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 استاندارد سازی منابع انسانی در سازمان های آموزشی

  1زهرا کهرودی

 ²هامون اسدی         

 چکیده

هایی را فراروی نظام آموزش عالی قرار داده که نه تغییرات شتابنده عصر حاضر، مسائل و چالش

آنها گذاری آموزش عالی شده است بلکه عدم توجه مبسوط به تنها منجر به کاهش دایره تاثیر

های جامعه را نسبت های گوناگون افراد و سازمانپذیری و زوال اعتماد طیفتوانسته، زمینه آسیب

. به زعم نگارندگان این مقاله، حفظ و بهبود کیفیت یکی ازاین مراکز آموزش عالی به دنبال آورد به

یارویی با آن جغرافیای آموزش عالی را در نور دیده است و رو چالشهای محوری است که سرتاسر

، به نظر ین منظوربه هم. نیاز به اتخاذ موضعی فراکنشی و کاربست راهبردهای بخردانه دقیق دارد

سازی با توجه به مشکالت بالفعل و بالقوه و با راهنمایی فعالیت ها و نتایج آنها به رسد استانداردمی

عنوان پیش شرط اساسی الگوی  منظور نیل به میزانی مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص بتواند به

. در این پژوهش به بهبود و ارتقاء کیفیت را در نظام آموزش عالی فراهم آورد اعتبارسنجی، زمینه

بررسی استانداردسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی پرداخته شده است. ابتدا مفاهیم 

نداردسازی در سازمانهای آموزشی استانداردسازی، اصول و کارکردهای آن توضیح داده شده و استا

مطرح شده. سپس به بررسی تحقیقات انجام شده در این راستا و در آخر پیشناداتی جهت بهبود این 

  امر در ارائه داده شده است.

 استانداردسازی، منابع انسانی، سازمانهای آموزشی :کلیدواژه

 مقدمه 

ارتقاء کیفیت آن با توجه به آرمانها و ارزشهای هدف توسعه در همه کشورها بهبود زندگی انسان و 

رفع نیازهای  در مورد قبول آنهاست. توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی انسانها

نهادهای اجتماعی است. محرک اصلی در  معنوی ازطریق گسترش متوازن ساختارها و مادی و

ت. آموزش عالی منبع تولید های جدید اسآرمانهای تازه و ، ایدههای نوینعه جامعه دانشتوس

                                                           
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج، البرز، ایران 1
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، چه در زش عالی در توسعه اقتصادی کشورهاهای نو است. نقش آمو، دانش و ایدهاندیشه

، ی تازه صنعتی شده و در حال توسعههای پیشرفته و چه در کشورهااقتصادهای مبتنی بر تکنولوژی

 .شود ر و بی بدیل ارزیابی میچشمگی

ای اساسا منابع انسانی است و چگونگی استفاده بهینه از رفت و توسعه هر جامعهیکی از عوامل پیش

های مهم در خواهد داشت. از طرفی یکی از شاخصآن نقش مضاعف در توسعه نظام اجتماعی 

وری  و توسعه جامعه داشتن نظام رشد یافته و ارتقای کیفی منابع انسانی است که با افزایش بهره

 شود.نیز در ابعاد مختلف دو چندان می نهااستاندارد سازی آ

آموزش و پرورش به عنوان نظامی که نقش اساسی در تربیت منابع انسانی سازمانهای جامعه دارد و 

کشد و از طرفی نیز نیروی انسانی آن که جزء پیکره عظیم خطیر تعلیم و تربیت را به دوش میامر 

 ث استاندارد سازی را دو چندان تن به بحشود ضرورت پرداخنظام آموزشی کشور محسوب می

سازد. امروزه عقیده بر این است که برای به حداکثر رساندن فرصتهای آموزشی و یادگیری در می

فرایند تعلیم و تربیت برای تمام فراگیران باید سیاستگذاران و رهبرای آموزشی اطمینان یابند که 

( و این مهم زمانی میسر 1: 2002کنند) کاستیلو، اجرا میمعلمان، آموزشهای مبتنی بر استاندارد را 

 است که معلم و منابع انسانی استاندارد شوند.

زمان در زندگی بشر وجود داشته است.  کردن پدیده جدیدی نیست و از دیرمفهوم استاندارد 

محیط های طبیعی، شناخت و برداشتی است که انسان از استاندارد نیز مانند بسیاری از پدیده

 (.11: 1197پیرامون خود دارد. این امر در ابتدا به صورت ناخودآگاه تحقق یافته است)یگانه، 

استاندارد حاصل کوششی خاص به منظور تعیین ضوابط یک شغل یا کار، فعالیت  است که از 

صالح گذشته باشد و عبارت از تسهیل فعالیتها و تنظیم شغل، کار، فعالیت و  تصویب مراجع ذی

این رویه مبتنی بر نتایج استوار علوم، فنون و تجربه است و نه تنها  لکرد در بهترین شرایط است.عم

کند و باید با پیشرفت زمان همگام پایه گسترش کنونی بلکه مبنای تحول آینده را نیز تعیین می

  (.31: 1137باشد)رونق، 

 از دفاع و برتر کیفیت ایجادکنندگان از دفاع هایساخت زیر کشور، یک در استاندارد نظام استقرار

 ابعاد در را گرائیتجربه و گرائیعقل علمگرائی، منطق و ساخته آسان را کنندگان حقوق مصرف

 هایبرنامه و ( مؤسسات22: 1132پرداختچی، سازد)می جاری توسعة جامعه، فرایندهای مختلف
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 صحیح قضاوت به معیارهای باید شوند، شناخته معتبر و گرفته قرار تأیید مورد اینکه برای آموزشی

 های آموزشیسیستم از متنوعی اشکال با حاضرکه شرایط در کنند. البته ا پید دست استانداردها

 و تعریف در لذا است، دشوار و پیچیده امری استانداردها، به آموزشی کیفیت برگردان هستیم، روبرو

 را ارزشیابی مورد برنامة یا مؤسسه کیفیت بتوان تا کرد اتخاذ پویا رویکردی باید سنجش استانداردها

 .(13: 1172روشن، آنها سنجید) با شکل بهترین به

 فرهنگی و فنی علمی، فکری، فعالیتهای انضباط و انجام نشانگر تواندمی که است مفهومی استاندارد

 کیفیت از سطحی استاندارد، (2: 2012است)تامسون،  نظم با مترادف اعم معنای در و جامعه باشد

 .(10: 1197فخرایی، است)  شده قبول دانسته قابل عموم سوی از که است

 گرفته نظر در معیار معادل گاهی که استاندارد. است قضاوتی امری مالکها همانند استانداردها، تعیین

  بررسی آن طریق از هدف به دستیابی که قضاوت، برای است خطکشی یا و ذرع چوب شود،می

حجازی، داد) قرار تأکید مورد پیش از بیش را استانداردها آن توسعة ارتقاء و کیفیت بهبود. شودمی

1133 :20 .) 

 است؛ آورده چنین استاندارد بیان تعریف در(Iso) استاندارد المللیبین سازمان زمینه این در

 به آنها نتایج یا فعالیت، برای هاییویژگی یا هاراهنمایی قواعد، برگیرنده در است مدرکی استاندارد،

تصویب  ایشده شناخته سازمان بوسیله و فراهم یی،اهمر طریق از که مکرر و عمومی استفاده منظور

بختیاری، است) خاص زمینه یک در و نظم از مطلوبی میزان به دستیابی آن از هدف و باشد شده

1132 :23).  

 این از بخشی. گیرندمی قرار تدوین مورد گوناگون هایجنبه در آموزشی نظام استانداردهای

 گوناگونی فرایندهای به مربوط نیز بخشی است، آموزش مورد مطالب محتوای به مربوط استانداردها

 ساختار به مربوط آموزشی نظام استانداردهای از بخشی .شوندمی انجام نظام این درون در که است

 در .شودمی شامل را آن فیزیکی فضاهای مجموعه که است، آموزشی نظام فیزیکی ساختار جمله از

 منابع که آنجا از است؛ انسانی منابع به مربوط آموزشی نظام استانداردهای از مهمی بخش نهایت

 میشود، محسوب سازمان آن موفقیت عدم یا موفقیت در عامل مهمترین عنوان به سازمان، هر انسانی

 .برخوردارند زیادی بسیار اهمیت از نیز گرددمی تدوین بخش این برای که استانداردهایی بنابراین

 بهترین بکارگیری و استخدام برای مناسب ایزمینه کنندة فراهم تنها نه انسانی منابع استانداردهای
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کنندة  تسهیل اثربخش، عملکرد برای چارچوبهایی معرفی و ارائه طریق از بلکه باشند،می افراد

 ایویژه اهمیت از آموزشی نظام در آن هایدشواری و پیچیدگیها به توجه با استانداردسازی موضوع

 اهداف و فلسفه متخصصان، نظر علمی، هاییافته از توانمی استانداردها تدوین در. است برخوردار

 حاکم مقررات و قوانین و آموزشی نظام سیاستهای و هابرنامه آموزشی، نظام امکانات آموزشی، نظام

 و ربط ذی هایدستگاه با علمی اجتماع تعامل و مشارکت طریق از استانداردها .کرد استفاده کشور بر

 .(22: 1133حجازی، شوند)می تعیین ذینفع

 صالحیت صاحب افراد نظر با و قوانین مبنای بر ثانیاً و هستند داوری برای مبنایی اوالً استانداردها

 در. دانست قضاوت برای خطکش یا سنجه یک توانمی را استانداردها رو این از. شوند می تدوین

 از آموزشی نظرانصاحب انتظارات سطح دهندةنشان که هستند بیاناتی استانداردها آموزشی، حوزه

می آنها سنجیده اساس بر کیفیت و باشندمی هابرنامه این شرائط و آموزشی هایبرنامه ملزومات

 (. 3: 1132بیدختی و عیدی، شود)

 جمله از باشد داشته بخش اثر حضور آموزشی نظام مختلف های بخش در استاندارد که است الزم 

 نظام استانداردسازی آموزشی، هایریزیبرنامه و هابرنامه سازیاستاندارد :از عبارتند آن مهمترین

 فضای استانداردسازی آموزشی، محتوای سازی استاندارد انسانی، نیروی جذب و معلم تربیت

 شهای رو سازی استاندارد تفریحی، و آموزشی امکانات سازی استاندارد پرورشی، و آموزشی

 (. 1131نشریه اقتصاد ایران، غیره) و ارزشیابی سیستم پرورشی، استانداردسازی و آموزشی

 و هافعالیت کیفی کنترل کار که گرفت نظر در ایسامانه و سیستم توانمی را آموزشی استانداردهای

 در آموزشی استانداردهای برای که شرایطی .دارند عهده بر را نظام این سوی از شده ارائه خدمات

 ثابتی مفهوم آنها که گفت توانمی . است علمی پژوهشهای و مطالعات حاصل شود،می گرفته نظر

 معیارهای شود،می حادث علمی تحقیقات اثر در که پیشرفتهایی و دگرگونیها با همراه نیستند،

 است ممکن .کنندمی حرکت پویایی و تکامل جهت در و گیرندمی قرار تأثیر تحت نیز استاندارد

 تغییرات جدید، هاییافته با مطابق اگر آینده دهة دو یکی در شودمی نامیده استاندارد اکنون که آنچه

 میتوان که است خاطر همین به و شود خارج استاندارد راه از نگیرد، صورت آن در پیشرفتهایی و

 از که یافت تواننمی را ایمؤسسه یا سازمان هیچ امروزه .کرد تلقی متغیر و پویا مفهومی را استاندارد

  .باشد نداشته کار سرو استاندارد امر با گوناگون هایجهت
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 است، برخوردار خاصی ویژگیهای ازاینکه  دلیل به آموزشی، نظام کردن استاندارد میان این در

 نیازمند آموزشی، نظام در استانداردها بکارگیری .است داده اختصاص خود به را بیشتری اهمیت

 پایداری همچنین و تحقق و ترویج موجب تواندمی آنها به توجه که است نیازهائی پیش رعایت

 و آموزشی نظام اهداف دقیق تعریف نیازها، پیش این جمله از .شود بهتر گونهای به استانداردها

 همچنین و آنها به دستیابی راههای و نظام این از جامعه هایخواسته دقیق شناسایی آن، نیازهای

 (.22: 1197)یگانه، پیرامونی تغییرات به توجه با آموزشی نظام پذیری انطباق توان افزایش

 آموزشی نظام کیفیت ارزیابی در استانداردها کاربست بر تأکید و استانداردسازی که است روشن 

 کسی کمتر و گرفته قرار آموزشی ریزانبرنامه و اندرکاران دست مدیران، بیشتر توجه مورد همواره

 در استانداردها کاربرد محاسن ترینعمده از. ورزد مخالفت استانداردها کاربست با که شودمی پیدا

ارزیاب  و اجرا طراحی، برای را چارچوبی استانداردها :کرد اشاره توانمی موارد این به آموزشی نظام

 روند و ساختار و اهداف شفافیت به استانداردها نمایند،می فراهم آموزشی نظام توسعه های برنامه

 نظام مختلف ارکان میان رویه وحدت ایجاد موجب استانداردها کنند،می کمک آموزشی نظام

 .کنندمی کمک خود عملکرد مقابل در آموزشی نظام بودن پاسخگو به استانداردها گردند،می آموزشی

 با آنان مخالفت البته. ماند غافل آموزشی نظام در استانداردسازی مخالفان دیدگاه از نباید همه این با

 و استانداردها به عیار تمام دلباختگی که معتقدند مخالفان بلکه نبوده، استانداردها کاربست و ایجاد

 این جمله از .است آفرین مشکل آموزشی نظام در آنها چرای و چون بی کاربرد عواقب از غفلت

 مخالفان

 ساخ تفکر و خالقیت توانائی استانداردسازی، او نظر به که کرد ( اشاره1711) تایزنر الیو به توانمی 

 کاربرد و ایجاد است معتقد وی . بردمی میان از را دانش انواع کسب و های چندگانه هوش تگرا،

  .آوردمی در (ای کارخانه)انسانی غیر حالت به انسانی حالت از را آن تربیت، و تعلیم در استانداردها

 کاربرد و استانداردسازی توجه قابل مزایای به توجه با و مخالفان و موافقان نظرات جمع به توجه با

 یکسره که داشت توجه باید اما برخاست مخالفت به آن با صد در صد تواننمی آموزشی، نظام در آن

 در استانداردسازی  ادبیات در شدن ور غوطه و آنها دامان در شدن اسیر استانداردها، به سپردن دل

  . باشد مضر تواند می آن به توجه از غفلت که است مضر اندازه همان به آموزشی نظام
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 فرایند و استانداردها . رساندمی سود جامعه به گوناگون های شیوه به آموزشی سازی استاندارد

 با آموزشی هایفرایند گیریشکل موجب مقررات، و ضوابط بر داشتن تکیه دلیل به آنها تدوین

 طریق از استانداردها مسیر این در. شوندمی جامعه به خدمت جهت در بیشتر وریبهره و بهتر کیفیت

 برای جامعه افراد نزد در اساسی شرط یک صورت به آموزشی نظام های سیستم خرده بر تأثیر

 و قشرها همه و شود فراگیر جامعه در اساسی شرط این اگر حال این در .آیدمی در آنها از استفاده

 همگانی پذیرش با .بود خواهد مطلوبی کارکردهای و فواید دارای گیرد، بر در را اجتماعی گروههای

 به ناخواه خواه آموزشی نظام و شده تثبیت جامعه در صحیح انتخاب فرهنگ آموزشی، استانداردهای

 . شودمی خود گوناگون فرایندهای کیفیت بردن باال دنبال

 اعتماد افزایش باعث خدمت، و کاال هر ارائه در آنها رعایت و استانداردها اشاعه کلی طور به 

 توسعه مسیر در جامعه یکدیگر، به اعتماد سایه در و شود می یکدیگر به اجتماعی مختلف گروههای

 روی بر بلکه کنند، می تغییر دچار را جامعه آموزشی بعد تنها نه استانداردها .گیرد می قرار فرهنگی

 انضباط، و نظم داشتن شد ذکر که طور همان .هستند گذاراثر جامعه فرهنگ گوناگون ابعاد

 می استاندارد اساسی های ویژگی از شایسته کیفیت و مطلوب کارکرد داشتن بودن، سیستماتیک

 و بهتر کیفیت با خدماتی ایجاد آن هدف که هستند مقرراتی و ضوابط بر مبتنی استانداردها . باشد

 هر از ها فعالیت در انجام استاندارد اصول رعایت .است جامعه به خدمت جهت در بیشتر وریبهره

 تحقیقات از ناشی که جدیدی های یافته با همراه و کرده جلوگیری فرآیندها در کاستی و خطا گونه

 .(12: 1197یگانه، )آورد می دست به را خود پویایی است، علمی

 حیطه دو در را فرهنگی توسعة در آموزشی استانداردهای نقش توان می فوق های ویژگی به توجه با

 جامعه در آن اشاعة و آموزشی استانداردهای معیارهای رعایت که این یکی .داد قرار بررسی مورد

 خرده این شود؛می اجتماعی مختلف قشرهای میان در مشخصی فرهنگ خرده آمدن بوجود موجب

 خدمات مزایای از که هایی آگاهی به توجه با اجتماعی اقشار همة که شود می موجب فرهنگ

 طرف بر در و باشند خدمات نوع این از استفاده خواهان آورند، می دست به شده استاندارد آموزشی

 استاندارد ترتیب بدین .نمایند توجه آنها بودن استاندارد به خود علمی و آموزشی نیازهای نمودن

 این اگر .کند می پیدا اشاعه و شود می ظاهر جامعه در فرهنگ خرده یک صورت به تدریج به بودن

 و فواید دارای برگیرد، در را اجتماعی های گروه و قشرها همة و شود فراگیر جامعه در فرهنگ خرده
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 در آموزشی نظام به نسبت روانی اعتماد افزایش آن جمله از که بود خواهد مطلوبی کارکردهای

 تحت را جامعه فرهنگی خرده سطوح آموزشی استانداردهای پدیدة که این بر عالوه .است جامعه

 این که هایی ویژگی به توجه با .است مثبت اثرات دارای نیز کالن سطوح در دهد،می قرار تأثیر

 و الگوها دارد، تکاملی حرکت زمان فرآیند در و پویاست که این خصوص به و است دارا پدیده

 موجب را نسلی گیری شکل همچنین .دهدمی قرار تأثیر تحت را فرهنگی و اجتماعی ارزشهای

 داشتن و بودن سیستماتیک بودن، قانونمند .است برخوردار باالیی عمومی فرهنگ از که شودمی 

 و گذاردمی تأثیر جامعه عمومی فرهنگ بر است، نهفته استانداردها در که تکاملیمراتب  سلسله

 .سازدمی متأثر را جامعه افراد پذیریفرهنگ فرایند

 نهضت شروع از که است دهه یک به نزدیک موجود، پژوهشهای و آثار امروزه با عنایت به

 حوزه انگیزترین بحث از یکی تربیت و تعلیم چه گر .گذردمی آموزش در استانداردها گذاریپایه 

 عدم دلیل به است، داشته وجود همگانی توافق آن اهمیت و ضرورت بر پیوسته و بوده بشری های

 این در مختلفی روشهای اخیر، دهة در آن کمیت و کیفیت و ابعاد عناصر، خصوص در نظر اتفاق

 جهان، مختلف کشورهای در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، ابعاد زیرا است، شده دنبال زمینه

 برداشت رو این از .است ها حوزه این در متفاوت زمینة و بافت دارای ای جامعه هر و بوده گوناگون

فتحی و اوجارگاه، است) متعارض گاه و متفاوت باشد، باید آنچه یعنی آموزشی های آرمان دربارة

1132 :9). 

 انگلستان، کشور در .برخوردارند اهمیتی با جایگاه از پیشرفته کشورهای در آموزشی، استانداردهای

 از .گرددمی اتخاذ کشور آموزشی استانداردهای افزایش درجهت دولت آموزشی سیاستهای عمده

 فعالیت چهار شده نهاده کشور این پرورش و آموزش وزارت عهده بر که اختیاراتی مهمترین جمله

 و تحصیلی استانداردهای حداقل تعیین ملی، آموزش مشی خط تدوین و اهداف تعیین: است زیر

 هایبرنامه توسعه از حمایت تحصیلی، ریزیبرنامه و ارزیابی آموزشی، بودجه و کیفیت بر نظارت

 اختیارات، این اصلی بعد یک شود می مشاهده که همانطور که علمی؛ مراکز و مدارس آموزشی

 (.23: 1197بیات، هستند) تحصیلی و آموزشی استانداردهای

 درجه .است دانشگاهی اجتماعات در فردی به منحصر امتیاز انگلستان، کشور عالی تحصیالت در

 های مکانیزم اما است؛ خارجی ارزیابی های سیستم هدف و وظیفه مؤسسات، در استانداردها بندی
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 گرفتن به نیاز .دارند قرار عالی تحصیالت حجم سنگینی تحت اهداف این به رسیدن برای محل، در

 استانداردهای از که بندیرتبه فرهنگ و است درآمدی های جریان حفظ برای خارجی دانشجویان

 هم و تعریف هم انگلستان در .شودمی سازمانی تصویر ارتقاء و حفظ قربانی شده حاصل دانشگاهی

 گیرندمی تصمیم علمی هیأت اعضاء .است دانشگاهها دست در آموزشی استانداردهای گیریاندازه

 دانشگاهی استانداردهای .است کافی ویژه تحصیلی درجة یک اعطای برای کار از حجمی چه که

 تغییر هدایت و دانشگاهی اعتبار اعطای در آن نتایج اکتساب فکری، عملکرد از مجزائی سطوح

نشریه اقتصاد گویند)می دیپلم یا تحصیلی مرتبة آن به که است، دانشگاهی کیفیت تفویض ناپذیر

 .(2: 1131ایران، 

 مطالعات و شهاپژوه و هستند مهم کارآمد، و مؤثر آموزشی نظام ابزار بعنوان استانداردها حال هر به

 پژوهشی در :شود می اشاره آن نمونه دو به مثال عنوان به .است گرفته صورت زمینه این در فراوانی

 رسنجی، اعتبا و کیفیت مفاهیم بررسی ضمن تا شده سعی گرفته، صورت عیدی و بیدختی توسط که

 ارتقاء و بهبود جهت ضروری و الزم شرط پیش عنوان به استانداردسازی دربارة بررسی و کنکاش به

 .(12: 1132بیدختی و عیدی، بپردازد) آموزشی نظام کیفیت تضمین

در پاسخ به اینکه چرا استانداردها به عنوان ابزار نظام آموزشی مؤثر و کارآمد مهم هستند باید تأکید 

آموزشی مؤثر و کارآمد انتظارات روشنی را مطرح و برای دستیابی به نیازها و درک کرد که نظام 

کنند که نهایتا این امر منجر به بهبود عملکرد نظام آموزشی اینکه چه چیزی ضرورت دارد کمک می

 (.1: 1773شود)هاریس و کار، می

نهان و آشکار نظام همچنین مقوله اثربخشی نظام آموزشی موضوعی فرار است که در کارکرد پ

گیرد. برخی از پژوهشگران اثربخشی  را یکی از ارکان نظام آموزشی و آموزشی مورد توجه قرار می

های عالی عملکرد سرپرستان و کنند و برخی دیگر بر رتبهآموزان خالصه میدر موفقیت دانش

آموزان، ی دانششوند و برخی دیگر نیز بر اظهار نظرهامدیران واحدهای آموزشی متمرکز می

 (.1: 2002مدیران و افراد ذی نفع تکیه دارند)استرانگ، 
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 استاندارد کردن تنظیم و به نظم کشیدن بر اصول زیر استوار است:

اصل اول: استاندارد کردن عمل ساده سازی است که در نتیجه تالش دسته جمعی و آگاهانه اعضای 

بسیاری از مسائل است. این فرایند نه تنها موجب رفع کاهش تعداد جامعه به وجود آموده و مستلزم 

 کندگردد بلکه از بروز پیچیدگیهای آینده نیز جلوگیری میپیچیدگی های کنونی می

اصل دوم: استاندارد کردن فعالیتی اجتماعی و اقتصادی است که باید با همکاری همه افراد ذی نفع 

 و توافق عمومی صورت گیرد.

استاندارد به خودی خود ارزشی ندارد، مگر این که به اجرا در آید و این امر نیاز به اص سوم: نشر 

 ای برای دستیابی به منافع عمومی دارد.برنامه ریزیهای مناسب و فداکاری عده

اصل چهارم: استاندارد کردن از طریق تهیه یک استاندارد، انتخاب و سپس تثبیت آنچه انتخاب شده 

دارای انعطاف نیز هست یعنی به تناسب نیازها و تغییرات و تحوالت مورد  گیرد اماانجام می

 گیرد.بازنگری و اصالح قرار می

اصل پنجم: استناداردها باید در فواصل زمانی معین مورد بازنگری و در صورت لزوم مورد تجدید 

شد اما این فاصله نظر قرار گیرند. فاصله میان تجدید نظرها بر حسب موارد خاص می تواند متغیر با

گردد. از و تثبیت شده قلمداد نمینباید خیلی کوتاه باشد زیرا در این صورت استانداردها قابل اتکا 

تواند برای مدت طوالنی نیز بدون تغییر بماند. معموال اکثر کشورها طرفی دیگر، استاندارد نمی

 گیرند.ای پنج ساله را برای بازنگری در نظر میدوره

هنگامی که در یک استاندارد، کارکرد یا ویژگیهای رفتاری و عملکردی یک فعالیت  اصل ششم:

گردد باید جهت تطبیق آن با ویژگی های اشاره شده روشهای آزمون متناسب با آن نیز تشریح می

 تشریح گردد یا به استانداردهای دیگری که این روشها در آنها موجود است ارجاع داده شود.

اجرای اجباری استانداردهای ملی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. البته این امر  اصل هفتم: لزوم

درجه اعتبار، قوانین و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد) یگانه،  ،بستگی به ماهیت استاندارد

1137 :12-30.) 
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 رفتار بررسی کرد.های منابع انسانی را در سه بعد دانش، عملکرد و توان استانداردبه طور کلی می

رود فرد داشته باشد و در واقع موضوعات شامل دانشی است که انتظار می 1استانداردهای دانش

حد کیفیت عملکردی است  2کنند. استانداردهای عملکردعلمی را که افراد باید بیاموزند تعیین می

( و 22: 1132) رحیمی،کندکه فرد برای انجام وظایف خود و ارائه خدمات مورد انتظار نمایان می

تواند حاصل مربوط به ارزشها، اعتقادات و عادات رفتاری است که البته می  3استانداردهای رفتاری

 (.13: 1133 از دو بعد علمی و عملکردی باشد)خنیفر و همکاران، 

از آنجا که بعد رفتار، تبلور ویژگیهای علمی و عملکردی در درون افراد است و نیز تدوین 

ی تخصصی علم تاری افراد  در حیطهداردهایی برای ارزشیابی اعتقادات و عادات رفاستان

 باشد.روانشناسی می

ای تحت عنوان استتانداردهایی بترای رهبتران بته تشتکیل      نیز در مقاله (2001)1رالف والدوامرسون

بته منظتر   کنتد کته   مرکزی به نام کنسرسیوم اعطای گواهی به رهبران مدارس درون ایالتی اشاره می

 137ای و بقای مدارس اقدام به تدوین شتش استتاندارد بترای رهبتران متدارس در      ی حرفهتوسعه

ای، رهبری ی رهبری آموزشی، پیشرفت حرفهکند. این استانداردها در زمینهایالت مختلف آمریکا می

تکنولتوژی   آموزان، ارتباط و همکاری والدین و بتاالخره سازماندهی شده، خدمات حمایتی از دانش

هتا و اعتقتادات، دانتش مربوطته و     باشد که هر یک از آنها شتامل جزئیتاتی در سته بعتد ارزش    می

 باشند.های عملکرد میشاخص

تتر از  اند که در آن نقش جدید مدیر، ستاده ( اصولی را مطرح کرده2001انستیتوی رهبری آموزشی)

ائه فهرستی طوالنی از مسئولیتها برای مدیر، رسید. آنها معتقد بودند که ارهای قدیمی به نظر مینقش

باعث درکی نادرست از مدیریت شده و افراد مستعد را از پذیرفتن این مسئولیت منصترف خواهتد   

کرد و در نتیجه تعداد داوطلبان شایستته بترای پتذیرفتن ایتن مستئولیت بستیار کتم خواهتد شتد.          

                                                           
1 Standards of knowledge 
2Standards of Performance.  
3 Standards of Behavior 
4. R.W. Emerson.  
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ی کنسرستیوم  هایی استت کته بته وستیله    استانداردهای مطرح شده توسط این گروه شبیه استاندارد

 (. 2001ی درون ایالتی وطرح شده است)آنست، اعطای گواهی به رهبران مدرسه

( در پژوهشی بر ضرورت استاندارد سازی معلمان مدارس استثنایی تأکیتد کترده   1131زاده)خانعلی

ی، هایی چون وضعیت فیزیکتی و جستمانی ستالم، خصوصتیات اخالقتی و متذهب      است و شاخص

ای، برنامته ریتزی   خصوصیات شخصیتی، علمی، مطالعاتی، اجتماعی، ارتباطی، تخصصتی و حرفته  

داری و استفاده از تکنولوژی را برای معلمان ایتن متدارس مطترح نمتوده     آموزشی و درسی، کالس

 است. 

( در پژوهشی تحت عنوان شناسایی و تدوین استانداردهای علمی و 1133خنیفر و همکاران) 

ی شهر تهران و ارائه الگوی مناسب به این نتیجه دست ی مدیران آموزشی مدارس متوسطهعملکرد

درصد مدیران الگوی ارائه شده را برای ارزشیابی بعد علمی در سطح باالیی  70یافتند که بیش از 

درصد مدیران الگوی ارائه شده را برای ارزشیابی بعد عملکردی نیز در 70 دانند، بیش از مناسب می

دانند. باالترین اولویت از نظر مدیران مدارس متوسطه در بعد علمی آگاهی سطح باالیی مناسب می

ریزی صحیح است. باالترین اولویت از دیدگاه از اهداف کلی سازمان و مدرسه به منظور برنامه

 مدیران مدارس متوسطه در بعد عملکرد تحلیل نقاط قوت و ضعف مدیریتی خود در مدرسه 

 د. باشمی

 گیری نتیجه

های مختلف زندگی بشر به طور امروزه ضرورت حضور پیوسته و مداوم استانداردسازی در عرصه

ای گردد چرا که استانداردسازی زمینهاعم و در حیطه آموزش و پرورش به طور اخص احساس می

نیلی است) برای عملکرد یکسان و شاخصی برای تعیین میزان موفقیت افراد در انجام امور محوله

گذاری در خصوص کیفی سازی نیروهای آموزش و (. بنابراین سرمایه13: 1132احمد آبادی، 

پرورش و به خصوص مدیران آموزشی، از طریق استانداردسازی تأثیر به سزایی در وضعیت کیفی و 

از کارایی نظام آموزش و پرورش کشور خواهد داشت. در نهایت امر ارتقای کمی و کیفی جامعه را 

نظر تربیت افراد مثمرالثمر و مفید که با نقش آفرینی خود بهسازی جامعه را موجب شده و عواملی 

 ت. مفید در رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن محسوب گردند، به دنبال خواهد داش
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 منابع

 ،در ناپتذیر  ب اجتنتا  ضرورتی عنوان به استانداردسازی تحلیل (.1132محمدحسن.) پرداختچی 

 آموزش در استانداردسازی و استاندارد علمی اولین همایش مقاالت مجموعه سازمانی، امور کلیة

 .1132 مدرسه، انتشارات پرورش، و

 ،در اعتبارستنجی  ضتروری  شرط پیش استانداردسازی (.1132اکبر.) عیدی، و اکبر علی بیدختی 

 انسانی.  علوم ملی کنگرة عالی، آموزش نظام کیفیت ارتقاء

 ،نشریه شاخص، نشریه ،.…و اعتبارسنجی برای ابزاری (. استانداردها،1132ابوالفضل.) بختیاری 

 .1132پیش شماره دوم آبان انسانی، منابع و هریزی برنام معاونت

 ،1197آبان ، 110 شماره استاندارد، ماهنامه ایران، در استاندارد (. تاریخچه1197مسلم) بیات. 

 ،مقتاالت  مجموعته  دانشتگاهی،  نظام در کیفیت ارزیابی عمومی مدل (. 1133یوسف.) حجازی 

 .1133تهران دانشگاه انتشارات تهران، دانشگاهی، درنظام کیفیت درونی ارزیابی همایش سومین

 ،292شمارة دانشمند، استاندارد، پیاز تا سیر از (.1170کامران.) خداپرستی 

 (.ارائه یک چهارچوب نظری جهتت تتدوین استتانداردها در فراینتد     1131خانعلی زاده، علی .)

خودداوری مدیران مدارس. چکیده مقاالت اولین همایش علمی استاندارد و استانداردسازی در 

 آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش، دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها. 

 .ریزی (. استانداردسازی حرکتی است کیفی بدون خط پایان. معاونت برنامه1131)خنیفر، حسین

 و منابع وزارت آموزش و پرورش، دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها. پیش شماره اول. 

 (.شناسایی و تدوین استتانداردهای  1133خنیفر، حسین؛ جندقی، غالمرضا و عبدالحسینی، بیتا .)

یران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران و ارائه الگوی مناستب. مجلته   علمی و عملکردی مد

 . 1روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و هفتم، شماره 

 (.روزنامه دنیای اقتصاد، شماره روزنامه 1172روشن، احمد رضا .)1172، بهمن 1123 . 

 انداردستازی است آیتا  شتکنی   استتاندارد  یتا  (. استانداردستازی 1132کورش.) واجارگاه، فتحی 

 و استتاندارد  علمتی  همتایش  اولتین  مجموعهمقتاالت  یبخشتد،  م بهبتود  را متدارس  وضتعیت 

 .1132مدرسه انتشارات: پرورش، و آموزش در استانداردسازی
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 ،یتازدهم،  ستال  استتاندارد،  ماهنامه فرهنگ، و استاندارد متقابل نقش (. 1197سیروس.) فخرایی 

 .1197. مهر 107شماره 

 1131مهر کجاست، آموزش کلید ،(1131.)ایران اقتصاد نشریه 

 (.استانداردها و استتانداردکردن در شتغل معلمتی، لتوح فشترده      1132نیلی احمد آبادی، رضا .)

ریتزی و  مقاالت اولین همایش استاندارد سازی در آموزش و پرورش، تهتران: معاونتت برنامته   

 استانداردها.منابع انسانی آموزش و پرورش، دفتر بهبود کیفیت و راهبردی 

 ،ایران، صنعتی تحقیقات آموزش مرکز تهران، استانداردکردن، و استاندارد (.1197مهرداد.) یگانه 
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