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 خالصه 

-مين ،موضوع ترشدنپیچیده و با انسانموضوعات داشتن  ارتباطوپرورش به دلیل در آموزش مقدمه:

و  قلیمجه به ابرای همه کشورها مدون نمود، چراکه هر کشوری با تورا توان استاندارد یكنواختي 

 ر یکداست. حتي  يشرایط فرهنگي، سیاسي، اجتماعي  متفاوت دارای ن در کره خاکيجایگاه آ

 وپرورششبرای آموز کشور همانند ایران به دلیل گستردگي و وسعت کشور شاید استاندارد خاصي

پژوهش  اهي نخواهد داشت.استاندارد هم جایگ الگوی وپرورش بدونقابل تدوین نباشد، اما آموزش

گرفته است. پژوهش حاضر ن انجامو تبیین آ وپرورش استانداردآموزشالگو برای ائه حاضر باهدف ار

 .کیفي و کمي( استهای مختلط )از پژوهش

های از طریق مصاحبه و داده کیفيها داده . باشدميپیمایشي -توصیفي ،روش تحقیق روش کار:

وزه ن و خبرگان در ح. جامعه آماری کارشناساه استمیداني گردآوری گردیدکمي به صورت 

ا روش گلوله برفي و در بنفر به صورت هدفمند  21. در بخش کیفي تعداد وپرورش بودند آموزش

 وپرورش استان خراسان جنوبينفر از خبرگان و کارشناسان در حوزه آموزش 260تعداد بخش کمي 

در بخش کیفي  آوری اطالعاتانتخاب شدند. ابزار جمع نسبتي – ایطبقهگیری به روش نمونه

 .ه استپرسشنامه محقق ساخته بودمصاحبه نیمه سازمان یافته و در بخش کمي 

 AMOSافزار شده با استفاده از نرممدل ارائهنتایج کلي پژوهش حاکي از آن است که  نتایج:

 .باشدتأیید ميقابل

گیری ندازهبزار ااایي پای روایي از روایي محتوایي و هم زمان و برای سنجش برای تعیین: گیرینتیجه

کمي از  هایادهاد و دهای کیفي از روش داده بنینیز از آلفای کرونباخ، استفاده شد. برای تحلیل داده

 های توصیفي، برازش و تحلیل عاملي تأییدی استفاده شد.شاخص

  وپرورشرد آموزش، مدل استانداوپرورش، استانداردسازیآموزش کلمات کلیدی:



 
 و  همكاران محمد خوب چهره                                                        های آموزش و پرورش استاندارد تبیین مؤلفه-2576 

 

 مقدمه
معه و در مهم ترین نهاد برآمده از متن جا وپرورشوزشآم

فت یشرعین حال سازنده و تكامل دهنده آن است و تاثیر آن در پ

ظام رهبر ن اداعتق به . (1) جامعه، امری حیاتي و محسوس است

ه بکشورى بخواهد به عزت مادى،  اگر، جمهوری اسالمي ایران

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

وپرورش آرزویي، بخواهد دست پیدا کند، باید به آموزش

نظام . عنوان یک کار بنیادى، مقدماتىِ الزم بپردازدبه

یرات اجتماعي، یكي از ضرورت تغیوپرورش بنا بهآموزش

های پیچیده و بزرگ اجتماعي در هر کشور محسوب سازمان

ی یوندشود و با رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي پمي

ها، ناگسستني دارد. تعلیم و تربیت در همه اعصار و نسل

 .(2)ندگي بوده است زترین کار بشر در مهم

بسیاری از مدارس امروزی در حسرت چشیدن طعم 

ر ددر دنیای کنوني  (3)کارکردهای مدارس اثربخش مي باشند 

 در بسیاری از کشورها این اعتقاد اساسي وجود دارد که آنچه

و  ها با یكدیگرگذرد اعم از رفتار مردم، تعامالت آنجامعه مي

 مچنین به گفتهه وپرورش است.. ناشي از کیفیت کار آموزش..

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

های به منزله پرنفوذترین و مؤثرترین انوع سیاست گذاری

ت که ها و اقداماتي اسها، رویهای از سیاستعمومي، مجموعه

ی هانهاد دولت به منظور توانمندسازی و توسعه دانش و مهارت

ه آموزان، رفع معضالت موجود در عرصفردی و اجتماعي دانش

ن و دویو تربیت و نیز کیفیت بخشي به امر تربیت، ت نظام تعلیم

بنابراین ضرورت و اهمیت پرداختن به بحث  کند.اجرا مي

وپرورش برای دستیابي به کیفیت استانداردسازی در آموزش

دارد استان ،(5). ازنظر خنیفر باشدمطلوب بسیار موردتوجه مي

وپرورش در گسترش تحوالت های آموزشعالیتنمودن ف

رم های آموزشي برتر جهان فرایندی الزم و الجچشمگیر نظام

ر های نظری و عملي آن در هباشد و پرداختن به چارچوبمي

ي ارد و فعالیتهای استاندها و شیوهبخش با الگوگیری از روش

 باشد.گذاری درازمدت ميشایسته و نیازمند سرمایه

سال از شروع نهضت  20ا گذشت بیش از ب     

ای استانداردسازی این سؤال همواره مطرح است که آیا مجموعه

توجهي در از استانداردها وجود دارد که منجر به بهبود قابل

آموزان و معلمان شود و عالوه بر آن ، خالقیت و عملكرد دانش

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

فرهنگي، اقتصادی، اجتماعي و سیاسي در کشورهای مختلف ، 

 توان از استانداردها و یا معیارهای مشخص سخن گفت؟ آیا مي

عملكرد مطلوب  ،ارتقای سطح کیفي نتیجه رعایت استاندارد

 ایجاد نُرم و شاخص بر اساس مدل مطلوب ،استانداردسازیو 

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

مدارس و مؤسسات آموزشي تحت پوشش وزارت 

وپرورش در ابعاد درون داد، فرایند، برون داد و آموزش

های آموزشي، پرورشي، امكانات و پیامدهای مؤسسات در زمینه

های آموزشي و درسي، مدیریت و ... و تجهیزات، برنامه

ورش برای پاسخگویي به نیازهای جامعه، وپرتوانمندی آموزش

متمرکز برای فلسفه وجودی یک الگو با نظام نیمه

ایران کشور جمهوری اسالمي در  وپرورش کشور است.آموزش

طي چند سال اخیر بحث نظری استاندارد و استانداردسازی در 

حوزه آموزش پرورش ایران موردتوجه قرارگرفته است، 

استاندارد و استانداردسازی در که اولین همایش طوریبه

برگزارشده و تحقیقات  2003وپرورش در سال آموزش

گرفته، همچنین به گزارش معاونت تدوین محدودی هم نیز انجام

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

منظور ترویج فرهنگ استاندارد در مقاطع مختلف مشترکي به

ورش در سازمان ملي استاندارد ایران وپرتحصیلي آموزش

حال متأسفانه تاکنون استانداردهای مدون برگزارشده است، بااین

بخشي به زیر ای و الگوی استاندارد خاصي برای کیفیتشده

دبستاني، دوره ابتدایي، )آموزش پیش های آموزشينظام

معلم( با توجه به فرهنگ و ای و تربیتمتوسطه، فني و حرفه

ات ویژه نظام جمهوری اسالمي ایران در دسترس خصوصی

نیست. نیاز به وجود استاندارد و استانداردسازی یكي از مواردی 

-مانند تهیه شاخص کیفي، مؤلفه های مختلف،است که به شكل

ای، فضا، ارزشیابي و های استاندارد و عوامل درون مدرسه

از  وپرورش )کهمصرف منابع استاندارد در سند تحول آموزش

شده، اسناد باالدستي نظام آموزشي ایران است( به آن اشاره

همچنین مسئولین نظام جمهوری اسالمي ایران هم بر این امر 



 
 

 63سال  ،4شماره، 99 آبان-مهر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2577

وپرورش ارتقای سیاست اصلي آموزش 5تأکیددارند. یكي از  

یت و استاندارد . اهمیت وجود کیف(7) باشدکیفیت آموزش مي

شود که بدانیم کیفیت زندگي ازآنجا در نظام آموزشي بیشتر مي

. (8) های آینده درگرو کیفیت آموزشي استنسل حاضر و نسل

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

دهنده وجود وپرورش بوده و نشاناستانداردسازی در آموزش

خأل الگوهای استاندارد برای رسیدن به کیفیت مطلوب آموزشي 

 باشد.مي

 لیلدهرچند نظرات مخالفي هم در مورد استاندارد، به      

ود و وج (9) هاكنواخت نمودن فعالیتبرداشت ذهني در مورد ی

ر وجود دارد، اما تأکید اکث (10) های استانداردمحدودیت

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

وپرورش در گسترش های آموزشاستاندارد نمودن فعالیت

زم و های آموزشي برتر جهان فرایندی الگیر نظامتحوالت چشم

ن های نظری و عملي آباشد و پرداختن به چارچوبالجرم مي

 استاندارد و هایها و شیوهدر هر بخش با الگو گیری از روش

. (5) دباشگذاری درازمدت ميالیتي شایسته و نیازمند سرمایهفع

-تصرامروزه عقیده بر این است که برای به حداکثر رسانیدن ف

ام های آموزش و یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت برای تم

ند ان یابگذاران و رهبران آموزشي اطمینفراگیران، باید سیاست

آورند رميهای مبتني بر استاندارد را به اجرا دکه معلمان آموزش

ارد اندو این امر زماني میسر است که معلم و منابع انساني است

 شوند.

توان به از پیامدهای مثبت استانداردسازی آموزش، مي

های آموزشي، افزایش هماهنگي و جلوگیری از افزایش هزینه

پذیر رفتار و عملكرد کارکنان، امكان بینيکاهش تعارض، پیش

 بودن ارزشیابي و بهبود اقدامات و بهبود سطح فراگیران و معلمان

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

-ن در برابر تغییرات، چندوجهي بودن، توجه به ارزشچابک بود

-گرا و افرادی با ویژگيهای آتي ذینفعان، دارای فرهنگ آینده

مدار  را درگرو آموزش پرورش شناختي مثبت و دانشهای روان

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

های جدید وری باال، برخورداری از اطالعات و روشتوان بهره

-انساني، ادراکي ، صالحیت -های فنيروز علمي، مهارتو به

ری های استاندارد ضروتر شاخصای و از همه مهمهای حرفه

است که، استانداردسازی موردتوجه قرار گیرد. همچنین عقیده 

های آموزش و بر این است که برای به حداکثر رساندن فرصت

گذاران و وپرورش بایستي سیاستیادگیری در فرایند آموزش

های مبتني بر رهبران آموزشي اطمینان یابند که معلمان، آموزش

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

صورت استاندارد وپرورش بههای مختلف آموزشکه جنبه

اسناد آموزش و پرورش همانند  قبول  وجود داشته باشد.قابل

بر  یددر چندین مورد تأک آموزش و پرورش سند تحول بنیادین

استانداردسازی و طراحي استانداردهای مناسب دارد. نتیجه 

ارتقای سطح کیفي و عملكرد مطلوب است.  رعایت استاندارد،

همچنین اهمیت و لزوم اطمینان کیفي از عملكرد مدارس و 

مؤسسات آموزشي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش در 

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

 یهاآموزشي، پرورشي، امكانات و تجهیزات، برنامه هایینهزم

ي، مدیریت و ... و توانمندی آموزش و پرورش آموزشي و درس

برای پاسخگویي به نیازهای جامعه، فلسفه وجودی یک الگو 

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

اهمیت و نیاز به وجود استاندارد و استانداردسازی در آموزش و 

ی دهنده وجود خأل الگوهای استاندارد براپرورش بوده و نشان

با عنایت به آنچه  .باشديرسیدن به کیفیت مطلوب آموزشي م

 تواند بنا به موارد ذیل ضرورت یابد:يمبیان شد انجام این تحقیق 

 دم وجود سوابق پژوهشي در سطح استان و کشور.ع -1

یكي از ضروریات توجه به استانداردسازی آموزش و پرورش 

ر خصوص این موضوع عنوان کرد که د توانيایران را م

دهای طور عام، استانداردهای آموزشي و استانداراستانداردها به

 نداردو الگوی آموزش و پرورش استا طور خاصمعلمان به

 .توجه و قابل استنادی وجود نداردطور اخص، مطالب قابلبه

ار به ج این تحقیق توسط مسئولین و ارائه راهكکاربرد نتای -2

 و پرورش استاندارد.جهت حرکت در جهت آموزش  هاآن

یجه تحقیق حاضر درنتدیع بودن موضوع پژوهش که ب -3

ر دهای تازه و جدیدی تواند موجب به وجود آمدن دیدگاهمي

 .این باب باشد
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شده در خصوص های مطرحسوابق نظری و تجربي و دیدگاه

 معهاستانداردهای آموزشي، بیانگر این است که چنانچه در جا

ود ای آموزشي و شغلي احساس نیاز به وجنسبت به استاندارده

ای استانداردهای شغلي و آید بسیاری از مشكالت حاشیه

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

های عنوان مؤلفهوپرورش بهسوی پژوهشگران حوزه آموزش

طي پژوهشي  مهدیون و همكاران ، .شده استنظام آموزشي بیان

اند از: عوامل محیطي عبارت مؤثرنتیجه گرفتند که عوامل 

های معلم، امكانات و تجهیزات، مدیر یژگيوکیفیت مدارس، 

رسه، آموز، روابط انساني در مددانش (16)های مدرسه، ویژگي

خانواده، اهداف آموزشي و محتوای تدریس، منابع مالي و 

 انساني، روش تدریس.

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

-علیم و تربیت، زیر نظامهای تدروندادی و فرایندی مانند ساحت

های خاص، وپرورش، سطوح آموزش، آموزشهای آموزش

های اصلي نظام عنوان مؤلفهساختار آموزشي، نظام ارزشیابي ، به

های حاکم بر برد. برخي از محیطآموزشي نام مي

-وپرورش که عملكرد نظام تعلیم و تربیت را متأثر ميآموزش

اند راموني بیان کرده که عبارتعنوان عوامل محیطي و پیکند، به

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

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

، در (18) محسني .(17) ایالمللي و منطقهخانوادگي و محیط بین

ها فلسفه در مورد معرفت آدمي و ارزش کندپژوهشي بیان مي

آموز، مواد درسي، وسایل و کند و با معلم ، دانشبحث مي

تجهیزات آموزشي، روش تدریس، مدیریت و سازمان دادن 

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

 قیم نقش دارد.صورت مستوپرورش، بههای آموزشمؤلفه

به تدوین  2011شورای کارکنان مدارس ایالتي امریكا در سال 

مدل استانداردهای آموزشي پرداخته و تعدادی استاندارد برای 

یادگیرنده و یادگیری، محتوای دانش، عمل آموزشي، مسئولیت 

استانداردهای آموزشي و یادگیری  است. ای مشخص کردهحرفه

( برای ارائه 2014)  ورش نیوجرسيوپردبستاني در آموزشپیش

که استانداردهای آموزشي و زمینه اشاره دارد به اینپیش

یک چارچوب نظری قوی برای  2013دبستاني یادگیری پیش

ارائه تجارب آموزشي باکیفیت باال برای کودکان دارد که 

های یادگیری حمایتي برای کودکان معرفي محیط اند از:عبارت

روابط میان ، ائه راهنمایي بر ارزیابي کودکانار، دبستانيپیش

شناسایي نتایج یادگیری برای ، خانواده، جامعه و کودکان

های تدریس مناسب که با حمایت دبستاني با شیوهکودکان پیش

 شده است.از نتایج موردنظر شناخته

، در طراحي یک مدل برای (14) همكارانمیانداری و 

اری ، خصوصیات این نوع سازمان را هوشیگرایندهسازمان آ

ه بنسبت به محیط، چابک در برابر تغییرات، چندوجهي، توجه 

فرادی با و ا گرایندهآتي ذینفعان، دارای فرهنگ آ یهاارزش

، اما این دانديمدار مشناختي مثبت و دانشروان هاییژگيو

که افرادی که در این هدف ممكن نخواهد شد مگر این

ها فعالیت دارند در آموزش پرورش استانداردی سازمان

اده و دکرده باشد و توانسته باشند توانایي خود را افزایش تحصیل

 خالقیت خود را باال ببرند.

برای تبیین  ي، در تحقیق(15) همكاراناده و مهرعلي ز

گانه مرتبط با استانداردهای آموزشي ر پنجموضوع به عناص

 یها)پدیده موردمطالعه، شرایط علي، زمینه تأثیرگذار، عامل

یجه گر، راهبردهای موردنظر و پیامدها( توجه کرده و نتمداخله

شده در مطرح هاییدگاهکه سوابق نظری و تجربي و د گیرديم

ر نچه دخصوص استانداردهای آموزشي، بیانگر این است که چنا

 به جامعه نسبت به استانداردهای آموزشي و شغلي احساس نیاز

غلي و استانداردهای ش اییهوجود آید بسیاری از مشكالت حاش

 ي وآموزشي مرتفع خواهد شد. افزایش نیاز منجر به گسترش کم

 یکیفي سطح تعامل و مشارکت کلیه ذینفعان به استانداردها

های اثربخشي استاندارد. همچنین کارایي و شوديآموزشي م

 وکت آموزشي را متأثر از احساس نیاز و افزایش تقاضا و مشار

ژوهشي که پ، در (19)روحاني دهكردی و باقری  .داننديتعامل م

ش با رویكرد تحلیلي و بررسي اسنادی در موضوع مدرسه و نق

 گیردينتیجه م ،ها انجام داده استآن در تعلیم و تربیت ارزش

. کنديآموزان ایفا مکه معلم نقش مهمي در سالمت رواني دانش

ها زشو روابط انساني در مدرسه را از عوامل مهم در تبیین ار

ا ازجمله یزی در سطح منطقه رربرنامهفقدان فرهنگ .دانديم

 برد.يمنام  هاچالش
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های ، در پژوهشي نشان داد که کدام برنامه(20)روایي  

 دهند و چهآموزش معلمان به استانداردها معنای واقعي مي

تصوری از علوم تربیتي در استانداردها و برنامه درسي 

 طوربهاست. همچنین نتایج نشان داد که همسویي  شدهمنعكس

صریح و مستقیم و مكاتبات مستمر است که دستیابي به آن 

دشوار است. بخشي از آن به دلیل تصورات مختلف دانش 

کند که ارزش مي ستداللاحال، این مطالعه ینبااای است. حرفه

ر ظرفیت دابزار سیاستي است که  عنوانبهاصلي استانداردها 

فاوت )الزامات های متایجاد گفتگوی متقابل میان مؤلفه

ي شربخاعتبااستاندارد، برنامه درسي، شرح دوره، استانداردهای 

 وجود دارد. هاآنو غیره( 

-وپرورش استاندارد مطالعات نشان ميدر خصوص آموزش

وپرورش که در های آموزشدهد که هرچند برای برخي از مؤلفه

ی استانداردها ،تهتعلیم و تربیت اهمیت داشنظام به بخشيکیفیت

رسي وضعیت ها و معیارهای هم برای برشده و شاخصتعریف

سازی نشده، شده، اما این موارد بوميموجود استاندارد بیان

الگوی استاندارد در مورد  ارائههمچنین در مورد 

 ای و بااحساسوپرورش غفلت شده است. با چنین پیشینهآموزش

ه وپرورش این مطالعوجود خأل در تحقیقات حوزه آموزش

 شده و درصدد پاسخگویي به سؤاالت زیر بوده است:انجام

 ؟کدام استوپرورش استاندارد . الگوی مفهومي آموزش1 

وپرورش شده تا چه میزان وضعیت آموزش. الگوی طراحي2

 کند؟استاندارد را تبیین مي

 

 روش کار
های مختلط )کیفي و کمي( حاضر از نوع پژوهش پژوهش

پیمایشي  -روش تحقیق توصیفيظر نوع ازنبه صورت متوالي و 

نفر از خبرگان  21باشد. جامعه آماری در بخش کیفي تعداد مي

حوزه آموزش و پرورش بودند که به منظور انجام مصاحبه نیمه 

سازمان یافته به روش هدفمند و گلوله برفي انتخاب شدند.  

کارشناسان حوزه تعلیم و  ، شاملجامعه آماری در بخش کمي

در سطح مدیران، معاونان مسئولین ستادی و رئوسا و تربیت 

وپرورش استان معاونین ادارات و معلمان در سازمان آموزش

خراسان جنوبي که دارای مدرک کارشناسي ارشد به باال و 

. ه استبود  1396-1397مرتبط با علوم تربیتي در سال تحصیلي 

 نسبتيای طبقهگیری برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه

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

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

 نفر برآورد شد.

ویه گ 83ای با پرسشنامهابزار مورد استفاده در بخش کمي  

 از نامه، برای تعیین روایي پرسشای لیكرت بوددرجه 5در مقیاس 

زمان استفاده شد. در وش روایي محتوایي و روش روایي همر

علیم و تنفر از اساتید راهنما و متخصصان  5روایي محتوا ازنظر 

 تربیت استفاده شد و اصالحات موردنظر ایشان در محتوا و

ز امنظور تعیین پایایي پرسشنامه، پس ساختار انجام گرفت. به

امعه جنفر از  30روی  اجرای آزمایشي پرسشنامه محقق ساخته بر

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

ز عوامل های هر یک اهمساني دروني مؤلفه  SPSSافزار نرم

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

 دست آمد. 

 

 نتایج

-هادهای کمي حاصل تحلیل دهای این پژوهش شامل یافتهیافته

ل در این پرسشنامه که شام آمده از پرسشنامه است.دستهای به

ن واقع مؤلفه در سه بعد اصلي مورد آزمو 27گویه بود تعداد  83

 شد.

 ؟کدام استوپرورش استاندارد مفهومي آموزش مدل: اولسؤال 

گذاری کدآمده با استفاده از روش دستهای بهدادهبر اساس 

دهنده تشكیل بعاد اصليا ،داده بنیاد نظریهمحوری 

نشان  1شده در جدول وپرورش استاندارد حاصلآموزش

 .شده استداده

 

 



 
 و  همكاران محمد خوب چهره                                                        های آموزش و پرورش استاندارد تبیین مؤلفه-2580 

 

 وپرورش استاندارددهنده ( آموزشهای تشكیلعوامل اصلي و کدهای محوری ) مؤلفه- 1دول ج

 دهندههای تشكیلمؤلفه عوامل اصلي

 نگر بودن؛ اصول آموزشي کارآمد؛ف ؛ آیندهفلسفه آموزشي متناسب ؛ اهداف آموزشي شفا عوامل بنیادی

 توانمندی مدیران؛ نظام پویا؛ ارتباطات سازماني اثربخش؛ نظام آموزشي یادگیری محور؛ عوامل ساختاری

 گیری مؤثرساختار استاندارد محور؛ نظام غیرمتمرکز؛ تصمیم

م متعهد؛ ی منعطف؛ معلم توانمند و پژوهشگر؛ معلادگیری -برنامه درسي پویا؛ یادگیری پژوهش محور؛ یاددهي عوامل فرایندی

 ط یادگیریسه اثربخش؛ محیهزینه ؛ مدر -محتوای کاربردی؛ محتوای آموزشي موردنیاز؛ معلم تعامل گر؛ بودجه 

 عالآموز فامن؛ مدرسه هوشمند؛ مدیریت متعهد و تعامل گر؛ امتحانات هماهنگ؛ ارزشیابي توصیفي؛ دانش

 

وپرورش استاندارد های آموزشؤلفهم 1مطابق با جدول 

اسب، های آموزشي متنهای فلسفهشامل عوامل بنیادی با مؤلفه

نگر اصول آموزشي کارآمد، اهداف آموزشي شفاف ، آینده

 ران،های توانمندی مدیبودن و برای عوامل ساختاری با مؤلفه

ی گیرنظام پویا، ارتباطات سازماني اثربخش، نظام آموزشي یاد

گیری ساختار استاندارد محور، نظام غیرمتمرکز، تصمیممحور، 

ا، های برنامه درسي پویمؤثر و برای عوامل فرایندی مؤلفه

طف، معلم یادگیری منع -یادگیری پژوهش محور، یاددهي

ای توانمند و پژوهشگر، معلم متعهد، محتوای کاربردی، محتو

دجه بوهای اثربخش، آموزشي موردنیاز، معلم تعامل گر، هزینه

 ومكفي، مدرسه اثربخش، محیط یادگیری امن، تجهیزات بروز 

ت انامتناسب، مدرسه هوشمند، مدیریت متعهد و تعامل گر، امتح

 آموز فعال به دست آمد.هماهنگ، ارزشیابي توصیفي، دانش

وپرورش از با توجه به اینكه ازنظر پژوهشگر عوامل آموزش

راتر نیستند، برای سه موضوع بنیادی، ساختاری و فرایندی ف

 2وپرورش استاندارد مدلي با نام اسپینر همانند تصویر آموزش

طراحي نموده است. با توجه به شباهت شكل و مدل 

آمده با فرفره یا اسپینر، این مدل را مدل اسپینر دستبه

(Spinnerنام ) طور که در اسپینر یک است. همان شدهگذاری

کنار آن با فاصله مساوی به بلبرینگ در وسط و سه عدد در 

شده توسط پژوهشگر، اند، در الگوی طراحيهمدیگر متصل شده

وپرورش استاندارد در مرکز و سه عامل اصلي در نظام آموزش

حول آن قرار دارند و این سه عامل به مرکز که همان نظام 

طور که باشد متصل هستند. همانوپرورش استاندارد ميآموزش

تواند بر قسمت مرکزی یت اجزای اسپینر ميتغییرات در وضع

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

وپرورش هرگونه تغییر در وضعیت هرکدام از عوامل آموزش

وپرورش استاندارد( ) نظام آموزش تواند بر روی مرکزمي

وپرورش استاندارد تأثیرگذار باشد یا هرگونه تغییر در آموزش

تواند بدون تغییر در عوامل اصلي آن صورت بگیرد. ينم

وپرورش استاندارد باید به دیگر، برای شناخت آموزشعبارتبه

های توجه نمود و  برای تغییر و تحول در سه بعد اصلي و مؤلفه

از اهمیت ها وپرورش ضرورت توجه به این مؤلفهنظام آموزش

  است. برخوردار

 
 

 وپرورش استانداردآموزشبرای ( Spinner) یاسپینر مفهومي  مدل -1تصویر 

با توجه به اینكه برای طراحي الگو از روش استقرایي 

الگوی  ،شده و با کنار هم قرار دادن کدهای بازاستفاده

بایست آمده است، لذا ميدستوپرورش استاندارد بهآموزش

شده از اعتبار کافي برخوردار شود که آیا الگوی ارائه صمشخ

وپرورش گانه و کل سازه آموزشاست؟ یا خیر و آیا ابعاد سه

درستي با درستي با عوامل فرعي و عوامل فرعي بهاستاندارد به

شوند؟ یا خیر. برای پاسخگویي به این سؤاالت سنجیده مي

   AMOSافزار آمده از نرمدستهای بهها از شاخصسؤال
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ژوهش به همراه استفاده گردیده که در پاسخ به سؤال سوم پ 

 شده است.  الگوی نهایي ارائه

شده تا چه میزان وضعیت : الگوی طراحيدومسؤال 

 کند؟ا تبیین ميروپرورش استاندارد آموزش

ای و معیارهای افزار رایانهبرای پاسخگویي به سؤال سوم از نرم

است. در این الگو برای شده استفادهاعتبار یابي مدل ) الگو( 

وپرورش استاندارد با سه عامل عوامل بنیادی، سنجش آموزش

عوامل ساختاری و عوامل فرایندی و برای سنجش هر مؤلفه 

وامل فرعي عاصلي از چند عامل فرعي و درنهایت، برای سنجش 

ها رو، الزم است وضعیت تمام مؤلفهها استفاده شد. ازایناز گویه

قابلیت تبیین  ،ها بررسي و آزمون شود و با این اقدامو زیر مؤلفه

و روش  AMOSافزار شود. در این مورد نرمالگو برآورد مي

تحلیل عاملي تأییدی این امكان را برای آزمون الگو و بررسي 

 سازد.آن فراهم مي

برای حصول اطمینان از برازش کلي مدل موردنظر پژوهشگر، 

های مهم مانندکای اسكوئر، کای اسكوئر برخي از شاخص

انگین توان دوم باقیمانده، شاخص نیكویي برازش، نسبي، ریشه می

ای، شاخص نیكویي برازش هنجار شده، شاخص برازش مقایسه

لویز  محاسبه شده و  -شاخص برازش افزایشي و شاخص تاکر

 ارائه گردیده است. 2نتایج آن در جدول 

 

 وپرورش استانداردهای برازش مدل معادالت ساختاری آموزششاخص -2جدول

 های برازشارزیابي شاخص آمدهدستمقدار به قبولدامنه قابل شاخص

χ2 --- 51/750 ----- 
DF --- 347 ----- 
χ2/df 5 > 16/2 مناسب 

P-Value 05/0> 000/0 مناسب 
RMSEA 10/0> 067/0 مناسب 

RMR 1/0 > 027/0 مناسب 

NFI  مناسب 74/0 1صفر تا 

CFI  مناسب 84/0 1صفر تا 

GFI  مناسب 82/0 1صفر تا 

AGFI  مناسب 79/0 1صفر تا 

TLI 5/0 < 82/0 مناسب 

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

ماتریس کوواریانس نمونه و ماتریس کوواریانس برازش شده را 

توان با توجه به غیر معناداری آن برای بنابراین مي .دهدنشان مي

. برای این شاخص باید مقدار ارزیابي کلي مدل استفاده شود

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

اینكه این شاخص معایبي ازجمله وابستگي زیاد به حجم نمونه ) 

دهد(، وابستگي به با افزایش نمونه برازش مناسب تری نشان مي

شده ) در صورت نرمال نرمال بودن چند متغیره متغیرهای مشاهده

شود(، و تأثیر میزان های خوب ميبودن، موجب رد مدلن

همبستگي بین متغیرهای مدل بر این شاخص دارد، محققان 

ت کای اسكوئر بر درجه آزادی را برای ارزیابي بشاخص نس

اند که به حجم نمونه حساس نباشد. برازش مدل معرفي نموده

 طورکلينظرات مختلفي در مورد این نسبت وجود دارد که به

عنوان ( را به1387، ) هومن، (2011؛ 2005) کالین،  3تا  1نسبت 

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

-آمده ميدستبه 17/2شده پژوهشگر این نسبت در مدل طراحي

 توان گفت مدل از برازش مناسبي برخوردار است.



 
 و  همكاران محمد خوب چهره                                                        های آموزش و پرورش استاندارد تبیین مؤلفه-2582 

 

  P-Valueارتوان از مقدجهت بررسي معناداری مدل مي

باشد ،  05/0آمده کوچكتر از دستاستفاده نمود. اگر مقدار به

دار است. با توجه به توان گفت مدل معنادرصد مي 95در سطح 

دار توان گفت مدل معناباشد ميمي 05/0کمتر از  Pاینكه مقدار 

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  است.

(1RMSEAیكي از اصلي )های برازش مدل در صترین شاخ

قبول باشد. مقدار قابلسازی معادالت ساختاری ميتحلیل مدل

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

شده در در مدل ارائه . باشددهنده برازش ضعیف مدل مينشان

آمده که این مقدار دستبه 067/0پژوهش حاضر مقدار 

باشد.شاخص  ریشه اسب مدل پژوهشگر ميدهنده برازش مننشان

های است (یكي از شاخص RMR2مانده )میانگین مربعات باقي

قبول برای دهد. مقدار قابلکه بد بودن مدل تجربي را نشان مي

را  08/0مقادیر زیر  و برخي 1/0زیر  ،های با برازش خوبمدل

در اند. با توجه به اینكه مقدار این شاخص موردپذیرش دانسته

آمده و خیلي کمتر از مقدار دستبه 027/0شده مدل ارائه

توان با این شاخص گفت که مدل از باشد ميقبول ميقابل

مقدار شاخص نیكویي برازش  برازش خوبي برخوردار است.

(3GFI بیانگر میزان دقت مدل در تكرار ماتریس کوواریانس )

داد شدت تحت تأثیر تعشده است. این معیار بهمشاهده

افزایش  GFIباشد و با افزایش آن، مقدار پارامترهای مدل مي

-قبول برای این شاخص بین صفر تا یک ميدامنه قابل. یابدمي

باشد و هرچقدر مقادیر این شاخص نزدیک به یک باشد، بیشتر 

توان مناسب بودن مدل را پیشنهاد کرد. با توجه به اینكه مقدار مي

آمده و نزدیک به مقدار یک دستبه 82/0این شاخص در مدل 

ر این شاخص مناسب ارزیابي نمود. توان مدل را ازنظاست مي

( که مرتبط 4AGFIشده )همچنین شاخص نیكویي برازش اصالح

را بر اساس میزان  GFIباشد، شاخصي است که مي GFIبه مقدار 

نماید. درواقع هدف این معیار يدرجه آزادی مدل تنظیم م

دل به ازای افزایش تعداد پارامترهای جدید به ریمه نمودن مج

-مي 9/0دامنه موردپذیرش این شاخص مقادیر باالی  .مدل است

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

 79/0در مدل موردپژوهش مقدار این شاخص . باشد

همچنین با  باشد.قبول ميآمده که نزدیک به مقدار قابلدستبه

در این پژوهش، مقادیر  AMOSتوجه به خروجي برنامه 

،   6CFI) شاخص هنجار شده برازندگي( و  5FINهای شاخص

 50تر از رگلویز بز –باال و نزدیک به یک ، شاخص تاکر 

طور که دهنده اعتبار مدل هستند. هماندرصد همگي نشان

ها از مقادیر مطلوبي دهد، همه شاخصنشان مي 2جدول 

که در  وپرورش استاندارد برخوردارند. در الگوی آموزش

دهنده سازه سه عامل اصلي تشكیلداده شده است نشان  3تصویر

عنوان یعني عامل بنیادی، عامل ساختاری و عامل فرایندی به

دارد وپرورش استانمتغیرهای مكنون مرتبه دوم و سازه آموزش

 متغیر مكنون مرتبه اول است.

ها در عوامل فرعي و سهم هر یک از سهم هر یک از مؤلفه

ش استاندارد بر اساس ضرایب وپرورعوامل در سازه آموزش

 3( در جدول  R2( و مجذور ضریب همبستگي )  λالمبدا ) 

دهد که نشان مي 3مشخص گردیده است.  اطالعات جدول 

وپرورش استاندارد با عوامل اصلي و عوامل فرعي سازه آموزش

دربرگیرنده آن از ضرایب المبدای معناداری برخوردارند و 

رورش استاندارد برازشي مناسب و وپبرازش مدل سازه آموزش

 معنادار است. 

                                                           
5 - Normed Fit Index 
6 - Comparative Fit Index 
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وپرورش استاندارددهنده آموزشهای تشكیلهفتحلیل مرتبه دوم مؤل -2تصویر

 

 داردوپرورش استانهای آموزشضریب المبدا و ضریب عوامل اصلي و مؤلفه -3دول ج
  دهندههای تشكیلمؤلفه نماد در مدل عوامل اصلي

λ 
 

R2 
ثیر غیرمستقیم تأ تأثیر کلي

 استانداردشده

 000 96/0 92/0 96/0 عوامل بنیادی

 1b 49/0 96/0 00/1 00/1 فلسفه آموزشي متناسب 

2b 60/0 95/0 98/0 99/0 اهداف آموزشي شفاف 

3b 57/0 86/0 79/0 89/0 نگر بودنآینده 

4b 44/0 88/0 83/0 91/0 اصول آموزشي کارآمد 
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 000 95/0 90/0 95/0 عوامل ساختاری

 1s 50/0 95/0 00/1 00/1 توانمندی مدیران 

2s 30/0 51/0 59/0 77/0 نظام پویا 

3s 31/0 55/0 35/0 59/0 ارتباطات سازماني اثربخش 

4s 42/0 89/0 88/0 94/0 نظام آموزشي یادگیری محور 

5s 55/0 87/0 85/0 92/0 ساختار استاندارد محور 

6s 51/0 84/0 79/0 89/0 نظام غیرمتمرکز 

7s 55/0 90/0 90/0 95/0 گیری مؤثرتصمیم 

 000 80/0 64/0 80/0 عوامل فرایندی

 1f 37/0 90/0 25/1 12/1 برنامه درسي پویا 

2f 31/0 59/0 55/0 74/0 یادگیری پژوهش محور 

3f 29/0 80/0 00/1 00/1 ادگیری منعطفی -یاددهي 

4f 47/0 70/0 47/0 76/0 معلم توانمند و پژوهشگر 

5f 38/0 82/0 04/1 02/1 معلم متعهد 

6f 67/0 88/0 21/1 10/1 محتوای کاربردی 

7f 88/0 29/1 62/2 62/1 محتوای آموزشي موردنیاز 

8f 33/0 70/0 76/0 87/0 معلم تعامل گر 

9f  30/0 66/0 69/0 83/0 هزینه  -بودجه 

10f 73/0 15/1 04/2 43/1 مدرسه اثربخش 

11f 45/0 92/0 29/1 14/1 محیط یادگیری امن 

12f 33/0 60/0 56/0 75/0 مدرسه هوشمند 

 

وپرورش در بین عوامل اصلي مدل آموزش 3مطابق با جدول

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

دارای بیشترین رابطه و به ترتیب عوامل ساختاری با ضریب مسیر 

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

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

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

و ضریب تأثیر غیرمستقیم استانداردشده  90/0ضریب تأثیر کلي 

کمترین ضریب  شود. دارای بیشترین مقدار مشاهده مي 60/0

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

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

باشد. از بین عوامل در مدل پژوهش مي 44/0غیرمستقیم 

و با ضریب  95/0گیری مؤثر با ضریب المبدا ساختاری، تصمیم

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

دارای بیشترین تأثیر و عامل ارتباطات   55/0استانداردشده 

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

و ضریب تأثیر غیرمستقیم استانداردشده  55/0ضریب تأثیر کلي 

باشد. در بین عوامل دارای کمترین تأثیر در مدل مي 31/0

توای آموزشي موردنیاز با بیشترین ضریب المبدا با فرایندی مح

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

و عامل امتحانات  88/0ضریب تأثیر غیرمستقیم استانداردشده 

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

نداردشده و ضریب تأثیر غیرمستقیم استا 53/0ضریب تأثیر کلي 

وپرورش استاندارد دارای کمترین تأثیر در مدل آموزش 39/0

ها سهم نسبتاً مناسبي در تبیین باشد. ضرایب بقیه مؤلفهمي

دهند. بنابراین، با استفاده از واریانس عوامل را از خود نشان مي

وپرورش استاندارد آمده از برازش مدل آموزشدستنتایج به

از اعتبار مناسبي برخوردار است و  شود که مدلاستنتاج مي

توانند سهم مناسبي در تبیین واریانس عوامل مذکور مي

 .وپرورش استاندارد داشته باشندآموزش
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 بحث و نتیجه گیری 

-ز جهتتوان یافت که اای را نميامروزه هیچ سازمان یا مؤسسه

ان می های گوناگون با استاندارد سروکار نداشته باشد. در این

ترین و وپرورش یكي از مهمنظام آموزش سازیارداستاند

منظور رشد افراد و پیشرفت مؤثرترین نهادهای اجتماعي به

گرفته در خصوص تحقیقات انجام .شوداجتماع محسوب مي

شكوفایي اقتصادی و تحول نظام آموزشي کشورهای 

ین ریزان ادهنده توجه جدی مدیران و برنامهنشان ،یافتهتوسعه

ن همچنیبه استاندارد و استانداردسازی در آموزش و کشورها 

 ترویج آن در بین جامعه است. 

 ي مفهومي برایهدف از اجرای این پژوهش ارائه مدل

رو، ابتدا موضوع وپرورش استاندارد بوده است. ازاینآموزش

وپرورش استاندارد به کمک مطالعات اسنادی و نظریه آموزش

د ن داگرفت. نتایج بخش کیفي نشاداده بنیاد موردمطالعه قرار 

 عواملساختاری و  عواملبنیادی،  عواملبعد شامل  3که 

طرح وپرورش قابلمؤلفه برای آموزش 27 درمجموع فرایندی و

 تایجمون شد و نزهای کمي آباشد. این ابعاد بر اساس شاخصمي

های تحلیل عاملي نشان داد که عوامل اصلي و مؤلفه

شده لگوی طراحيوپرورش استاندارد در ادهنده آموزشتشكیل

امي توان نتیجه گرفت که تمعوامل مناسبي هستند. همچنین مي

شود وپرورش در این سه بعد خالصه ميآموزشمرتبط با عوامل 

 و خارج از سه بعد نیست.

وپرورش: عوامل بنیادی عوامل بنیادی آموزش -1

د که نقش شووپرورش استاندارد مربوط به عواملي ميآموزش

وپرورش دارد و بدون کننده و بنیادی در نظام آموزشتعیین

ندارد یا اگر  نقشي درستيوپرورش این عوامل آموزشوجود 

آموزشي هم باشد بدون مباني نظری درست، بدون فلسفه، 

اهداف و اصول است. در این عامل، مؤلفه اصول آموزشي 

دارای کمترین کارآمد با توجه به نظرات کارشناسان و خبرگان 

ضریب تأثیر در مدل و مؤلفه فلسفه آموزشي دارای باالترین 

 باشد.وپرورش استاندارد ميضریب تأثیر مسیر در مدل آموزش

در مورد مؤثر  آمده از این پژوهش دستنتایج به طورکليبه

-وپرورش با پژوهشهای عوامل بنیادی در آموزشبودن مؤلفه

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

تواند اهمیت ندادن به عوامل بنیادی آموزش و پرورش مي

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

همخواني و هماهنگي نداشته و در این نظام نیروهایي تربیت 

خواهند شد که تنها باعث رشد کشور در ابعاد گوناگون نشده 

کشانند. بنابراین نوجه به م ميبلكه کشور را به ورطه نابودی ه

عوامل بنیادی در الگوی استاندارد برای آموزش و پرورش از 

 اهمیت باای برخوردار است.

وپرورش: عوامل ساختاری ری آموزشعوامل ساختا -2

وپرورش مربوط به ساختار نظام آموزشي، نوع نظام آموزش

وی آموزشي، نیروی انساني در سطح ستادی، امور استخدام نیر

 نجامگیری واحدی اانساني و اموری که برای تمام کشور تصمیم

کنند. از بین های اصلي را مشخص ميدهد و خط و مشيمي

 راتعوامل ساختاری، مؤلفه ارتباطات سازماني با توجه به نظ

دل مکارشناسان و خبرگان دارای کمترین ضریب تأثیر مسیر در 

ر ین مقدار ضریب تأثیباالتر گیری مؤثر دارایو مؤلفه تصمیم

 طورکليبهباشد. رد ميوپرورش استاندامسیر در مدل آموزش

های در مورد مؤثر بودن مؤلفه آمده از این پژوهش دستنتایج به

 (14, 5)های هشوپرورش با پژوعوامل ساختاری در آموزش

ا از هاننقش ارتباطات و تعامالت انساني در سازم همخواني دارد.

 تواندده بهای نوشته شکند برای اینكه برنامهآنجا اهمیت پیدا مي

ر اجرایي شده و به نتیجه مطلوب برسد نیازمند ارتباطات د

 یادی درسازمان هستیم. تصمیم گیری موثر شاید از اهمیت ز

کت توان بیان کرد که مشارسازمانها برخوردار بوده اما مي

ر دنه کنندگان در این تحقیق با توجه به مشاهده تغییرات روزا

ا یها نظام آموزش و پرورش و عدم وجود کیفیت در این تصمیم

 اند.نداشتن نتیجه موثر کمترین نمره را داده

عوامل فرایندی،  وپرورش: منظور ازعوامل فرایندی آموزش -3

های جریان آموز و فعالیتهای است که بیشتر با دانشمؤلفه

بخشي تواند در کیفیتیادگیری ارتباط دارد و مي -یاددهي

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

های آموزشي هستند. مدرسه و تمامي درگیر اجرای فعالیت
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-در عوامل فرایندی قرار مي های که در مدرسه وجود داردمؤلفه

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

کارشناسان و خبرگان دارای کمترین مقدار ضریب تأثیر در مدل 

های محتوای آموزشي موردنیاز، مدرسه اثربخش و و مؤلفه

محیط یادگیری امن باالترین مقدار ضریب تأثیر مسیر را در مدل 

 وپرورش استاندارد دارند. آموزش

در مورد مؤثر  وهش آمده از این پژدستنتایج به طورکليبه

چندین وپرورش با های عوامل فرایندی در آموزشبودن مؤلفه

 همخواني دارد. (13, 2) پژوهش

فت که توان چنین نتیجه گربنابراین با توجه به آنچه بیان شد مي

ه وپرورش رسالت سنگیني را بر عهدبه دلیل اینكه نظام آموزش

میت ز اهاهای این نظام و جایگاه آن دارد، رصد تیزبینانه مؤلفه

ا هؤلفهمو  باالی برخوردار بوده و این فرایند بدون شناسایي ابعاد

 پذیر نخواهد بود.ها( آن امكان)شاخصه هایو زیر مؤلفه

 پیشنهادات کاربردی

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

ه و به استاندارد سازی استاندارد در آموزش و پرورش ایجاد شد

 در زمینه های مختلف بپردازد.

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

ای ردهفرآیندی با توجه به نظام جمهوری اسالمي ایران استاندا

 نوشته شود.

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 برای رعایت اصول اخالقي در پژوهش موارد زیر رعایت شده

 است:

 ه شدهنقل قول نویسندگان بدون تغییر به صورت کامل نوشت -1

 است.

وهش ها، نام ذکر نام فرد یا افراد در پژهدر انجام مصاحب -2

 خودداری شده است.

ها اطالعات خصوصي افراد به در گردآوری پرسشنامه -3

صورت محرمانه تلقي شده و در جایي بیان نشده است.
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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 descriptive-

survey. 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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