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چکیده

پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی الگــوی بومــی اســتانداردهای حرفــهای معلمــان دورۀ متوســطه در
محیطهــای یاددهی-یادگیــری انجــام شــده اســت .رویکــرد پژوهــش حاضــر ،از نــوع کیفــی و روش

مطالعــه اســتفاده از تکنیــک دلفــی اســت .ابــزار پژوهــش ،پرسشــنامه دلفــی و دربرگیرنــده 118ســنجه
ارزیابــی در قالــب  12کلیــد مولفــه اســتاندردهای حرفــهای اســت کــه درنتیجــه پایــش محیطــی و

شــبکهای از منابــع ملــی و بینالمللــی اســتخراج شــده و محقــق آن را پاالیــش و تنظیــم کــرده اســت و در

دو دور پیوســته دلفــی بـه صــورت الکترونیکــی میــان  32نفــر نمونــه منتخــب کــه بــه صــورت هدفمنــد
گزینــش شــدهاند ،توزیــع شــده و بازخوردهــا مطابــق پیوســتار اجمــاع دلفــی بــه اعضــا انعــکاس یافتــه

اســت .تجزیــهو تحلیــل پاســخهای دلفــی تــا رســیدن بــه اجمــاع نســبی و دســتیابی بــه همرأیــی بــاال،

بــه روش آمــار توصیفــی و بــا اســتفاده از شــاخصهای فراوانــی ،میانگیــن ،انحــراف معیــار جــداول و

نمودارهــا انجــام گرفتــه اســت .یافتههــای بهدســتآمده نشــان میدهــد متخصصــان روی  10حیطــه

اســتاندارد حرفــهای بــا  44زیرمؤلفــه یــا ســنجه عملکــرد حرفــهای بومــی بــرای معلمــان متوســطه بــه
توافــق و اجمــاع نســبی دســت یافتهانــد کــه در قالــب الگویــی مفهومی-تجربــی بــرای مــدل بومــی

اســتانداردهای حرفــهای معلمــان متوســطه اعتباربخشــی و ارائــه شــده اســت.
کلیدواژهها :استانداردهای حرفهای ،معلمان متوسطه ،مطالعه دلفی.

 .1این مقاله مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه است.
 .2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه.
 .3استاد ،گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه.
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مقدمه

ـان توانمنــد و شایســته در جهــت تحقــق
امــروزه بیشازپیــش ،نیازهــای مبرمــی بــرای معلمـ ِ

اهــداف آموزشــی و بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار ،بهویــژه در کشــورهای در حــال توســعه
احســاس میشــود ()Sanders et al,1990؛ زیــرا معلمــان شایســته ،متعهــد و متخصــص

تفاوتهــای آشــکار و بنیادیــن در یادگیــری دانشآمــوزان و پیشــرفت تحصیلــی آنهــا ایجــاد
میکننــد و اساســاً بــدون معلمــان شایســته و عالقهمنــد ،دانشآمــوزان بــرای مواجهــه بــا

چالشهــای آینــده آمــاده نخواهنــد بــود ()Ololube, 2008؛ بنابرایــن محــور اول بحــث،
از منظــر تحــوالت جهانــی تعلیــم و تربیــت ناظــر بــه ایــن نــگاه «کمســیون بینالمللــی آمــوزش
و پــرورش بــرای قــرن  »21اســت کــه تصریــح میکنــد هیــچ اصالحــی نمیتوانــد بــدون
ن اثربخــش ،موفــق شــود؛ بنابرایــن یکــی از مهمتریــن
همــکاری و مشــارکت فعــال معلمــا ِ

ی کــه در
اجزائــی کــه نظــام آمــوزش و پــرورش بــر پایــه آن اســتوار بــوده معلــم اســت؛ بهطــور 

ســالهای اخیــر اغلــب متخصصــان و سیاس ـتگذاران تربیتــی هرچــه بیشــتر دریافتهانــد کــه

در مقایســه بــا ســایر عوامــل ســختافزاری و نرمافــزاری ،هرگونــه اصــاح و پیشــرفت در

کیفیــت آموزشــی دانشآمــوزان ،بــه طــور مســتقیم بــه کیفیــت عملکــرد تربیتــی و حرفــهای

معلمــان وابســته بــوده اســت و بــه عبــارت بهتــر ،اثربخشــی آموزشــی تــا حــدود زیــادی بــه
اثربخشــی معلــم بســتگی دارد (آندرســون.)1387 ،

محور دوم بحث ،برمیگردد به دغدغه جهانی بهبود کیفیت آموزش و تربیت نسل پویا

و یادگیرنده که همواره در دهههای اخیر مطرح بوده است .رقابت سازمانهای 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 قرن 21و نیز

توسعه فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،امکان ذخیرهسازی و تسلط دائمی بر حوزه وسیعی
از دانش محتوا را محدود کرده و ضرورت آموزشهای مداوم و مادامالعمر در شکلهای
مختلفی از دانش و مهارتها را بهویژه برای معلمان به عنوان راهنمایان یاددهی-یادگیری
مطرح ساخته است ( .)Haney, 2005: 9امروزه عقیده بر این است که برای به حداکثر
رساندن فرصتهای آموزش و یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت برای تمام فراگیران ،باید

سیاستگذاران و رهبران آموزشی اطمینان یابند که معلمان آموزشهای 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 حرفهای در حوزههای

طراحی و اعتباربخشی مدل بومی29 ...

دانش ،مهارت و عملکرد متناسب برای معلمان و تالش برای نهادینه و اجراییکردن آنها
در نظامهای آموزشی است (ایزدی یزدانآبادی و حاج محمد شفیع)132 :1388 ،؛ زیرا

طراحی سنجیده و هدفمند استانداردهای حرفهای برای معلمان ،ضمن اینکه دامنهای از
فعالیتها و اقدامات حرفهای او را در حد مطلوب و تعریفشده در بر میگیرد ،همچنین به

مثابه ابزاری برای تضمین کیفیت فعالیتهای آموزشی در حد استاندارد ،زمینه بهبود کیفیت

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

محور سوم بحث مربوط به مطالعات جهانی و جهتگیری نظامهای آموزشی جهان

در تدوین و انتشار استانداردهای معلمی است .کیث ( )1982با ارائه مدلی برای فرایند

ارزشیابی معلم ،استانداردهای حرفهای مصوّب منطقهای را که معیارهایی برای عملکرد

مطلوب و تدریس مناسب معلم هستند و معلم شایسته در پیش از تدریس ،ضمن تدریس

و پس از تدریسباید انجام دهد ،به عنوان مبدأ فعّالیتها و اقدامات مهمی همچون 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 میکند.

دانیلسون ( 22 ،)1996مورد از مؤلفههای معلم اثربخش را در قالب استانداردهای

حرفهای عملکرد تدریس معلمان در چهار حوزه اصلی تعیینکننده مولفههای استانداردها

شامل طراحی و آمادگی ،محیط و جوّ کالس درس ،آموزش و تدریس ،وظایف و مسئولیتهای
حرفهای طبقهبندی کرده است.

هانتلی ( )2008تواناییها و قابلیّتهای حرفهای معلمان را در سه زمینه اصلی دانش

حرفهای ،عمل حرفهای و تعهّد حرفهای دستهبندی کرده است که در آن دانش حرفهای شامل
محتوا ،شناخت دانشآموز و آگاهی از تدریس و یادگیری ،عمل حرفهای شامل طراحی
یادگیری ،ایجاد محیط یادگیری و سنجش و ارزشیابی یادگیری و تعهّد حرفهای نیز متشکل
از یادگیری حرفهای ،مشارکت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقیات است..

ویلیامز و همکاران ( )2004استانداردهای حرفهای جدید را برای معلمان و رهبران

آموزشی در «ایالت نیوجرسی» آمریکا به عنوان بخشی از مقررات اعطای گواهینامه صالحیت

ن عبارتند از:
معلمی طراحی و اجرا کردند که اه ّم مؤلفههای محوری آ 
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استاندارد  :1دانش محتوای درسی
استاندارد  :2توسعه و رشد انسانی
استاندارد  :3تنوع یادگیرندگان

استاندارد  :4راهبردها و برنامهریزی آموزشی
استاندارد  :5سنجش و ارزشیابی
استاندارد  :6محیط یادگیری
استاندارد  :7نیازهای ویژه
استاندارد  :8ارتباطات

استاندارد  :9همکاری و مشارکت

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

مارتین و همکاران ( )2008نیز استانداردهای حرفهای برای خودسنجی و خودارزیابی

معلمان «ایالت مریلند» آمریکا را در حوزه آموزش بزرگساالن ،با عنوان پروژه استانداردهای

اهم آن استانداردها عبارتند از:
( ) ADEPTطراحی و اشاعه دادهاند که ّ
استاندارد  : 1پشتیبانی از اهداف و مسئولیتهای برنامه؛

اســتاندارد  :2فراهمســاختن محیــط یادگیــری مثبــت بــرای آمــوزش بزرگســاالن و تشــویق
یادگیــری مادامالعمــر؛

استاندارد  :3برنامهریزی ،طراحی و ارائه آموزش یادگیرندهمحور
استاندارد  :4ارزیابی یادگیری و کنترل پیشرفت؛
استاندارد  :5فناوری اجرا؛

اســتاندارد  :6حفــظ و ادامــه توســعه حرفــهای دانشــمحور و پیگیــر (Martin et al,
.)2008

شورای تحقیقات آموزشی استرالیا ( )2010گروهی دیگر از استانداردهای حرفهای ملی

برای معلمان را با عنوان «بیانیه ملبورن در خصوص اهداف آموزشی برای جوانان استرالیا»

طراحی و اعتباربخشی مدل بومی31 ...

تهیه ،تدوین و اجرا کردهاند که مؤلفههای اصلی آن عبارتند از:

استاندارد  :1شناختن دانشآموزان و چگونگی یادگیری آنها؛
استاندارد  :2شناختن محتوی و چگونگی تدریس آن؛

استاندارد  :3برنامهریزی و اجرای تدریس و یادگیری اثربخش؛

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

استاندارد  :6درگیری و اشتغال در یادگیری و تفکّر حرفهای؛

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

یکی از مدلهای نظری جامع و رایج جهانی در زمینه طراحی و اشاعه استانداردهای

حرفهای معلم ،مدل استانداردهای حرفهای برای معلمان به عنوان راهنمای فعّالیتهای

حرفهای ،در «ایالت کوئینزلند آمریکا» است که وزارت آموزش ایالت مذکور طراحی و

اشاعه کرده است .این مدل همه ابعاد عملکرد حرفهای معلم در کار تدریس را در قالب
مؤلفههای استانداردی نسبت به همدیگر نشان میدهد .از نقاط قوّ ت مدل مذکور این است

که در آن بهطور گسترده نسبت به فعالیتهای حرفهای معلم و نیز دانشآموزان در محیط

حرفهای کالس درس و همچنین توسعه انواع قابلیّتها و تواناییهای کالسی معلمان و

دانشآموزان تأکید شده است .در این مدل طراحان بیشازپیش نسبت به متغیرهای اجتماعی
همچون ایجاد پیوند میان آموختههای دانشآموزان با زندگی واقعی ،ارتباطدادن آنها با جامعه
بیرونی ،توسعه روابط اجتماعی و ارتقای همکاریها و مشارکتهای تیمی و گروهی در

چارچوب کالس و خارج از آن توجه بیشتری شده است .همچنین در مدل مذکور تعهد به
وظایف و مسئولیتهای حرفهای معلمی و نیز تعهد برای ایجاد محیط سالم و برانگیزنده

یاددهی -یادگیری تأکید شده است ) .(Education Queensland, 2005: 3یکی
دیگر از مدلهای مفهومی مرتبط در این زمینه« ،چارچوب ملی استانداردهای حرفهای برای
تدریس» است که «وزارت آموزش و پرورش استرالیا» ( )2003طراحی کرده است و در

آن ،استانداردها نسبت به ابعاد و عناصر حرفهای ،حرفه تدریس و چگونگی پیوند درونی
عناصر با همدیگر تبیین شده است و نحوه مشارکت دستهجمعی برای تمرکز بر کارمعلم

را نشان میدهند .در مدل مزبور  ،استانداردهای حرفهای تدریس به عنوان برآیندی از ابعاد

حرفه تدریس (درجهبندی تحصیلی صالحیت ،پیشرفت و رهبری) و عناصر حرفهای معلم
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ش حرفهای ،عملحرفهای ،ارزشهای حرفهای و روابط حرفهای) حول محور طراحی و
(دان 

مدیریت یادگیری دانشآموز تعیین شدهاند.

در آخر ،محور پایانی ،بحث جهتگیری پژوهش حاضر است و آنچه محقق را به

انجام چنین پژوهشی برانگیخته است ،مشاهده رویکردهای سلیقهای ،پراکندهکاری و
حاکمیتنداشتن پایش استانداردمحور در نظام آموزشی کشورمان است .به عبارت بهتر،

نظام آموزشی ما منشور عملکرد حرفهای معلم را به خود ندیده است؛ منشوری که دربرگیرنده

مقیاس استانداردهای اثربخشی معلم ،مقیاس ارزیابی کالسهای درس اثربخش و وحدت
رویه حرفه تدریس در محیطهای یاددهی-یادگیری توأم با حفظ جایگاه حرفهای معلم

است .آنچه در نظام آموزشی ما هست ،فقط معیارهایی مبتنی بر دستورالعملهای 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
استانداردهای حرفهای و معیارهای اثربخشی معلم در محیطهای یاددهی-یادگیری در سطح

مؤسسات آموزشی و مدارس با وجود اینکه به صورت روزآمد در دستور کار انجمنهای

استانداردسازی ،اعتبارگذاری و سنجش صالحیت نهادهای آموزش عمومی و عالی قرار
دارد ،لیکن به استناد کاوشهای تحلیل اسنادی در این پژوهش ،بررسیها نشان میدهد

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 حرفهای معلمان در
تکیه بر استانداردهای معین و هم ابزاری برای ارزیابی اثربخشی معلم ،تدریس و کالس

درس و معیار مدیران و ناظران در توسعه نظارت و ارزشیابی اثربخشی معلم در محیطهای

یاددهی-یادگیری کالس درس قرار گیرد .بنابراین امروزه با مقایسه عملکرد کشورهای
مختلف در توجه به مسئله استاندارد و استانداردسازی و ارزیابی نتایج بهدستآمده و
همچنین ارزیابی جایگاه کشور خودمان در این حرکت روبهرشد جهانی ،بیهوده نخواهد
بود اگر گفته شود ما نیز به بازنگری جدیتر و نگاهی عمیقتر در برخورد با این مقوله

نیازمندیم؛ زیرا در کشور ما گامهایی هرچند کوچک برای تدوین معیارهایی برای منابع

انسانی و زمینهسازی برای استقرار مالکهای کیفی و استاندارد در مراحل مختلف جذب،

استخدام ،آموزش ،اعتبارگذاری و تدریس اعم از مراحل گزینش و مصاحبه داوطلبان معلمی

و نیز مالکهای 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 جمعبندی وضعیت موجود نظام آموزشی کشور در رویکرد نسبت به توسعه و استقرار

مالکها و استانداردهای حرفهای در عرصه فعالیتهای آموزشی ،پنج مسئله عمده را

تشخیص داده است که عبارتند از -1 :در متون علمی و منابع تربیتی کشور ما ،درباره
استانداردها به طور عام ،استانداردهای آموزشی به طور خاص و استانداردهای معلم به
طور اخص ،مطالب قابل استنادی وجود ندارد که دستاندرکاران مدیریت آموزشی بتوانند

از آن استفاده کنند -2 .در کشور ما برای احراز شرایط و خصوصیات شغل معلمی بهجز
وجود چند شرط کلّی گزینشیمحور ،هیچ نوع استاندارد حرفهای مشخصی برای انتخاب

معلمان وجود ندارد -3 .متأسفانه به این دلیل که استانداردهایی برای سنجش صالحیت
معلمان وجود ندارد ،برنامههای آموزشی مؤثر و متناسبی برای ارتقای سطح دانش و آگاهی
آنها براساس استانداردها طراحی و اجرا نمیشود -4 .به دلیل نبودِ استانداردهای حرفه

ای و انجامندادن آزمونهای شغلی و ارزیابیهای عملکرد حرفهای براساس استانداردها،
خالهای دانشی ،عملکردی و رفتاری معلمان و سطح شایستگیهای آنها نامشخص است.

 -5در بیشتر کشورها ،برنامه اعطای گواهینامه مجدد به معلمان تحت عنوان گواهینامه
صالحیّت حرفهای وجود دارد؛ با این اوصاف ،باید معلمان دارای گواهینامه ،هرچند سال

یکبار گواهینامه خود را با انجام آزمونهای استاندارد تمدید و تکمیل کنند که این موضوع
نیز به علت فقدان استاندارد مشخص و عدم مطالعات و استخراج استانداردهای مدون

بومی ،تطبیقی و اقتباسی در کشور ما صورت نگرفته است (خنیفر.)167-166 :1383 ،
ناگفته نماند به لحاظ سیاستگذاری و جهتدهی ناشی از برنامههای باالدستی و کالن

در حوزه طراحی و استقرار استانداردهای حرفهای و ارتقای جایگاه و صالحیتهای شغلی

و حرفهای معلمان ،ظرفیتهای متعددی در «سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و

پرورش» ،مواد مختلف برنامههای توسعه پنجساله چهارم و پنجم« ،نقشه جامع علمی

کشور»« ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و ...پیشبینی و توصیه شد ه است که در این
زمینه ،هدف مقاله حاضر نیز توجه به یکی از دغدغههای اصلی نظام آموزشی کشور یعنی

طراحی الگوی بومی استانداردهای حرفهای 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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حرفــهای معلمــان بــه منظــور جهتدهــی بــه عملکــرد تدریــس ،فعالیــت شــغلی و رفتــار

حرفــهای 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 مؤلفهها و شاخصهای استانداردهای حرفهای معلمان با توجه بهبررسی وضعیت موجود ،پایش محیطی ،جستجوی منابع و شبکههای داخلی و خارجی
و شناسایی تجارب استانداردهای حرفهای بینالمللی.

 تولید مؤلفهها و زیرمؤلفههای اجماعی و توافقشده استانداردهای حرفهای بومیمعلمان از نظر خبرگان ،متخصصان و تعلیم و تربیت بهمنظور تدوین الگوی بومی
استانداردهای حرفهای معلمان.

 -اعتباربخشی الگوی تجربی-مفهومی مبتنی بر مدل بومی استانداردهای حرفهای

معلمان متوسطه.
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 تکنیکهــای پایــش محیطــی و شــبکهای ،ســندکاوی و بررســی

کتابخانهــای ،کلیــد مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای اســتانداردهای حرفــهای موجــود شناســایی

و اســتخراج شــدند .ابــزار بهکاررفتــه در ایــن مرحلــه ،فیشهــای پایــش و فیشهــای تحلیــل
ســندی اســت کــه محقــق ســازماندهی و تنظیــم دادههــای اســتخراجی آنهــا را انجــام داده

اســت .دومیــن مرحلــه ،شــامل مرحلــه مطالعــه دلفــی و اجــرای دو رانــد پیوســته دلفــی در
میــان  32نفــر از اعضــای نمونــه شــامل «پانــل دلفــی خبــرگان» بــوده اســت کــه بــا اســتفاده

از ابــزار پرسشــنامه دلفــی حــاوی دادههــای 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 جمــعآوری شــد و دادههــای حاصــل از نظــرات اعضــای پانــل جم ـعآوری و بــا
شــاخصهای آمــار توصیفــی تجزیــه و تحلیــل شــده و مجــدد ًا بــه اعضــای نمونــه انعــکاس

یافتــه اســت .ســومین مرحلــه ،شــامل مرحلــه پــس از مطالعــه دلفــی اســت کــه در آن الگــوی
ی تجربــی مبتنــی بــر مــدل بومــی اســتانداردهای حرفــهای معلمــان خــارج از فراینــد
مفهوم ـ 
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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 جمــعآوری و تحلیــل
نظــرات ،بــا اصالحــات جزئــی الگــو بــه لحــاظ روایــی تعدیــل شــده و نهایتــ ًا بــه تأییــد
متخصصــان رســیده و اعتباربخشــی شــده اســت.

تجزیه و تحلیل نتایج و یافتههای پژوهش

قبــل از ارائــه یافتههــای حاصــل از مراحــل ســهگانه پژوهــش ،ترکیــب  32نفــر از اعضــای

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

را تشــکیل میدهنــد بــه نســبت مراجــع انتخــاب ،فراوانــی و درصــد در جــدول زیــر نشــان

داده شــده اســت.
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جمع

پس از این مرحله ،یافتههای حاصل از تحلیل دادههای مرحله پیش از مطالعه دلفی که

اغلب با روشهای پایش محیطی و شبکهای ،سندکاوی و بررسی کتابخانهای انجام گرفته
است ،در نمودار میلهای زیر نشان داده شده است.
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نمودار باال نشان میدهد تعداد  118کلیدمؤلفه استخراجی از مرحله قبل در قالب

 12حیطه اصلی استانداردی سازمان یافته که تعداد فراوانی کلیدمؤلفههای مربوط به هر

کدام از حیطههای 12گانه به نسبت محور عمودی نمودار متمایز شده است؛ بهطوری که
حیطه مدیریت و اداره کالس درس با  10کلیدمؤلفه ،حیطه محیط و جوّ یادگیری کالس

درس با  8کلیدمؤلفه ،حیطه رهبری کالس درس با  29کلیدمؤلفه ،حیطه دانش شناسایی

و نیازسنجی کالسی با  7کلیدمؤلفه ،حیطه دانش و مهارتهای برنامهریزی آموزشی و

تدریس با  7کلیدمؤلفه ،حیطه دانش و مهارتهای تدریس و تنظیم فرصتهای یادگیری

با  17کلیدمؤلفه ،حیطه نظارت ،ارزشیابی و بازخورد کالسی با  6کلیدمؤلفه ،حیطه دانش

و مهارتهای استفاده از فناوری با  6کلیدمؤلفه ،حیطه دانش و مهارتهای محتوایی
با  4کلیدمؤلفه ،حیطه مسئولیتهای قانونی ،اخالقی و حرفهای معلم با  11کلیدمؤلفه،
حیطه رشد و توسعه حرفهای معلم با  5کلیدمؤلفه ،حیطه دیدگاههای تربیتی با  8زیرمؤلفه
مستخرج ارتباط یافتهاند.

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 پاسخهای دلفی ،دستیابی به مالک داوری نسبت به برآیند نظرات اعضاست،

بنابراین محقق با لحاظ کردن پارامترهای آماری و بهویژه درصد فراوانی پاسخها درباره

طراحی و اعتباربخشی مدل بومی37 ...

هر زیرمؤلفه و نیز با مطالعه سوابق موضوع ،مالک و دامنه تصمیمگیری درباره نوع پاسخ

اعضای پانل نسبت به اجماع یا اجماع نداشتن مؤلفههای دلفی را بهصورت جدول زیر
تعیین کرده است.

جدول :2مالک داوری و دامنه اجماع در تحلیل پاسخهای پانل دلفی
دامنه درصد فراوانی
شرایط تحلیل

 0تا  39درصد

 40تا  59درصد

 60تا  79درصد

 80تا  100درصد

پاسخ اعضاء

نوع اجماع

اجماع رد

عدم اجماع

نتیجه تحلیل

اجماع غیر

اجماع نسبی

یکدست

یکدست

حذف زیر مولفه

خروج زیر مولفه

-اصالح ،ویرایش

تثبیت گزینش زیر

از فرآیند دلفی

از فرآیند دلفی

و ادغام

مولفه

 -انتقال به بعدی

اکنون با توجه به مالک داوری تعریفشده در باال ،یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل

آماری پاسخهای راند 1دلفی برای هرکدام از مؤلفههای اصلی 12گانه در قالب جدول پایین

نشان داده میشود؛ البته در طول اجرای راند  1دلفی از میان  32پرسشنامه ارسالی به اعضای

پانل ،تعداد  20پرسشنامه برگشت داده شد؛ بنابراین مالک تحلیل دادهها پاسخهای  20نفر

از اعضای پانل است؛ بنابراین اعضایی که در اجرای راند  1دلفی مشارکت نداشتهاند؛ از
راند  2دلفی هم کنار گذاشته میشوند.

دادههای آماری حاصل از راند  1دلفی با مالک داوری و دامنه اجماع تعریفشده (جدول

 )2برای فرایند دلفی مطابقت داده و ارزیابی شده است و در پایان راند  1دلفی ،تعداد و

ترکیب مؤلفههای اصلی و زیرمؤلفههای راهیافته به راند  2دلفی استخراج و نتایج به اطالع

اعضای پانل رسانده و به تفکیک در جدول پایین نشان داده شده است.
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جدول : 3نتایج ارزیابی در پایان راند 1دلفی
فرمت ورودی راند( 2

دامنه ی اجماع

تعداد زیر مؤلفه

مؤلفه های اجماع راند 1

نوع زیر مؤلفه های اجماع راند 1

بعدی )

راند 1

های اجماع

غیر یکدست

 -1مدیریت و اداره ی کالس درس

1و3و4و6

بدون ویرایش – مستقل

(9و)10

ویرایش و ادغام

غیر یکدست

3و6و7

بدون ویرایش – مستقل

غیر یکدست

(1و)2

ویرایش و ادغام

غیر یکدست

-3رهبری کالس درس ( رفتار،

5

بدون ویرایش – مستقل

غیر یکدست

روابط )

(1و9( )2و)10
(16و19( )17و20و)21
(22و23و24و26و27و) 28

ویرایش و ادغام

غیر یکدست

-4دانش و مهارت های برنامه ریزی

3و4و7

بدون ویرایش – مستقل

غیر یکدست

آموزش و طراحی تدریس

(5و) 6

ویرایش و ادغام

غیر یکدست

-5دانش و مهارت های تدریس و

9و14

بدون ویرایش – مستقل

غیر یکدست

تنظیم فعالیت های یادگیری

(1و3 ( ) 2و4و10() 5و) 11

ویرایش و ادغام

غیر یکدست

-6نظارت ارزشیابی و بازخورد در

1و3و5

بدون ویرایش – مستقل

اجماع تثبیت

راند 1

-2محیط و جو یادگیری کالس درس

کالس درس
3و5

بدون ویرایش – مستقل

غیر یکدست

-7دانش و مهارتهای استفاده از
فناوری در کالس درس

(1و) 2

ویرایش و ادغام

غیر یکدست

 -8مسئولیتهای قانونی ،اخالقی و

9

بدون ویرایش – مستقل

غیر یکدست

حرفهای معلم

(1و3 ( ) 2و7( ) 4و) 8

ویرایش و ادغام

غیر یکدست

1و2و3و4

بدون ویرایش – مستقل

 -9رشد و توسعهی حرفهای معلم

 -10نگرش و دیدگاه های فلسفی

1و2و3و5و6و7و8

تربیتی معلم
جمع زیر مرلفه ه ورودی به راند 2

بدون ویرایش – مستقل

اجماع تثبیت
غیر یکدست
اجماع تثبیت
غیر یکدست

5
4

6

4

5

3

3

4

4

7
45
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بــرای شــروع پیوســته رانــد  2دلفــی در پژوهــش حاضــر ،ابــزا ر دلفــی در قالــب پرسشــنامه

حــاوی نتایــج جــدول فــوق (مؤلفههــا و زیرمولفههــای خروجــی) و بــا دامنــه پاســخ
دهــی پنــج گزینــهای ِ خیلــی زیــاد ،زیــاد ،متوســط ،کــم و خیلــی کــم بــه همــراه تحلیــل آمــاری

پاســخهای رانــد قبلــی ،بــه  20نفــر از اعضــای پانــل دلفــی ،افــراد مشــارکتکننده در

تجزیهوتحلیــل پاســخهای

رانــد اوّل ،بهصــورت الکترونیکــی ارســال و پــس از جمــعآوری،
اعضــا بــا  18پرسشــنامه بازگرداندهشــدن نهایــی ادامــه یافــت؛ بهطوریکــه پــس از تحلیــل

آمــاری دادههــا ،یافتههــا مطابــق مــاک داوری و دامنــه اجمــاع دلفــی (جــدول  )2بــرای

رانــد  2دلفــی ارزیابــی شــد کــه نتایــج بهدســتآمده از پایــان رانــد  ،2برحســب مؤلفههــای

اصلــی و طیــف پنجگزینــهای پاســخدهی در جــدول پاییــن نشــان داده شــده اســت.
جدول : 4نتایج نهایی مستخرج پایان دور  2دلفی

تعداد زیر مؤلفه ها

مجموع فراوانی

میانگین پاسخ

درصد پاسخ

-1مدیریت و ادارهی کالس درس

5

81

16/20

-3رهبری کالس درس ( رفتار ،روابط)

5

81

16/20

%90

 -2محیط و جو یادگیری کالس درس

4

67

16/75

%90

انصراف استاندارد

مؤلفه های اجماع در راند  2دلفی

دامنهی پاسخ دهی " خیلی زیاد " ( ) 5

%615

%93/05

%612

نتیجه ی اجماع در
راند 2

اجماع نسبی یکدست
اجماع نسبی یکدست

%87/50

%615

%391

اجماع نسبی یکدست

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

5

80

16

%88/89

%577

اجماع نسبی یکدست

 -6نظارت و ارزشیابی و بازخورد در
کالس درس

3

48

16

%88/89

%333

اجماع نسبی یکدست

3

50

16/67

%92/61

%509

اجماع نسبی یکدست

 -4دانش و مهارتهای برنامهریزی
آموزش و طراحی تدریس

 -7دانش و مهارتهای استفاده از

فناوری در کالس درس

 -8مسئولیتهای قانونی ،اخالقی و
حرفهای معلم
 -9رشد و توسعه حرفهای معلم

 -10نگرشها و دیدگاههای فلسفی
تربیتی معلم

4

63

15/75

اجماع نسبی یکدست

4

66

16/50

%91/66

%527

اجماع نسبی یکدست

4

66

16/50

%91/66

%527

اجماع نسبی یکدست

7

120

17/14

%95/24

%519

اجماع نسبی یکدست
18=N
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همانطــور کــه مقادیــر آمــاره میانگیــن و درصــد پاســخهای محاسبهشــده در جــدول بــاال
نشــان میدهــد اکثــر پاســخهای اعضــای پانــل دلفــی ،مربــوط بــه دامنــه پاســخدهی «خیلــی
زیــاد» و نیــز درصــد پاســخ بیشــتر از  80درصــد بــرای حیطههــای اصلــی دهگانــه راهیافتــه بــه

رانــد  ،2مطابــق مــاک داوری و دامنــه اجمــاع ،نشــان از «اجمــاع نســبی یکدســت» بــرای

حیطههــای دهگانــه باالســت؛ بنابرایــن  10حیطــه اصلــی اســتاندارد و  44زیرمؤلفــه (ســنجه

عملکــردی) حاصــل  2رانــد پیوســته دلفــی در پژوهــش حاضــر ،بدنــه اصلــی الگــوی بومــی

اســتانداردهای حرفــهای معلمــان (نمــودار صفحــه بعــد) را تشــکیل میدهنــد.
نمودار :2شمای مفهومی الگوی بومی استانداردهای حرفهای معلمان متوسطه

استاندارد6

استاندارد1

استاندارد7

معلم

دانش آموزان

استاندارد8

استاندارد9

استاندارد2

الگوی بومی استاندارهای

حرفه ای معلمان متوسطه

برنامه درسی

کالس درس

استاندارد3

استاندارد4

استاندارد10
استاندارد5
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مرحلــه ســوم از مطالعــه ،شــامل مرحلــه پــس از مطالعــه دلفــی اســت کــه نهایتــ ًا در طــی
فراینــد خــارج از دلفــی پرسـشنامهای حــاوی پنــج ســؤال بــاز و ســاختاریافته در حوزههــای

جامعیــت الگــو ،شــمولیت الگــو ،روایــی محتوایــی و ســاختاری الگــو ،تناســب الگــو و

ـی
ـی احصاشــده و بومـ ِ
محدودیتهــای الگــو طراحــی و بــه منظــور اعتباربخشــی الگــوی تجربـ ِ

اســتانداردهای حرفــهای معلمــان متوســطه (حاصــل پژوهــش) بــه خبــرگان و متخصصــان

تعلیــم و تربیــت مشــارکتکننده در نمونــه پژوهــش ارســال شــده و پــس از جمــعآوری و
تجزیــه و تحلیــل پاســخها ،نتایــج اعتباربخشــی مــدل مطابــق جــدول زیــر اســتخراج شــده

اســت.

جدول  :5نتایج اعتباربخشی الگوی بومی استانداردهای حرفهای معلمان متوسطه
محورهای اعتبار بخشی

حیطههای اعتبار بخشی

جامعیت الگو

رفتار حرفهای  /عملکرد حرفهای  /تدریس حرفهای

شمولیت الگو

معلمان ،مربیان و دبیرا ن

مدیریت حرفهای  /دانش حرفهای  /مهارتهای حرفهای
مقاطع مختلف (سه گانه) تحصیلی

ضریب تأیید
./100
./944

رشتههای مختلف نظری و مهارتی

دروس مختلف عمومی و تخصصی
روایی محتوایی و ساختاری

همسانی درونی زیر مؤلفهها با استانداردها

تناسب میانی استاندارد با یکدیگر

./100

عدم همپوشانی و عدم تکرار سنجهها در استانداردها

تناسب و سازگاری الگو

سازگاری با مؤلفههای فرهنگی ملی و دینی

سازگاری با فلسفه تربیتی نظام آموزشی

./888

سازگاری با جهت گیریهای سیاستها ،اسناد و برنامههای باالدستی

سازگاری با جو و فرهنگ سازمانی در محیطهای یاددهی و یادگیری

تناسب با دانش و مهارتهای اجرایی مدیران و کارشناسان ستادی

تناسب با دانش ،مهارتها و رفتار پداگوژیک معلمان در محیطهای یاددهی و
یادگیری

راهاندازهای اجرایی الگو

حرفهای سازی

تمرکززادیی

عملیاتیسازی

دانش و مهارتهای آکادمیک

اعتبارگذاری و سنجش صالحیتهای حرفهای

تعمیم و ضمانت اجرایی

./100
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همانگونــهکــه در جــدول بــاال مشــاهده میشــود ،الگــوی تجربــی پژوهــش بــا  10اســتاندارد

و  44زیرمولفــه مرتبــط بــا توجــه بــه محورهــای پنجگانــه طراحیشــده بــرای اعتباربخشــی

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 نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی و اعتباربخشــی الگــوی بومــی اســتانداردهای حرفــهای
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.
در ایــن زمینــه ،ســه مرحلــه پژوهــش و بــرای هــر مرحلــه نیــز یافتههایــی بــه دســت آمــده
اســت .بــه ایــن دلیــل کــه یکــی از اصــول راهنمــای طراحــی و تدویــن اســتانداردها بهویــژه
در حــوزه تعلیــم و تربیــت ،پایــش اســتانداردهای جهانــی و بینالمللــی و اقــدام بــه تولیــد
اســتاندارد بــا رعایــت پارامترهــای بومــی اســت؛ بنابرایــن در مرحلــه اول و پــس از پایــش
محیطــی ،جســتجوی شــبکهای و بررســی و مطالعــه منابــع کتابخانــهای و نیــز اکتشــاف و
اســتخراج بــه روش تحلیــل ســندی ،تعــداد  130مــورد از منابــع متعــدد در قالبهــای
کتــب ،مجــات ،پایاننامههــا ،طرحهــای پژوهشــی ،شــبکههای اینترنتــی ،پایگاههــای
جســتجو و وبالگهــای داخلــی و خارجــی در ایــن زمینــه ،ســیاهههای ارزیابــی کالس
درس ،ارزیابــی معلــم و ارزیابــی تدریــس و نیــز چکلیســتها و ابزارهــای ســنجشگونه
داخلــی و خارجــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش را بررســی و تحلیــل کــرده اســت و بــا
اســتفاده از ابــزار فیشهــای پایــش و برگههــای تحلیــل ســندی ،جمعــ ًا بــه تعــداد 806
کلیدمؤلفــه مرتبــط کــه شــامل مؤلفههــای اصلــی ،زیرمؤلفههــا ،شــاخصها و نشــانگرهای
عملکــردی ،ســنجههای ارزیابــی و ...بودنــد اســتخراج و ثبــت شــدهاند .از آنجایــی کــه
حجــم عظیمــی از کلیدمؤلفههــای اســتخراجی از منابــع متعــدد همپوشــانی داشــتهاند و
گاهــی مغایــر یــا در تناقــض بــا مختصــات فرهنــگ بومــی و زیرســاختهای فکــری و
فلســفی نظــام تربیتــی کشــور بــوده اســت ،بنابرایــن پــس از پایــش محیطــی ،طــی یــک فراینــد
«پاالیــش و ویرایــش کلیدمؤلفههــا» کــه شــامل اقداماتــی همچــون دســتهبندی و طبقهبنــدی،
ل کلیدمؤلفههــا
اصالحــات نگارشــی ،حــذف تکــرار ،حــذف همپوشــانیها و جــرح و تعدی ـ 
متناســب بــا مختصــات و مقتضیــات فرهنــگ بومــی فلســفه تربیتــی نظــام آموزشــی و اســناد
و برنامههــای باالدســتی میشــد ،پــس از چندیــن دور پاالیــش و اصــاح ،تعــداد 118
کلیدمؤلفــه اســتخراجیِ مرتبــط بــا اســتانداردهای حرفــهای معلــم را در قالــب 12حیطــه
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اصلــی اســتانداردی طبقهبنــدی و ارائــه کــرده اســت.

پژوهشهایی از این دست روشن ساختهاند که با توجه به رویکرد کیفی پژوهش حاضر و
بدیعبودن موضوع و ماهیت ابتکاری بومینگری در استانداردسازی ،این مرحله از پژوهش
با دیدگا ه اقتباسی توسعهنگر و حساسیت بومیسازی همراه بوده است و بنابراین مقایسه با
نتایج تحقیقات مشابه در این زمینه را دشوار میسازد؛ اما اصول و روند بررسی موضوع با
اصول استانداردسازی و رویکرد پژوهشهای جهانی در زمینه تدوین استانداردهای حرفهای
هماهنگی داشته است .اگرچه دو حیطه اصلی  10و  12در نتایج مرحله اول ،بیشتر برای
تعمیم استانداردهای حرفهای متناسب با مختصات فرهنگی و مؤلفههای نظام آموزشی
در کشورمان تدوین یافتهاند؛ اما سایر حیطههای اصلی استانداردی ،مدنظر اغلب افراد
و مؤسسات استانداردسازی در اشاعه شاخصهای اثربخشی و عملکرد حرفهای معلم
بوده است .گفتنی است در این زمینه میتوان به پیشنویس طراحی و تدوین استانداردهای
حرفهای در پروژههای موسوم به  )1997( CSTPدر استرالیا و )2009( MCEETYA
در ایاالت متحده آمریکا اشاره کرد که در اکثر حیطههای پیشنهادی پژوهش ،استانداردهایی
را با مجموعهای از شاخصهای عملکردی ازجمل ه در حیطههای مدیریت کالسی ،دانش
تدریس و استفاده از فناوری و ...تدوین کردهاند.

در مرحله دوم پژوهش با توجه به تحلیل دادههای فرایند دلفی در دو راند پیوسته و
نمایش یافتههای آنها در جداول مربوط 12 ،حیطه و  118زیرمولفه مستخرج از مرحله
پایش (مرحله نخستین پژوهش) پس از عبور از دو راند پیوسته و بازخورد نظرات و
پاسخهای اعضا ،نهایت ًا به  10حیطه اصلی تحت عنوان استانداردهای دهگانه و 44زیرمؤلفه
اجماعی با عنوان شاخصهای عملکردی استانداردها تقلیل یافته و با تأیید اجماعی پانل
خبرگان و متخصصان موضوع در پژوهش به عنوان زیربنای طراحی مدل بومی استانداردهای
حرفهای معلمان تثبیت شدند .در اغلب مطالعات جهانی در حوزه استانداردسازی آموزشی،
متداولترین روش برای طراحی و اعتباربخشی الگوهای استانداردهای حرفهای ،روشهای
مبتنی بر رویکرد پژوهش کیفی و نیز آمیخته کمّی-کیفی و ابزارهایی مانند مصاحبه ،مشاهده
و دلفی استفاده میشود .دانیلسون ( )1996در پژوهشی گروهی با رویکرد پایش محیطی
و اقتباسی بر مؤلفههایی همچون طراحی ،برنامهریزی و آمادگی محیط کالس درس و جوّ
یادگیری ،تدریس و آموزش در کالس درس و نیز وظایف و مسئولیتهای حرفهای تأکید
داشته است که بخشی از استانداردهای پژوهش حاضر را پوشش میدهد .همچنین مارتین و
همکاران ( )2008نیز در یک پروژه گروهی برای تدوین و اشاعه استانداردهای ایالتی برای
تدریس و آموزش با تکنیک دلفی بر مؤلفههای اصلی همچون طرّاحی محیطهای یادگیری،
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نظارت و ارزیابی کالسی و توسعه حرفهای اشاره داشتهاند که با تعدادی از استانداردهای
دهگانه حرفهای در پژوهش حاضر همخوانی دارد.

در مرحله پایانی پژوهش ،استانداردهای دهگانه طراحیشده در فرایند پژوهش حاضر
در قالب مدل بومی استانداردهای حرفهای معلمان متوسطه در پنج محور تعیینشده:
جامعیت ،شمولیت ،روایی محتوایی و ساختاری ،تناسب و سازگاری و راهاندازهای اجرایی
و زیرمحورهای اعتباربخشی با ضریب همرأیی بیشتر از  80درصد به تأیید خبرگان و
متخصصان تعلیم و تربیت مشارکتکننده در نمونه پژوهش حاضر رسیده است و به صورت
زیر تدوین و اشاعه مییابد (شمای مفهومی مدل بومی استانداردهای حرفهای معلمان
متوسطه در نمودار  2ترسیم شده است).
استاندارد  :1مدیریت و اداره کالس درس
 .1طراحی و تدوین مجموعهای از دستورالعملهای ساده ،صریح و انعطافپذیر کالسی درباره باید و

نبایدهای رفتاری ،انضباطی ،اداری ،تدریس ،ارزشیاب و انتظارات عملکردی با مشارکت دانشآموزان و
ابالغ (کتبی یا شفاهی) آن به شاگردان در ابتدای سال تحصیلی.

 .2سازماندهی ،گروهبندی ،مسئولیتدهی و تفویض اختیارات فردی و گروهی به دانشآموزان با هدف

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

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

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

 .4ثبت منظم و دقیق حضور و غیاب ،نمرات و همچنین فعالیتهای کالسی دانشآموزان به منظور حفظ

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

 .5استفاده از سبکهای مدیریتی پرورشدهنده خودانضباطی و مسئولیتپذیری در دانشآموزان و تا حد

امکان ،ارجاعندادن مشکالت کالسی به خارج از کالس.

استاندارد  :2محیط یادگیری و جو کالس درس
 .1ایجاد و حفظ محیط یادگیری سالم ،ایمن ،نشاطانگیز ،حمایتی ،تسهیلکننده ،توأم با اعتماد و احترام

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

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

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

دوستانه ،محترمانه ،مودبانه و گشادهرویی با دانشآموزان.
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 .3گروهبندی دانشآموزان در کالس درس و توجه به آرایش نشستن و چیدمان گروهی با رعایت اصول

تعامل ،همکاری و مشارکت درون کالسی.

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

خالق ،جذاب و دارای قدرت نگهداری (سرگرمسازی) دانشآموز در کالس.

استاندارد  :3رهبری کالس درس (رفتار ،روابط و انگیزش)
 .1داشتن رفتارها و حرکات حمایتآمیز ،بدون تبعیض ،عادالنه و منصفانه در کالس و همچنین الگوی

تمامعیاری از صداقت ،درستکاری ،راستگویی و امانتداری برای دانشآموزان بودن.

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

آموزشی و تربیتی درس و اجتناب از انتقال احساسات منفی و بیرغبتیها درباره موضوع درسی ،برنامه

آموزشی و ...به آنها در کالس.

 .3تشخیص و کنترل بدرفتارهای دانشآموزان در کالس درس و پرهیز از اثبات جرم ،بیاحترامی،

برچسبزنی و تمسخر آنها.

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

درس برای مثال تشویق یا تنبیه رفتار فرد به جای شخصیت وی ،تشویق یا تنبیه به موقع ،تشویق یا
تنبیه عادالنه و متوازن ،تناسب نیرومندی تشویق و نوع مادی یا غیرمادیبودن آن با نوع رفتار مدنظر و

تفاوتهای افراد ،برجستهکردن دانشآموزان تالشگر و تشویق آنها به کار با دانشآموزان ضعیف ،اولویت
تحسین و تشویق نسبت به سرزنش و تنبیه و...

 .5به کار بردن مهارتهای 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،
وقتشناسی ،حضور به موقع و احوالپرسی و. ...

استاندارد  :4دانش و مهارتهای برنامهریزی و طراحی تدریس
 .1تمرکز برنامهریزی تدریس و برنامههای آموزشی معلم بر انتظارات علمی دانشآموزان و توانایی

شناختی آنها.

 .2توجه به سطوح مختلف حیطههای چندگانه (شناختی ،فراشناختی ،عاطفی و نگرشی ،روانی-حرکتی

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

 .3شناسایی و درک چگونگی سازماندادن و مرتبکردن محتوا و مفاهیم و تمرکز برنامهریزی برای به چالش
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کشیدن و فعال نگهداشتن دانشآموزان با هدف ایجاد یادگیری معنادار در آنان.
 .4برنامهریزی به وقع فعالیتهای 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  :5دانش و مهارتهای تدریس و ارائه فرصتهای یادگیری
 .1ایجاد آمادگی شناختی ،روحی و روانی در دانشآموزان قبل از برنامه تدریس و ارائه پیشسازماندهنده

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

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

توسعه درک و فهم دانشآموزان از مواد و موضوعات درسی .توسعه مهارتهای شناختی باالتر (حل
مسئله ،تفکر انتقادی و خالق و سایر فعالیتهای سطح باالتر برای حل مشکالت).

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

بودجهبندی تعیینشده برای کتاب درسی.

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

تدریس.

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

تفاوتها و سبکهای یادگیری دانشآموزان و بررسی و کنترل دقیق و منظم آنها در پایان.

استاندارد  :6نظارت ،ارزشیابی و بازخورد در کالس درس
 .1به کارگیری ابزارهای ارزیابی چندگانه و معتبر متناسب با محتوای درس ،اهداف آموزشی ،سطوح

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

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

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

و اثربخش به آنها با هدف ارتقای یادگیری در آینده.

 .3طراحی و تنظیم آزمونهای مرحلهای و پایانی مناسب (از نظر تعداد ،نوع بازپاسخ -بستهپاسخ،

تناسب ،دشواری و بارمبندی) و تصحیح ،نمرهگذاری و تحلیل نتایج آزمونها متناسب با اهداف برنامه

درسی ،تفاوتهای فردی و سبکهای یادگیری دانشآموزان.

استاندارد  :7دانش و مهارتهای استفاده از فناوری در کالس درس
 .1تسلط بر دانش و مهارت استفاده از فناوریهای رایانه و اینترنت (پایگاههای اطالعاتی ،نرمافزارهای
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ارائه و تدریس ،نرمافزارهای کمک آموزشی ،وبالگ ،ایمیل و )...و سایر رسانههای آموزشی و فناوریهای

چندرسانهای و به کارگیری آنها در فعالیتهای شغلی و فرایندهای آموزشی کالس درس با هدف تلفیق
فناوری در آموزش.

 .2توانایی خلق فرصتهای یادگیری که دانشآموزان فعاالنه فناوریهای اطالعات و ارتباطات ()ICT

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

 .3آگاهیبخشی و هدایت دانشآموزان در استفاده صحیح ،ایمن ،اخالقی و قانونی از فناوریهای

آموزشی و رسانههای ارتباطی نوین.

استاندارد  :8مسئولیتهای قانونی ،اخالقی و حرفهای معلم
 .1تعهد درونی معلم به ارزشهای ملی ،دینی ،شعائر و هنجارهای اجتماعی و نیز احترام به زمینههای

فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی ملی و محلی دانشآموزان.

 .2همکاری و مشارکت فعال معلم در عملیساختن برنامههای تحوالت بنیادین نظام آموزشی و

برنامههایی که ارتقای کیفیت نظام آموزشی ،یادگیری دانشآموزان ،رضایت و رفاه حال اعضای جامعه و

مدرسه را به دنبال دارد.

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

مدرسه و همکاری با آنها در بهبود اوضاع مدرسه.

 .4مسئولیتپذیری و توجه به حقوق متقابل نظام آموزشی ،معلم ،اولیا و دانشآموزان و همچنین

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

استاندارد  :9دانش و مهارتهای رشد و توسعه حرفهای معلم
 .1بررسی نقاط قوّت و ضعف خود ،برنامهریزی اولویتهای رشد حرفهای برای افزایش ظرفیت یادگیری،

بهبود عملکرد حرفهای خود.

 .2شرکت در کالسها و کارگاههای آموزشی ضمن خدمت و برنامههای آموزشی معلم پژوهنده ،عضویت

در کتابخانهها ،مشارکت و همکاری در جامعه حرفهای معلمان ،گروههای آموزشی ،با هدف رشد و توسعه
حرفهای.

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

رشته تحصیلی و تدریس خود ،استفاده از محتوای پایگاههای اینترنتی ،آگاهی از جدیدترین محتوا و
موضوعات مربوط به حرفه.
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 .4انجام فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،مطالعاتی ،شرکت در کنفرانسها و تقویت پایههای تخصصی-

آکادمیک بهمنظور ارائه یافتهها و ایدههای بدیع و سازنده.

استاندارد  :10نگرش ها و دیدگاههای فلسفی-تربیتی معلم
 .1باور درونی به ارزش آموزش و یادگیری مداوم و مادامالعمر در زندگی و همچنین ارزش یادگیری برای

بهتر زندگیکردن و همزیستی مسالمتآمیز افراد جامعه با همدیگر.

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

همکاری گروهی به رقابتجویی فردگرایانه افراطی و اعتقاد بر اینکه «همه
میتوانند یاد بگیرند».


 .3باور درونی به مشورتجویی در کارها و انتقادپذیری ،سعه صدر و فروتنی در مواجهه با دیدگاهها و

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

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

در ارائه دیدگاههای خود و محلی عملکردن به مقتضای ابعاد بومی کشور خود.

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

جمعی و ملی در اجتماع.

 .6داشتن روحیه عدالتجویی ،کمالجویی و نوجویی در زندگی و احترام به فضیلت ،کرامت و جایگاه

واالی انسان در جامعه.

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

تربیتی مدرسه در پرورش حداقل شهروندان سالم.

یافتههای این مطالعه بهویژه الگوی تدوینشده استانداردهای حرفهای معلمان از نظر

خبرگان تعلیم و تربیت این ظرفیت را دارد تا در مراحل بعدی با استفاده از سایر روشها
و الگوها و نیز در جامعه آماری گستردهتر و با اعتباربخشی جامعتر ارتقا یابد و مالک
عمل سیاستگذاران ،مدیران ،مجریان و بهویژه معلمان به عنوان مخاطبان اصلی الگو قرار

گیرد؛ به طوری که میتواند در نظام آموزشی از مرحله جذب و گزینش داوطلبان معلمی تا
آموزش معلمان ،اعتبارگذاری و اعطای گواهینامه صالحیت حرفهای تدریس و نیز نهایتا در

مرحله عمل در کالسهای درسی کارایی داشته باشد و بیش از پیش بر کیفیت آموزش و
حرفهایگرایی در نظام آموزشی یاری رساند.

49 ...طراحی و اعتباربخشی مدل بومی

منابع

، ترجمه محمد امینی. افزایش اثربخشی معلمان در فرآیند تدریس.)1387(  لورین،آندرسون
. انتشارات مدرسه:تهران

 «طراحی و تدوین استانداردهای.)1388(  فرزانه، احمد و حاج محمدشفیع،ایزدی یزدانآبادی
 مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین،»یادگیری-عملکرد معلمان در فرآیند یاددهی
.154-131 ،17  شماره،9  سال،)(ع

 مجله،» «درآمدی بر استانداردسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش.)1383(  حسین،خنیفر
.174-153  صص،2  شماره، سال سی و چهارم،روانشناسی و علوم تربیتی

AEEYSOC. (2010). National professional standards for teachers. Melbourne declaration on educational goals for young Australians. Australian council for educational research. Available from: http://www.achper.org.au/files/f/903/2.
pdf
Castillo.. Desart & . and Magdalono. (2002). Standardization of Standard-Based Instruction. Available from: www.airs.brown.eduzooz
Danielson, C. (1996). Enhancing professional practice; A framework for teaching,
Alexandria, VA, Association for Supervision and Curriculum Development.
Haney, J. E. (2005). The Influence influence of Professionalization professionalization on the Recruitment recruitment of Prospective prospective Teachers
teachers as Perceived perceived by Texas Teachers teachers of the Yearyear.
phd Dissertation, Texas University.
Huntly, H. (2008) Teachers’ Work: Beginning Teachers’ Conceptions Ofof Competence, The Australian Educational Researcher, Vol. 35, No.1, pp. 235-252.
Keith, AA. (1986). Teacher evaluation policies and practice in four western provinces and four North West State. Report of a study supported by the Canadian
Embassy.
Ololube, N. P. (2008). Evaluation competencies of professional and non-professional
teachers in Nigeria, Studies in Educational Evaluation, Vol. 34, pp. 44–51.
Queensland department of education. (2005). Professional Standards for Teachers, The State of Queensland, Brisbane 4002.

Sanders, R. J.; Hills, J. R.; Nitko, A. J.; Merwin, J. C. & Trice, C. Dianda,
M. (1990). Standards for teachersteacher’s competence in education-

al assessment of students, American Federation of Teachers, National
Council on Measurement in Education and National Education Association.

پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی-دوفصلنامه علمی

Sanders, R. J.; Hills, J. R.; Nitko, A. J.; Merwin, J. C.; Trice, C. & Dianda, M.
(1990). Standards for Teachers competence in educational assessment of
students, American Federation of Teachers, National Council on Measurement in Education and National Education Association.

Williams, L.; Eyck, R. T.; Doolan, J.; Brady, J. & Aviss, E. (2004). New Jersey Professional Standards for Teachers and School Leaders, New Jersey

Department of Education, Trenton, New Jersey, Available from: http://
www.state.nj.us/education

50

