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چکیده

ــا هــدف طراحــی الگــوی بومــی اســتانداردهای حرفــه  ای معلمــان دورۀ متوســطه در  پژوهــش حاضــر ب
ــی و روش  ــوع کیف ــری انجــام شــده اســت. رویکــرد پژوهــش حاضــر، از ن محیط  هــای یاددهی-یادگی
مطالعــه اســتفاده از تکنیــک دلفــی اســت. ابــزار پژوهــش، پرسشــنامه دلفــی و دربرگیرنــده 118ســنجه 
ارزیابــی در قالــب 12 کلیــد مولفــه اســتاندردهای حرفــه ای اســت کــه درنتیجــه پایــش محیطــی و 
شــبکه ای از منابــع ملــی و بین  ا لمللــی اســتخراج شــده و محقــق آن را پاالیــش و تنظیــم کــرده اســت و در 
دو دور پیوســته دلفــی بــه  صــورت الکترونیکــی میــان 32 نفــر نمونــه منتخــب کــه بــه صــورت هدفمنــد 
گزینــش شــده  اند، توزیــع شــده و بازخوردهــا مطابــق پیوســتار اجمــاع دلفــی بــه اعضــا انعــکاس یافتــه 
اســت. تجزیــه  و تحلیــل پاســخ  های دلفــی تــا رســیدن بــه اجمــاع نســبی و دســتیابی بــه هم رأیــی بــاال، 
بــه روش آمــار توصیفــی و بــا اســتفاده از شــاخص  های فراوانــی، میانگیــن، انحــراف معیــار جــداول و 
ــه  ــان روی 10 حیط ــد متخصص ــان می ده ــت  آمده نش ــای به  دس ــت. یافته  ه ــه اس ــام گرفت ــا انج نموداره
ــه  ــرای معلمــان متوســطه ب ــه  ای بومــی ب ــا ســنجه عملکــرد حرف ــا 44 زیرمؤلفــه ی ــه  ای ب اســتاندارد حرف
ــی  ــدل بوم ــرای م ــی ب ــی مفهومی-تجرب ــب الگوی ــه در قال ــد ک ــاع نســبی دســت یافته  ان ــق و اجم تواف

اســتانداردهای حرفــه  ای معلمــان متوســطه اعتباربخشــی و ارائــه شــده اســت.
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مقدمه

امــروزه بیش  ازپیــش، نیازهــای مبرمــی بــرای معلمــاِن توانمنــد و شایســته در جهــت تحقــق 
اهــداف آموزشــی و بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار، به  ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه 
احســاس می شــود )Sanders et al,1990(؛ زیــرا معلمــان شایســته، متعهــد و متخصــص 
تفاوت  هــای آشــکار و بنیادیــن در یادگیــری دانش آمــوزان و پیشــرفت تحصیلــی آنهــا ایجــاد 
ــا  ــه ب ــرای مواجه ــوزان ب ــد، دانش آم ــته و عالقه  من ــان شایس ــدون معلم ــاً ب ــد و اساس می  کنن
چالش  هــای آینــده آمــاده نخواهنــد بــود )Ololube, 2008(؛ بنابرایــن محــور اول بحــث، 
از منظــر تحــوالت جهانــی تعلیــم و تربیــت ناظــر بــه ایــن نــگاه »کمســیون بین  المللــی آمــوزش 
ــدون  ــد ب ــی نمی  توان ــچ اصالح ــد هی ــح می کن ــه تصری ــت ک ــرن 21« اس ــرای ق ــرورش ب و پ
ــن  ــن یکــی از مهم تری ــق شــود؛ بنابرای ــاِن اثربخــش، موف ــال معلم همــکاری و مشــارکت فع
اجزائــی کــه نظــام آمــوزش و پــرورش بــر پایــه آن اســتوار بــوده معلــم اســت؛ به  طــوری  کــه در 
ســال ه ای اخیــر اغلــب متخصصــان و سیاســت گذاران تربیتــی هرچــه بیشــتر دریافته  انــد کــه 
ــه اصــالح و پیشــرفت در  ــزاری، هرگون ــا ســایر عوامــل ســخت  افزاری و نرم  اف در مقایســه ب
کیفیــت آموزشــی دانش آمــوزان، بــه طــور مســتقیم بــه کیفیــت عملکــرد تربیتــی و حرفــه  ای 
معلمــان وابســته بــوده اســت و بــه عبــارت بهتــر، اثربخشــی آموزشــی تــا حــدود زیــادی بــه 

اثربخشــی معلــم بســتگی دارد )آندرســون، 1387(.

محور دوم بحث، برمی  گردد به دغدغه جهانی بهبود کیفیت آموزش و تربیت نسل پویا 
و یادگیرنده که همواره در دهه  های اخیر مطرح بوده است. رقابت سازمان  های آموزشی و 
مدارس برای ارائه خدمات آموزشی باکیفیت، ضرورت پاسخگویی آنها را در برابر جامعه و 
والدین به وجود آورده است؛ همچنین با طرح محورهای چهارگانه یادگیری برای قرن21 و نیز 
توسعه فناوری  های ارتباطی و اطالعاتی، امکان ذخیره  سازی و تسلط دائمی بر حوزه وسیعی 
از دانش محتوا را محدود کرده و ضرورت آموزش  های مداوم و مادام  العمر در شکل های 
مختلفی از دانش و مهارت  ها را به  ویژه برای معلمان به عنوان راهنمایان یاددهی-یادگیری 
مطرح ساخته است )Haney, 2005: 9(. امروزه عقیده بر این است که برای به حداکثر 
رساندن فرصت  های آموزش و یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت برای تمام فراگیران، باید 
سیاست گذاران و رهبران آموزشی اطمینان یابند که معلمان  آموزش  های مبتنی بر استاندارد را 
اجرا می کنند )Castillo et al, 2002: 1(؛ بنابراین یکی از اقدامات اساسی و مهم در زمینه 
بهبود کیفیت کار و عملکرد معلمان، طراحی و تدوین استانداردهای حرفه  ای در حوزه های 
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دانش، مهارت و عملکرد متناسب برای معلمان و تالش برای نهادینه و اجرایی کردن آنها 
در نظام  های آموزشی است )ایزدی یزدان  آبادی و حاج محمد شفیع، 1388: 132(؛ زیرا 
از  دامنه  ای  اینکه  معلمان، ضمن  برای  حرفه  ای  استانداردهای  هدفمند  و  سنجیده  طراحی 
فعالیت  ها و اقدامات حرفه  ای او را در حد مطلوب و تعریف  شده در بر می گیرد، هم چنین به 
مثابه ابزاری برای تضمین کیفیت فعالیت  های آموزشی در حد استاندارد، زمینه بهبود کیفیت 

و ارتقای کارایی درونی و بیرونی نظام آموزشی را فراهم خواهد کرد. 

جهان  آموزشی  نظام  های  جهت  گیری  و  جهانی  مطالعات  به  مربوط  بحث  سوم  محور 
فرایند  برای  ارائه مدلی  با  استانداردهای معلمی است. کیث )1982(  انتشار  در تدوین و 
عملکرد  برای  معیارهایی  را که  منطقه  ای  مصوّب  حرفه  ای  استانداردهای  معلم،  ارزشیابی 
مطلوب و تدریس مناسب معلم هستند و معلم شایسته در پیش از تدریس، ضمن تدریس 
و پس از تدریس  باید انجام دهد، به عنوان مبدأ فعّالیت  ها و اقدامات مهمی هم چون تدوین 
اهداف، تهیه شرح وظایف، نظارت کلینیکی بر کار کالسی معلمان و بهبود مداوم  مالک 

ارزشیابی عملکرد و معیاری برای ارتقای شغلی یا اخراج و... معرفی می کند.

استانداردهای  قالب  در  را  اثربخش  معلم  مؤلفه  های  از  مورد   22  ،)1996( دانیلسون 
حرفه ای عملکرد تدریس معلمان در چهار حوزه اصلی تعیین  کننده مولفه  های استانداردها 
شامل طراحی و آمادگی، محیط و جّو کالس درس، آموزش و تدریس، وظایف و مسئولیت های 

حرفه  ای طبقه  بندی کرده است.

هانتلی )2008( توانایی  ها و قابلیّت  های حرفه  ای معلمان را در سه زمینه اصلی دانش 
حرفه  ای، عمل حرفه  ای و تعهّد حرفه  ای دسته  بندی کرده است که در آن دانش حرفه  ای شامل 
طراحی  شامل  حرفه  ای  عمل  یادگیری،  و  تدریس  از  آگاهی  و  دانش  آموز  شناخت  محتوا، 
یادگیری، ایجاد محیط یادگیری و سنجش و ارزشیابی یادگیری و تعهّد حرفه  ای نیز متشکل 

از یادگیری حرفه  ای، مشارکت، رهبری، ارزش  ها، ارتباطات و اخالقیات است..

رهبران  و  معلمان  برای  را  جدید  حرفه  ای  استانداردهای   )2004( همکاران  و  ویلیامز 
آموزشی در »ایالت نیوجرسی« آمریکا به عنوان بخشی از مقررات اعطای گواهینامه صالحیت 

معلمی طراحی و اجرا کردند که اهّم مؤلفه  های محوری آن  عبارتند از:
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استاندارد 1: دانش محتوای درسی

استاندارد 2: توسعه و رشد انسانی

استاندارد 3: تنوع یادگیرندگان 

استاندارد 4: راهبردها و برنامه  ریزی آموزشی

استاندارد 5: سنجش و ارزشیابی

استاندارد 6: محیط یادگیری

استاندارد 7: نیازهای ویژه

استاندارد 8: ارتباطات

استاندارد 9: همکاری و مشارکت 

.)Williams et al, 2004( استاندارد 10: توسعه حرفه  ای

مارتین و همکاران )2008( نیز استانداردهای حرفه  ای برای خودسنجی و خودارزیابی 
معلمان »ایالت مریلند« آمریکا را در حوزه آموزش بزرگساالن، با عنوان پروژه استانداردهای 

)ADEPT ( طراحی و اشاعه داده  اند که اهّم آن استانداردها عبارتند از:  

استاندارد 1 : پشتیبانی از اهداف و مسئولیت  های برنامه؛

ــرای آمــوزش بزرگســاالن و تشــویق  ــت ب ــری مثب ــط یادگی اســتاندارد 2: فراهم  ســاختن محی
یادگیــری مادام  العمــر؛  

استاندارد 3: برنامه  ریزی، طراحی و ارائه آموزش یادگیرنده  محور

استاندارد 4: ارزیابی یادگیری و کنترل پیشرفت؛

استاندارد 5: فناوری اجرا؛

 Martin et al,( اســتاندارد 6: حفــظ و ادامــه توســعه حرفــه  ای دانش ــمحور و پی گیــر
.)2008

شورای تحقیقات آموزشی استرالیا )2010( گروهی دیگر از استانداردهای حرفه  ای ملی 
برای معلمان را با عنوان »بیانیه ملبورن در خصوص اهداف آموزشی برای جوانان استرالیا« 
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تهیه، تدوین و اجرا کرده  اند که مؤلفه  های اصلی آن عبارتند از:

استاندارد 1: شناختن دانش آموزان و چگونگی یادگیری آنها؛

استاندارد 2: شناختن محتوی و چگونگی تدریس آن؛

استاندارد 3: برنامه  ریزی و اجرای تدریس و یادگیری اثربخش؛

استاندارد 5: سنجش، تمهید بازخورد و گزارش پیشرفت یادگیری دانش آموزان؛ 

استاندارد 6: درگیری و اشتغال در یادگیری و تفّکر حرفه  ای؛

.)AEEYSOC, 2010(استاندارد 7: مشارکت در مدرسه و اجتماعات حرفه  ای

استانداردهای  اشاعه  و  زمینه طراحی  در  رایج جهانی  و  نظری جامع  مدل  های  از  یکی 
فعّالیت  های  راهنمای  عنوان  به  معلمان  برای  حرفه  ای  استانداردهای  مدل  معلم،  حرفه  ای 
و  طراحی  مذکور  ایالت  آموزش  وزارت  است که  آمریکا«  »ایالت کوئینزلند  در  حرفه  ای، 
اشاعه کرده است. این مدل همه ابعاد عملکرد حرفه  ای معلم در کار تدریس را در قالب 
مؤلفه  های استانداردی نسبت به همدیگر نشان می دهد. از نقاط قّوت مدل مذکور این است 
که در آن به  طور گسترده نسبت به فعالیت  های حرفه  ای معلم و نیز دانش آموزان در محیط 
و  معلمان  توانایی  های کالسی  و  قابلیّت  ها  انواع  توسعه  و همچنین  درس  حرفه  ای کالس 
دانش آموزان تأکید شده است. در این مدل طراحان بیش  ازپیش نسبت به متغیرهای اجتماعی 
هم چون ایجاد پیوند میان آموخته  های دانش آموزان با زندگی واقعی، ارتباط  دادن آنها با جامعه 
در  و گروهی  تیمی  و مشارکت  های  ارتقای همکاری  ها  و  اجتماعی  روابط  توسعه  بیرونی، 
چارچوب کالس و خارج از آن توجه بیشتری شده است. هم چنین در مدل مذکور تعهد به 
وظایف و مسئولیت های حرفه  ای معلمی و نیز تعهد برای ایجاد محیط سالم و برانگیزنده 
)Education Queensland, 2005: 3(. یکی  است  شده  تأکید  -یادگیری  یاددهی 
دیگر از مدل های مفهومی مرتبط در این زمینه، »چارچوب ملی استانداردهای حرفه  ای برای 
تدریس« است که »وزارت آموزش و پرورش استرالیا« )2003( طراحی کرده است و در 
آن، استانداردها نسبت به ابعاد و عناصر حرفه  ای، حرفه تدریس و چگونگی پیوند درونی 
عناصر با هم دیگر تبیین شده است و نحوه مشارکت دسته  جمعی برای تمرکز بر کارمعلم 
را نشان می  دهند. در مدل مزبور،  استانداردهای حرفه  ای تدریس به عنوان برآیندی از ابعاد 
حرفه تدریس )درجه  بندی تحصیلی صالحیت، پیشرفت و رهبری( و عناصر حرفه  ای معلم 
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)دانش  حرفه  ای، عمل  حرفه  ای، ارزش  های حرفه  ای و روابط حرفه  ای( حول محور طراحی و 
یادگیری دانش  آموز تعیین شده  اند. مدیریت 

به  را  محقق  و آنچه  است  حاضر  پژوهش  جهت  گیری  بحث  پایانی،  محور  آخر،  در 
و  پراکنده  کاری  سلیقه  ای،  رویکردهای  مشاهده  است،  برانگیخته  پژوهشی  چنین  انجام 
بهتر،  به عبارت  آموزشی کشورمان است.  استانداردمحور در نظام  پایش  حاکمیت نداشتن 
نظام آموزشی ما منشور عملکرد حرفه  ای معلم را به خود ندیده است؛ منشوری که دربرگیرنده 
مقیاس استاندارد های اثربخشی معلم، مقیاس ارزیابی کالس  های درس اثربخش و وحدت 
معلم  حرفه  ای  جایگاه  حفظ  با  توأم  یاددهی-یادگیری  محیط  های  در  تدریس  حرفه  رویه 
است. آنچه در نظام آموزشی ما هست، فقط معیارهایی مبتنی بر دستورالعمل  های مرکزی 
به منظور ارزیابی ستادی-نظارتی عملکرد شغلی معلم و سیاهه مشاهده کالس درس معلم 
برای ناظران و مدیران مدارس است؛ بنابراین از آنجایی که در کشورهای پیشرفته، تدوین 
استاندارد های حرفه  ای و معیارهای اثربخشی معلم در محیط  های یاددهی-یادگیری در سطح 
مؤسسات آموزشی و مدارس با وجود اینکه به صورت روزآمد در دستور کار انجمن  های 
قرار  عالی  و  آموزش عمومی  نهاد های  و سنجش صالحیت  اعتبارگذاری  استانداردسازی، 
این پژوهش، بررسی  ها نشان می دهد  به استناد کاوش  های تحلیل اسنادی در  دارد، لیکن 
حداقل نظام آموزشی ما فاقد مدل جامع و بومی مدون و انتشاریافته متناسب با معیارها و 
شرایط فرهنگی کشور بوده است تا بتواند هم مالک عملکرد شغلی و حرفه  ای معلمان در 
اثربخشی معلم، تدریس و کالس  ارزیابی  ابزاری برای  بر استاندارد های معین و هم  تکیه 
درس و معیار مدیران و ناظران در توسعه نظارت و ارزشیابی اثربخشی معلم در محیط های 
عملکرد کشورهای  مقایسه  با  امروزه  بنابراین  گیرد.  قرار  درس  یاددهی-یادگیری کالس 
و  به  دست آمده  نتایج  ارزیابی  و  استانداردسازی  و  استاندارد  مسئله  به  توجه  در  مختلف 
نخواهد  بیهوده  روبه  رشد جهانی،  این حرکت  در  جایگاه کشور خودمان  ارزیابی  هم چنین 
این مقوله  با  برخورد  نگاهی عمیق  تر در  بازنگری جدی  تر و  به  نیز  ما  اگر گفته شود  بود 
منابع  برای  معیارهایی  تدوین  برای  ما گام  هایی هرچند کوچک  در کشور  زیرا  نیازمندیم؛ 
انسانی و زمینه  سازی برای استقرار مالک  های کیفی و استاندارد در مراحل مختلف جذب، 
استخدام، آموزش، اعتبارگذاری و تدریس اعم از مراحل گزینش و مصاحبه داوطلبان معلمی 
و نیز مالک  های ارزشیابی عملکرد حین خدمت معلمان انجام گرفته اما چنین اقداماتی تا 
به حال در طراحی و اشاعه استانداردها موفق نبوده است. در این زمینه، خنیفر )1383( 
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ضمن جمع بندی وضعیت موجود نظام آموزشی کشور در رویکرد نسبت به توسعه و استقرار 
را  عمده  مسئله  پنج  آموزشی،  فعالیت  های  عرصه  در  حرفه  ای  استانداردهای  و  مالک ها 
درباره  ما،  تربیتی کشور  منابع  و  متون علمی  1- در  از:  عبارتند  است که  داده  تشخیص 
به  معلم  استانداردهای  و  طور خاص  به  آموزشی  استانداردهای  عام،  طور  به  استانداردها 
طور اخص، مطالب قابل استنادی وجود ندارد که دست  اندرکاران مدیریت آموزشی بتوانند 
از آن استفاده کنند. 2- در کشور ما برای احراز شرایط و خصوصیات شغل معلمی به  جز 
انتخاب  وجود چند شرط کّلی گزینشی  محور، هیچ نوع استاندارد حرفه  ای مشخصی برای 
معلمان وجود ندارد. 3- متأسفانه به این دلیل که استانداردهایی برای سنجش صالحیت 
معلمان وجود ندارد، برنامه های آموزشی مؤثر و متناسبی برای ارتقای سطح دانش و آگاهی 
آنها براساس استانداردها طراحی و اجرا نمی شود. 4- به دلیل نبوِد استانداردهای حرفه -
استانداردها،  براساس  ارزیابی  های عملکرد حرفه  ای  آزمون  های شغلی و  انجام  ندادن  ای و 
خالهای دانشی، عملکردی و رفتاری معلمان و سطح شایستگی  های آنها نامشخص است. 
به معلمان تحت عنوان گواهینامه  اعطای گواهینامه مجدد  برنامه  بیشتر کشورها،  در   -5
صالحیّت حرفه  ای وجود دارد؛ با این اوصاف، باید معلمان دارای گواهی نامه، هرچند سال 
یک بار گواهی نامه خود را با انجام آزمون  های استاندارد تمدید و تکمیل کنند که این موضوع 
استانداردهای مدون  استاندارد مشخص و عدم مطالعات و استخراج  به علت فقدان  نیز 
بومی، تطبیقی و اقتباسی در کشور ما صورت نگرفته است )خنیفر، 1383: 167-166(.

ناگفته نماند به لحاظ سیاست گذاری و جهت  دهی ناشی از برنامه  های باالدستی و کالن 
در حوزه طراحی و استقرار استانداردهای حرفه  ای و ارتقای جایگاه و صالحیت  های شغلی 
و حرفه  ای معلمان، ظرفیت  های متعددی در »سیاست  های کلی ایجاد تحول در آموزش و 
علمی  جامع  »نقشه  پنجم،  و  چهارم  پنج  ساله  توسعه  برنامه  های  مختلف  مواد  پرورش«، 
کشور«، »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« و... پیش  بینی و توصیه شده  است که در این 
زمینه، هدف مقاله حاضر نیز توجه به یکی از دغدغه  های اصلی نظام آموزشی کشور یعنی 
طراحی الگوی بومی استانداردهای حرفه  ای برای معلمان متوسطه در نظام آموزشی کشور 

است.

اهداف پژوهش

هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر طراحــی، اعتباربخشــی و اشــاعه الگــوی بومــی اســتانداردهای 
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ــار  ــغلی و رفت ــت ش ــس، فعالی ــرد تدری ــه عملک ــی ب ــور جهت  ده ــه منظ ــان ب ــه  ای معلم حرف
حرفــه  ای معلمــان مقطــع متوســطه در نظــام آموزشــی کشــورمان اســت. در ایــن زمینــه، تحقــق 

اهــداف فرعــی زیــر در رســیدن بــه هــدف کلــی و اساســی پژوهــش مدنظــر اســت:

- پاالیش و استخراج مؤلفه  ها و شاخص  های استانداردهای حرفه  ای معلمان با توجه به 
بررسی وضعیت موجود، پایش محیطی، جستجوی منابع و شبکه  های داخلی و خارجی 

و شناسایی تجارب استاندارد های حرفه  ای بین  المللی.

بومی  استانداردهای حرفه  ای  توافق  شده  و  اجماعی  زیرمؤلفه  های  و  مؤلفه  ها  تولید   -
بومی  الگوی  تدوین  به  منظور  تربیت  و  تعلیم  و  متخصصان  خبرگان،  نظر  از  معلمان 

معلمان. حرفه  ای  استانداردهای 

حرفه  ای  استانداردهای  بومی  مدل  بر  مبتنی  تجربی-مفهومی  الگوی  اعتباربخشی   -
متوسطه. معلمان 

روش پژوهش

مطالعــه حاضــر بــا رویکــرد کیفــی و بــا اســتفاده از روش دلفــی انجــام یافتــه اســت. در ایــن 
مطالعــه، ســه مرحلــه متوالــی پشــت ســر گذاشــته شــده اســت کــه عبارتنــد از: مرحلــه پیــش 
از مطالعــه دلفــی کــه در آن بــا تکنیک  هــای پایــش محیطــی و شــبکه  ای، ســندکاوی و بررســی 
ــد مؤلفه   هــا و زیرمؤلفه  هــای اســتانداردهای حرفــه  ای موجــود شناســایی  ــای، کلی کتابخان ه 
و اســتخراج شــدند. ابــزار به  کار رفتــه در ایــن مرحلــه، فیش  هــای پایــش و فیش  هــای تحلیــل 
ــا را انجــام داده  ــم داده  هــای اســتخراجی آنه ــق ســازماندهی و تنظی ســندی اســت کــه محق
اســت. دومیــن مرحلــه، شــامل مرحلــه مطالعــه دلفــی و اجــرای دو رانــد پیوســته دلفــی در 
میــان 32 نفــر از اعضــای نمونــه شــامل »پانــل دلفــی خبــرگان« بــوده اســت کــه بــا اســتفاده 
از ابــزار پرسشــنامه دلفــی حــاوی داده  هــای اســتخراجی مرحلــه قبــل، کــه روایــی صــوری و 
ســاختاری آن را محقــق بــا کمــک اســاتید ارتقــا داده اســت، بــا حفــظ اصــل گمنامــی اعضــا و 
بــه صــورت الکترونیکــی )ازطریــق ایمیــل( بــه آدرس الکترونیکــی اعضــا ارســال و بــه همیــن 
طریــق نیــز جمــع  آوری شــد و داده  هــای حاصــل از نظــرات اعضــای پانــل جمــع آوری و بــا 
شــاخص  های آمــار توصیفــی تجزیــه و تحلیــل شــده و مجــددًا بــه اعضــای نمونــه انعــکاس 
یافتــه اســت. ســومین مرحلــه، شــامل مرحلــه پــس از مطالعــه دلفــی اســت کــه در آن الگــوی 
مفهومــی  تجربــی مبتنــی بــر مــدل بومــی اســتانداردهای حرفــه  ای معلمــان خــارج از فراینــد 
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دلفــی و بــه پیوســت پرسشــنامه حــاوی پنــج ســؤال ســاختارمند دربــاره جامعیــت، شــمولیت، 
روایــی محتوایــی و ســاختاری، تناســب و محدودیــت الگــوی تجربــی بــه اعضــای مشــارکت 
کننــده نمونــه پژوهــش بــه صــورت الکترونیکــی ارســال شــد و پــس از جمــع  آوری و تحلیــل 
ــد  ــه تأیی ــًا ب ــده و نهایت ــل ش ــی تعدی ــاظ روای ــه لح ــو ب ــی الگ ــات جزئ ــا اصالح ــرات، ب نظ

متخصصــان رســیده و اعتباربخشــی شــده اســت.

تجزیه و تحلیل نتایج و یافته  های پژوهش

ــه یافته  هــای حاصــل از مراحــل ســه  گانه پژوهــش، ترکیــب 32 نفــر از اعضــای  قبــل از ارائ
نمونــه پژوهــش کــه بــه شــیوه هدفمنــد از جامعــه آمــاری اســتادان، معلمــان و متخصصــان 
تعلیــم و تربیــت اســتان انتخــاب شــده و پانــل خبــرگان و متخصصــان در ایــن مطالعــه دلفــی 
ــه نســبت مراجــع انتخــاب، فراوانــی و درصــد در جــدول زیــر نشــان  ــد ب را تشــکیل می  دهن

داده شــده اســت.
جدول 1: توزیع نمونه  ی هدفمند دلفی)اعضای پانل دلفی( بر حسب نوع سازمان و مدرک تحصیلی

پس از این مرحله، یافته  های حاصل از تحلیل داده  های مرحله پیش از مطالعه دلفی که 
اغلب با روش  های پایش محیطی و شبکه  ای، سندکاوی و بررسی کتابخانه  ای انجام گرفته 

است، در نمودار میله  ای زیر نشان داده شده است.

درصد فراوانیفراوانینوع مدرکسازماناعضای پانل دلفی

50/15دکتریدانشگاه تبریزعضو هیئت علمی دانشگاه

30/09دکتریدانشگاه تربیت معلم آذربایجان

40/13دکتریدانشگاه آزاد اسالمی

60/19کارشناسی ارشدمراکز تربیت معلم تبریزمدرس تربیت معلم

30/09کارشناسی ارشدگروه تحقیق و پژوهشفرهنگیان پژوهشگر

پژوهشکده تعلیم و تربیت

کارشناسی گروه های آموزشی اداره کل آ.پسرگروه های درسی متوسطه

کارشناسی ارشد

2

4

0/06

0/13

کارشناس آموزشی و پژوهشی

نواحی و مناطق استان

50/16کارشناسی ارشد

321جمع
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نمودار 1: توزیع فراوانی زیرمؤلفه  ها نسبت به حیطه  های استانداردی )حیطه  های اصلی(

قالب  در  قبل  مرحله  از  استخراجی  118 کلیدمؤلفه  تعداد  می دهد  نشان  باال  نمودار 
به هر  مربوط  فراوانی کلیدمؤلفه  های  تعداد  یافته که  استانداردی سازمان  اصلی  12 حیطه 
کدام از حیطه  های 12گانه به نسبت محور عمودی نمودار متمایز شده است؛ به  طوری که 
حیطه مدیریت و اداره کالس درس با 10 کلیدمؤلفه، حیطه محیط و جّو یادگیری کالس 
درس با 8 کلیدمؤلفه، حیطه رهبری کالس درس با 29 کلیدمؤلفه، حیطه دانش شناسایی 
و  آموزشی  برنامه  ریزی  مهارت  های  و  دانش  حیطه  7 کلیدمؤلفه،  با  نیازسنجی کالسی  و 
تدریس با 7 کلیدمؤلفه، حیطه دانش و مهارت  های تدریس و تنظیم فرصت  های یادگیری 
با 17 کلیدمؤلفه، حیطه نظارت، ارزشیابی و بازخورد کالسی با 6 کلیدمؤلفه، حیطه دانش 
محتوایی  مهارت  های  و  دانش  حیطه  6 کلیدمؤلفه،  با  فناوری  از  استفاده  مهارت  های  و 
با 11 کلیدمؤلفه،  معلم  و حرفه  ای  اخالقی  قانونی،  مسئولیت  های  4 کلیدمؤلفه، حیطه  با 
حیطه رشد و توسعه حرفه  ای معلم با 5 کلیدمؤلفه، حیطه دیدگاه  های تربیتی با 8 زیرمؤلفه 

یافته  اند. ارتباط  مستخرج 

دومین مرحله از پژوهش، مرحله مطالعه دلفی و اجرای ابزار دلفی در دو راند پیوسته در 
میان اعضای پانل است )ابزار دلفی در این مرحله پرسشنامه دلفی است که دربرگیرنده 118 
کلیدمؤلفه مرتبط با 12حیطه اصلی استاندارد در مرحله قبل است(؛ از آنجایی که یکی از 
فنون تحلیل پاسخ  های دلفی، دستیابی به مالک داوری نسبت به برآیند نظرات اعضاست، 
درباره  پاسخ  ها  فراوانی  به  ویژه درصد  و  آماری  پارامترهای  لحاظ  کردن  با  بنابراین محقق 
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9. دانش و مهارت های محتوایی و تخصصی معلم
10. مسئولیت های قانونی، اخالقی و حرفه ای معلم
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12. نگرش فردی و دیدگاه های تربیتی معلم
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هر زیرمؤلفه و نیز با مطالعه سوابق موضوع، مالک و دامنه تصمیم  گیری در باره نوع پاسخ 
زیر  به  صورت جدول  را  اجماع  نداشتن مؤلفه  های دلفی  یا  اجماع  به  پانل نسبت  اعضای 

تعیین کرده است.     

جدول2: مالک داوری و دامنه اجماع در تحلیل پاسخ  های پانل دلفی  

اکنون با توجه به مالک داوری تعریف  شده در باال، یافته  های حاصل از تجزیه و تحلیل 
آماری پاسخ  های راند1 دلفی برای هر کدام از مؤلفه  های اصلی 12گانه در قالب جدول پایین 
نشان داده می شود؛ البته در طول اجرای راند 1 دلفی از میان 32 پرسشنامه ارسالی به اعضای 
پانل، تعداد 20 پرسشنامه برگشت داده شد؛ بنابراین مالک تحلیل داده  ها پاسخ  های 20 نفر 
از اعضای پانل است؛ بنابراین اعضایی که در اجرای راند 1 دلفی مشارکت نداشته  اند؛ از 

راند 2 دلفی هم کنار گذاشته می  شوند.

داده  های آماری حاصل از راند 1 دلفی با مالک داوری و دامنه اجماع تعریف  شده )جدول 
2( برای فرایند دلفی مطابقت داده و ارزیابی شده است و در پایان راند 1 دلفی، تعداد و 
ترکیب مؤلفه  های اصلی و زیرمؤلفه  های راه  یافته به راند 2 دلفی استخراج و نتایج به اطالع 

اعضای پانل رسانده و به تفکیک در جدول پایین نشان داده شده است.

80 تا 100 درصد60 تا 79 درصد40 تا 59 درصد0 تا 39 درصد

اجماع غیر عدم اجماعاجماع ردنوع اجماع

یکدست

اجماع نسبی 

یکدست

حذف زیر مولفه نتیجه تحلیل

از فرآیند دلفی

خروج زیر مولفه 

از فرآیند دلفی

-اصالح، ویرایش 

و ادغام

- انتقال به بعدی

تثبیت گزینش زیر 

مولفه

دامنه درصد فراوانی                                 

پاسخ اعضاء
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جدول3 : نتایج ارزیابی در پایان راند 1دلفی

فرمت ورودی راند2 ) نوع زیر مؤلفه های اجماع راند 1 مؤلفه های اجماع راند 1 

بعدی ( 

دامنه ی اجماع 

راند 1 

تعداد زیر مؤلفه 

های اجماع 

راند 1 

غیر یکدستبدون ویرایش – مستقل 1و3و4و16- مدیریت و اداره ی کالس درس
5

غیر یکدستویرایش و ادغام )9و10(

غیر یکدستبدون ویرایش – مستقل3و6و27-محیط و جو یادگیری کالس درس
4

غیر یکدستویرایش و ادغام)1و2(

3-رهبری کالس درس ) رفتار، 

روابط (

غیر یکدستبدون ویرایش – مستقل5

6 )1و2( )9و10( 
)16و17( )19و20و21( 

)22و23و24و26و27و28 (

غیر یکدستویرایش و ادغام

4-دانش و مهارت های برنامه ریزی 

آموزش و طراحی تدریس

غیر یکدستبدون ویرایش – مستقل3و4و7
4

غیر یکدستویرایش و ادغام)5و6 (

5-دانش و مهارت های تدریس و 

تنظیم فعالیت های یادگیری

غیر یکدستبدون ویرایش – مستقل9و14
5

غیر یکدستویرایش و ادغام)1و2 ( ) 3و4و5 ()10و11 (

6-نظارت ارزشیابی و بازخورد در 

کالس درس

اجماع تثبیتبدون ویرایش – مستقل1و3و5
3

7-دانش و مهارت های استفاده از 

فناوری در کالس درس

غیر یکدستبدون ویرایش – مستقل3و5
3

غیر یکدستویرایش و ادغام)1و2 ( 

8- مسئولیت های قانونی، اخالقی و 

حرفه ای معلم

غیر یکدستبدون ویرایش – مستقل9
4

غیر یکدستویرایش و ادغام)1و2 ( ) 3و4 ( )7و8 ( 

9- رشد و توسعه ی حرفه ای معلم
بدون ویرایش – مستقل1و2و3و4

اجماع تثبیت

غیر یکدست
4

10- نگرش و دیدگاه های فلسفی 

تربیتی معلم

1و2و3و5و6و7و8
بدون ویرایش – مستقل

اجماع تثبیت

غیر یکدست
7

45جمع زیر مرلفه ه ورودی به راند 2
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بــرای شــروع پیوســته رانــد 2 دلفــی در پژوهــش حاضــر، ابــزار  دلفــی در قالــب پرسشــنامه 
حــاوی نتایــج جــدول فــوق )مؤلفه  هــا و زیرمولفه  هــای خروجــی( و بــا دامنــه پاســخ -
دهــی پنــج گزینــه  ایِ خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، کــم و خیلــی کــم بــه همــراه تحلیــل آمــاری 
پاســخ  های رانــد قبلــی، بــه 20 نفــر از اعضــای پانــل دلفــی، افــراد مشــارکت  کننده در 
رانــد اوّل، به  صــورت الکترونیکــی ارســال و پــس از جمــع  آوری، تجزیه  و تحلیــل پاســخ  های 
ــل  ــس از تحلی ــه پ ــت؛ به  طوری ک ــه یاف ــی ادام ــا 18 پرسشــنامه بازگردانده  شــدن نهای اعضــا ب
ــرای  ــی )جــدول 2( ب ــاع دلف ــه اجم ــالک داوری و دامن ــق م ــا مطاب ــا، یافته  ه ــاری داده  ه آم
رانــد 2 دلفــی ارزیابــی شــد کــه نتایــج به  دســت  آمده از پایــان رانــد 2، برحســب مؤلفه  هــای 

ــن نشــان داده شــده اســت. ــه  ای پاســخ  دهی در جــدول پایی ــف پنج  گزین ــی و طی اصل
جدول4 : نتایج نهایی مستخرج پایان دور 2 دلفی

مؤلفه های اجماع در راند 2 دلفی
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اجماع نسبی یکدست 615%90%158116/20-مدیریت و اداره ی کالس درس

اجماع نسبی یکدست 612%93/05%246716/75- محیط و جو یادگیری کالس درس

اجماع نسبی یکدست 615%90%358116/20-رهبری کالس درس ) رفتار، روابط(

4- دانش و مهارت های برنامه ریزی 
آموزش و طراحی تدریس

اجماع نسبی یکدست 46315/75%87/50%391

5- دانش و مهارت های تدریس و تنظیم 
فعالیت های یادگیری

اجماع نسبی یکدست 58016%88/89%577

6- نظارت و ارزشیابی و بازخورد در 
کالس درس

اجماع نسبی یکدست 34816%88/89%333

7- دانش و مهارت های استفاده از 

فناوری در کالس درس

اجماع نسبی یکدست 35016/67%92/61%509

8- مسئولیت های قانونی، اخالقی و 
حرفه ای معلم

اجماع نسبی یکدست 46616/50%91/66%527

اجماع نسبی یکدست 527%91/66%946616/50- رشد و توسعه حرفه ای معلم

10- نگرش ها و دیدگاه های فلسفی  
تربیتی معلم

اجماع نسبی یکدست 712017/14%95/24%519

18=N
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ــاال  ــن و درصــد پاســخ  های محاسبه  شــده در جــدول ب ــاره میانگی ــر آم ــه مقادی ــور ک همان  ط
نشــان می دهــد اکثــر پاســخ  های اعضــای پانــل دلفــی، مربــوط بــه دامنــه پاســخ  دهی »خیلــی 
زیــاد« و نیــز درصــد پاســخ بیشــتر از 80 درصــد بــرای حیطه  هــای اصلــی ده گانــه راه  یافتــه بــه 
رانــد 2، مطابــق مــالک داوری و دامنــه اجمــاع، نشــان از »اجمــاع نســبی یک دســت« بــرای 
حیطه  هــای ده  گانــه باالســت؛ بنابرایــن 10 حیطــه اصلــی اســتاندارد و 44 زیرمؤلفــه )ســنجه 
عملکــردی( حاصــل 2 رانــد پیوســته دلفــی در پژوهــش حاضــر، بدنــه اصلــی الگــوی بومــی 

اســتانداردهای حرفــه  ای معلمــان )نمــودار صفحــه بعــد( را تشــکیل می  دهنــد.
نمودار2: شمای مفهومی الگوی بومی استانداردهای حرفه  ای معلمان متوسطه

استاندارد1

استاندارد2

استاندارد3

استاندارد4

استاندارد5

استاندارد10

استاندارد9

استاندارد8

استاندارد7

استاندارد6

معلم

کالس درس

برنامه درسی

الگوی بومی استاندارهای دانش آموزان
حرفه ای معلمان متوسطه
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ــی  ــًا در ط ــه نهایت ــی اســت ک ــه دلف ــس از مطالع ــه پ ــه، شــامل مرحل ــه ســوم از مطالع مرحل
فراینــد خــارج از دلفــی پرســش نامه  ای حــاوی پنــج ســؤال بــاز و ســاختاریافته در حوزه هــای 
ــو و  ــب الگ ــو، تناس ــاختاری الگ ــی و س ــی محتوای ــو، روای ــمولیت الگ ــو، ش ــت الگ جامعی
محدودیت  هــای الگــو طراحــی و بــه منظــور اعتباربخشــی الگــوی تجربــِی احصاشــده و بومــِی 
ــرگان و متخصصــان  ــه خب ــه  ای معلمــان متوســطه )حاصــل پژوهــش( ب اســتانداردهای حرف
ــع  آوری و  ــس از جم ــده و پ ــال ش ــش ارس ــه پژوه ــارکت  کننده در نمون ــت مش ــم و تربی تعلی
تجزیــه و تحلیــل پاســخ  ها، نتایــج اعتباربخشــی مــدل مطابــق جــدول زیــر اســتخراج شــده 

اســت. 

جدول 5: نتایج اعتباربخشی الگوی بومی استانداردهای حرفه  ای معلمان متوسطه

ضریب تأییدحیطه های اعتبار بخشیمحورهای اعتبار بخشی

رفتار حرفه ای / عملکرد حرفه ای / تدریس حرفه ای جامعیت الگو
مدیریت حرفه ای / دانش حرفه ای / مهارت های حرفه ای

./100

معلمان، مربیان و دبیرا ن شمولیت الگو
مقاطع مختلف )سه گانه( تحصیلی
رشته های مختلف نظری و مهارتی

دروس مختلف عمومی و تخصصی 

./944

همسانی درونی زیر مؤلفه ها با استاندارد ها روایی محتوایی و ساختاری
تناسب میانی استاندارد با یکدیگر

عدم همپوشانی و عدم تکرار سنجه ها در استانداردها 

./100

سازگاری با مؤلفه های فرهنگی ملی و دینی تناسب و سازگاری الگو
سازگاری با فلسفه تربیتی نظام آموزشی

سازگاری با جهت گیری های سیاست ها، اسناد و برنامه های باالدستی
سازگاری با جو و فرهنگ سازمانی در محیط های یاددهی و یادگیری
تناسب با دانش و مهارت های اجرایی مدیران و کارشناسان ستادی

تناسب با دانش، مهارت ها و رفتار پداگوژیک معلمان در محیط های یاددهی و 
یادگیری

./888

حرفه ای سازی راه اندازهای اجرایی الگو
تمرکززادیی

عملیاتی سازی
دانش و مهارت های آکادمیک

اعتبارگذاری و سنجش صالحیت های حرفه ای
تعمیم و ضمانت اجرایی

./100
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همان  گونــه  کــه در جــدول بــاال مشــاهده می شــود، الگــوی تجربــی پژوهــش بــا 10 اســتاندارد 
ــا توجــه بــه محورهــای پنجگانــه طراحی  شــده بــرای اعتباربخشــی  و 44 زیرمولفــه مرتبــط ب
الگــو، از نظــر خبــرگان تعلیــم و تربیــت، کارشناســان و متخصصیــن دانشــگاهی مشــارکت-

 کننــده در پژوهــش بــا ضرایــب تأییــد بیشــتری بــه تأییــد رســیده و اعتبــار یافتــه اســت.

بحث و نتیجه  گیری

ــا هــدف طراحــی و اعتباربخشــی الگــوی بومــی اســتانداردهای حرفــه  ای  پژوهــش حاضــر ب
معلمــان متوســطه بــا رویکــرد کیفــی و بــه روش مطالعــه دلفــی در ســه مرحلــه فراینــدی )قبــل 
از دلفــی، اجــرای دلفــی و پــس از دلفــی( در اســتان آذربایجــان شــرقی انجــام شــده اســت. 
ــده  ــه دســت آم ــی ب ــز یافته   های ــه نی ــرای هــر مرحل ــه پژوهــش و ب ــه، ســه مرحل ــن زمین در ای
اســت. بــه ایــن دلیــل کــه یکــی از اصــول راهنمــای طراحــی و تدویــن اســتانداردها به ویــژه 
ــد  ــه تولی ــدام ب ــی و اق ــی و بین  الملل ــش اســتانداردهای جهان ــت، پای ــم و تربی در حــوزه تعلی
ــه اول و پــس از پایــش  ــن در مرحل ــا رعایــت پارامترهــای بومــی اســت؛ بنابرای اســتاندارد ب
ــز اکتشــاف و  ــه  ای و نی ــع کتابخان ــه مناب ــبکه  ای و بررســی و مطالع ــی، جســتجوی ش محیط
اســتخراج بــه روش تحلیــل ســندی، تعــداد 130 مــورد از منابــع متعــدد در قالب  هــای 
اینترنتــی، پایگاه  هــای  کتــب، مجــالت، پایان  نامه  هــا، طرح  هــای پژوهشــی، شــبکه  های 
جســتجو و وبالگ هــای داخلــی و خارجــی در ایــن زمینــه، ســیاهه  های ارزیابــی کالس 
ــنجش گونه  ــای س ــت  ها و ابزاره ــز چک  لیس ــس و نی ــی تدری ــم و ارزیاب ــی معل درس، ارزیاب
داخلــی و خارجــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش را بررســی و تحلیــل کــرده اســت و بــا 
اســتفاده از ابــزار فیش هــای پایــش و برگه  هــای تحلیــل ســندی، جمعــًا بــه تعــداد 806 
کلیدمؤلفــه مرتبــط کــه شــامل مؤلفه  هــای اصلــی، زیرمؤلفه  هــا، شــاخص  ها و نشــانگرهای 
عملکــردی، ســنجه  های ارزیابــی و... بودنــد اســتخراج و ثبــت شــده  اند. از آنجایــی کــه 
حجــم عظیمــی از کلیدمؤلفه هــای اســتخراجی از منابــع متعــدد هم پوشــانی داشــته  اند و 
گاهــی مغایــر یــا در تناقــض بــا مختصــات فرهنــگ بومــی و زیرســاخت  های فکــری و 
فلســفی نظــام تربیتــی کشــور بــوده اســت، بنابرایــن پــس از پایــش محیطــی، طــی یــک فراینــد 
»پاالیــش و ویرایــش کلیدمؤلفه هــا« کــه شــامل اقداماتــی هم چــون دســته  بندی و طبقه  بنــدی، 
اصالحــات نگارشــی، حــذف تکــرار، حــذف هم پوشــانی ها و جــرح و تعدیــل  کلیدمؤلفه هــا 
متناســب بــا مختصــات و مقتضیــات فرهنــگ بومــی فلســفه تربیتــی نظــام آموزشــی و اســناد 
و برنامه  هــای باالدســتی می  شــد، پــس از چندیــن دور پاالیــش و اصــالح، تعــداد 118 
ــه  ــب 12حیط ــم را در قال ــه  ای معل ــتانداردهای حرف ــا اس ــط ب ــتخراجیِ مرتب ــه اس کلیدمؤلف
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ــرده اســت.  ــه ک ــدی و ارائ ــی اســتانداردی طبقه  بن اصل

پژوهش  هایی از این دست روشن ساخته  اند که با توجه به رویکرد کیفی پژوهش حاضر و 
بدیع  بودن موضوع و ماهیت ابتکاری بومی  نگری در استانداردسازی، این مرحله از پژوهش 
با دیدگاه  اقتباسی توسعه  نگر و حساسیت بومی  سازی همراه بوده است و بنابراین مقایسه با 
نتایج تحقیقات مشابه در این زمینه را دشوار می  سازد؛ اما اصول و روند بررسی موضوع با 
اصول استانداردسازی و رویکرد پژوهش  های جهانی در زمینه تدوین استانداردهای حرفه  ای 
هماهنگی داشته است. اگرچه دو حیطه اصلی 10 و 12 در نتایج مرحله اول، بیشتر برای 
آموزشی  نظام  مؤلفه  های  و  فرهنگی  مختصات  با  متناسب  حرفه  ای  استانداردهای  تعمیم 
افراد  اغلب  مدنظر  استانداردی،  اصلی  حیطه  های  سایر  اما  یافته  اند؛  تدوین  در کشورمان 
معلم  حرفه  ای  عملکرد  و  اثربخشی  شاخص  های  اشاعه  در  استانداردسازی  مؤسسات  و 
بوده است. گفتنی است در این زمینه می  توان به پیش  نویس طراحی و تدوین استانداردهای 
 )2009( MCEETYA در استرالیا و )1997( CSTP حرفه  ای در پروژه  های موسوم به
در ایاالت متحده آمریکا اشاره کرد که در اکثر حیطه  های پیشنهادی پژوهش، استانداردهایی 
را با مجموعه ای از شاخص  های عملکردی ازجمله  در حیطه  های مدیریت کالسی، دانش 

تدریس و استفاده از فناوری و... تدوین کرده  اند.  

و  پیوسته  راند  دو  در  دلفی  فرایند  داده  های  تحلیل  به  توجه  با  پژوهش  دوم  مرحله  در 
از مرحله  زیرمولفه مستخرج  مربوط، 12 حیطه و 118  آنها در جداول  یافته  های  نمایش 
و  نظرات  بازخورد  و  پیوسته  راند  دو  از  عبور  از  پس  پژوهش(  نخستین  )مرحله  پایش 
پاسخ های اعضا، نهایتًا به 10 حیطه اصلی تحت عنوان استانداردهای ده گانه و44 زیرمؤلفه 
اجماعی با عنوان شاخص  های عملکردی استانداردها تقلیل یافته و با تأیید اجماعی پانل 
خبرگان و متخصصان موضوع در پژوهش به عنوان زیربنای طراحی مدل بومی استانداردهای 
حرفه ای معلمان تثبیت شدند. در اغلب مطالعات جهانی در حوزه استانداردسازی آموزشی، 
متداول ترین روش برای طراحی و اعتباربخشی الگوهای استانداردهای حرفه  ای، روش های 
مبتنی بر رویکرد پژوهش کیفی و نیز آمیخته کمّی -کیفی و ابزارهایی مانند مصاحبه، مشاهده 
و دلفی استفاده می شود. دانیلسون )1996( در پژوهشی گروهی با رویکرد پایش محیطی 
و اقتباسی بر مؤلفه  هایی هم چون طراحی، برنامه  ریزی و آمادگی محیط کالس درس و جّو 
یادگیری، تدریس و آموزش در کالس  درس و نیز وظایف و مسئولیت  های حرفه  ای تأکید 
داشته است که بخشی از استانداردهای پژوهش حاضر را پوشش می دهد. هم چنین مارتین و 
همکاران )2008( نیز در یک پروژه گروهی برای تدوین و اشاعه استانداردهای ایالتی برای 
تدریس و آموزش با تکنیک دلفی بر مؤلفه  های اصلی همچون طّراحی محیط  های یادگیری، 
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نظارت و ارزیابی کالسی و توسعه حرفه  ای اشاره داشته  اند که با تعدادی از استانداردهای 
ده  گانه حرفه  ای در پژوهش حاضر هم خوانی دارد. 

فرایند پژوهش حاضر  استانداردهای ده گانه طراحی  شده در  پایانی پژوهش،  در مرحله 
تعیین  شده:  محور  پنج  در  متوسطه  معلمان  حرفه  ای  استانداردهای  بومی  مدل  قالب  در 
جامعیت، شمولیت، روایی محتوایی و ساختاری، تناسب و سازگاری و راه  اندازهای اجرایی 
و  خبرگان  تأیید  به  درصد   80 از  بیشتر  هم رأیی  ضریب  با  اعتباربخشی  زیرمحورهای  و 
متخصصان تعلیم و تربیت مشارکت  کننده در نمونه پژوهش حاضر رسیده است و به صورت 
معلمان  حرفه  ای  استانداردهای  بومی  مدل  مفهومی  )شمای  می  یابد  اشاعه  و  تدوین  زیر 

متوسطه در نمودار 2 ترسیم شده است(.

استاندارد 1: مدیریت و اداره کالس درس

1. طراحی و تدوین مجموعه  ای از دستورالعمل  های ساده، صریح و انعطاف  پذیر کالسی درباره باید و 

نبایدهای رفتاری، انضباطی، اداری، تدریس، ارزشیاب و انتظارات عملکردی با مشارکت دانش آموزان و 

ابالغ )کتبی یا شفاهی( آن به شاگردان در ابتدای سال تحصیلی.

2. سازماندهی، گروه  بندی، مسئولیت  دهی و تفویض اختیارات فردی و گروهی به دانش آموزان با هدف 

ارتقای روحیه همکاری در کالس و تسهیل مشارکت و همیاری درون گروهی، بین گروهی و کالسی.

3. تخصیص منابع، مواد، وسایل، محتوا، زمان و فضا با هدف  استفاده کارآمد و مؤثر از منابع گوناگون 

برای تسهیل مشارکت دانش آموزان در انجام وظایف خود و درگیری فعال آنان در کالس درس.

4. ثبت منظم و دقیق حضور و غیاب، نمرات و همچنین فعالیت  های کالسی دانش آموزان به منظور حفظ 

سوابق، دسترسی سریع موقع مراجعه و بررسی در مواقع نیاز.

5. استفاده از سبک  های مدیریتی پرورش دهنده خودانضباطی و مسئولیت  پذیری در دانش آموزان و تا حد 

امکان، ارجاع  ندادن مشکالت کالسی به خارج از کالس.

استاندارد 2: محیط یادگیری و جو کالس درس

1. ایجاد و حفظ محیط یادگیری سالم، ایمن، نشاط  انگیز، حمایتی، تسهیل  کننده، توأم با اعتماد و احترام 

متقابل و نیز برانگیزاننده مشارکت، همکاری و مسئولیت  پذیری، خالقیت و درگیری فعال در یادگیری.

2. ایجاد فضای کالسی مثبت، آرام، بدون تنش و تهدید، و سرشار از رقابت سالم ازطریق توجه همزمان 

به نیازهای عاطفی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان و برقراری روابط عاطفی توأم با رفتار صمیمانه، 

دوستانه، محترمانه، مودبانه و گشاده  رویی با دانش آموزان.
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3. گروه  بندی دانش آموزان در کالس درس و توجه به آرایش نشستن و چیدمان گروهی با رعایت اصول 

تعامل، همکاری و مشارکت درون کالسی.

4. حفظ محیط یادگیری فعال و پرجنب وجوش با خلق راهبردهای خودمدیریتی و ارائه تکالیف تفکربرانگیز، 

خالق، جذاب و دارای قدرت نگهداری )سرگرم  سازی( دانش  آموز در کالس.

استاندارد 3: رهبری کالس درس )رفتار، روابط و انگیزش(

1. داشتن رفتارها و حرکات حمایت  آمیز، بدون تبعیض، عادالنه و منصفانه در کالس و همچنین الگوی 

تمام عیاری از صداقت، درستکاری، راستگویی و امانتداری برای دانش آموزان بودن.

2. انتقال عالقه و شوق خود به موضوع درسی به دانش آموزان به منظور ایجاد کشش قلبی نسبت به پیام 

آموزشی و تربیتی درس و اجتناب از انتقال احساسات منفی و بی  رغبتی  ها درباره موضوع درسی، برنامه 

آموزشی و... به آنها در کالس.

بی  احترامی،  جرم،  اثبات  از  پرهیز  و  درس  در کالس  دانش آموزان  بدرفتارهای  و کنترل  تشخیص   .3

آنها. تمسخر  و  برچسب  زنی 

4. آگاهی و درک اصول روان شناختی تشویق و تنبیه به منظور داشتن نظام جامع تشویق و تنبیه در کالس 

یا  به موقع، تشویق  تنبیه  یا  به جای شخصیت وی، تشویق  فرد  رفتار  تنبیه  یا  مثال تشویق  برای  درس 

تنبیه عادالنه و متوازن، تناسب نیرومندی تشویق و نوع مادی یا غیرمادی  بودن آن با نوع رفتار مدنظر و 

تفاوت های افراد، برجسته  کردن دانش آموزان تالشگر و تشویق آنها به کار با دانش آموزان ضعیف، اولویت 

تحسین و تشویق نسبت به سرزنش و تنبیه و...

5. به کار بردن مهارت  های ارتباط کالمی و غیرکالمی، تقسیم نگاه و ارتباط چشمی عادالنه، داشتن بیان 

صریح و لحن دلنشین، توجه به آراستگی ظاهری و پوشش بهنجار، ژست توأم با ابهت و اعتماد به نفس، 

وقت  شناسی، حضور به موقع و احوال  پرسی و... .

استاندارد 4: دانش و مهارت  های برنامه  ریزی و طراحی تدریس

توانایی  و  دانش آموزان  علمی  انتظارات  بر  معلم  آموزشی  برنامه  های  و  تدریس  برنامه  ریزی  تمرکز   .1

آنها. شناختی 

2. توجه به سطوح مختلف حیطه  های چندگانه )شناختی، فراشناختی، عاطفی و نگرشی، روانی-حرکتی 

و رفتاری( در طراحی آموزش، تدریس و ارزشیابی کالس درس.

3. شناسایی و درک چگونگی سازمان دادن و مرتب کردن محتوا و مفاهیم و تمرکز برنامه  ریزی برای به چالش 
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کشیدن و فعال نگهداشتن دانش آموزان با هدف ایجاد یادگیری معنادار در آنان.

4. برنامه  ریزی به وقع فعالیت های آموزش و تدریس در قالب سناریو یا برنامه تدریس به هر شکل ممکن 

برای کالس درس و هماهنگ ساختن فرایند تدریس محتوا بر اساس آن.

استاندارد 5: دانش و مهارت  های تدریس و ارائه فرصت  های یادگیری

1. ایجاد آمادگی شناختی، روحی و روانی در دانش آموزان قبل از برنامه تدریس و ارائه پیش  سازمان  دهنده 

برای مرتبط  ساختن محتوای درس با دانش اولیه، عالیق و انتظارات آموزشی آنها.

2. استفاده بهینه و اثربخش از زمان، مواد، منابع، فناوری  ها و راهبردهای گوناگون به منظور تفهیم و 

از مواد و موضوعات درسی. توسعه مهارت  های شناختی باالتر )حل  توسعه درک و فهم دانش آموزان 

انتقادی و خالق و سایر فعالیت  های سطح باالتر برای حل مشکالت(. مسئله، تفکر 

3. حفظ سرعت، پیوستگی و نشاط در فرایند تدریس و همزمان رعایت چارچوب زمان  بندی کالس و 

بودجه  بندی تعیین  شده برای کتاب درسی.

4. طرح نکات کلیدی کاربردی، تربیتی و اخالقی مرتبط با موضوع درس به دانش آموزان در خالل فرایند 

تدریس.

نیازها،  با  متناسب  و گروهی  مشارکتی  انفرادی،  یادگیری  فعالیت  های  و  تکالیف  تمرینات،  ارائه   .5

پایان. در  آنها  منظم  و  دقیق  و کنترل  بررسی  و  دانش آموزان  یادگیری  سبک  های  و  تفاوت ها 

استاندارد 6: نظارت، ارزشیابی و بازخورد در کالس درس

با محتوای درس، اهداف آموزشی، سطوح  ارزیابی چندگانه و معتبر متناسب  ابزارهای  1. به کارگیری 

یادگیری دانش آموزان در مراحل گوناگون پیش از تدریس، حین تدریس و پس از آن.

2. اعمال نظارت و ارزیابی منظم و از نزدیک نسبت به انجام فعالیت  های درسی فرایند تدریس در کالس 

درس و بررسی دامنه و میزان شناخت و یادگیری دانش آموزان و ارائه بازخورد اصالحی و تقویتی به موقع 

و اثربخش به آنها با هدف ارتقای یادگیری در آینده.

بسته  پاسخ،  بازپاسخ-  نوع  تعداد،  نظر  )از  مناسب  پایانی  و  مرحله  ای  آزمون  های  تنظیم  و  طراحی   .3

تناسب، دشواری و بارم  بندی( و تصحیح، نمره  گذاری و تحلیل نتایج آزمون  ها متناسب با اهداف برنامه 

دانش آموزان. یادگیری  تفاوت  های فردی و سبک  های  درسی، 

استاندارد 7: دانش و مهارت  های استفاده از فناوری در کالس درس

1. تسلط بر دانش و مهارت استفاده از فناوری  های رایانه و اینترنت )پایگاه  های اطالعاتی، نرم  افزارهای 
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ارائه و تدریس، نرم  افزارهای کمک آموزشی، وبالگ، ایمیل و...( و سایر رسانه  های آموزشی و فناوری های 

چندرسانه  ای و به کارگیری آنها در فعالیت  های شغلی و فرایندهای آموزشی کالس درس با هدف تلفیق 

فناوری در آموزش.

 )ICT( 2. توانایی خلق فرصت  های یادگیری که دانش آموزان فعاالنه فناوری  های اطالعات و ارتباطات

را فردی یا به صورت گروهی تجربه کرده و در یادگیری و توسعه دانش به کار گیرند.

فناوری  های  از  قانونی  و  اخالقی  ایمن،  صحیح،  استفاده  در  دانش آموزان  هدایت  و  آگاهی  بخشی   .3

نوین. ارتباطی  رسانه  های  و  آموزشی 

استاندارد 8: مسئولیت  های قانونی، اخالقی و حرفه  ای معلم

1. تعهد درونی معلم به ارزش  های ملی، دینی، شعائر و هنجارهای اجتماعی و نیز احترام به زمینه  های 

فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی ملی و محلی دانش آموزان.

و  آموزشی  نظام  بنیادین  تحوالت  برنامه  های  عملی  ساختن  در  معلم  فعال  مشارکت  و  همکاری   .2

برنامه هایی که ارتقای کیفیت نظام آموزشی، یادگیری دانش آموزان، رضایت و رفاه حال اعضای جامعه  و 

مدرسه را به دنبال دارد.

3. ارائه بازخورد درباره وضعیت فیزیکی، ایمنی، انضباطی و پیشرفت تحصیلی کالس خود به مسئوالن 

مدرسه و همکاری با آنها در بهبود اوضاع مدرسه.

همچنین  و  دانش آموزان  و  اولیا  معلم،  آموزشی،  نظام  متقابل  حقوق  به  توجه  و  مسئولیت  پذیری   .4

درس. داخل کالس  به  خود  زندگی  و  شغلی  خانوادگی،  فردی،  مشکالت  تأثیر  انتقال ندادن 

استاندارد 9: دانش و مهارت  های رشد و توسعه حرفه  ای معلم

1. بررسی نقاط قوّت و ضعف خود، برنامه  ریزی اولویت  های رشد حرفه  ای برای افزایش ظرفیت یادگیری، 

بهبود عملکرد حرفه  ای خود.

2. شرکت در کالس  ها و کارگاه  های آموزشی ضمن خدمت و برنامه  های آموزشی معلم پژوهنده، عضویت 

در کتابخانه  ها، مشارکت و همکاری در جامعه حرفه  ای معلمان، گروه  های آموزشی، با هدف رشد و توسعه 

حرفه  ای.

3. دسترسی و مطالعه کتب، نشریات، مقاالت و یافته  های تحقیقاتی منتشرشده در مجالت مرتبط با 

از جدیدترین محتوا و  آگاهی  اینترنتی،  پایگاه  های  از محتوای  استفاده  رشته تحصیلی و تدریس خود، 

به حرفه. مربوط  موضوعات 
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4. انجام فعالیت  های علمی، پژوهشی، مطالعاتی، شرکت در کنفرانس  ها و تقویت پایه  های تخصصی-

کادمیک به  منظور ارائه یافته  ها و ایده های بدیع و سازنده. آ

استاندارد 10: نگرش ها و دیدگاه  های فلسفی-تربیتی معلم

1. باور درونی به ارزش آموزش و یادگیری مداوم و مادام العمر در زندگی و هم چنین ارزش یادگیری برای 

بهتر زندگی  کردن و همزیستی مسالمت  آمیز افراد جامعه با هم دیگر.

2. باور درونی به تقدم آموزش همگانی بر آموزش انحصاری و نخبه  گرایانه و باور به برتری مشارکت و 

همکاری گروهی به رقابت  جویی فردگرایانه افراطی و اعتقاد بر اینکه »همه می  توانند یاد بگیرند«.

3. باور درونی به مشورت  جویی در کارها و انتقادپذیری، سعه صدر و فروتنی در مواجهه با دیدگاه  ها و 

عقاید گوناگون و برخورد معقول، علمی و دور از تعصب با مسائل و مشکالت.

4. داشتن دیدگاهی چندفرهنگی جهانی و احترام به اقوام، فرهنگ  ها، ملل و اعتقاد به جهانی اندیشیدن 

در ارائه دیدگاه  های خود و محلی عمل کردن به مقتضای ابعاد بومی کشور خود.

5. داشتن دیدگاه ترجیح نفع عام بر نفع خاص و توجه توأم و همزمان به منافع و مصالح فردی، گروهی، 

جمعی و ملی در اجتماع.

6. داشتن روحیه عدالت  جویی، کمال  جویی و نوجویی در زندگی و احترام به فضیلت، کرامت و جایگاه 

واالی انسان در جامعه.

7. داشتن دیدگاهی خوش  بینانه و رنگی )نه سیاه و سفید( در قبال کار فرهنگی و مؤثردانستن اقدامات 

تربیتی مدرسه در پرورش حداقل شهروندان سالم.

نظر  از  معلمان  حرفه  ای  استانداردهای  تدوین  شده  الگوی  به  ویژه  مطالعه  این  یافته  های 
خبرگان تعلیم و تربیت این ظرفیت را دارد تا در مراحل بعدی با استفاده از سایر روش ها 
و مالک  یابد  ارتقا  جامع  تر  اعتباربخشی  با  و  آماری گسترده  تر  جامعه  در  نیز  و  الگوها  و 
عمل سیاست گذاران، مدیران، مجریان و به  ویژه معلمان به عنوان مخاطبان اصلی الگو قرار 
گیرد؛ به طوری که می  تواند در نظام آموزشی از مرحله جذب و گزینش داوطلبان معلمی تا 
آموزش معلمان، اعتبارگذاری و اعطای گواهینامه صالحیت حرفه  ای تدریس و نیز نهایتا در 
مرحله عمل در کالس  های درسی کارایی داشته باشد و بیش از پیش بر کیفیت آموزش و 

حرفه  ای گرایی در نظام آموزشی یاری رساند.
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