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  چکیده

هاي  هاي مختلف و در نتیجه پی بردن به میزان برآورده شدن شاخص ارزیابی عمکلرد سازمان

این مقاله عملکرد سازمان   است؛ بنابراین درریزان براي آینده بوده موردنظر، همواره راه گشاي برنامه

کارایی درونی در طول برنامه چهارم توسعه هاي  آموزش و پروش شهرستان اهواز از منظر شاخص

استان هاي  این شهرستان با میانگینهاي  کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به مقایسه عملکرد

 تحلیلی بوده و به کمک - شده در این مطالعه، توصیفیروش به کار گرفته. خوزستان پرداخته است

جامعه آماري مورد . آموزي و از طریق ترسیم جداول و نمودار نتایج ثبت شده است مدل جریان دانش

بوده و به دلیل ماهیت  1383-1388هاي  استفاده در این پژوهش، کلیه مدارس شهرستان اهواز طی سال

این پژوهش نشان داد که هاي  یافته. گیري صورت نگرفته است نهتوصیفی پژوهش، در این بررسی نمو

 درصد بوده و نسبت اتالف 82ضریب کارایی درونی مقطع راهنماي شهرستان اهواز در طول این برنامه 

 2/1 و میانگین این شاخص در کل استان 22/1صورت گرفته در این شهرستان در این پنج سال 

 بوده و این در حالی است که میزان این 76/97 در استان خوزستان، میانگین نرخ ماندگاري. باشد می

همچنین در شاخص افت تحصیلی، عمکرد شهرستان اهواز نسبت .  است98/95نرخ در شهرستان اهواز 

  . باشد به میانگین استان از میزان باالتري برخوردار می
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  مقدمه و بیان مسأله

نیازهـاي افـراد جامعـه و ضـرورت         محدودیت منابع اقتصادي، رشد سریع جمعیت، تنـوع         

اي از جمله عواملی هـستند   فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در هر جامعههاي   یابی به هدف   دست

کالن و ملـی در ابعـاد مختلـف         هاي    امهریزان را به طرح و تنظیم برن       گذاران و برنامه   که سیاست 

هاي مهـم انـسان از       غهدبه عبارت دیگر، یکی از دغ      ).102 :1379عبدالهی،  (وادار ساخته است    

 تاریخ، نهاد آمـوزش در      ي   به همین دلیل در گستره     .هاي دور تاکنون، آموزش بوده است      گذشته

هایی کـه   یکی از راه حل.  استبین نهادهاي گوناگون اجتماعی اهمیت و جایگاه واالتري داشته       

پرورش به و آموزان در آموزش  ثري در ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار و نگرش دانش      ؤنقش م 

ریـزان و مـردم     و همواره از اهمیت به سزایی نزد دولتمردان، سیاسـتگذاران، برنامـه        داشتهدنبال  

تري براي پیشرفت تحـصیلی      بس وباشد؛ به طوري که زمینه       ریزي می   برنامه ،برخودار بوده است  

آموزان و همچنین بهبود شرایط موجـود بـه منظـور ارتقـاء تحـصیلی و افـزایش کیفیـت                     دانش

بنابراین مطالعه و بررسی خـط سـیر تـدوین و اجـراي             . آموزان فراهم کرده است    آموزش دانش 

. ت آموزش و پرورش در ابعاد مختلف امري بسیار ضروري و ارزشمند اسـ        ي  هاي توسعه  برنامه

شود  ها، بسیاري از نقاط ضعف و قوت مشخص می         در صورت تجزیه و تحلیل دقیق این برنامه       

   .)103 :1379 عبدالهی،( هاي مهمی آموخت توان از آنها درس و می

شود، آگـاهی    ش کشور ایران به صورت متمرکز اداره می       راز آنجایی که نظام آموزش و پرو      

این بررسی . خود، نیازمند بررسی است  هاي    اف برنامه از دستیابی نظام آموزش و پرورش به اهد       

هاي کارایی درونی و سنجش توسـعه یـافتگی          هایی مانند شاخص   گیري از شاخص   مستلزم بهره 

هـاي آموزشـی و بـه     کشورها و سهم یک جامعه در تولید دانش است، که ارزیابی عملکرد نظام   

بنـابراین  ). 2 :1385 آذر و ترکاشوند،  ( کند پیدا می تبع آن ارتقاي کارایی آنها، اهمیت دو چندان         

ارزیابی کارایی واحدهاي آموزشی حائز اهمیت بسیار است، زیرا سبب روشن شـدن وضـعیت               

گیـري در مـورد    عملکرد واحد آموزشی و مشخص کردن نقاط ضـعف و قـوت بـراي تـصمیم           

در . شـود  ی می آموزشی، به منظور ارتقایی کیفیت و تحقق بخشیدن به اهداف آموزش          هاي    برنامه

دارد کـه هرگـاه نظـام آموزشـی را بـه        بیان مـی  ) 1388( نقل در مشایخ     1همین رابطه مک ماهن   

                                                           
1-  Mcmahon 
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هـا، برونـدادها و    تفکیک اجزاي تشکیل دهنده آن که عبارتند از درون دادها، فرایندها، محصول           

ـ     ها یا نشانگرهایی ارائه می پیامدها، در نظر بگیریم، شاخص    ی و دهد کـه سـنجش کـارایی درون

آموزانی کـه در   توان از تعداد دانش   درونداد می هاي    براي شاخص . سازد پذیر می  بیرونی را امکان  

فراینـدها شـامل   . ، اسـتفاده کـرد    )پوشـش تحـصیلی   (کننـد     مـی  اي خاص ثبت نـام     دوره یا پایه  

اند، نسبت اتالف، نرخ قبولی، نرخ تکرار پایه، نرخ ترك           آموزان صرف نموده   که دانش هایی    سال

آموختگان، تعداد   محصوالت و بروندادها شامل تعداد دانش     . باشند  می تحصیل و نرخ ماندگاري   

. آموختگـان اسـت    واحدهاي درسی به اتمام رسیده و تغییر در نگرش، دانـش و تـوانش دانـش               

گیـري   منظور از کارایی درونی، میزان موفقیت حاصل در درون نظام آموزشی است که با انـدازه          

ارتقاء، تکرار و ترك تحصیلی، نرخ اتـالف،  ي  سه گانههاي  چون نرخهایی  اخصنشانگرها یا ش 

  . شود دانش آموختگان محاسبه و تبیین میدرصد کارایی، میانگین طول دوره تحصیلی و نرخ 

 2و چـاکرابورتی  ) 2006 (1صورت گرفته توسط جـونز    هاي    برخی از مطالعات مانند بررسی    

ات دیگـري در    قتحقی. اند مطالعاتی خود بوده  هاي     در حوزه  شاهد کارایی باالي مدارس   ) 2009(

، )2006(همکـاران    و   4گاراسـکوف ، و   )2001( و همکاران    3حوزه کارایی درونی توسط برادلی    

 آتـشک و مهینـی فراهـانی،      . صورت گرفته است  ) 2008 (6و کانروي و آرجیو   ) 2006 (5لینکوو

آموز بـه معلـم و نـسبت         ا بین نسبت دانش   به این نتیجه رسیدن که تنه     خود  ، در تحقیق    )1386(

کشور به ترتیـب    هاي    آموز به کالس دایر و ستاده آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان           دانش

تحقیقـی کـه در      در )1388مـشایخ،   . (معنادار منفی و رابطه معناداري مثبت وجود دارد       ي    رابطه

آمـوزان دختـر فنـی و        رونی دانش میزان کارایی د   انجام شده است،  ) 1381(ایران توسط فاتحی    

نتـایج  . آموزان پسر استان اصفهان، بیشتر و بهتر ارزیابی شده اسـت           اي در مقایسه با دانش     حرفه

صـورت  ) 1376( و عطـابخش  ) 1382( ، سـالمی  )1374( هاي دیگري که توسط ممبینی     بررسی

ر د. گرفتــه اســت، در مجمــوع حــاکی از پــایین بــودن شــاخص کــارایی درونــی بــوده اســت 

                                                           
1-  Johnez 
2-  Chakraborty 
3-  Bradley 
4-  Grosskopf 
5-  Lincove 
6-  Conroy & Arguea 
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، مشخص گردیده است کـه در طـول برنامـه دوم و             82 و   76هاي    سالمی، در سال  هاي    پژوهش

 درصـد افـزایش داشـته    1/76 درصـد بـه     6/73سوم ضریب کارایی درونی استان خوزسـتان از         

با این وجود با توجه به مرکزیت شهرستان اهواز و همچنین شرایط خاص این شهرسـتان   . است

 شرایط آب و هوایی، بالطبع آگاه بودن نـسبت بـه وضـعیت کـارآیی            نژادي و  -نظیر تنوع قومی  

آمـوزان ایـن      دانـش  3، تکرار و نرخ افـت تحـصیلی       2، نرخ مردودي  )قبولی (1درونی، نرخ ارتقاء  

هاي   که آیا مدارس این شهرستان در قیاس با سال         شهرستان در طول برنامه توسعه چهارم و این       

توانـد مـسؤوالن و طراحـان     انـد یـا خیـر؟ مـی     جهی داشـته  توسعه قبل تغییر قابل تو    هاي    برنامه

نـسبت بـه بهبـود شـرایط موجـود ایـن       هـایی   ریزي این شهرستان، را در طراحـی برنامـه        برنامه

آموزان یـاري   ها و هموار کردن راه موفقیت تحصیلی این دانش      شهرستان و همجنین رفع کاستی    

عملکـرد مـدارس مقطـع راهنمـایی         هاي  بنابراین موضوع تحقیق حاضر بررسی شاخص     . رساند

  .باشد می آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی برنامه چهارم توسعه کشور

  

  ي پژوهش پیشینه

مطالعات متعددي در زمینه کارایی درونی مدارس در داخل و خارج از کشور انجام شده 

تان، کارایی ثیر رقابت بر کارآیی مدارس انگلسأ، در بررسی ت)2001( بردلی و همکارانش. است

ارزیابی هاي   با روش تحلیل پوششی داده1998-1993 را بر پایه نتایج چند گانه مدارس از فنی

در این تحقیق ضمن تعیین کارآیی براي هر سال، تغییرات کارآیی در دوره مورد بررسی . کردند

کارآیی مدارس به تربیت هر سال معین شده هاي  عالوه بر این شاخص. مشخص شده است

  .ستا

ها به تحلیل روند کارآیی  ، با روش تحلیل پوششی داده)2004( 4نشابنکر و همکار

 ساله پرداختند که نتیجه تحقیق، حاکی از 4تخصیصی و فنی مدارس تگزاس در یک دوره 

  ناکارآیی فنی و تخصیصی مدارس است، ناکارآیی فنی در این دوره افزایش یافته در حالی که 
  

                                                           
1-  promotion rate  
2-  repetition rate 
3-  drop-out rate 
4-  Banker 



43 ...از طی برنامه بررسی کارایی درونی مدارس مقطع راهنمایی شهرستان اهو

  . باقی مانده استتاًناکارآیی تخصیصی نسب

گیري  ها و کاربرد آن در اندازه تحلیل پوششی داده«در پژوهشی با عنوان ) 2006(جونز 

گیري کارایی در آموزش عالی؛ و سپس به  ابتدا به بررسی امکان اندازه» کارایی آموزش عالی

رداخته گیري کارایی در زمینه آموزش عالی پ هاي مختلف اندازه بررسی مزایا و معایب روش

ها باعث  بررسی ساده چندین داده و خروجی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده. است

گیري کارایی در محیط  شده است که از آن به عنوان یک روش جالب و جذاب براي اندازه

که  بنابراین براي این. توان نادیده گرفت البته معایب آن را هم نمی. آموزش عالی استفاده شود

در این پژوهش که به . کارهاي متعددي ارائه شده است بر معایب این روش فائق آمد، راهبتوان 

ها، در بیش از صد مؤسسه  منظور گردآوري اطالعات، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

 در انگلستان انجام شد، نشان داده شد که کارایی فنی و 2001 تا 2000آموزش عالی در سال 

بنابراین کمیت و کیفیت . رسد ر بخش آموزش عالی انگلستان به نظر باال میکارایی مقیاس د

هاي اداري و ارزش سود پرداخت،  دانشجویان کارشناسی، کمیت دانشجویان ارشد، هزینه

ها، کمیت مدارك  هاي مهم در این مؤسسات هستند و کیفیت و کمیت مدارك لیسانس داده

هاي مهم بخش آموزش عالی انگلستان   خروجیکارشناسی ارشد، کمیت مدارك و تحقیقات،

همچنین در این تحقیق امکان تفاوت در بخش تولید سه گروه متمایز . باشد در فرایند تولید می

مؤسسات آموزش عالی با استفاده از آزمون پیشنهاد شده توسط چارنز، کوپر و رودرز بررسی 

  شد، اما تفاوت معناداري مشاهده نشد

 در زمینه کارایی اینترنت در آموزش عالی به این نتیجه رسد که )2008 (1ورالگ گمب

آور و غیر اقتصادي در هدف آموزش دانشجویان فوق لیسانس تا جایی که کیفیت  عوامل زیان

به نظر این محقق، دلیل اصلی این مسأله؛ . باشد  میتدریس و تحقیق نگران کننده است باال

ها، همپوشی سیستم مدیریت درونی و  ن، و کتابتوزیع ضعیف امکانات و تسهیالت، معلما

  .باشد  میهمچنین مدل رایج تربیت دانشجویان فوق لیسانس

، براي مقایسه کارایی و برابري مدارس ابتدایی خصوصی و )2010( نشا و همکار2چرچاي

  عدي که هاي چند ب ها طراحی کردند، سپس مالك دولتی، یک مدل مناسب تحلیل پوششی داده
  

                                                           
1-  VerlagGmbh 
2-  Cherchye 
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 نتایج تحقیق نشان.  مقایسه عملکرد آموزشی تجمعی انواع مدارس هستند ارادئه کردندمناسب

اي  دهد زمانی که کنترل براي محیط مدرسه بگیرد و برابري لحاظ شود، برتري قابل مالحظه می

  .میان انواع مدارس وجود ندارد

 1366 - 73 ايه آموزشی استان فارس را طی سالهاي  ، کارایی داخلی نظام)1378( توانگر

 12,2/0بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که میزان افت تحصیلی در مجموع برابر با 

براي دختران ( 43/5تحصیلی هاي   میانگین طول سال77,6/0نرخ امید به رسیدن به پایه آخر 

 و سهم تکرار %4/60  که سهم ترك تحصیل در آن%1/2 نرخ اتالف) 47/5  و براي پسران40/5

کارایی داخلی وضعیت هاي  چنین دختران در بیشتر شاخص  بوده است، هم%6/39 ایه در آنپ

  .اند تري به نسبت پسران داشته مناسب

هاي  ، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که که در تمامی شاخص)1388( آتشک در سال

) هداري، نگهداشتبقاء نگ(  ارتقاء تکرار پایه، ترك تحصیل، مانداريهاي نرخ( کارایی داخلی

هاي تحصیل براي هر  دوره تحصیل، میانگین طول سال) فارغ التحصیل( در هر پایه، تکمیل

ترین وضعیت و  آل و ضریب کارایی مطلوب هداد، اید داد به برون التحصیل، نسبت درون فارغ

ن همچون سیستاهاي  ترین وضعیت و استان همچون سیستان و اردبیل داراي مطلوبهایی  استان

ترین  و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خوزستان و کرمان داراي نامطلوب

 بوده که %8/91اند، میانگین کشوري ضریب کارایی داخلی دوره ابتدایی برابر با  وضعیت بوده

ترین ضریب کارایی   پایین%8/74 باالترین و سیستان و بلوچستان با %97در شهر تهران با 

  .اند کشور داشتههاي  بتدایی را در بین استانداخلی دوره ا

  

  سؤاالت پژوهش

نرخ ماندگاري، میانگین طول دوره تحصیلی، نرخ اتالف و هاي  وضعیت شاخص . 1سؤال 

هاي  آموزان شهرستان اهواز به تفکیک موقعیت جغرافیایی طی سال کارایی درونی در بین دانش

   چگونه بوده است؟88-1383

نرخ ماندگاري، میانگین طول دوره تحصیلی، نرخ اتالف و هاي  صوضعیت شاخ. 2سؤال 

  آموزان شهرستان اهواز به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی طی  کارایی درونی در بین دانش
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   چگونه بوده است؟1383-88هاي  سال

شهرستان اهواز نسبت به میانگین ) کارایی درونی(عملکرد هاي  وضعیت شاخص. 3سؤال 

    چگونه بوده است؟1383-88هاي  تفکیک جنسیت و موقعیت جغرافیایی طی سالکل استان به 

  

  گیري جامعه آماري، نمونه پژوهش و روش نمونه

این تحقیق با توجه به اهداف و ماهیت از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ روش تحقیق، 

اصلی روش ویژگی . باشد  می تحلیلی- ارزشیابی و یا توصیفی- از نوع تحقیقات توصیفی

. اي ویژه است تحقیق توصیفی تالش براي ارائه توصیف یا تصویري دقیق از موقعیت یا پدیده

کوشند   میدر این روش پژوهشگران نه تنها سعی در بیان روابط علت و معلولی ندارند، بلکه

تصویري از متغیرهاي موجود و روابط بین آنها را در وضعیتی معین توصیف و تبیین کنند 

از جهت دیگر این تحقیق از این نظر ). 62-61: 1387، ترجمه دالور، 1941، 1ستنسنکری(

عد شود که پژوهشگر درصدد است که ب  می تحلیلی نامیده- ارزشیابی و یا توصیفی–توصیفی 

هاي در نظر گرفته شده به تحلیل شرایط موجود پرداخته و  ها توسط شاخص آوري داده از جمع

 آماري دري  جامعه. ی در مورد کارایی درونی شهرستان اهواز پرداخته شوددر پایان به ارزشیاب

این پژوهش، کلیه مدارس مقطع راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی 

گیري صورت  در این پژوهش به علت ماهیت، پژوهش نمونه. باشد  می1388 تا 1383هاي  سال

مونه آماري به صورت سرشماري مورد بررسی قرار نگرفته و کلیه جامعه آماري به عنوان ن

درصدها، (ها از آمار توصیفی  ها و نسبت ها و محاسبه نرخ بندي داده براي طبقه. گرفته است

ریزي آموزشی شامل نرخ ارتقاء، نرخ مردودي، نرخ  برنامههاي  و شاخص) ها و فراوانی نسبت

  . شده استافت تحصیلی، نرخ گذر و ضریب کارایی درونی استفاده

  

  ابزار پژوهش

هاي محاسباتی کارایی درونی  در این بررسی از ابزارهاي الگوي جریان تحصیلی و شاخص

  .استفاده شده است

                                                           
1-  Christensen 
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  آموزي الگوي جریان دانش

  

  
  

ریزي آموزشی،  ان برنامههاي ارتقاء، تکرار و ترك تحصیل، ابزارهاي کلیدي کارشناس نرخ

اگر تعداد . آموزان، از یک پایه تحصیلی به پایه دیگر هستند جهت تحلیل جریان دانش

در سال ) p(آموزان   باشد، تعدادي از این دانشE برابر t در سال تحصیلی gآموزان پایه  دانش

)t+1 ( به پایه باالتر)g+1 (تعداد دیگري . ارتقاء خواهند یافت)R (مردودي، پایه به دلیل g 

از سیستم آموزشی خارج شده و به اصطالح ترك ) D(را مجدداً تکرار خواهند کرد و بقیه 

  .کنند  میتحصیل

  

نرخ ماندگاري، میانگین طول دوره تحصیلی، هاي   وضعیت شاخص.1پرسش  :ها یافته

 1383-88هاي  آموزان شهرستان اهواز طی سال نرخ اتالف و کارایی درونی در بین دانش

  چگونه بوده است؟

  نرخ اتالف

  نسبت نهاد به برداشته واقعی

  آل نسبت نهاده به برداشته ایده
W.R= 

  کارایی درونی

1 

  اتالفنسبت 
I.E= 

100:   نرخ تکرار پایه یا مردودي
1
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هاي برنامه چهارم توسعه  آموزان شهرستان اهواز طی سال آموزي دانش  مدل جریان دانش. 1جدول 

)88 -1383( 

  سال تحصیلی  اول راهنمایی  دوم راهنمایی  سوم راهنمایی  تعداد فارغ التحصیالن

-  -  -  28142 4- 1383  

-  -  22936  3591 5- 1384  

17670  20367  4383  442  6- 1385  

5261  5552  694  47  7- 1386  

793  837  87  5  8- 1387  

  مجموع  32227  28100  26756  23724

  

آموزان شهرستان اهواز نشان دهنده این  نتایج به دست آمده از مدل جریان تحصیلی دانش

آموزان ورودي به  هاي اجراي برنامه پنج ساله چهارم، از کل دانش مطلب است که در طی سال

اند این دوره را به پایان   نفر در مجموع توانسته23724، )28142 (83-84 در سال پایه اول

اند یا به عبارتی از ادامه تحصیل   نفر موفق به پایان این دوره نشده4418برسانند و تعداد 

توان از این مدل به دست آورد این است که در طول   میهمچنین نتیجه دیگري که. اند بازمانده

اند مستقیم و بدون تکرار پایه این دوره سه ساله  آموزانی که توانسته تعداد دانش سال، 5این 

 4آموزانی که در طول  اند، ضمناً دانش آموز بوده  دانش17670راهنمایی را به پایان برسانند، 

  .اند  نفر بوده793 و 5261اند به ترتیب   سال این دوره سه ساله را به پایان رسانده5سال و 

شود، توان نظام   مشاهده میمل آمده و همان طور که از جدول یکهاي به ع سیطبق برر

هاي سه گانه تحصیلی نسبتاً مطلوب بوده، بدین  آموزش راهنمایی شهرستان اهواز براي پایه

هاي تحصیلی از کمترین تا بیشترین به  آموزان پایه گونه که به طور کلی میزان نگهداري دانش

به این معنی که در این شاخص .  دوم و پایه سوم راهنمایی بوده استترتیب پایه اول، پایه

همچنین متوسط طول تحصیل . دیگر بوده استهاي  وضعیت در پایه سوم راهنمایی بهتر از پایه

 29/3 ساله چهارم توسعه 5التحصیلی در دوره راهنمایی شهرستان اهواز در طول برنامه  و فارغ

  . باشد  سال بیشتر می29/0به میزان سال است؛ که از وضعیت مطلوب 

آموزان شهرستان اهواز نشان دهنده  نتایج حاصل از نسبت اتالف و کارایی درونی کل دانش

آموزان این  این نکته است که در طول اجراي برنامه چهارم، میانگین نسبت اتالف براي دانش
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 درصد از 25 سال، 5ل این دهنده این است که تقریباً در طو باشد و نشان  می22/1شهرستان، 

آموزان به دلیل وجود افت تحصیلی  صورت گرفته در زمینه آموزش این دانشهاي  اتالف هزینه

 درصد هزینه بیشتر نسبت 25به عبارتی . آموزان بوده است و شاخص تکرار پایه در بین دانش

این است که ، بیانگر دوشماره  مندرجات جدول. ال صورت گرفته است به حد نرمال و ایده

. باشد  می82/0هاي مورد بررسی  آموزان شهرستان اهواز در طی سال کارایی درونی کل دانش

 درصد 82هاي عملکرد به میزان  به عبارتی آموزش و پرورش این شهرستان، در زمینه شاخص

  .کارا بوده است

ف نرخ ماندگاري، میانگین طول دوره تحصیلی، نرخ اتالهاي   وضعیت شاخص.2پرسش 

آموزان شهرستان اهواز به تفکیک موقعیت جغرافیایی طی  و کارایی درونی در بین دانش

   چگونه بوده است؟1383-88هاي  سال

  

آمـوزان  جریان تحـصیلی دانـش    هاي    اساس نرخ  کارایی درونی محاسبه شده بر    هاي     شاخص . 2جدول  

  1383-88هاي مناطق شهري و روستایی شهرستان اهواز طی سال

  شاخص  نرخ ماندگاري

  پایه سوم  پایه دوم  پایه اول  منطقه/ سجن

  میانگین
  طول دوره
  تحصیل

  نسبت داده
  به ستانده
 واقعی

  نسبت داده
  به ستانده
  ایده آل

  نسبت

 اتالف

  کارایی

  درونی

 86/0 16/1  3  47/3  2/3  60/98  44/98  78/97  شهري

 76/0 32/1 3 95/3  35/3  06/95  67/93  37/92  روستایی

 82/0 22/1  3  67/3  29/3  81/96  42/95  14/95  کل

  

بیانگر این ) شهري و روستایی(آموزان این دو موقعیت  مقایسه مدل جریان تحصیلی دانش

آموزان روستایی  آموزان شهري در مقایسه با دانش مطلب است که به طور کلی عملکرد دانش

آموزان   درصد از دانش9/88اي که در مناطق شهري  به گونه. تري داشته است وضعیت مطلوب

اند دوره راهنمایی را به پایان رسانند و در مناطق روستایی این شهرستان در طول این  توانسته

رسد  در نتیجه به نظر می. اند آموزان موفق به عبور از این پایه شده  درصد از دانش2/78برنامه، 

خاصی نسبت به مناطق روستایی که براي افزایش کارایی دوره راهنمایی، باید توجه ویژه و 

آموزان مناطق روستایی تا پایان تحصیالت  صورت گیرد و سعی شود نسبت به پیشرفت دانش

  .اقدامات اساسی انجام پذیرد

   آموزان شهري همان طور که در در جدول دو مشاهده در بررسی نرخ ماندگاري دانش
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 5یعنی در طول این برنامه . ن دوره استشود، باالترین نرخ ماندگاري مربوط به پایه سوم ای می

اند در زمان عبور از پایه  آموزان شهري توانسته  درصد از دانش60/98ساله به طور میانگین 

به عبارتی با توجه به محاسبات به عمل . مورد نظر به پایه باالتر از افت تحصیلی به دور باشند

 آموزانظام آموزشی در نگهداري دانشدهنده توان یک نآمده، از آنجایی که این نرخ نشان

توان چنین نتیجه گرفت که بهترین عملکرد نظام آموزشی در زمینه نگهداري و بقاء   میباشد، می

همچنین نرخ ماندگاري در پایه اول و دوره . آموزان در پایه سوم این دوره بوده است دانش

ماندگاري در مناطق روستایی، ؛ و نرخ 44/98 و 78/97راهنمایی در مناطق شهري به ترتیب، 

مقایسه .  درصد بوده است06/95 و 67/93، 37/92هاي اول تا سوم به ترتیب،  در پایه

هاي ماندگاري محاسبه شده بین دو موقعیت، حاکی از وجود اختالف و پایین بودن  شاخص

همچنین میانگین طول . آموزان روستایی است عمکرد آموزش و پرورش در نگهداري دانش

 سال 35/3آموزان روستایی   سال و براي دانش2/3آموزان شهري  وره تحصیل در بین دانشد

آموزان شهرستان اهواز  همچنین نتایچ حاصل از نسبت اتالف و کارایی درونی دانش. بوده است

 این است که در طول اجراي برنامه چهارم، میانگین نسبت ي دهنده نشان2با توجه به جدول 

 16 سال، 5دهنده این است که در طول این   و نشان16/1آموزان شهري،  نشاتالف براي دا

 83-84نام شده در سال  آموزان ثبت هاي صورت گرفته در زمینه آموزش دانش درصد از هزینه

به . تا پایان برنامه، به دلیل وجود افت تحصیلی و شاخص تکرار پایه، اتالف گردیده است

 درصد هزینه نسبت به حالت نرمال آن 16آموزان شهري،  عبارت دیگر در زمینه آموزش دانش

زان آمو همچنین میزان اتالف در آموزش صورت گرفته براي دانش. بیشتر صورت گرفته است

 درصد و بیانگر این مطلب است که در مناطق روستایی، اتالف بیشتري نسبت 32/1روستایی 

همچنین محاسبات صورت گرفته در زمینه کارایی درونی . به مناطق شهري صورت گرفته است

در ) کارایی درونی(دهد که بازده کل دوره راهنمایی  مناطق شهري شهرستان اهواز نشان می

اي که میزان  به گونه. تري نسبت به مناطق روستایی داشته است لکرد مطلوبمناطق شهري، عم

  .باشد  می76/0 و براي مناطق روستایی 86/0 کارایی درونی براي مناطق شهري

نرخ ماندگاري، میانگین طول دوره تحصیلی، نرخ اتالف هاي   وضعیت شاخص.3پرسش 

 به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی طی آموزان شهرستان اهواز و کارایی درونی در بین دانش

   چگونه بوده است؟1383-88هاي  سال
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آمـوزان بـه    جریان تحصیلی دانشهاي  کارایی درونی محاسبه شده براساس نرخ هاي     شاخص . 3جدول  

  1383-88هاي  آموزان شهرستان اهواز طی سال تفکیک جنسیت دانش

  شاخص  نرخ ماندگاري

  پایه سوم  پایه دوم  پایه اول  منطقه/ جنس

  میانگین
  طول دوره

  یلتحص

  نسبت داده
  به ستادنده

 واقعی

  نسبت داده
  به ستانده
 ایده آل

  میزان

 اتالف

  کارایی

 درونی

 /.77 29/1  3  87/3  41/3  97/96  02/97  63/95  پسر

 /.85 18/1 3 54/3  14/3  77/96  17/95  32/94  دختر

 /.82 22/1  3  67/3  29/3  81/96  42/95  14/95  کل

  

دهد که از بین کلیه  آموزان پسر این شهرستان نشان می رسی روند تحصیلی در بین دانشبر

ولی . اند به مقطع بعدي راه پیدا کنند  درصد توانسته25/84آموزان ثبت نامی در سال پایه،  دانش

 25/30اند و  آموزان موفق به اتمام دوره راهنمایی در سه سال شده  درصد از این دانش54تنها 

بنابراین با محاسباتی که به . اند  سال پشت سر گذاشته5 و یا 4د باقیمانده، این دوره را در درص

هاي مدل جریان تحصیلی و همچنین جدول تارکان تحصیل انجام گردیده است،  وسیله داده

 بوده 97/96 و در پایه سوم 02/97، پایه دوم 63/95مشخص شد که نرخ ماندگاري پایه اول 

 درصد 98/82آموزان دختر نشان دهنده این است که  آموزي دانش جریان دانشهمچنین . است

اند با موفقیت به دوره بعد  اند توانسته آموزانی که در پایه اول در سال پایه شرکت کرده از دانش

اند به صورت مستقیم یعنی در  آموزان توانسته  درصد این دانش32/72. راه پیدا کنند) دبیرستان(

 درصد از 10باشد به پایه اول دبیرستان راه پیدا کنند و تنها   سال می3آل که  حالت ایده

 سال یعنی با یک سال بیشتر نسبت به حالت مطلوب، و کمتر از 4آموز دختر به مدت  دانش

بررسی مربوط به نرخ ماندگاري در بین این . اند  سال گذرانده5درصد این دوره را در ) 1(یک 

. آموزان پایه سوم است  نشان داد که بیشترین نرخ ماندگاري در بین دانشآموزان گروه از دانش

آموزان پایه اول و دوم   درصد و براي دانش77/96اي که میزان این نرخ براي پایه سوم،  به گونه

لذا با مقایسه تطبیقی این دو جنس متوجه این .  درصد بوده است17/95 و 32/94به ترتیب، 

اند در مجموع دوره راهنمایی  آموزانی پسري که توانسته که میزان دانش نشویم که با آ نکته می

؛ ) درصد98/82(آموزان دختر بیشتر بوده است  از دانش)  درصد25/84(را پشت سر گذارند 

آموزان دختر در عبور از  ولی نکته مهم و قابل توجه این است که در بین این دو جنس، دانش

آموزان پسر  ، نسبت به دانش)در مدت سه سال(دون اتالف این دوره به صورت مستقیم و ب
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 درصد بیشتر 18آموزان دختر به میزان  به صورتی که دانش. اند عملکرد بهتر و مطلوبتري داشته

  . آل دوره راهنمایی را به پایان رسانند اند که در حالت ایده از پسران توانسته

آموز بر نسبت اتالف به دست   دانشمحاسبه شاخص کارایی درونی که از تقسیم یک واحد

 و میزان این 77/0آموزان مدارس پسرانه اهواز  دهد که کارایی درونی دانش  میآید، نشان می

باشد که  دهنده این مطلب می این نتایج، نشان.  بوده است85/0آموزان دختر  شاخص براي دانش

 نسبت به مدارس و آموزان دختر در طول دوره برنامه چهارم توسعه، مدارس و دانش

و اختالف این شاخص در . اند تري برخوردار بوده آموزان پسر از کارایی بیشتر و مطلوب دانش

  . درصد به سود مدارس دخترانه است8بین دو گروه، 

شهرستان اهواز نسبت به ) کارایی درونی(عملکرد هاي   وضعیت شاخص.4 پرسش

 چگونه 1383-88هاي  غرافیایی طی سالمیانگین کل استان به تفکیک جنسیت و موقعیت ج

  بوده است؟
  

  
  شهرستان اهواز نسبت به کل استان) کارایی درونی(عملکرد هاي    وضعیت شاخص.1 نمودار

  

، نکات خیلی 5از مقایسه تطبیقی بین شهرستان اهواز و کل استان خوزستان در جدول 

 برنامه پنج ساله، به طو کلی که در طول از جمله این. شود خوب و قابل توجهی استنباط می

هاي  تنها در شاخص. اختالف چندانی بین عملکرد این شهرستان با میانگین استانی وجود ندارد

اي  ارتقاء و تکرار پایه، متوسط عملکرد شهرستان اهواز نسبت به کل استان بهتر بوده؛ به گونه

 در عبور از پایه تحصیلی آموزان شهرستان اهواز درصد از دانش36/87که در شاخص ارتقاء 

 درصد، موفق به 16/87هاي مقطع راهنمایی اند و به طور میانگین در کلیه پایهخود موفق بوده
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 و براي کل استان 5/7همچنین میزان تکرار پایه براي شهرستان اهواز . اندعبور از پایه خود شده

ی درونی مثل نرخ افت، هاي کارایولی با این وجود در دیگر شاخص. باشد درصد می73/8

تر از حد  میزان اتالف، نرخ ماندگاري و ضریب کارایی درونی، عملکرد شهرستان اهواز پایین

  .میانگین استانی بوده است

  

  شهرستان اهواز نسبت به کل استان ) کارایی درونی(عملکرد هاي   وضعیت شاخص. 5جدول 

  اهواز
  نرخ

  ارتقاء

  نرخ تکرار

  پایه
  نرخ افت

  نرخ

  گاريماند

  میزان

  اتالف

  کارایی

  درونی

  /.77  29/1  54/96  32/3  99/10  94/83  پسر

  /.85  18/1  42/95  82/3  01/4  77/90  دختر

  /.86  16/1  27/98  76/1  67/5  9/90  شهري

  /.76  32/1  7/93  46/5  51/9  12/86  روستایی

  /.82  22/1  98/95  57/3  5/7  36/87  کل

  خوزستان
  نرخ

  ارتقاء

  نرخ تکرار

  پایه

  نرخ

  افت

  نرخ

  ماندگاري

  میزان

  اتالف

  کارایی

  درونی

  /.78  28/1  60/97  52/2  65/12  34/83  پسر

  /.88  13/1  92/97  99/1  8/4  98/90  دختر

  /.84  19/1  85/97  78/1  19/8  89/88  شهري

  /.82  22/1  68/97  72/2  27/9  34/85  روستایی

  /.83  2/1  76/97  25/2  73/8  16/87  کل

  

هاي اتالف و ضریب کارایی درونی اي کارایی درونی، شاخصهاز جمله مهمترین شاخص

 شود که با وجود اینهاي حاصل از جدول باال مشخص میبه همین منظور از مقایسه. باشندمی

هاي امکاناتی و تسهیالتی بهتري که شهرستان اهواز به دلیل مرکزیت استان از موقعیت

تري  استان عملکرد مطلوبهاي  ر شهرستانرود که نسبت به دیگبرخوردار است و انتظار می

 در مقطع راهنمایی از 1383-88هاي داشته باشد، ولی عملکرد این شهرستان در طول سال

اي که میزان اتالف در این شهرستان دو  به گونه. تري داشته است میانگین استانی، وضعیت پایین

تري نسبت به متوسط  پاییندرصد بیشتر از میانگین استان و به میزان یک درصد کارایی 

  .عملکرد استان داشته است
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  گیري بحث و نتیجه

ریزان آموزشی بوده به  ارتقاي کارایی نظام آموزشی همواره موردنظر سیاستمداران و برنامه

باشد، یکی از این اسناد، سند   میصورتی که در تمام اسناد و مدارك باالدستی این امر مشهود

قانون برنامه چهارم توسعه به منظور دستیابی کشور به . باشد  میانداز آموزش و پرورش چشم

 20(انداز بلند مدت  هاي مطلوب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در قالب سند چشم شاخص

 به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده و متعاقباً ابالغ 83جمهوري اسالمی در سال ) ساله

ستقیماً به تکلیف آموزش و پرورش در زمینه  این قانون بیش از مواد دیگر م52مفاد . شد

توسعه پرداخته و به استناد آن سند ملی توسعه آموزش و پرورش در برنامه چهارم، توسط 

تردیدي نیست که . ریزي وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابالغ شده است شوراي برنامه

. رش پویا و اثربخش استمسیر اصلی و بنیان توسعه پایدار کشور، استقرار نظام آموزش و پرو

توان یک نظام آموزشی کارآمد را مشخص نمود و  اما این سؤال مطرح است که چگونه می

پاسخ به سؤال باال ضرورت انجام این تحقیق را فراهم . وضعیت آن نظام را بهبود بخشید

  .ساخت

ی از تحصیلهاي  آموزان پایه حاصل این بود که میزان نگهداري دانشهاي  یکی از یافته

به این . کمترین تا بیشترین؛ به ترتیب در پایه اول، پایه دوم و پایه سوم راهنمایی بوده است

. هاي دیگر بوده است معنی که در این شاخص، وضعیت در پایه سوم راهنمایی بهتر از پایه

دهد که متوسط طول تحصیل و فراغت از تحصیل   میهمچنین بررسی میانگین طول دوره نشان

 سال است؛ که از 29/3 ساله چهارم توسعه 5ه راهنمایی شهرستان اهواز در طول برنامه در دور

اضافی و تحمل هاي   سال بیشتر بوده و نشان دهنده ایجاد هزینه29/0وضعیت مطلوب به میزان 

  .باشد خسارت در این دوره آموزشی می

نده این نکته است آموزان شهرستان اهواز نشان ده نتایچ حاصل از نسبت اتالف کل دانش

 22/1آموزان این شهرستان،  که در طول اجراي برنامه جهارم، میانگین نسبت اتالف براي دانش

هاي صورت   درصد از هزینه25 سال، 5 این است که تقریباً در طول این ي است و نشان دهنده

 پایه در آموزان به دلیل وجود افت تحصیلی و شاخص تکرارگرفته در زمینه آموزش این دانش

 درصد هزینه بیشتر نسبت به حد نرمال و 25به عبارتی . آموزان اتالف گردیده استبین دانش

توان داشت این است که به تحلیل دیگري که از این نسبت می. ل صورت گرفته استآ ایده
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 هزینه تلف شده است که اگر این میزان در هزینه 22/0آموز در این شهرستان  نسبت هر دانش

شود، ضرب شود میزان کل هزینه   میآموز در نظر گرفته و هزینه اي که براي هر دانش هسران

البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که دالیل وجود اتالف در . گردد  میاتالف شده مشخص

. باشد االي ترك تحصیل و افت تحصیلی میبهاي  نظام آموزش و پرورش به دلیل وجود نرخ

ترك از تحصیل و افت تحصیلی و شاخص اتالف، همبستگی هاي  ین شاخصبه بیان دیگر ب

به این معنی که هر چه میزان افت و ترك از تحصیل در یک منطقه زیاد . مستقیمی وجود دارد

همچنین میزان کارایی . باشد به همان اندازه میزان اتالف در همان ناحیه نیز زیاد خواهد بود

به . باشد  می82/0مورد بررسی، هاي   اهواز در طی سالآموزان شهرستان درونی کل دانش

 درصد، 82هاي عملکرد به میزان  عبارتی آموزش و پرورش این شهرستان، در زمینه شاخص

دهنده این نکته است که مقدار کارایی این شهرستان  میزان این شاخص نشان. مد بوده استآکار

که در آن شرایط، هیچ افت و تکراري  درصد کارآمدي، 100نسبت به حالت مطلوب آن یعنی 

توان با  بنابراین می.  درصد فاصله دارد18در آن ناحیه وجود نخواهد داشت به میزان 

ریزي و شناسایی علل و عوامل مؤثر در زمینه افت تحصیلی، در جهت رسیدن به کارایی  برنامه

  .بیشتر اقدام نمود

) شهري و روستایی(ت این شهرستان آموزان دو موقعی مقایسه مدل جریان تحصیلی دانش

آموزان  آموزان شهري در مقایسه با دانش بیانگر این مطلب است که به طور کلی عملکرد دانش

 پژوهش صورت گرفته توسط ي این یافته با یافته .تري داشته است تایی وضعیت مطلوبروس

اسبه شده بین هاي ماندگاري مح همچنین مقایسه شاخص. در یک راستا است) 1382(سالمی 

دو موقعیت حاکی از وجود اختالف و پایین بودن عملکرد آموزش و پرورش در نگهداري 

به بیان دیگر عملکرد آموزش و پرورش در مناطق روستایی این . آموزان روستایی است دانش

آموزان در حد  آموزان و جلوگیري از افت تحصیلی دانش شهرستان در جهت نگهداري دانش

تر بوده   و همچنین عملکرد این مناطق از مناطق شهري این شهرستان نیز پایینمطلوب نبوده

آموزان روستایی، نباید  البته عالوه بر نقش آموزش و پرورش در میزان ماندگاري دانش. است

عوامل بیرونی مثل پایین بودن سطح مالی نسبت به . نقش عوامل بیرونی را نیز فراموش کرد

ود امکانات، شرکت در کارهاي روزمره خانواده مثل کشاورزي و آموزان شهري، کمب دانش

آموزان از مدرسه و در نتیجه  توانند نقش زیادي در زمیه خارج شدن دانش  می....دامداري و 
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همچنین باید توجه داشت که . ماندگاري پایین مناطق روستایی این شهرستان داشته باشند

آموزان روستایی   سال و براي دانش2/3وزان شهري آم میانگین طول دوره تحصیل در بین دانش

 سال بوده است، که نشان دهنده این حقیقت است که به طور متوسط در مناطق روستایی، 35/3

  .باشد  میطول تحصیل بیشتر از مناطق شهري

محاسبات صورت گرفته در زمینه کارایی درونی مناطق شهري شهرستان اهواز نشان 

تري  در مناطق شهري، عملکرد مطلوب) نیکارایی درو(وره راهنمایی دهد که بازده کل د می

به بیان دیگر کارایی درونی مدارس روستایی شهرستان . نسبت به مناطق روستایی داشته است

هاي فاتحی   این یافته تحقیق با یافته.تر است اهواز از مدارس شهري این شهرستان پایین

 وجود پایین بودن کارایی درونی در .هت استهمسو و هم ج، )1382( سالمی و) 1381(

ارتقاء، تکرار هاي  تواند به دلیل وجود ضعف در شاخص  میمناطق روستایی شهرستان اهواز

همچنین . هاي مربوط به کارایی درونی باشد پایه، افت تحصیلی و میزان اتالف و دیگر شاخص

 و به طور کلی کارایی درونی انکیوب دالیل پایین بودن نرخ قبولیکه جی  با توجه به این

مدارس کشور زیمبابوه را شامل روحیه پایین معلم، نبود منابع، دوري مدارس از محل سکونت 

آموزان و عدم تناسب برنامه درسی طراحی شده متناسب با وضعیت مدارس روستایی این  دانش

 روستایی این داند، ممکن است همین عوامل نیز در پایین بودن کارایی در مناطق  میکشور

رسد که براي افزایش کارایی دوره راهنمایی باید توجه   میبه نظربنابراین . شهرستان مؤثر باشد

ویژه و خاصی نسبت به مناطق روستایی صورت گیرد و سعی شود نسبت به نگهداري 

  .آموزان در مناطق روستایی تا پایان تحصیالت اقدامات اساسی انجام پذیرد دانش

ه پنج ساله، به طو کلی اختالف چندانی بین عملکرد شهرستان اهواز با در طول برنام

هاي ارتقاء و تکرار پایه، متوسط با این وجود تنها در شاخص. میانگین استانی وجود ندارد

که شهرستان اهواز به  با وجود این. عملکرد شهرستان اهواز نسبت به کل استان بهتر بوده است

باشد و انتظار  ري برخوردار میهاي امکاناتی و تسهیالتی بهت عیتدلیل مرکزیت استان از موق

تري داشته باشد ولی عملکرد  هاي استان عملکرد مطلوب رود که نسبت به دیگر شهرستان می

نرخ افت تحصیلی، میانگین طول تحصیل، (هاي کارایی درونی  این شهرستان در دیگر شاخص

 در مقطع 1383- 88هاي  در طول سال)  درونینرخ ماندگاري، نسبت اتالف و ضریب کارایی
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اي که میزان اتالف در این  به گونه. تري داشته است راهنمایی از میانگین استانی وضعیت پایین

تري  درصد کارایی پایین) 1(درصد بیشتر از میانگین استان و به میزان یک ) 2(شهرستان دو 

ائل و مشکالت مربوط به نظام آموزش از جمله مس.  به متوسط عمکرد استان داشته استنسبت

و پروش در این شهرستان؛ کمبود امکانات آموزشی مدارس، کمبود نیروي متخصص، کیفیت 

مسائلی دیگري نیز ممکن است در پایین . توان نام برد  میرا...  پایین روش تدریس معلمان و

 -توان به تنوع قومی آمدن کارایی مدارس شهرستان اهواز مؤثر باشد از جمله این مسائل می

. اشاره کرد) گرماي بیش از حد(نژادي، تنوع فرهنگی، چندگانگی زبان و شرایط آب و هوایی 

ها و خدمات ارائه شده  بنابراین به منظور افزایش کارایی مدارس این شهرستان باید آموزش

افزایش توان با   میهمچنین. ها و خصوصیات مناطق مختلف باشد سازمان، متناسب با ویژگی

ضمن خدمت براي معلمان، بیشتر کردن امکانات رفاهی و هاي  شمار معلمان، گذاشتن آموزش

تسهیالتی براي مدارس مختلف ناحیه در جهت افزایش کارایی این شهرستان اقداماتی را 

  .صورت داد

  

  

  

 
 منابع

، وین تربیتیهاي ن اندیشهکشور، هاي   کارایی داخلی دوره ابتدایی استان.)1388( آتشک، محمد

  .55-96، صص 20شماره 

ها بر ستانده نظام آموزشی   بررسی اثر نهاده.)1386( آتشک، محمد و فرمهینی فراهانی، محسن

 پژوهشی دانشور رفتار –دو ماهنامه علمی  کشور،هاي  دوره راهنمایی تحصیلی استان

  .1-14، صص 27، سال چهاردهم، شماره دانشگاه شاهد
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 ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از .)1385( رضا د، علیآذر، عادل و ترکاشون

آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت هاي گروه: ها مدل تحلیل پوششی داده

  . 1-24، صص1، شماره 10، دوره فصلنامه مدرس علوم انسانی .مدرس

 استان فارس در برررسی کارایی داخلی آموزش و پروش .)1378( توانگر، نرجس خانون

  .، اصفهان، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان1366-71هاي  طی سال

بررسی کارآیی درونی آموزش راهنمایی استان خوزستان طی ). 1382(سالمی، محمد 

:  اهواز.هاي برنامه دوم توسعه کشور ي آن با شاخص  و مقایسه1374 -78هاي  سال

 .تانپژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزس

ها و مسائل و مشکالت  ها، سیاست  بررسی و تحلیل تحوالت، هدف.)1379( عبداللهی، حسین

، فصلنامه تعلیم و تربیت ،27-1378هاي  توسعه آموزشی و پرورش طی سالهاي  برنامه

  .101- 127-64شماره 

بررسی کارآیی درونی آموزش ابتدایی عشایر استان خوزستان طی ). 1376(عطابخش، سعید 

 .ي کشور ي اول و دوم توسعه هاي برنامه  و مقایسه آن با شاخص1368-74هاي  لسا

  .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان: اهواز

بررسی کارایی درونی آموزش فنی و حرفه اي آموزش و پرورش ). 1381(فاتحی، اردشیر 

ات شوراي تحقیق: اصفهان. ، طرح پژوهشی1375 - 79هاي  استان اصفهان طی سال

  .آموزش و پرورش استان اصفهان

 ترجمه فریده مشایخ، تهران، .)1373( ریزي آموزشی، گروه مشاوران یونسکو فرآیند برنامه

  .انتشارات مدرسه

انتشارات : ، ترجمه علی دالور، تهرانشناسی آزمایشی روش). 1387(کریستنسن، الري بی 

  .رشد

  . انتشارات سمت: تهران. ریزي آموزشی هاي نو در برنامه دیدگاه). 1388(مشایخ، فریده 

پرورش  بررسی کارآیی درونی مقطع متوسطه نظري آموزش و). 1374(ممبینی، خداداد 

. هاي درون داد مقایسه با کشور و ارتباط کارآیی درونی با شاخص استان خوزستان در

 .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان: اهواز
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