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مطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی در سازمانهای آموزشی دریایی
رمضان جهانیان

4

چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه استانداردهای توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي دريايي بود که به روش توصیفي از نوو
پیمايشي اجرا شد .جامعه آماری کلیه کارکنان سازمانهای آموزشي دريايي که  522نفر به روش تصادفي ساده بهعنووان نمونوه
آماری انتخوا ررديود .ابوزار جموعآوری دادههوا پرسشونامه محقو سواهته بوود .بوه منووور شناسوايي مؤلفوههوای موؤرر در
استانداردسازی توسعه منابع انسواني دريوايي از آزموون  Tيو متغیوره اسوتفاده ررديود .نتواي بوهدسو آموده نشوان داد کوه
استانداردهای توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي دريايي عبارتاند از :تعهد سازمان به حماي از منابع انساني ،تشوي
منابع انساني در بهبود عملکرد ،تقدير از مشارک منابع انساني در سازمان ،تعهد سازمان به تضمین برابری فرص ها برای منابع
انساني ،داشتن برنامه و هدفهای روشن سازمان در توسعه منابع انساني ،همسويي اهداف و مقاصود سوازمان بوا توسوعه منوابع
انساني ،آراهي منابع انساني از نقش مشارک در تحق هدفهای سازماني ،حماي مديران از توسعه منابع انسواني در سوازمان،
يادریری مستمر منابع انساني در سازمان ،بهبود عملکرد تیمي و فردی ،درک منابع انساني از تأریر عملکورد تیموي و فوردی در
سازمان و بهبود عملکرد سازمان در توسعه منابع انساني ميباشد.
واژگان كلیدی :استاندارد ،استانداردسازی ،توسعه ،منابع انسانی ،سازمان آموزشی دریایی

تاريخ درياف مقاله79/05/41 :
تاريخ پذيرش مقاله79/09/47 :
 4دانشیاررروه علوم تربیتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحدکرج ،ايران ramezan.jahanian@gmail.com
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کلید موفقی در اقتصاد مبتني بر دانش در حال ظهور ،منابع انساني اس  .در اين اقتصاد مهمترين عاملي که ي سوازمان را از
ساير سازمانها متمايز ميسازد دانش ،مهارتها و طرز تلقيهای منابع انساني آن اس  .امروزه هور سوازماني وه دولتوي و وه
هصوصي با الشهايي نویر تغییرات سريع ،پیشرف های فناوری ،انتوارات متغیر مشتريان يوا اربوا رجوو و پاسوخگويي در
قبال آنها مواجه اس  .اکثر اين سازمانها کموبیش به تجهیزات ،تکنولوژی و تسهیالت يکساني دسترسي دارند ،اموا آنهوه کوه
برای آنها بیشتر اهمی دارد اين اس که گونه بههوبي از منابع انساني استفاده کنند .اين سازمانها در جريان تحوول هوود
بهمنوور پاسخگويي به الشهای پیش رو در زمینههای فناوریهای جديود ،برناموههوای کیفیو فراریور و مهندسوي مجودد
سرمايهرذاریهای زيادی کردهاند؛ اما در بسیاری از موارد نتاي حاصله بسیار کمتر از حدود مورد انتووار بووده اسو  .ارور وه
تکنولوژی و نقدينگي ميتوانند تسهیلکننده تغییر و تحول باشند ،لکن در حقیق تغییر و تحوول بايود از منوابع انسواني آ واز
شود .برای فکر کردن و نوآوری ،به منابع انساني دانشي نیاز اس  .ازاينرو ،اين دانش ،مهارتها و طرز تلقيهوای منوابع انسواني
اس که به مثابه ي مزي رقابتي واقعي محسو ميشوند و هر سازماني ميتواند به توسعه اين سرمايه کم کند.
از طرف ديگر ،يکي از عوامل پیشرف و توسعه هر جامعهای اساساً منابع انساني اسو و گوونگي اسوتفاده بهینوه از آن نقوش
مضاعف در توسعه نوام اجتماعي هواهد داش ؛ و يکي از شاهصهای مهم در توسعه جامعه داشوتن نووام رشود يافتوه و ارتقوا
کیفي منابع انساني اس که با افزايش بهرهوری و استانداردسازی آنها ،منابع تولیدی آن نیز در ابعاد مختلف دو ندان ميشود.
با توجه به اينکه آموزش و پرورش بهعنوان نوامي که نقش اساسي در تربی منابع انساني برای ساير سازمانهای جامعوه دارد و
امر هطیر تعلیم و تربی را به دوش ميکشد و نیز نیروی انساني آنکه جزو پیکره عویم نوام آموزشي کشور محسو ميشود،
ضرورت پرداهتن به بحث استانداردسازی منابع انساني را دو ندان ميسازد؛ زيرا امروزه داشتن منابع انساني کیفي با توان بهره
وری باال ،برهوردار از اطالعات و روشهای جديد و بروز علمي ،مهارتهای فني -انساني ،ادراکوي ،صوالحی هوای حرفوهای و از
همه مهمتر شاهصهای استاندارد جايگاه مل ها را در سلسلهمراتب تقسیمات جهاني مشخص ميسازد (هوني فر.)5001 ،
استاندارد 4و استانداردسازی 5پديدههای جديدی نیستند و از ديرزمان در زندري بشر وجود داشته اسو  .اسوتاندارد نیوز ماننود
بسیاری از پديدههای طبیعي ،شناه و برداشتي اس که انسان از محوی پیراموون هوود دارد .ايون امور در ابتودا بوهصوورت
ناهودآراه تحق يافته اس  .برای مثال ،تاريخ پیدايش دستگاه شمارش دهدهي که هماکنون نیز مورد استفاده قرار ميریرد بوه
رذشتهای بسیار دور باز ميرردد و در واقع الگويي از تعداد انگشتان دو دس انسان اس ؛ همین رونوه اسو اسوتاندارد کوردن
تقويم و تعداد روزهای ماه در سال رومي که توس ژولیوس سزار در  11سال قبول از مویالد مسوی انجوامشوده اسو (يگانوه،
.)5000
مورد استاندارد و استاندار کردن تعاريف متفاوتي بیان شده اس ؛ که هر کدام شامل نقطه نورات هاصي بوده اس :
واژه استاندارد در فرهنگ باطني ،مترادف معیار ،مالک ،میزان ،سط  ،حد مطلو  ،ستون ،پر م و نشوان آموده اسو  .در زبوان
فرانسوی باستان نیز واژه استاندارد به معني پر م و از ترکیب ريشه التیني استند ( )STANDيعنوي رسوتردن و برافراشوتن و
ارد ( )ARDبه معني پر م اس (رون .)5004 ،
استاندارد معیار ،مالک و نرمي اس که بهمنوور مقايسه و مح زدن یزی ،فعالی يا امری به کار بورده موي شوود (حسویني
نسب و علي اقدام .)4771 ،استاندارد نوامي اس مبتني بر نتاي علوم و فنون و تجار بشری ،استاندارد يعنوي قاعوده ،قوانون،
اصل ،ضابطه و به طور کلي هر امری که طب اصول منوم و مرتبي انجام ریرد ،استاندارد تبلور آراهي و آزمايش رذشوته اسو
(مداح.)5005 ،
استاندارد کردن عبارت اس از روال تنویم و اعمال قاعودههوايي بوه منووور ايجواد نووم بوا در نوور رورفتن شوراي علموي و
نیازمندیهای ايمني در زمینه کوششي معین برای منفع رروهي که ذينفع يا ذیعالقهاند و همکواری هموه آنهوا بوهمنووور
پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعي و هدماتي از لحاظ نفع عمومي بهتر و جامعتر ،اين رويه مبتني بر نتاي استوار علوم ،فنوون
1 Standard
2 Standardization
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و تجربه اس و نهتنها پايه رسترش کنوني بلکه مبنای تحول آينده را نیز تعیین ميکند و بايد با پیشرف زموان همگوام باشود
(رون .)5004 ،
سازمان بینالمللي استاندارد تعريف استاندارد را اينرونه ارائه داده اس  .استاندارد مودرکي اسو در برریرنوده قووانین ،قواعود،
راهنماييها يا ويژريهايي برای فعالی يا نتاي آن بهمنوور استفاده عمومي و مکرر که از طري همرأيوي فوراهم و در سوازمان
شناهتهشدهای تصويب شده باشد و هدف از آن دستیابي به میزان مطلوبي از نوم در زمینهای هاص باشد (کهنسال.)5000 ،
با توجه به رسترش روزافزون استاندارد و پیشرف هاى عویمى که در زمینه استاندارد طى سالهاى اهیور حاصول شوده اسو ،
کمیته راب بررسى اصول استاندارد کردن (استاکو )4وابسته به سازمان بینالمللى استاندارد )ISO( 5اهوداف اساسوى اسوتاندارد
کردن را نین تشري نموده اس (يگانه.)5000 ،
صرفهجويى کلي در مصرف منابع مالي ،انساني ،مواد ،انرژی :از برترين جنبههاى استاندارد موىتووان بوه اصوول کواهش انووا و
تعويضپذيرى 1اشاره کرد .در واقع يکى از راههاى عملى براى صرفهجويى در هزينه ساه و تولید رعاي همین اصول اس .
حماي از مصرفکننده :با افزايش کیفی کاال در ارر بهکارریرى استانداردهاى مختلف در رابطه با ويژروىهوا ،قواعود سواه و
آزمون میزان بهرهورى تا حد بسیار زيادى ارتقاء يافته اس  .بهويژه با تدوين استانداردهاى سرى  ISO 7000در سالهاى اهیر
در کنار توجه و رعاي استانداردهاى محصول ،به ايجاد و تقوي سیستمهاى مديري کیفی در سازمانها توجوه هواص شوده
اس .
حفظ ايمنى و بهداش و محی زيس  :بروز حوادث رونارون و ضرورت توجه به مسائل بهداشتى کشوورها را بوه رعايو نکوات
ايمنى و بهداش در تدوين استانداردهاى مربوطه وادار نموده اس  .همهنین استانداردهای محوی زيسو موضووعاتي از قبیول
منابع طبیعي ،سیستم زيس محیطي و ارر عواملي نویر مواد ،عملیات و فرآيندها را بر آنها دربر ميریرد.
ايجاد ارتباط بهتر :يکى از وظايف اصلى استانداردها ايجاد ارتباط و تبادل افکار میان طرفین ذينفع 1اس  .در واقع اسوتاندارد در
سط ملي ،منطقهاى و يا بینالمللى آن به عنوان ي زبان مشترک جه برقرارى ارتباط محسو مىشود و اين امر مىتواند به
طرق مختلف بهوسیله ارائه ي سرى ويژرىها ،کدها و عالئم ،اصطالحات و نواير آن انجام شود.
در نوام آموزش و پرورش استانداردها از ديدراههای مکاتب مختلف به شرح زير ارائه شده اس (رودرزی و سعادتمند.)5001 ،
ديدراه سن  :رفتار معلمان قابل کنترل و ارزيابي اس و بايد به دنبال تدوين مقررات و دسوتورالعملهوايي بوود توا رفتوار آنوان
شکل داده شود.
ديدراه انسان ررايانه :استانداردسازی تجاوز بوه حوريم آزادی افوراد اسو ؛ بنوابراين نبايود بوه سوم محودود کوردن افوراد در
تصمیمریریهايشان حرک کنیم .هر کس آزاد اس تا بر اساس يافتهها ،تجار  ،تخصص ،ذوق و برداش های مشخص هويش
عمل نمايد.
ديدراه تلفیقي :انسان ملزم به رعاي و توجه به نیازهای سازمان در سوط کوالن هسوتند ولوي در جزئیوات بنوا بوه تشوخیص
هودشان ميتوانند تصمیمریری کنند.
ديدراه اقتضايي :در اين ديدراه بنا بر مورد هاص به سم استاندارد ررايي حرک ميکنیم راکه بعضي از عناصر و مؤلفههوای

آموزشي استاندارد پذير بوده و بعضي از مقاطع ،استانداردسازی ويژري و هصوصیات معلمان سادهتر و در بعضي مشکلتر اس .
هونیفر ( )5001اصول استانداردسازی را به شرح زير ارائه نموده اس :
اصل اول – استاندارد کردن عمل سادهسازی اس که درنتیجه تالش دستهجمعي و آراهانه اعضای جامعه به وجود آمده اس .
اصل دوم – استاندارد کردن فعالیتي اس اجتماعي و اقتصادی اين فعالی بايد با همکاری تمامي افراد ذیعالقه ،ذینفوع و بور
اساس همرأيي و تواف عمومي صورت ریرد.
اصل سوم – ي استاندارد به هودی هود ارزشي ندارد مگر اينکه به اجرا درآيد.
STACO - committee on standardization principles
International organization for standardization
Interchangeability
Stakeholder
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اصل هارم – استاندارد کردن از طري تهیه ي استاندارد ،انتخا و سپس تثبی آنهه شده اس  ،انجام ميریرد.
اصل پنجم – استانداردها بايد در فواصل زماني معین بازنگری ،بازبیني و در صورت لزوم تجديد شوند.
اصل ششم – هنگاميکه در ي استاندارد ،کارکرد يا ويژريهای ديگر ي محصول تشري ميرردد ،بايد جه تطبی محصول
موردنور با ويژريهای اشاره شده ،روشهای آزمون مربوط نیز در استاندارد تشري رردد.
اصل هفتم – لزوم اجرای اجباری استانداردهای ملي بايد به دق مورد توجه قرار ریرد.
استانداردهای آموزشي موازيني هستند که به طور صري در هصوص ابعاد مختلف نوام آموزشوي ،بوهوضووح و روشوني تعريوف
شدهاند .ارر ه استانداردهای آموزشي را ميتوان از زوايا و ابعاد مختلف مورد توجه قرارداد ،در اين رزارش ،استانداردها در ابعاد
مالي ،کالبدی ،نیروی انساني تسهیالت و تجهیزات آموزشي در مقاطع ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه مودنور قورار ررفتوه اسو
(فتحي و اجارراه.)5000 ،
حقیقي ( )5001مهمترين علل تدوين استانداردها در نوام آموزشي را به شرح زير برشمرده اس .
 فراهم کردن تصويری مطلو در هصوص هر ي از ارکان آموزشي و حرک به سم آن. فراهم کردن معیاری برای ارزشیابي از عملکردهای آموزشي و پرورشي. توسعه و بهبود روزافزون کیفی فعالی های معلمان بهعنوان طاليهداران امر آموزش. مشخص کردن عوامل مخل در تعلیم و تربی (هواه در درونداد ،هواه در فرآيند و هوواه در برونوداد) و اتخواذ تودابیر روشونجه برطرف کردن آنها مطاب نیازهای روز.
 ايجاد وحدت رويه در فعالی های مختلف تعلیم و تربی .امروزه عقیده بر اين اس که برای به حداکثر رساندن فرص های آمووزش و يوادریری در فرآينود تعلویم و تربیو بورای تموام
فراریران ،بايد سیاس رذاران و رهبران آموزشي اطمینان يابند که معلمان ،آموزشهای مبتني بر استاندارد را اجرا مويکننود و
اين مهم زماني میسر اس که معلم و منابع انساني استاندارد شوند (کاستیلو.)5005 ،
برای استانداردسازی در آموزش و پرورش ميتوان حداقل سه محور اصلي شناسايي کرد ايون محورهوا عبوارتانود از (فتحوي و
اجارراه:)5001 ،
-4استانداردسازی برای مقاصد شغلي :اين محور استانداردسازی معطوف به کنترل و بهسازی قابلی هوای حرفوهای آتوي دانوش
آموزان اس و عمدتاً از سوی مديران ،رهبران و نمايندران واحدهای تجاری و صنعتي دنبال ميشود.
 -5استانداردسازی برای مقاصد حرفهای :محور ديگر استانداردسازی ناظر بر ارتقاء صوالحی هوای مربیوان ،معلموان ،موديران و
نیروهای دس اندرکار فرايند آموزش و پرورش اس تا از اين رهگذر ،ضمن حرفهای کوردن فراينود آمووزشوپورورش ،بهسوازی
نیروها را دنبال نمايد.
-1استانداردسازی آموزشي :محور ديگر استانداردسازی مرتب با ارتقای پیشرف تحصیلي دانش آموزان و بهبود کیفی آموزش
مدرسهای اس  .اين جنبش عمدتاً درصدد آن اس تا سط يادریری و آمادري تحصیلي دانش آموزان را در سط کشوور ارتقوا
دهد و در عین حال در بسیاری از موارد درصدد حفظ يا ارتقای موفقی آموزشي و تحصیلي دانش آموزان در سط بینالمللوي
و در مقايسه با ساير کشورها ميباشد
استانداردسووازی نیووروی انسوواني نیووز از مباحووث مهمووي اسو کووه در مووديري منووابع انسوواني جايگوواه ويوژهای دارد .هوودف از
استانداردسازی نیروی انساني داشتن هار وبي مشخص و تعريفشده برای افراد ،پس ها و وظايف ميباشد کوه سوازمان را در
راه رسیدن به اهداف هود ياری ميکند .از آنجا که استانداردسازی در نیروی انسواني سوازمان مطورح اسو  ،مويتووان آن را از
ديدراه مديري منابع انساني مورد بررسي قرار داد .مباحثي از جمله تجزيه ،تحلیل مشوا ل سوازماني ،برناموهريوزی ،اسوتخدام،
رزينش ،جذ و نگهداری .آموزش و ارزيابي نیروی انساني تالش مينمايد تا حتياالمکان به استانداردهای موورد قبوول جامعوه
دس يابند .در بحث استانداردسازی مديري منابع انساني ،پس سازماني را مي بايد بهدرستي تجزيه و تحلیول کورد و سوپس
شرح شغلي مناسبي برای آن در نور ررف و با توجه به تجزيه و تحلیل به عمل آمده شراي احراز پس را تودوين نموود و بوه
دنبال فرد يا افرادی بگرديم که بر طب معیارها و شراي تعیین شده در قالب مورد نور قرار ميریرند .يعني هنگامي که سوخن
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معلوم مويرود و همهنوین او بايود دارای وه شوراي و

از معلم مطرح ميشود ،بايد مشخص روردد کوه وه انتوواری از يو
ويژريهايي باشد تا بتواند به انجام وظیفه بپردازد (حقیقي.)5001 ،
4
توسعه منابع انساني مفهومي اس که برای اولین بار توس لئونارد هايدر در کتابش با عنوان «توسوعه منوابع انسواني» مطورح
شد .از نقطهنور هايدر ،توسعه منابع انساني عبارت اس از :تجار يادریری سازماندهي شده که کارفرمايان با استفاده از آنها
در طي ي دوره زماني مشخص امکان بهبود عملکرد و رشد فردی را فراهم ميسازند (ریلي و ارلند.)54797 ،
هريسون )4779( 1نیز معتقداس که در حال حاضر ادبیات توسعه منابع انساني يکپار گي بیشتری با ساير رشتههای موديري
منابع انساني ،استراتژی کسب و کار و يادریری سازماني ايجاد کرده اس .
1
با تحلیل ادبیات توسعه منابع انساني ميتوان در تبیین آن به موارد زير اشاره کرد (راروان و همکاران.)4777 ،
توسعه منابع انساني فينفسه با استراتژی کسب و کار و مزي رقابتي در ارتباط اس .
توسعه منابع انساني بهمثابه ي سرمايهرذاری در قابلی های منابع انساني اس  ،نه ي هزينه استخدامي.
توسعه منابع انساني به شناسايي و ارتقاء شايستگيهای محوری مورد نیاز در هر سط (سازماني ،تیمي و فوردی) بورای تحقو
اهداف فعلي و آينده آن تمرکز دارد.
توسعه منابع انساني بر مديري و ارائه فعالی های آموزشي در درون ي سازمان متمرکز اس .
توسعه منابع انساني با انتخا بهترين سیستمهای ارائه شده برای افزايش شايستگيهای منابع انساني ميپردازد.
توسعه منابع سازماني به يادریری سازماني و فردی توجه دارد.
توسعه منابع انساني به اين موضو که گونه استراتژیهای توسعه منابع انساني بههووبي توسو اسوتراتژیهوای ديگور منوابع
انساني تقوي ميشوند و بهطور متقابل گونه ساير استراتژیهای منابع انساني را بههوبي تقوي ميکند ،توجه دارد.
توسعه منابع انساني به لحاظ کاربردی در همه سازمانها دارای سه جزء اساسي توسعه فردی ،توسعه شغلي و توسوعه سوازماني
اس و بر اين اساس ،وظايف هاص دسو انودرکاران توسوعه منوابع انسواني در سوازمانهوای مودرن شوامل مووارد زيور اسو
(آرمسترانگ:)5004 ،2
مساعدت توسعه منابع سازماني بهطور حرفهای و مشاوره به کارکنان و مديران،تضمین انجام آموزشهای مورد نیاز به موقع و به طور حرفهای و ارزيابي ارربخشي آموزشهای ارائهشده.تضمین پیروی کردن از تمامي قوانین و مقررات و ه مشيهای آموزشي دول .تضمین برقراری ارتباط محتوی دورههای آموزشي با مشا ل سازماني و ارربخش کردن هزينههای آنها.تضمین کاربرد معیارهای راب برای انتخا پیمانکاران آموزشي.يادآوری به رهبری سازمان در مورد وضعی های عدم پیروی کارکنان از تعهدات آموزشيشان.حقیقي ( )4191نیز عوامل مهم در استانداردسازی منابع انساني را به شرح زير ارائه داده اس :
ظرفیوو سووازی و توانمندسووازی نیووروی انسوواني ،اسووتمرار در استانداردسووازی نیووروی انسوواني ،نوووارت و کنتوورل در
استانداردسازی ،قابلی و توانايي فردی در نوام استانداردسازی ،توجوه بوه عوامول ارزشوي ،واقوعبینوي و قابول حصوول بوودن
استانداردها و استانداردسازی نیروی انساني در آموزش و پرورش ميباشد.
طراحي و تدوين استانداردهای توسعه منابع انساني در اروپا و آسیا در دهه  4770نشانگر تالش وسیع دسو انودرکاران توسوعه
منابع انساني برای نواممند ساهتن فعالی توسعه منابع انساني در سازمانهای مختلف اس (حسیني.)5001 ،
تحقیقات انجامشده به شرح زير هم حاکي از اهمی اين موضو اس :

Leonard hider
Gilley & Eggland
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محمودی ( )5001در پژوهشي با عنوان «تدوين استانداردهای عملکرد مديران آموزشي دوره راهنموايي (شوهر تهوران) و ارائوه
الگوی مناسب» مجموعهای از شايستگيهای عملکرد مديران آموزشي را تدوين نموده اس .
فتحي و اجارراه ( )5001در بررسي ابعاد تاري و پنهان استانداردسازی ،نارساييها و تبعات منفي آن را بر زمینههوای مختلوف
تعلیم و تربی آشکار ميکند و مفروضات سنتي آن را (که بسیاری بورای سوالیان متموادی بوا آن مخالفو ورزيودهانود) بورمال
ميسازد .اينکه در حال حاضر بايد استانداردسازی را بیش از آنهه که دررذشته بوده اس در سط نوام آموزشي نهادينه کورد
و يا اينکه نارساييهای عمده نوام آموزشي و آنهه که واقعاً نیازمند تجربه آن هستیم (نویر در نور ررفتن هوي مستقل بورای
مدارس ،پذيرش تکثر و تنو  ،تدارک فرص های الزم برای هالقی و نوآوری و مواردی از ايون دسو ) موورد توجوه قورار موي
دهیم ،مقولهای مرتب با تصمیمریری آينده اس  .تصمیمریری درباره نو مدارسي که واقعاً به آن نیاز داريم و شوهرونداني کوه
آينده اين مرزوبوم را هواهند ساه .
مهدی نژاد ( )5001در پژوهشي تح عنوان «بررسي شاهصهای عملکرد مديران آموزشوي دوره راهنموايي منطقوه شبسوتر و
ارائه الگوی مناسب» در پي يافتن الگويي مناسب برای ارزيابي عملکرد مديران آموزش و پرورش در مقطع راهنمايي ميباشد.
زيرک و همکاران ( )5001در بررسي استانداردهای حرفهای روسای دانشگاهها بهمنوور ارائوه وار و مناسوب بورای ارتقوای
کیفي مديري آموزش عالي ،نشان داد که وضعی موجود استانداردهای حرفهای (دانش مهوارت ،توانوايي و نگورش و رورايش)
روسای دانشگاههای مورد مطالعه در حد مطلوبي نیس  .از نور برهورداری روسای دانشگاههای مورد بررسوي از اسوتانداردهای
حرفهای در وضع موجود ،مؤلفههای مهارت و توانايي ،دارای رتبه اول ،بعد از آن در رتبه دوم مؤلفه نگرش و ررايش قورار دارد و
در درجه سوم مؤلفه دانش قرارررفته اس  .و از نور وضع مطلو و مورد انتوار استانداردهای حرفهای روسای دانشگاهها ،مؤلفه
نگرش و ررايش دارای بیشترين اهمی  ،مؤلفه مهارت و توانايي در درجه دوم و مؤلفه دانش در رده سوم قرارررفته اس .
حلیمي و همکاران ( )5007در تدوين و اولوي بندی استانداردهای عملکرد مديران آموزشوي دوره ابتودايي شوهر تبريوز ،نتواي
حاصل از يافتههای پژوهش نشان داد که اولوي بندی مؤلفههای اصلي اسوتانداردها عبوارتانود از :اهوالق و ارزشهوا ،وظوايف،
ويژريها ،مهارتها ،نقشها و حصول نتیجه اس .
داستاني ( )5007در بررسي استاندارد سرمايهرذاران نیروی انساني رامي در جه توسعه منابع انساني در سازمانهوای پیشورو،
نشان داد که استانداردهای توسعه منابع انساني اس که در سال  4770با مشارک تعدادی از سازمانهای پیشرو تودوين شوده
اس  ،ابزار مفیدی برای سازمانها و شرک های پیشرو اس که با پیاده کردن مديريتي بهینه باعث بهسازی عملکرد سازمان در
کسب و کار و توسعه منابع انساني و در نتیجه تحق بخشیدن به اهداف سازماني و افزايش قدرت رقابتي هود شود.
هیئ آموزشي شهر نیويورک ،در سال  ،4779شش استاندارد عملکرد برای مديران مدارس نیويورک تعیین کرد که عبوارتانود
از :رهبری آموزشي ،توسعه حرفهای ،مديري و رهبری سازماني ،هدمات حمايتي به دانشآموز ،برقراری ارتبواط بوین والودين و
مدرسه و فناوری .اين استانداردها در سه سط الف) ارزشها و باورها ) ،دانش و ج) شاهصهای عملکرد ارائه و بورای هريو
از سطوح مؤلفههايي تدوين شده اس و دپارتمان آموزشي آالسکا )5001( 4استانداردهای رهبری آموزشوي ،رهبوری سوازماني،
نوارت و راهنمايي ،برنامهريزی تحصیلي ،توسعه حرفهای کارکنان ،تصمیمریری ،برقراری ارتباطات ،اجرای سیاس ها و قوانین،
ارتباطات اجتماعي و تسهیل مشارک والدين را برای ارزشیابي عملکرد مديران آموزشي ارائه کرده اس ؛ و دپارتمان آمووزش و
پرورش ويرجینیا )5001( 5به استانداردهای مديران آموزشي در هار محور برنامهريزی و ارزيابي ،امنیو و موديري سوازماني
برای يادریری ،رهبری آموزشي و تخصص ررايي توجه و برای هر ي از مؤلفهها شاهصهای ارزشویابي عملکورد تودوين کورده
اس (محمودی.)5001 ،
لئونارد )5001( 1در بررسي موضو جهاني شدن و استانداردسازی نشان داد که در طول دو دهه رذشته ،سیاس های آموزشوي
ررايشهای متناقض را داشته اس  .از برنامه درسي و ارزيابي استاندارد از ي سو و تنو پس مدرن در طرف ديگر موجب شوده

1 Alaska department of education& early development
2 Virginia department of education suggest and guidelines
3 Leonard
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موضو استانداردسازی در آموزش و پرورش مورد توجه قرار ریرد .شیام )5009( 4در پژوهشي درباره استانداردسازی نشوان داد
که استانداردسازی در آموزش ،يادریری از طري تجربه را محدود ميکنود .رنودی )5009( 5در بررسوي اسوتانداردهای توسوعه
منابع انساني ،نشان داد که فرهنگ ملي بر استاندارد ارزيوابي عملکورد منوابع انسواني توأریر مويروذارد .دونگئوون 1و همکواران
( )5007در بررسي سیاس های استانداردسازی و توسعه آموزش ،نشوان داد کوه برهوي از کشوورها کوه در آمووزش و پورورش
استانداردهای فعال دارند ميتواند بهعنوان شیوههای مناسب به کشورهای ديگر جه توسعه سیاس ملي و اسوتراتژیهوای آن
در آموزش و پرورش استفاده نمايند.
دونگ و هن  )5044( 1در بررسي استاندارد بهعنوان محتوا در حال ظهوور در تکنولووژی آمووزش و پورورش در تموام سوطوح
آموزش و پرورش ،نشان داد که تدوين استاندارد در سطوح مختلف آموزش و پرورش بهعنوان ي مسئله حیاتي برای مسئولین
آموزشي و سیاس رذاران در سط ملي و منطقهای تلفي ميرردد .کريستیان )5044( 2در بررسي استانداردهای توسوعه منوابع
انساني ،نشان داد که استانداردها برای توسعه منابع انساني در جهات توسعه کیفی در آموزش ،آموزش و پرورش مهوم اسو و
در اين راستا مدل شايستگي از اهمی ويژهای برهورداراس  .همهنین نشان داد که مدل شايستگي منجر به بهبود کار ،توسعه
سازماني و فردی ،افزايش تحرک در سراسر جهان و همهنین به شفافی بیشتر و شناه تواناييهوا و ظرفیو هوای و مهوارت
منابع انساني کم ميکند.
يانروبین و کازانجیان )5044( 1در بررسي استانداردسازی در آموزش و پرورش نشان داد که استفاده از تس های استانداردشوده
در آموزش و پرورش موجب افزايش يادریری دانش آموزان نميشود .همهنین نشان داد که اررات استانداردسازی در آموزش و
پرورش به زيان دانش آموزان و مربیان اس  .واقاشارون )5041( 9در بررسي مدلسازی روشهای توسوعه منوابع انسواني بورای
بهبود استانداردهای در آموزش عالي ،نشان داد که توسعه استانداردهای منابع انساني يکي از راهبردهوای اصولي رشود و بهبوود
کیفی عملکرد دانشگاه اس  .پری هازان 9و همکاران ( )5041در بررسي استانداردها در برنامه درسي ملي و آموزش و پورورش
نشان داد که برنامه درسي استاندارد عالئ و هالقی دانش آموزان را محدود ميکند.
هداي پور و همتي ( )5041در بررسي نقش استاندارهای منابع انساني در توسعه صنع رردشگری نشان دادند که جهوانگردی
ون مانند ي معادلوه
ي صنع محسو ميشود که دارای ابعاد مختلفي ميباشد و در آن نقش منابع انساني برجسته اس
دوطرفه اس  .يکي از عواملي که منجر به توسعه صونع رردشوگری مويشوود ،وجوود نیروهوای آمووزشديودهی حرفوهای در
واحدهای عرضهکننده هدمات اس ؛ بنابراين آنهه مهم اس افزايش سط کمي و کیفي دانوش عوامول انسواني بوا اسوتفاده از
تقلید تجار مختلف کشورهای موف در زمینه رردشگری اس .
والسیانو )5041( 7در تحقیقات هويش نشان داده که انوا استانداردها عبارتاند از :استانداردهای کمي در مقابل استانداردهای
کیفووي ،40اسووتانداردهای پايووه در مقابوول اسووتانداردهای تعووالي ،44اسووتانداردهای مطل و در مقابوول اسووتانداردهای نسووبي 45و
استانداردهای محتوا در مقابل استانداردهای برنامه 41ميباشد.
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فاني کل  )5045( 4در طراحي پايدار مديري منابع انساني مبتني بر شايستگي ،نشان داد که سرمايه انساني ي منبع کلیودی
جه نوآوری و بهبود رقوابتي اسو  .بهورهبورداری از پتانسویلهوای منوابع انسواني و افوزايش ارزش آن مسوتلزم يو فراينود
سیستماتی برای تعیین صالحی ها بر اساس استاندارد جهاني ميباشد.
اندرسون  )5049( 5در پژوهشي با عنوان استانداردها توسعه منابع انسواني بوینالملول نشوان داد کوه يو رويکورد مبتنوي بور
استانداردسازی منابع انساني برای حماي از عملکرد فردی و سازماني پايدار موردتوجه جدی سازمانها اس .
امینو 3و همکاران ( )5049در پژوهشي با عنوان توسعه سرمايه انساني در آفريقا ،نشان دادند که افريقا قوارهای اسو کوه دارای
توان اقتصادی قابل توجه اس  ،اما دارای حداقل توسعهيافتگي به دلیل سرمايه انساني ناکافي هس بنوابراين توجوه جودی بوه
توسعه منابع انساني در افريقا امر ضروری اس .
روش تحقیق
هدف پژوهش حاضر مطالعه استانداردهای توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي دريايي بود که به روش توصیفي از نوو
پیمايشي اجرا شد .جامعه آماری کلیه کارکنان سازمانهای آموزشي دريايي که  522نفر به روش تصادفي ساده بهعنووان نمونوه
آماری انتخا ررديد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه محق ساهته بود.
اين پرسشنامه دارای  10سؤال و  45بعد به شرح زيرمي باشد:
-4بعد تعهد سازمان به حماي از منابع انساني ،شامل سؤالهای  4-1پرسشنامه
 -5بعد تشوي منابع انساني در بهبود عملکرد هود ،شامل سؤالهای  1-2پرسشنامه
 -1بعد تقدير از مشارک منابع انساني در سازمان ،شامل سؤالهای  1-9پرسشنامه
 -1بعد تعهد سازمان به تضمین برابری فرص ها برای منابع انساني ،شامل سؤالهای  7-40پرسشنامه
 -2بعد داشتن برنامه و هدفهای روشن سازمان در توسعه منابع انساني ،شامل سؤالهای  44-41پرسشنامه
 -1بعد همسويي اهداف و مقاصد سازمان با توسعه منابع انساني ،شامل سؤالهای  41-42پرسشنامه
 -9بعد آراهي منابع انساني از نقش مشارک در تحق هدفهای سازماني ،شامل سؤال  41پرسشنامه
 -9بعد حماي مديران از توسعه منابع انساني در سازمان ،شامل سؤالهای  49-54پرسشنامه
 -7بعد يادریری مستمر منابع انساني در سازمان ،شامل سؤالهای  55-51پرسشنامه
 40بعد بهبود عملکرد تیمي و فردی در سازمان ،شامل سؤال  59پرسشنامه
 -44بعد درک منابع انساني از تأریر عملکرد تیمي و فردی در سازمان ،شامل سؤال  59-57پرسشنامه
 -45بعد بهبود عملکرد سازمان در توسعه منابع انساني ،شامل سؤال  10پرسشنامه
روايي پرسشنامه بهوسیله  50نفر از صاحبنوران تأيید و پايائي ابزار نیز به کم الفای کرونباخ بررسي و ضوريب پايوايي 0/74
به دس آمد .در بخش تحلیل دادهها ،به منوور شناسايي مؤلفههای مؤرر در استانداردسازی توسعه منابع انساني از آزموون توي
ت متغیره استفاده ررديد.
یافتههای تحقیق
 -4تعهد سازمان به حماي از منابع انساني بر استانداردسازی توسوعه منوابع انسواني در سوازمانهوای آموزشوي دريوايي
مؤرراس .

1 Fannyklett
3 Anderson
4 Aminu
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جدول شماره ( )1نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه اول تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

40/11194

79/151

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر تعهد سازمان به حماي از منوابع انسواني بور استانداردسوازی توسوعه منوابع
انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سط متوس و میانگین مذکور را،
معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديودراه اعضوای روروه نمونوه ،تعهود سوازمان بوه حمايو از نیوروی انسواني درسوازمان بور
استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
 -5تشوي منابع انساني در بهبود عملکرد هود بر استانداردسازی توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشوي دريوايي موؤرر
اس .
جدول شماره ( )2نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه دوم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

2/71111

11/911

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر تشوي منابع انساني در بهبود عملکرد هوود ،در سوازمان بور استانداردسوازی
توسعه منابع انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سوط  p> %4نیوز تفواوت بوین سوط متوسو و
میانگین مذکور را ،معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،تشوي منابع انساني در بهبود عملکرد هود ،در
سازمان بر استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
 -1تقدير از مشارک منابع انساني در سوازمان بور استانداردسوازی توسوعه منوابع انسواني در سوازمانهوای آموزشوي دريوايي

مؤرراس .
جدول شماره ( )3نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه سوم تحقیق

نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

7/99159

97/091

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر تقدير از مشارک منابع انساني در سازمان بر استانداردسوازی توسوعه منوابع
انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سط متوس و میانگین مذکور را،
معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،تقدير از مشوارک منوابع انسواني در سوازمان بور استانداردسوازی

توسعه منابع انساني مؤرر اس .
 -1تعهد سازمان به تضمین برابری فرص ها برای منابع انساني بر استانداردسازی توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي

دريايي مؤرر اس .
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جدول شماره ( )4نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه چهارم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

2/71099

91/127

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای روروه نمونوه در زمینوه توأریر تعهود سوازمان بوه تضومین برابوری فرصو هوا بورای منوابع انسواني بور
استانداردسازی توسعه منابع انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سوط
متوس و میانگین مذکور را ،معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونوه ،تعهود سوازمان بوه تضومین برابوری
فرص ها برای منابع انساني در سازمان بر استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
 -2داشتن برنامه و هدفهای روشن سازمان در توسعه منابع انساني بر استانداردسازی توسوعه منوابع انسواني در سوازمانهوای

آموزشي دريايي مؤرراس .
جدول شماره ( )5نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه پنجم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

40/49114

91/199

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر داشوتن برناموه و هودفهوای روشون سوازمان در توسوعه منوابع انسواني بور
استانداردسازی توسعه منابع انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سوط
متوس و میانگین مذکور را ،معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،داشوتن برناموه و هودفهوای روشون

سازمان در توسعه منابع انساني در سازمان بر استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
 -1همسويي اهداف و مقاصد سازمان با توسعه منابع انساني بر استانداردسازی توسعه منابع انسواني در سوازمانهوای آموزشوي
دريايي مؤرر اس .
جدول شماره ( )6نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه ششم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

1/04491

11/701

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر همسويي اهداف و مقاصد سازمان با توسعه منابع انسواني بور استانداردسوازی
توسعه منابع انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سوط  p> %4نیوز تفواوت بوین سوط متوسو و
میانگین مذکور را ،معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،همسويي اهداف و مقاصود سوازمان بوا توسوعه
منابع انساني در سازمان بر استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
 -9آراهي منابع انساني از نقش مشارک در تحق هدفهای سازماني بر استانداردسازی توسعه منابع انساني در سوازمانهوای
آموزشي دريايي مؤرر اس .
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جدول شماره ( )7نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه هفتم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

4/27541

19/909

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر آراهي منابع انسواني از نقوش مشوارک در تحقو هودفهوای سوازماني بور
استانداردسازی توسعه منابع انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سوط
متوس و میانگین مذکور را ،معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديودراه اعضوای روروه نمونوه ،آرواهي نیوروی انسواني از نقوش
مشارک در تحق هدفهای سازماني در سازمان بر استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
 -9حماي مديران از توسعه منابع انسواني بور استانداردسوازی توسوعه منوابع انسواني در سوازمانهوای آموزشوي دريوايي
مؤرراس .
جدول شماره ( )8نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه هشتم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

47/09027

441/015

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر حماي مديران از توسوعه منوابع انسواني بور استانداردسوازی توسوعه منوابع
انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سط متوس و میانگین مذکور را،
معنادار نشان مويدهود؛ بنوابراين ،از ديودراه اعضوای روروه نمونوه ،حمايو موديران از توسوعه منوابع انسواني در سوازمان بور

استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
-7يادریری مستمر منابع انساني بر استانداردسازی توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي دريايي مؤرراس .
جدول شماره ( )9نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه نهم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری
()sig

1

49/97050

441/117

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر يادریری مستمر منابع انساني در سازمان بور استانداردسوازی توسوعه منوابع
انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سط متوس و میانگین مذکور را،
معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،يوادریری مسوتمر منوابع انسواني در سوازمان بور استانداردسوازی
توسعه منابع انساني مؤرر اس .
-40بهبود عملکرد تیمي و فردی بر استانداردسازی توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي دريايي مؤرراس .
جدول شماره ( )11نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه دهم تحقیق
نمره مالک
1

اهتالف میانگین
4/21240

T
محاسبهشده
10/952

درجه آزادی ()df
521

سط معناداری
()sig
0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر بهبود عملکرد تیمي و فوردی در سوازمان بور استانداردسوازی توسوعه منوابع
انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سط متوس و میانگین مذکور را،
441
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معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،بهبود عملکرد تیمي و فردی در سازمان بر استانداردسازی توسوعه
منابع انساني مؤرر اس .
 -44درک منابع انساني از تأریر عملکرد تیمي و فردی بر استانداردسازی توسوعه منوابع انسواني در سوازمانهوای دريوايي
آموزشي مؤرر اس .
جدول شماره ( )11نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه یازدهم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

2/19911

19/127

521

0/000

میانگین ديودراه اعضوای روروه نمونوه در زمینوه توأریر درک منوابع انسواني از توأریر عملکورد تیموي و فوردی در سوازمان بور
استانداردسازی توسعه منابع انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سوط
متوس و میانگین مذکور را ،معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،درک منابع انساني از توأریر عملکورد
تیمي و فردی در سازمان بر استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
-45بهبود عملکرد سازمان در توسعه منابع انساني بر استانداردسازی توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي دريايي موؤرر
اس .
جدول شماره ( )12نتایج آزمون  tدر مورد فرضیه دوازدهم تحقیق
نمره مالک

اهتالف میانگین

 Tمحاسبهشده

درجه آزادی ()df

سط معناداری ()sig

1

4/21420

11/995

521

0/000

میانگین ديدراه اعضای رروه نمونه در زمینه تأریر بهبود عملکرد سازمان در توسعه منابع انساني بر استانداردسازی توسعه منابع
انساني ،بزرگتر از سط متوس ( )1اس و  tمشاهدهشده در سط  p> %4نیز تفاوت بین سط متوس و میانگین مذکور را،
معنادار نشان ميدهد؛ بنابراين ،از ديدراه اعضای رروه نمونه ،بهبود عملکورد سوازمان در توسوعه منوابع انسواني در سوازمان بور
استانداردسازی توسعه منابع انساني مؤرر اس .
بحث و نتیجهگیری
نتاي تحقی حاضر نشان داد که استانداردهای توسعه منابع انساني در سازمانهای آموزشي دريايي عبارتاند از :تعهود سوازمان
به حماي از منابع انساني ،تشوي منابع انساني در بهبود عملکرد ،تقدير از مشارک منابع انساني در سازمان ،تعهد سوازمان بوه
تضمین برابری فرص ها برای منابع انساني ،داشتن برنامه و هدفهای روشن سازمان در توسعه منابع انساني ،همسويي اهداف و
مقاصد سازمان با توسعه منابع انساني ،آراهي منابع انساني از نقش مشارک در تحق هدفهای سوازماني ،حمايو موديران از
توسعه منابع انساني در سازمان ،يادریری مستمر منابع انساني در سازمان ،بهبود عملکرد تیمي و فردی ،درک منوابع انسواني از
تأریر عملکرد تیمي و فردی در سازمان و بهبود عملکرد سازمان در توسعه منابع انساني ميباشود .نتواي تحقیقوات انجوامشوده
قبلي نیز به شرح زير بر ضرورت و اهمی استانداردسازی در آموزش و پرورش و منابع انساني تأکید داشتند:
محمودی ( )5001استانداردهای عملکرد مديران آموزشي را تدوين نمود .فتحي و اجارراه ( )4191به تصمیمریری دربواره نوو
مدارسي که واقعاً به آن نیاز داريم و شهرونداني که آينده اين مرز و بوم را هواهند ساه اشاره نمود.
زيرک و همکاران ( )5007نشان داد که وضعی موجود اسوتانداردهای حرفوهای (دانوش مهوارت ،توانوايي و نگورش و رورايش)
روسای دانشگاههای موردمطالعه در حد مطلوبي نیس .
حلیمي و همکاران ( )5007نیز استانداردهای عملکرد مديران آموزشي را شامل :اهالق و ارزشها ،وظايف ،ويژريها ،مهارتهوا،
نقشها و حصول نتیجه ارائه نموده اس .
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داشتاني ( )5007نشان داد که استانداردهای توسعه منابع انساني اس که با مشارک تعدادی از سازمانهای پیشرو تدوينشده
اس  ،ابزار مفیدی برای سازمانها و شرک های پیشرو اس که با پیاده کردن مديريتي بهینه باعث بهسازی عملکرد سازمان در
کسبوکار و توسعه منابع انساني و درنتیجه تحق بخشیدن به اهداف سازماني و افزايش قدرت رقابتي هواهد شد.
محمودی ( )5001استانداردهای رهبری آموزشي ،رهبری سازماني ،نوارت و راهنمايي ،برنامهريزی تحصویلي ،توسوعه حرفوهای
منابع انساني ،تصمیمریری ،برقراری ارتباطات ،اجرای سیاس ها و قوانین ،ارتباطات اجتماعي و تسهیل مشارک والدين را برای
ارزشیابي عملکرد مديران آموزشوي ارائوه کورده اسو  .محموودی همهنوین اسوتانداردهای موديران آموزشوي در هوار محوور
برنامهريزی و ارزيابي ،امنی و مديري سازماني برای يادریری ،رهبری آموزشي و تخصصررايي توجه کرده و برای هور يو از
مؤلفهها شاهصهای ارزشیابي عملکرد را تدوين کرده اس .
لئونارد ( )5001در بررسي موضو جهانيشدن و استانداردسازی نشان داد که در طول دو دهه رذشته ،سیاس های آموزشي از
برنامه درسي و ارزيابي استاندارد از ي سو و تنو پس مدرن در طرف ديگر موجب شده موضو استانداردسوازی در آمووزش و
پرورش مورد توجه قرارریرد .رندی ( )5009نشان داد که فرهنگ ملي بر استاندارد ارزيابي عملکرد منابع انساني تأریر ميرذارد.
دونگئون ( )5007نشان داد که تدوين استاندارد در سطوح مختلف آموزش و پرورش به عنوان ي مسئله حیاتي برای مسئولین
آموزشي و سیاس رذاران در سط ملي و منطقهای تلفي ميرردد .کريستیان ( )5044در بررسي اسوتانداردهای توسوعه منوابع
انساني ،نشان داد که استانداردها برای توسعه منابع انساني در جه توسعه کیفی در آموزش ،آمووزش و پورورش مهوم اسو .
واقاشارون ( )5041نشان داد که توسعه استانداردهای منابع انساني يکي از راهبردهوای اصولي رشود و بهبوود کیفیو عملکورد
دانشگاه اس  .هداي پور و همتي ( )5041در بررسي نقش استاندارهای منابع انساني در توسعه صنع رردشگری نشان دادنود
ون مانند ي معادله دوطرفه اس  .فانیکل ( )5045نیز نشوان داد کوه سورمايه انسواني
که نقش منابع انساني برجسته اس
ي منبع کلیدی جه نوآوری و بهبود رقابتي اس  .بهرهبرداری از پتانسیلهای منابع انساني و افزايش ارزش آن مستلزم يو
فرايند سیستماتی برای تعیین صالحی ها بر اساس استاندارد جهاني ميباشود .همهنوین ،امینوو و همکواران ( )5049نشوان
دادند که افريقا قارهای اس که دارای توان اقتصادی قابلتوجه اس  ،اما حداقل توسعهيافته بوه دلیول سورمايه انسواني ناکوافي
ميباشد بنابراين استدالل ميکنیم که نقش متخصصان منابع انساني در توسعه سرمايه انساني در آفريقا مسوتلزم توجوه جودی
اس ؛ و اندرسون ( )5049در پژوهشي با عنوان استانداردها توسعه منابع انساني بوینالملول نشوان داد کوه رويکورد مبتنوي بور
استانداردسازی منابع انساني برای حماي از عملکرد فردی و سازماني پايدار موردتوجه جدی سازمانها اس .
بنابراين درمييابیم که استاندارد و استانداردسازی ازجمله پیششرطهای اساسي دستیابي به کیفی مطلو و تحق اهداف در
سازمانهای مختلف و ازجمله نوامهای آموزشي اس و مشخص نمودن آن در ابعاد روناروني نویر برنامه ،فضا ،امکانات بهويوژه
منابع انساني و توسعه آن ميتواند موجبات افزايش بهرهوری سازمان را فراهم آورد .لذا ،از مسئولین امور انتووار مويرود ضومن
بهرهریری از استانداردهای توسوعه منوابع انسواني شناسواييشوده در ايون تحقیو  ،سورمايهروذاریهوای موورد نیواز در نووام
استانداردسازی بخشهای رونارون آموزشي باألهص توسعهی منابع انساني را جدی ررفتوه و بوهصوورت هزينوههوای یرقابول
بازرش و مصرفي بدان نگاه نکنند .بلکه بهعنوان سرمايهرذاریهای پرسود برای آينده محسو ميشوود؛ و نیوز در راه جهواني
شده تالش نمايند تا استانداردهای الزم برای آموزش و پرورش فراهم آيد .تا بدين وسیله سط کیفي جامعه در کلیه زمینوههوا
فراهم شود و با آراهي کاملي بهسوی جهاني شده رام برداريم.
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