مناقاه ا در جهات باومی سااز
برنامه ها
فراهم ساز زمیناه بررسای هاا پیگیار در خصاوص
شاخص ها اقتصاد و اجتماعی در ابعاد خصوصی و
عمومی با ارتبا نزديکتر با جامعه
ايجاااد زمینااه مناسااب جهاات كاااربرد تاار كااردن
برون دادها پووهشای باا ارتباا نزدياک و كیفای باا
صنايع و بشش اقتصاد جه كمک باه پیشابرد اهاداف
نوين علمی و تکنو وژيکی اين بششها و در نتیجه يار
گاارفتن از آنهااا جهاات ايجاااد زمینااه اشااتغال فااارغ
ا تقصیحن.
فراهم نمودن زمینها كه كاركنان علمی و ادار در كار
خود ااسار نیاز به خود بررسی و بررسای درونای و
بیرونی پیدا كرده و سوء برداشت در ايان خصاوص باا
ايجاااد زمینااه ا اطمینااان بشااش و مشااوق از سااو
مديريت رفع گردد.
توجه به عحقمناديها توانايیهاا و ويوگیهاا ضارور
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نمااوده و شاااخص هااا باارونداد كااه نشااانگر تااأثیرا
اقتصاااد  -اجتماااعی پووهشاای و شااناختی باار فااارغ
ا تقصیحن و جامعه می باشند نیاز توجاه كاافی را مبایول
دارند.
در اين خصوص مشاركت كلیه ذينفعان اعم از دانشجو
كاركنااان بشااش هااا مشتلااف علماای و ادار فااارغ
ا تقصیحن و كارفرمايان بششها مشتلف اقتصاد و كلیاه
دساات اناادركاران و متشصصااان از مرالیااه باارونداد نااا
درونداد بايد به طور فعال مد نظر برناماه ريازان و ماديران
جهت ارائه آموزشی همه جانبه و اثار بشاش در مؤسساا

جهت ااراز پست ساازمانی جهات ااكمیات سیساتم
شايسته ساالر در فرايند گزينش و استشدام كاركنان باه
علاات اهمیاات و تاثیرويوگیهااا كاركنااان بااه عنااوان
شاخص درونداد منابع انسانی در اثر بششی آموزشی بر
اسار نتايج پووهش.
 .7انجام خود بررسی مکارر و بررسایهايی توساط هیاا
هاا درونای و بیرونای در جهات بااالبردن اثربششاای
آموزشی به دور از مقاومت دانشگاه و در شرايط تسهیل
كننده و بهره مند دانشگاه از نتايج آن جهت رفع نقا
ضعف و تقويات نقاا قاو جهات پیشابرد اهاداف
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