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خالصه
مقدمه :در آموزشوپرورش به دلیل ارتباط داشتن موضوعات با انسان و پیچیدهترشدن موضوع ،نمي-
توان استاندارد یكنواختي را برای همه کشورها مدون نمود ،چراکه هر کشوری با توجه به اقلیم و
جایگاه آن در کره خاکي دارای شرایط فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي متفاوتي است .حتي در یک
کشور همانند ایران به دلیل گستردگي و وسعت کشور شاید استاندارد خاصي برای آموزشوپرورش
قابل تدوین نباشد ،اما آموزشوپرورش بدون الگوی استاندارد هم جایگاهي نخواهد داشت .پژوهش
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حاضر باهدف ارائه الگو برای آموزشوپرورش استاندارد و تبیین آن انجامگرفته است .پژوهش حاضر
از پژوهشهای مختلط (کیفي و کمي) است.
روش کار :روش تحقیق ،توصیفي-پیمایشي ميباشد  .دادهها کیفي از طریق مصاحبه و دادههای
کمي به صورت میداني گردآوری گردیده است .جامعه آماری کارشناسان و خبرگان در حوزه

به روش نمونهگیری طبقهای – نسبتي انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات در بخش کیفي
مصاحبه نیمه سازمان یافته و در بخش کمي پرسشنامه محقق ساخته بوده است.
نتایج :نتایج کلي پژوهش حاکي از آن است که مدل ارائهشده با استفاده از نرمافزار AMOS
قابلتأیید ميباشد.
نتیجهگیری :برای تعیین روایي از روایي محتوایي و هم زمان و برای سنجش پایایي ابزار اندازهگیری
نیز از آلفای کرونباخ ،استفاده شد .برای تحلیل دادههای کیفي از روش داده بنیاد و دادههای کمي از
شاخصهای توصیفي ،برازش و تحلیل عاملي تأییدی استفاده شد.
کلمات کلیدی :آموزشوپرورش ،استانداردسازی ،مدل استاندارد آموزشوپرورش
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از استانداردها وجود دارد که منجر به بهبود قابلتوجهي در

آموزشوپرورش مهم ترین نهاد برآمده از متن جامعه و در

عملكرد دانشآموزان و معلمان شود و عالوه بر آن  ،خالقیت و

عین حال سازنده و تكامل دهنده آن است و تاثیر آن در پیشرفت

ابتكار آنان را نیز تقویت کند؟ همچنین با توجه به ابعاد متفاوت

جامعه ،امری حیاتي و محسوس است ( .)1به اعتقاد رهبر نظام

فرهنگي ،اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي در کشورهای مختلف ،

جمهوری اسالمي ایران ،اگر کشورى بخواهد به عزت مادى ،به

آیا ميتوان از استانداردها و یا معیارهای مشخص سخن گفت؟

سعادت معنوى ،به پیشروى علمى ،به آبادانى زندگى دنیا ،به هر

نتیجه رعایت استاندارد ارتقای سطح کیفي ،عملكرد مطلوب

آرزویي ،بخواهد دست پیدا کند ،باید به آموزشوپرورش

و استانداردسازی ،ایجاد نُرم و شاخص بر اساس مدل مطلوب

بهعنوان یک کار بنیادى ،مقدماتىِ الزم بپردازد .نظام

است ( .)6همچنین اهمیت و لزوم اطمینان کیفي از عملكرد

آموزشوپرورش بنا بهضرورت تغییرات اجتماعي ،یكي از

مدارس و مؤسسات آموزشي تحت پوشش وزارت

سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعي در هر کشور محسوب

آموزشوپرورش در ابعاد درون داد ،فرایند ،برون داد و

ميشود و با رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي پیوندی

پیامدهای مؤسسات در زمینههای آموزشي ،پرورشي ،امكانات و

ناگسستني دارد .تعلیم و تربیت در همه اعصار و نسلها،

تجهیزات ،برنامههای آموزشي و درسي ،مدیریت و  ...و

مهمترین کار بشر در زندگي بوده است (.)2

توانمندی آموزشوپرورش برای پاسخگویي به نیازهای جامعه،

بسیاری از مدارس امروزی در حسرت چشیدن طعم

فلسفه وجودی یک الگو با نظام نیمهمتمرکز برای

کارکردهای مدارس اثربخش مي باشند ( )3در دنیای کنوني در

آموزشوپرورش کشور است .در کشور جمهوری اسالمي ایران

بسیاری از کشورها این اعتقاد اساسي وجود دارد که آنچه در

طي چند سال اخیر بحث نظری استاندارد و استانداردسازی در

جامعه ميگذرد اعم از رفتار مردم ،تعامالت آنها با یكدیگر و

حوزه آموزش پرورش ایران موردتوجه قرارگرفته است،

 ...ناشي از کیفیت کار آموزشوپرورش است .همچنین به گفته

بهطوریکه اولین همایش استاندارد و استانداردسازی در

درویشي و همكاران ( )4سیاست گذاری در آموزش و پرورش

آموزشوپرورش در سال  2003برگزارشده و تحقیقات

به منزله پرنفوذترین و مؤثرترین انوع سیاست گذاریهای

محدودی هم نیز انجامگرفته ،همچنین به گزارش معاونت تدوین

عمومي ،مجموعهای از سیاستها ،رویهها و اقداماتي است که

و ترویج استاندارد ایران ،برای اولین بار در سال  2014نشست

نهاد دولت به منظور توانمندسازی و توسعه دانش و مهارتهای

مشترکي بهمنظور ترویج فرهنگ استاندارد در مقاطع مختلف

فردی و اجتماعي دانشآموزان ،رفع معضالت موجود در عرصه

تحصیلي آموزشوپرورش در سازمان ملي استاندارد ایران

نظام تعلیم و تربیت و نیز کیفیت بخشي به امر تربیت ،تدوین و

برگزارشده است ،بااینحال متأسفانه تاکنون استانداردهای مدون

اجرا ميکند .بنابراین ضرورت و اهمیت پرداختن به بحث

شدهای و الگوی استاندارد خاصي برای کیفیتبخشي به زیر

استانداردسازی در آموزشوپرورش برای دستیابي به کیفیت

نظامهای آموزشي (آموزش پیشدبستاني ،دوره ابتدایي،

مطلوب بسیار موردتوجه ميباشد .ازنظر خنیفر ( ،)5استاندارد

متوسطه ،فني و حرفهای و تربیتمعلم) با توجه به فرهنگ و

نمودن فعالیتهای آموزشوپرورش در گسترش تحوالت

خصوصیات ویژه نظام جمهوری اسالمي ایران در دسترس

چشمگیر نظامهای آموزشي برتر جهان فرایندی الزم و الجرم

نیست .نیاز به وجود استاندارد و استانداردسازی یكي از مواردی

ميباشد و پرداختن به چارچوبهای نظری و عملي آن در هر

است که به شكلهای مختلف ،مانند تهیه شاخص کیفي ،مؤلفه-

بخش با الگوگیری از روشها و شیوههای استاندارد و فعالیتي

های استاندارد و عوامل درون مدرسهای ،فضا ،ارزشیابي و

شایسته و نیازمند سرمایهگذاری درازمدت ميباشد.

مصرف منابع استاندارد در سند تحول آموزشوپرورش (که از

با گذشت بیش از  20سال از شروع نهضت

اسناد باالدستي نظام آموزشي ایران است) به آن اشارهشده،

استانداردسازی این سؤال همواره مطرح است که آیا مجموعهای

همچنین مسئولین نظام جمهوری اسالمي ایران هم بر این امر
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تأکیددارند .یكي از  5سیاست اصلي آموزشوپرورش ارتقای

های حرفهای و از همه مهمتر شاخصهای استاندارد ضروری

کیفیت آموزش ميباشد ( .)7اهمیت وجود کیفیت و استاندارد

است که ،استانداردسازی موردتوجه قرار گیرد .همچنین عقیده

ازآنجا در نظام آموزشي بیشتر ميشود که بدانیم کیفیت زندگي

بر این است که برای به حداکثر رساندن فرصتهای آموزش و

نسل حاضر و نسلهای آینده درگرو کیفیت آموزشي است (.)8

یادگیری در فرایند آموزشوپرورش بایستي سیاستگذاران و

همه این موارد دلیل بر اهمیت و نیاز به وجود استاندارد و

رهبران آموزشي اطمینان یابند که معلمان ،آموزشهای مبتني بر

استانداردسازی در آموزشوپرورش بوده و نشاندهنده وجود

استاندارد را اجرا ميکنند ( .)5این امر زماني میسر خواهد شد

خأل الگوهای استاندارد برای رسیدن به کیفیت مطلوب آموزشي

که جنبههای مختلف آموزشوپرورش بهصورت استاندارد

ميباشد.

قابلقبول وجود داشته باشد .اسناد آموزش و پرورش همانند

هرچند نظرات مخالفي هم در مورد استاندارد ،به دلیل

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در چندین مورد تأکید بر

برداشت ذهني در مورد یكنواخت نمودن فعالیتها ( )9و وجود

استانداردسازی و طراحي استانداردهای مناسب دارد .نتیجه

محدودیتهای استاندارد ( )10وجود دارد ،اما تأکید اکثر

رعایت استاندارد ،ارتقای سطح کیفي و عملكرد مطلوب است.

محققین ( )12 ,11بر لزوم استاندارد در آموزشوپرورش است.

همچنین اهمیت و لزوم اطمینان کیفي از عملكرد مدارس و

استاندارد نمودن فعالیتهای آموزشوپرورش در گسترش

مؤسسات آموزشي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش در

تحوالت چشمگیر نظامهای آموزشي برتر جهان فرایندی الزم و

ابعاد درون داد ،فرآیند ،برون داد و پیامدهای مؤسسات در

الجرم ميباشد و پرداختن به چارچوبهای نظری و عملي آن

زمینههای آموزشي ،پرورشي ،امكانات و تجهیزات ،برنامههای

در هر بخش با الگو گیری از روشها و شیوههای استاندارد و

آموزشي و درسي ،مدیریت و  ...و توانمندی آموزش و پرورش

فعالیتي شایسته و نیازمند سرمایهگذاری درازمدت ميباشد (.)5

برای پاسخگویي به نیازهای جامعه ،فلسفه وجودی یک الگو

امروزه عقیده بر این است که برای به حداکثر رسانیدن فرصت-

برای آموزش و پرورش کشور است .همه این موارد دلیل بر

های آموزش و یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت برای تمام

اهمیت و نیاز به وجود استاندارد و استانداردسازی در آموزش و

فراگیران ،باید سیاستگذاران و رهبران آموزشي اطمینان یابند

پرورش بوده و نشاندهنده وجود خأل الگوهای استاندارد برای

که معلمان آموزشهای مبتني بر استاندارد را به اجرا درميآورند

رسیدن به کیفیت مطلوب آموزشي ميباشد .با عنایت به آنچه

و این امر زماني میسر است که معلم و منابع انساني استاندارد

بیان شد انجام این تحقیق ميتواند بنا به موارد ذیل ضرورت یابد:

شوند.

 -1عدم وجود سوابق پژوهشي در سطح استان و کشور.

از پیامدهای مثبت استانداردسازی آموزش ،ميتوان به

یكي از ضروریات توجه به استانداردسازی آموزش و پرورش

جلوگیری از افزایش هزینههای آموزشي ،افزایش هماهنگي و

ایران را ميتوان این موضوع عنوان کرد که در خصوص

کاهش تعارض ،پیشبیني رفتار و عملكرد کارکنان ،امكانپذیر

استانداردها بهطور عام ،استانداردهای آموزشي و استانداردهای

بودن ارزشیابي و بهبود اقدامات و بهبود سطح فراگیران و معلمان

معلمان بهطور خاص و الگوی آموزش و پرورش استاندارد

( )13اشاره نمود .همچنین هوشیاری سازمان نسبت به محیط،

بهطور اخص ،مطالب قابلتوجه و قابل استنادی وجود ندارد.

چابک بودن در برابر تغییرات ،چندوجهي بودن ،توجه به ارزش-
های آتي ذینفعان ،دارای فرهنگ آیندهگرا و افرادی با ویژگي-

 -2کاربرد نتایج این تحقیق توسط مسئولین و ارائه راهكار به
آنها جهت حرکت در جهت آموزش و پرورش استاندارد.

های روانشناختي مثبت و دانشمدار را درگرو آموزش پرورش

 -3بدیع بودن موضوع پژوهش که درنتیجه تحقیق حاضر

استاندارد ( )14به شمار ميرود .برای داشتن منابع انساني کیفي با

ميتواند موجب به وجود آمدن دیدگاههای تازه و جدیدی در

توان بهرهوری باال ،برخورداری از اطالعات و روشهای جدید

این باب باشد.

و بهروز علمي ،مهارتهای فني -انساني ،ادراکي  ،صالحیت-
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سوابق نظری و تجربي و دیدگاههای مطرحشده در خصوص

ارائه تجارب آموزشي باکیفیت باال برای کودکان دارد که

استانداردهای آموزشي ،بیانگر این است که چنانچه در جامعه

عبارتاند از :معرفي محیطهای یادگیری حمایتي برای کودکان

نسبت به استانداردهای آموزشي و شغلي احساس نیاز به وجود

پیشدبستاني ،ارائه راهنمایي بر ارزیابي کودکان ،روابط میان

آید بسیاری از مشكالت حاشیهای استانداردهای شغلي و

خانواده ،جامعه و کودکان ،شناسایي نتایج یادگیری برای

آموزشي مرتفع خواهد شد ( .)15تاکنون عناوین مختلفي از

کودکان پیشدبستاني با شیوههای تدریس مناسب که با حمایت

سوی پژوهشگران حوزه آموزشوپرورش بهعنوان مؤلفههای

از نتایج موردنظر شناختهشده است.

نظام آموزشي بیانشده است .مهدیون و همكاران  ،طي پژوهشي

میانداری و همكاران ( ،)14در طراحي یک مدل برای

نتیجه گرفتند که عوامل مؤثر عبارتاند از :عوامل محیطي

سازمان آیندهگرا ،خصوصیات این نوع سازمان را هوشیاری

کیفیت مدارس ،ویژگيهای معلم ،امكانات و تجهیزات ،مدیر

نسبت به محیط ،چابک در برابر تغییرات ،چندوجهي ،توجه به

مدرسه ،ویژگيهای ( )16دانشآموز ،روابط انساني در مدرسه،

ارزشهای آتي ذینفعان ،دارای فرهنگ آیندهگرا و افرادی با

خانواده ،اهداف آموزشي و محتوای تدریس ،منابع مالي و

ویژگيهای روانشناختي مثبت و دانشمدار ميداند ،اما این

انساني ،روش تدریس.

هدف ممكن نخواهد شد مگر اینکه افرادی که در این

نوید ادهم و صادق زاده ( )17در پژوهشي ،از عوامل

سازمانها فعالیت دارند در آموزش پرورش استانداردی

دروندادی و فرایندی مانند ساحتهای تعلیم و تربیت ،زیر نظام-

تحصیلکرده باشد و توانسته باشند توانایي خود را افزایش داده و

های آموزشوپرورش ،سطوح آموزش ،آموزشهای خاص،

خالقیت خود را باال ببرند.

ساختار آموزشي ،نظام ارزشیابي  ،بهعنوان مؤلفههای اصلي نظام

مهرعلي زاده و همكاران ( ،)15در تحقیقي برای تبیین

آموزشي نام ميبرد .برخي از محیطهای حاکم بر

موضوع به عناصر پنجگانه مرتبط با استانداردهای آموزشي

آموزشوپرورش که عملكرد نظام تعلیم و تربیت را متأثر مي-

(پدیده موردمطالعه ،شرایط علي ،زمینه تأثیرگذار ،عاملهای

کند ،بهعنوان عوامل محیطي و پیراموني بیان کرده که عبارتاند

مداخلهگر ،راهبردهای موردنظر و پیامدها) توجه کرده و نتیجه

از  :محیط اداری ،اجرایي ،دولتي ،عمومي ،محیط حقوقي،

ميگیرد که سوابق نظری و تجربي و دیدگاههای مطرحشده در

قضایي و تأمیني ،محیط اجتماعي ،سیاسي  ،اقتصادی ،فرهنگي و

خصوص استانداردهای آموزشي ،بیانگر این است که چنانچه در

خانوادگي و محیط بینالمللي و منطقهای ( .)17محسني ( ،)18در

جامعه نسبت به استانداردهای آموزشي و شغلي احساس نیاز به

پژوهشي بیان ميکند فلسفه در مورد معرفت آدمي و ارزشها

وجود آید بسیاری از مشكالت حاشیهای استانداردهای شغلي و

بحث ميکند و با معلم  ،دانشآموز ،مواد درسي ،وسایل و

آموزشي مرتفع خواهد شد .افزایش نیاز منجر به گسترش کمي و

تجهیزات آموزشي ،روش تدریس ،مدیریت و سازمان دادن

کیفي سطح تعامل و مشارکت کلیه ذینفعان به استانداردهای

برنامه ها ارتباط دارد .بدون شک دیدگاه هر مكتب درباره ابعاد و

آموزشي ميشود .همچنین کارایي و اثربخشي استانداردهای

مؤلفههای آموزشوپرورش ،بهصورت مستقیم نقش دارد.

آموزشي را متأثر از احساس نیاز و افزایش تقاضا و مشارکت و

شورای کارکنان مدارس ایالتي امریكا در سال  2011به تدوین

تعامل ميدانند .روحاني دهكردی و باقری ( ،)19در پژوهشي که

مدل استانداردهای آموزشي پرداخته و تعدادی استاندارد برای

با رویكرد تحلیلي و بررسي اسنادی در موضوع مدرسه و نقش

یادگیرنده و یادگیری ،محتوای دانش ،عمل آموزشي ،مسئولیت

آن در تعلیم و تربیت ارزشها انجام داده است ،نتیجه ميگیرد

حرفهای مشخص کرده است .استانداردهای آموزشي و یادگیری

که معلم نقش مهمي در سالمت رواني دانشآموزان ایفا ميکند.

پیشدبستاني در آموزشوپرورش نیوجرسي (  )2014برای ارائه

و روابط انساني در مدرسه را از عوامل مهم در تبیین ارزشها

پیشزمینه اشاره دارد به اینکه استانداردهای آموزشي و

ميداند.فقدان فرهنگ برنامهریزی در سطح منطقه را ازجمله

یادگیری پیشدبستاني  2013یک چارچوب نظری قوی برای

چالشها نام ميبرد.
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روایي ( ،)20در پژوهشي نشان داد که کدام برنامههای

تربیت در سطح مدیران ،معاونان مسئولین ستادی و رئوسا و

آموزش معلمان به استانداردها معنای واقعي ميدهند و چه

معاونین ادارات و معلمان در سازمان آموزشوپرورش استان

تصوری از علوم تربیتي در استانداردها و برنامه درسي

خراسان جنوبي که دارای مدرک کارشناسي ارشد به باال و

منعكسشده است .همچنین نتایج نشان داد که همسویي بهطور

مرتبط با علوم تربیتي در سال تحصیلي  1396-1397بوده است.

صریح و مستقیم و مكاتبات مستمر است که دستیابي به آن

برای تعیین نمونه آماری از روش نمونهگیری طبقهای نسبتي

دشوار است .بخشي از آن به دلیل تصورات مختلف دانش

استفاده شد .با توجه به اینكه تعداد جامعه آماری  782نفر بود،

حرفهای است .بااینحال ،این مطالعه استدالل ميکند که ارزش

نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با افزایش نمونه 260

اصلي استانداردها بهعنوان ابزار سیاستي است که در ظرفیت

نفر برآورد شد.

ایجاد گفتگوی متقابل میان مؤلفههای متفاوت (الزامات

ابزار مورد استفاده در بخش کمي پرسشنامهای با  83گویه

استاندارد ،برنامه درسي ،شرح دوره ،استانداردهای اعتباربخشي

در مقیاس  5درجهای لیكرت بود ،برای تعیین روایي پرسشنامه از

و غیره) آنها وجود دارد.

روش روایي محتوایي و روش روایي همزمان استفاده شد .در

در خصوص آموزشوپرورش استاندارد مطالعات نشان مي-

روایي محتوا ازنظر  5نفر از اساتید راهنما و متخصصان تعلیم و

دهد که هرچند برای برخي از مؤلفههای آموزشوپرورش که در

تربیت استفاده شد و اصالحات موردنظر ایشان در محتوا و

کیفیتبخشي بهنظام تعلیم و تربیت اهمیت داشته ،استانداردهای

ساختار انجام گرفت .بهمنظور تعیین پایایي پرسشنامه ،پس از

تعریفشده و شاخصها و معیارهای هم برای بررسي وضعیت

اجرای آزمایشي پرسشنامه محقق ساخته بر روی  30نفر از جامعه

موجود استاندارد بیانشده ،اما این موارد بوميسازی نشده،

آماری انجام شد و پس از گردآوری پرسشنامه و ورود داده در

همچنین در مورد ارائه الگوی استاندارد در مورد

نرمافزار  SPSSهمساني دروني مؤلفههای هر یک از عوامل

آموزشوپرورش غفلت شده است .با چنین پیشینهای و بااحساس

اصلي با روش آلفای کرونباخ بررسي شد که مقدار آن  0/88به

وجود خأل در تحقیقات حوزه آموزشوپرورش این مطالعه

دست آمد.

انجامشده و درصدد پاسخگویي به سؤاالت زیر بوده است:
 .1الگوی مفهومي آموزشوپرورش استاندارد کدام است؟

نتایج

 .2الگوی طراحيشده تا چه میزان وضعیت آموزشوپرورش

یافتههای این پژوهش شامل یافتههای کمي حاصل تحلیل داده-

استاندارد را تبیین ميکند؟

های بهدستآمده از پرسشنامه است .در این پرسشنامه که شامل
 83گویه بود تعداد  27مؤلفه در سه بعد اصلي مورد آزمون واقع

روش کار
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای مختلط (کیفي و کمي)
به صورت متوالي و ازنظر نوع روش تحقیق توصیفي -پیمایشي
ميباشد .جامعه آماری در بخش کیفي تعداد  21نفر از خبرگان
حوزه آموزش و پرورش بودند که به منظور انجام مصاحبه نیمه
سازمان یافته به روش هدفمند و گلوله برفي انتخاب شدند.
جامعه آماری در بخش کمي ،شامل کارشناسان حوزه تعلیم و

شد.
سؤال اول :مدل مفهومي آموزشوپرورش استاندارد کدام است؟
بر اساس دادههای بهدستآمده با استفاده از روش کدگذاری
محوری نظریه داده بنیاد ،ابعاد اصلي تشكیلدهنده
آموزشوپرورش استاندارد حاصلشده در جدول  1نشان
دادهشده است.

محمد خوب چهره

-2580تبیین مؤلفههای آموزش و پرورش استاندارد

و همكاران

جدول - 1عوامل اصلي و کدهای محوری ( مؤلفههای تشكیلدهنده ) آموزشوپرورش استاندارد
مؤلفههای تشكیلدهنده

عوامل اصلي
عوامل بنیادی

فلسفه آموزشي متناسب ؛ اهداف آموزشي شفاف ؛ آیندهنگر بودن؛ اصول آموزشي کارآمد؛

عوامل ساختاری

توانمندی مدیران؛ نظام پویا؛ ارتباطات سازماني اثربخش؛ نظام آموزشي یادگیری محور؛
ساختار استاندارد محور؛ نظام غیرمتمرکز؛ تصمیمگیری مؤثر

عوامل فرایندی

برنامه درسي پویا؛ یادگیری پژوهش محور؛ یاددهي -یادگیری منعطف؛ معلم توانمند و پژوهشگر؛ معلم متعهد؛
محتوای کاربردی؛ محتوای آموزشي موردنیاز؛ معلم تعامل گر؛ بودجه  -هزینه ؛ مدرسه اثربخش؛ محیط یادگیری
امن؛ مدرسه هوشمند؛ مدیریت متعهد و تعامل گر؛ امتحانات هماهنگ؛ ارزشیابي توصیفي؛ دانشآموز فعال

مطابق با جدول  1مؤلفههای آموزشوپرورش استاندارد

اسپینر ،تغییراتي را به وجود آورد ،مطابق با تفكر سیستمي

شامل عوامل بنیادی با مؤلفههای فلسفههای آموزشي متناسب،

هرگونه تغییر در وضعیت هرکدام از عوامل آموزشوپرورش

اصول آموزشي کارآمد ،اهداف آموزشي شفاف  ،آیندهنگر

ميتواند بر روی مرکز ( نظام آموزشوپرورش استاندارد)

بودن و برای عوامل ساختاری با مؤلفههای توانمندی مدیران،

تأثیرگذار باشد یا هرگونه تغییر در آموزشوپرورش استاندارد

نظام پویا ،ارتباطات سازماني اثربخش ،نظام آموزشي یادگیری

نميتواند بدون تغییر در عوامل اصلي آن صورت بگیرد.

محور ،ساختار استاندارد محور ،نظام غیرمتمرکز ،تصمیمگیری

بهعبارتدیگر ،برای شناخت آموزشوپرورش استاندارد باید به

مؤثر و برای عوامل فرایندی مؤلفههای برنامه درسي پویا،

سه بعد اصلي و مؤلفههای توجه نمود و برای تغییر و تحول در

یادگیری پژوهش محور ،یاددهي -یادگیری منعطف ،معلم

نظام آموزشوپرورش ضرورت توجه به این مؤلفهها از اهمیت

توانمند و پژوهشگر ،معلم متعهد ،محتوای کاربردی ،محتوای

برخوردار است.

آموزشي موردنیاز ،معلم تعامل گر ،هزینههای اثربخش ،بودجه
مكفي ،مدرسه اثربخش ،محیط یادگیری امن ،تجهیزات بروز و
متناسب ،مدرسه هوشمند ،مدیریت متعهد و تعامل گر ،امتحانات
هماهنگ ،ارزشیابي توصیفي ،دانشآموز فعال به دست آمد.
با توجه به اینكه ازنظر پژوهشگر عوامل آموزشوپرورش از
سه موضوع بنیادی ،ساختاری و فرایندی فراتر نیستند ،برای
آموزشوپرورش استاندارد مدلي با نام اسپینر همانند تصویر 2
طراحي نموده است .با توجه به شباهت شكل و مدل
بهدستآمده با فرفره یا اسپینر ،این مدل را مدل اسپینر
( )Spinnerنامگذاری شده است .همانطور که در اسپینر یک
بلبرینگ در وسط و سه عدد در کنار آن با فاصله مساوی به
همدیگر متصل شدهاند ،در الگوی طراحيشده توسط پژوهشگر،
نظام آموزشوپرورش استاندارد در مرکز و سه عامل اصلي در
حول آن قرار دارند و این سه عامل به مرکز که همان نظام
آموزشوپرورش استاندارد ميباشد متصل هستند .همانطور که
تغییرات در وضعیت اجزای اسپینر ميتواند بر قسمت مرکزی

تصویر  -1مدل مفهومي اسپینری ( )Spinnerبرای آموزشوپرورش استاندارد

با توجه به اینكه برای طراحي الگو از روش استقرایي
استفادهشده و با کنار هم قرار دادن کدهای باز ،الگوی
آموزشوپرورش استاندارد بهدستآمده است ،لذا ميبایست
مشخص شود که آیا الگوی ارائهشده از اعتبار کافي برخوردار
است؟ یا خیر و آیا ابعاد سهگانه و کل سازه آموزشوپرورش
استاندارد بهدرستي با عوامل فرعي و عوامل فرعي بهدرستي با
سؤاالت سنجیده ميشوند؟ یا خیر .برای پاسخگویي به این
سؤالها از شاخصهای بهدستآمده از نرمافزار

AMOS
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استفاده گردیده که در پاسخ به سؤال سوم پژوهش به همراه

و زیر مؤلفهها بررسي و آزمون شود و با این اقدام ،قابلیت تبیین

الگوی نهایي ارائهشده است.

الگو برآورد ميشود .در این مورد نرمافزار  AMOSو روش

سؤال دوم :الگوی طراحيشده تا چه میزان وضعیت

تحلیل عاملي تأییدی این امكان را برای آزمون الگو و بررسي

آموزشوپرورش استاندارد را تبیین ميکند؟

آن فراهم ميسازد.

برای پاسخگویي به سؤال سوم از نرمافزار رایانهای و معیارهای

برای حصول اطمینان از برازش کلي مدل موردنظر پژوهشگر،

اعتبار یابي مدل ( الگو) استفادهشده است .در این الگو برای

برخي از شاخصهای مهم مانندکای اسكوئر ،کای اسكوئر

سنجش آموزشوپرورش استاندارد با سه عامل عوامل بنیادی،

نسبي ،ریشه میانگین توان دوم باقیمانده ،شاخص نیكویي برازش،

عوامل ساختاری و عوامل فرایندی و برای سنجش هر مؤلفه

شاخص نیكویي برازش هنجار شده ،شاخص برازش مقایسهای،

اصلي از چند عامل فرعي و درنهایت ،برای سنجش عوامل فرعي

شاخص برازش افزایشي و شاخص تاکر -لویز محاسبه شده و

از گویهها استفاده شد .ازاینرو ،الزم است وضعیت تمام مؤلفهها

نتایج آن در جدول  2ارائه گردیده است.

جدول -2شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری آموزشوپرورش استاندارد

شاخص

دامنه قابلقبول

مقدار بهدستآمده

ارزیابي شاخصهای برازش

χ2

---

750/51

-----

DF

---

347

-----

χ2/df

>5

2/16

مناسب

P-Value

>0/05

0/000

مناسب

RMSEA

>0/10

0/067

مناسب

RMR

> 0/1

0/027

مناسب

NFI

صفر تا 1

0/74

مناسب

CFI

صفر تا 1

0/84

مناسب

GFI

صفر تا 1

0/82

مناسب

AGFI

صفر تا 1

0/79

مناسب

TLI

< 0/5

0/82

مناسب

شاخص کای اسكوئر ( مجذور کای) ،سطح عدم تناسب بین

همبستگي بین متغیرهای مدل بر این شاخص دارد ،محققان

ماتریس کوواریانس نمونه و ماتریس کوواریانس برازش شده را

شاخص نسبت کای اسكوئر بر درجه آزادی را برای ارزیابي

نشان ميدهد .بنابراین ميتوان با توجه به غیر معناداری آن برای

برازش مدل معرفي نمودهاند که به حجم نمونه حساس نباشد.

ارزیابي کلي مدل استفاده شود .برای این شاخص باید مقدار

نظرات مختلفي در مورد این نسبت وجود دارد که بهطورکلي

سطح معناداری بیشتر از  0/05در نظر گرفته شود .با توجه به

نسبت  1تا  ( 3کالین2005 ،؛  ( ،)2011هومن )1387 ،را بهعنوان

اینكه این شاخص معایبي ازجمله وابستگي زیاد به حجم نمونه (

بهترین نسبت برای این شاخص در نظر گرفتهاند .با توجه به اینكه

با افزایش نمونه برازش مناسب تری نشان ميدهد) ،وابستگي به

این نسبت در مدل طراحيشده پژوهشگر  2/17بهدستآمده مي-

نرمال بودن چند متغیره متغیرهای مشاهدهشده ( در صورت نرمال

توان گفت مدل از برازش مناسبي برخوردار است.

نبودن ،موجب رد مدلهای خوب ميشود) ،و تأثیر میزان

محمد خوب چهره

-2582تبیین مؤلفههای آموزش و پرورش استاندارد

و همكاران

جهت بررسي معناداری مدل ميتوان از مقدار P-Value

باشد .در مدل موردپژوهش مقدار این شاخص 0/79

استفاده نمود .اگر مقدار بهدستآمده کوچكتر از  0/05باشد ،

بهدستآمده که نزدیک به مقدار قابلقبول ميباشد .همچنین با

در سطح  95درصد ميتوان گفت مدل معنادار است .با توجه به

توجه به خروجي برنامه  AMOSدر این پژوهش ،مقادیر

اینكه مقدار  Pکمتر از  0/05ميباشد ميتوان گفت مدل معنادار

شاخصهای  ( NFI5شاخص هنجار شده برازندگي) و ، CFI6

است .شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

باال و نزدیک به یک  ،شاخص تاکر – لویز بزرگتر از 50

( )RMSEA1یكي از اصليترین شاخصهای برازش مدل در

درصد همگي نشاندهنده اعتبار مدل هستند .همانطور که

تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری ميباشد .مقدار قابلقبول

جدول  2نشان ميدهد ،همه شاخصها از مقادیر مطلوبي

برای این شاخص زیر  0/1در نظر گرفتهشده و مقادیر باالی 0/1

برخوردارند .در الگوی آموزشوپرورش استاندارد که در

نشاندهنده برازش ضعیف مدل ميباشد .در مدل ارائهشده در

تصویر 3نشان داده شده است سه عامل اصلي تشكیلدهنده سازه

پژوهش حاضر مقدار  0/067بهدستآمده که این مقدار

یعني عامل بنیادی ،عامل ساختاری و عامل فرایندی بهعنوان

نشاندهنده برازش مناسب مدل پژوهشگر ميباشد.شاخص ریشه

متغیرهای مكنون مرتبه دوم و سازه آموزشوپرورش استاندارد

میانگین مربعات باقيمانده () RMR2یكي از شاخصهای است

متغیر مكنون مرتبه اول است.

که بد بودن مدل تجربي را نشان ميدهد .مقدار قابلقبول برای
مدلهای با برازش خوب ،زیر  0/1و برخي مقادیر زیر  0/08را
موردپذیرش دانستهاند .با توجه به اینكه مقدار این شاخص در
مدل ارائهشده  0/027بهدستآمده و خیلي کمتر از مقدار
قابلقبول ميباشد ميتوان با این شاخص گفت که مدل از
برازش خوبي برخوردار است .مقدار شاخص نیكویي برازش
( )GFI3بیانگر میزان دقت مدل در تكرار ماتریس کوواریانس
مشاهدهشده است .این معیار بهشدت تحت تأثیر تعداد
پارامترهای مدل ميباشد و با افزایش آن ،مقدار  GFIافزایش

سهم هر یک از مؤلفهها در عوامل فرعي و سهم هر یک از
عوامل در سازه آموزشوپرورش استاندارد بر اساس ضرایب
المبدا (  ) λو مجذور ضریب همبستگي (  ) R2در جدول 3
مشخص گردیده است .اطالعات جدول  3نشان ميدهد که
سازه آموزشوپرورش استاندارد با عوامل اصلي و عوامل فرعي
دربرگیرنده آن از ضرایب المبدای معناداری برخوردارند و
برازش مدل سازه آموزشوپرورش استاندارد برازشي مناسب و
معنادار است.

ميیابد .دامنه قابلقبول برای این شاخص بین صفر تا یک مي-
باشد و هرچقدر مقادیر این شاخص نزدیک به یک باشد ،بیشتر
مي توان مناسب بودن مدل را پیشنهاد کرد .با توجه به اینكه مقدار
این شاخص در مدل  0/82بهدستآمده و نزدیک به مقدار یک
است ميتوان مدل را ازنظر این شاخص مناسب ارزیابي نمود.
همچنین شاخص نیكویي برازش اصالحشده ( )AGFI4که مرتبط
به مقدار  GFIميباشد ،شاخصي است که  GFIرا بر اساس میزان
درجه آزادی مدل تنظیم مينماید .درواقع هدف این معیار
جریمه نمودن مدل به ازای افزایش تعداد پارامترهای جدید به
مدل است .دامنه موردپذیرش این شاخص مقادیر باالی  0/9مي-
1

- Root Mean Square of Approximation
- Root Mean Square Residual
3
- Goodness of Fit Index
4
- Adjusted Goodness of Fit Index
2

- Normed Fit Index
- Comparative Fit Index

5
6
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تصویر -2تحلیل مرتبه دوم مؤلفههای تشكیلدهنده آموزشوپرورش استاندارد

جدول  -3ضریب المبدا و ضریب عوامل اصلي و مؤلفههای آموزشوپرورش استاندارد
عوامل اصلي

نماد در مدل

مؤلفههای تشكیلدهنده

عوامل بنیادی

λ

R2

تأثیر کلي

تأثیر غیرمستقیم
استانداردشده

0/96

0/92

0/96

000

b1

فلسفه آموزشي متناسب

1/00

1/00

0/96

0/49

b2

اهداف آموزشي شفاف

0/99

0/98

0/95

0/60

b3

آیندهنگر بودن

0/89

0/79

0/86

0/57

b4

اصول آموزشي کارآمد

0/91

0/83

0/88

0/44

-2584تبیین مؤلفههای آموزش و پرورش استاندارد
عوامل ساختاری

محمد خوب چهره

و همكاران

0/95

0/90

0/95

000

s1

توانمندی مدیران

1/00

1/00

0/95

0/50

s2

نظام پویا

0/77

0/59

0/51

0/30

s3

ارتباطات سازماني اثربخش

0/59

0/35

0/55

0/31

s4

نظام آموزشي یادگیری محور

0/94

0/88

0/89

0/42

s5

ساختار استاندارد محور

0/92

0/85

0/87

0/55

s6

نظام غیرمتمرکز

0/89

0/79

0/84

0/51

s7

تصمیمگیری مؤثر

0/95

0/90

0/90

0/55

0/80

0/64

0/80

000

f1

برنامه درسي پویا

1/12

1/25

0/90

0/37

f2

یادگیری پژوهش محور

0/74

0/55

0/59

0/31

f3

یاددهي -یادگیری منعطف

1/00

1/00

0/80

0/29

f4

معلم توانمند و پژوهشگر

0/76

0/47

0/70

0/47

f5

معلم متعهد

1/02

1/04

0/82

0/38

f6

محتوای کاربردی

1/10

1/21

0/88

0/67

f7

محتوای آموزشي موردنیاز

1/62

2/62

1/29

0/88

f8

معلم تعامل گر

0/87

0/76

0/70

0/33

f9

بودجه  -هزینه

0/83

0/69

0/66

0/30

f10

مدرسه اثربخش

1/43

2/04

1/15

0/73

f11

محیط یادگیری امن

1/14

1/29

0/92

0/45

f12

مدرسه هوشمند

0/75

0/56

0/60

0/33

عوامل فرایندی

مطابق با جدول 3در بین عوامل اصلي مدل آموزشوپرورش

ضریب تأثیر کلي  0/55و ضریب تأثیر غیرمستقیم استانداردشده

استاندارد عوامل بنیادی با ضریب مسیر ) R2 = 0/92( 0/96

 0/31دارای کمترین تأثیر در مدل ميباشد .در بین عوامل

دارای بیشترین رابطه و به ترتیب عوامل ساختاری با ضریب مسیر

فرایندی محتوای آموزشي موردنیاز با بیشترین ضریب المبدا با

 ) R2 =0/90 ( 0/95و عوامل فرایندی با ضریب مسیر 0/80

مقدار  1/62و ضریب تبیین  ، 2/62ضریب تأثیر کلي  1/29و

( ) R2 =0/64قرار دارند .در بین عوامل بنیادی ،ضریب المبدا

ضریب تأثیر غیرمستقیم استانداردشده  0/88و عامل امتحانات

مربوط به فلسفه آموزشي با مقدار  0/99با ضریب تبیین  0/98و

هماهنگ با مقدار ضریب المبدای  0/67و ضریب تبیین  0/49و

ضریب تأثیر کلي  0/90و ضریب تأثیر غیرمستقیم استانداردشده

ضریب تأثیر کلي  0/53و ضریب تأثیر غیرمستقیم استانداردشده

 0/60دارای بیشترین مقدار مشاهده ميشود .کمترین ضریب

 0/39دارای کمترین تأثیر در مدل آموزشوپرورش استاندارد

المبدا مربوط به اصول آموزشي کارآمد با مقدار  0/91و ضریب

ميباشد .ضرایب بقیه مؤلفهها سهم نسبتاً مناسبي در تبیین

تبیین  0/83و ضریب تأثیر کلي در مدل  0/88و ضریب تأثیر

واریانس عوامل را از خود نشان ميدهند .بنابراین ،با استفاده از

غیرمستقیم  0/44در مدل پژوهش ميباشد .از بین عوامل

نتایج بهدستآمده از برازش مدل آموزشوپرورش استاندارد

ساختاری ،تصمیمگیری مؤثر با ضریب المبدا  0/95و با ضریب

استنتاج ميشود که مدل از اعتبار مناسبي برخوردار است و

تبیین  ،0/90ضریب تأثیر کلي  0/90و ضریب تأثیر غیرمستقیم

عوامل مذکور ميتوانند سهم مناسبي در تبیین واریانس

استانداردشده  0/55دارای بیشترین تأثیر و عامل ارتباطات

آموزشوپرورش استاندارد داشته باشند.

سازماني اثربخش با ضریب المبدا  0/59و با ضریب تبیین ،/35
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بحث و نتیجه گیری

های ( )14 ,2همخواني دارد .در نتیجه ميتوان بیان نمود که

امروزه هیچ سازمان یا مؤسسهای را نميتوان یافت که از جهت-

اهمیت ندادن به عوامل بنیادی آموزش و پرورش ميتواند

های گوناگون با استاندارد سروکار نداشته باشد .در این میان

آموزش را به جایي برساند که با فرهنگ و آداب و رسوم کشور

استانداردسازی نظام آموزشوپرورش یكي از مهمترین و

همخواني و هماهنگي نداشته و در این نظام نیروهایي تربیت

مؤثرترین نهادهای اجتماعي بهمنظور رشد افراد و پیشرفت

خواهند شد که تنها باعث رشد کشور در ابعاد گوناگون نشده

اجتماع محسوب ميشود .تحقیقات انجامگرفته در خصوص

بلكه کشور را به ورطه نابودی هم ميکشانند .بنابراین نوجه به

شكوفایي اقتصادی و تحول نظام آموزشي کشورهای

عوامل بنیادی در الگوی استاندارد برای آموزش و پرورش از

توسعهیافته ،نشاندهنده توجه جدی مدیران و برنامهریزان این

اهمیت باای برخوردار است.

کشورها به استاندارد و استانداردسازی در آموزش و همچنین
ترویج آن در بین جامعه است.
هدف از اجرای این پژوهش ارائه مدلي مفهومي برای
آموزشوپرورش استاندارد بوده است .ازاینرو ،ابتدا موضوع
آموزشوپرورش استاندارد به کمک مطالعات اسنادی و نظریه
داده بنیاد موردمطالعه قرار گرفت .نتایج بخش کیفي نشان داد
که  3بعد شامل عوامل بنیادی ،عوامل ساختاری و عوامل
فرایندی و درمجموع  27مؤلفه برای آموزشوپرورش قابلطرح
ميباشد .این ابعاد بر اساس شاخصهای کمي آزمون شد و نتایج
تحلیل عاملي نشان داد که عوامل اصلي و مؤلفههای
تشكیلدهنده آموزشوپرورش استاندارد در الگوی طراحيشده
عوامل مناسبي هستند .همچنین ميتوان نتیجه گرفت که تمامي
عوامل مرتبط با آموزشوپرورش در این سه بعد خالصه ميشود
و خارج از سه بعد نیست.
 -1عوامل بنیادی آموزشوپرورش :عوامل بنیادی
آموزشوپرورش استاندارد مربوط به عواملي ميشود که نقش
تعیینکننده و بنیادی در نظام آموزشوپرورش دارد و بدون
وجود این عوامل آموزشوپرورش نقشي درستي ندارد یا اگر
آموزشي هم باشد بدون مباني نظری درست ،بدون فلسفه،
اهداف و اصول است .در این عامل ،مؤلفه اصول آموزشي

 -2عوامل ساختاری آموزشوپرورش :عوامل ساختاری
آموزشوپرورش مربوط به ساختار نظام آموزشي ،نوع نظام
آموزشي ،نیروی انساني در سطح ستادی ،امور استخدام نیروی
انساني و اموری که برای تمام کشور تصمیمگیری واحدی انجام
ميدهد و خط و مشيهای اصلي را مشخص ميکنند .از بین
عوامل ساختاری ،مؤلفه ارتباطات سازماني با توجه به نظرات
کارشناسان و خبرگان دارای کمترین ضریب تأثیر مسیر در مدل
و مؤلفه تصمیمگیری مؤثر دارای باالترین مقدار ضریب تأثیر
مسیر در مدل آموزشوپرورش استاندارد ميباشد .بهطورکلي
نتایج بهدستآمده از این پژوهش در مورد مؤثر بودن مؤلفههای
عوامل ساختاری در آموزشوپرورش با پژوهشهای ()14 ,5
همخواني دارد .نقش ارتباطات و تعامالت انساني در سازمانها از
آنجا اهمیت پیدا ميکند برای اینكه برنامههای نوشته شده بتواند
اجرایي شده و به نتیجه مطلوب برسد نیازمند ارتباطات در
سازمان هستیم .تصمیم گیری موثر شاید از اهمیت زیادی در
سازمانها برخوردار بوده اما ميتوان بیان کرد که مشارکت
کنندگان در این تحقیق با توجه به مشاهده تغییرات روزانه در
نظام آموزش و پرورش و عدم وجود کیفیت در این تصمیمها یا
نداشتن نتیجه موثر کمترین نمره را دادهاند.

کارآمد با توجه به نظرات کارشناسان و خبرگان دارای کمترین

 -3عوامل فرایندی آموزشوپرورش :منظور از عوامل فرایندی،

ضریب تأثیر در مدل و مؤلفه فلسفه آموزشي دارای باالترین

مؤلفههای است که بیشتر با دانشآموز و فعالیتهای جریان

ضریب تأثیر مسیر در مدل آموزشوپرورش استاندارد ميباشد.

یاددهي -یادگیری ارتباط دارد و ميتواند در کیفیتبخشي

بهطورکلي نتایج بهدستآمده از این پژوهش در مورد مؤثر

آموزش نقش داشته باشد .این عوامل بیشتر در سطح صف و

بودن مؤلفههای عوامل بنیادی در آموزشوپرورش با پژوهش-

درگیر اجرای فعالیتهای آموزشي هستند .مدرسه و تمامي
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مؤلفههای که در مدرسه وجود دارد در عوامل فرایندی قرار مي-

 -1در سطح وزارت و سازمان آموزش و پرورش واحدی با نام

گیرند .در این عامل ،مؤلفه امتحانات هماهنگ با توجه به نظرات

استاندارد در آموزش و پرورش ایجاد شده و به استاندارد سازی

کارشناسان و خبرگان دارای کمترین مقدار ضریب تأثیر در مدل

در زمینه های مختلف بپردازد.

و مؤلفههای محتوای آموزشي موردنیاز ،مدرسه اثربخش و

 -2وزارت آموزش و پرورش برای عوامل بنیادی و ساختاری و

محیط یادگیری امن باالترین مقدار ضریب تأثیر مسیر را در مدل

فرآیندی با توجه به نظام جمهوری اسالمي ایران استانداردهای

آموزشوپرورش استاندارد دارند.

نوشته شود.

بهطورکلي نتایج بهدستآمده از این پژوهش در مورد مؤثر
بودن مؤلفههای عوامل فرایندی در آموزشوپرورش با چندین
پژوهش ( )13 ,2همخواني دارد.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
برای رعایت اصول اخالقي در پژوهش موارد زیر رعایت شده
است:
 -1نقل قول نویسندگان بدون تغییر به صورت کامل نوشته شده

بنابراین با توجه به آنچه بیان شد ميتوان چنین نتیجه گرفت که

است.

به دلیل اینكه نظام آموزشوپرورش رسالت سنگیني را بر عهده

 -2در انجام مصاحبهها ،نام ذکر نام فرد یا افراد در پژوهش

دارد ،رصد تیزبینانه مؤلفههای این نظام و جایگاه آن از اهمیت

خودداری شده است.

باالی برخوردار بوده و این فرایند بدون شناسایي ابعاد و مؤلفهها

 -3در گردآوری پرسشنامهها اطالعات خصوصي افراد به

و زیر مؤلفههای (شاخصهها) آن امكانپذیر نخواهد بود.

صورت محرمانه تلقي شده و در جایي بیان نشده است.

پیشنهادات کاربردی
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Abstract
Introduction: Today, the standard category for different industries and
businesses is clearly defined with different qualities and it can be applied
globally, but in education, because of the connection between issues and
human beings and the complexity of the issue, it is not possible to establish a
uniform standard for all countries, because each country has its own climate.
And its location on the planet has different cultural, political, social
conditions. Even in a country like Iran, due to the size and breadth of the
country, a certain standard for education may not be formulated, but
education without a standard will not have a place. The present study aims
to provide a model for standard education and its explanation.
Material and Methods: This study examines the opinions of experts in the
field of education in order to identify the components of education and
provide a standard education model. The research method was descriptivesurvey. The data were collected in the field. The statistical population was
experts and specialists in the field of education. For this purpose, 260
experts and specialists in the field of education in South Khorasan province
were selected by cluster sampling method. The data collection tool was a
researcher-made questionnaire. Cronbach's alpha, content validity and
simultaneous validity were also used to determine the reliability and validity
of the measuring instrument.
Results: Fundamental data analysis and quantitative data from descriptive,
fit, and confirmatory factor analysis were used to analyze qualitative data. .
Conclusion: The overall results of the study indicate that the proposed
model can be verified using AMOS software..
Keywords: Education, Standardization, Standard Education, Education
Components, Standard Education Model
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