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 Purpose: The present research was conducted with the aim of 

designing a model of professional qualifications and its effect 

on teachers' spiritual vitality. 

Materials and Methods: In terms of the fundamental-

applicative purpose of the mentioned research, in terms of 

information data, this research was mixed (combined) of 

sequential exploratory type. The studied community included 

university professors (men and women) in 2021. The studied 

population included female teachers of the second year of 

middle school in Tehran in 2021. To determine the sample size 

in the quantitative part, Cochran's formula was used and 324 

people were selected. In this research, non-probability method 

of targeted type was used. Also, multi-stage sampling method 

was used for sample distribution. To collect data, semi-

structured interview method was used in the qualitative part. 

Also, in the quantitative part, Afrooz Spiritual Vitality 

Questionnaire (2015) was used. To determine the validity and 

reliability of the tool, first, the spiritual vitality questionnaire 

was calculated on 300 teachers using Cronbach's alpha 

method. 

Findings: In this research, to analyze the data based on the 

research questions from statistical tests (thematic analysis with 

Kors and Strauss method and coding (open code/axial 

code/selective code), confirmatory factor analysis method, 

exploratory factor analysis, Structural equations were used. 

Conclusion: The results of the research showed that the 

components of professional competence included cognitive 

and ability competence, behavioral-judgmental competence, 

managerial leadership competence, spiritual-moral 

competence. Also, the results showed that the professional 

competence of teachers has a significant effect on their 

spiritual vitality. 

 
Authors 

Hadiseh Tanha1 
Leila Fathi Varnosfadrani*2 

Ghudsi Ahghar 3 

 

How to cite this article 
Hadiseh Tanha, Leila Fathi Varnosfadrani, 
Ghudsi Ahghar, Presenting the Model of 
Professional Qualification and its Effect on 
Spiritual Vitality, Journal of Islamic Life 
Style Centeredon Health, 2021:5(3): 354-364. 

1. PhD student, Department of 
Educational Sciences, South Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, 
Iran. 

2. Assistant Professor, Faculty of Azad 
University, South Tehran Branch 
(Corresponding Author) 

3. Full Professor, Organization of 
Educational Research and Planning, 
Academic Board of Studies Research 
Institute. 

 

 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  

Email: L.fathi70@yahoo.com 

Keywords: Spiritual Vitality, Teachers, Professional Competence 

 

 
 Article History 

Received: 2021/09/23 

Accepted: 2021/12/06 

Published: 2021/12/21 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-1314-fa.html


                  و همکاران تنها حدیثه 355

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

 نشاط بر آن تاثیر و ای حرفه صالحیت الگوی ارائه

 معنوی
 

 1تنها حدیثه
 اهدانشگ جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2ورنوسفادرانی فتحی لیال
 نویسنده) جنوب تهران واحد آزاد دانشگاه علمی هیات ،استادیار
 مسئول(

 
 3 احقر قدسی
 علمی آموزشی،هیات ریزی برنامه و پژوهش سازمان، تمام استاد

 .مطالعات پژوهشگاه
 

 چکیده
حرفه هایصالحیت الگوی طراحی هدف با حاضر پژوهش: هدف

 .پذیرفت انجام دبیران معنوی نشاط به آن تاثیر و ای
 از کاربردی -بنیادی هدف نظر از مذکور پژوهش :ها روش و مواد
 افیاکتش نوع از( ترکیبی) آمیخته پژوهش این اطالعاتی، هایداده نظر

( مرد و زن) دانشگاه اساتید شامل مطالعه مورد جامعه. بود متوالی
 دوم دورۀ زن دبیران شامل مطالعه مورد جامعه. بود 1400 سال در

 بخش در نمونه حجم تعیین برای.بودند 1400 سال تهران شهر متوسط
. شدند انتخاب نفر 324 تعداد و شد استفاده کوکران فرمول از کمی

. شد استفاده هدفمند نوع از احتمالی غیر روش از پژوهش این در
 نمونه توزیع برای ای مرحله چند گیری نمونه روش از همچنین،

 بۀمصاح روش از کیفی بخش در ها، داده گردآوری برای.  شد استفاده
 نامهپرسش از کمی بخش در همچنین. شد استفاده یافته ساختار نیمه

 یپایای و روایی تعیین برای. شد استفاده( 1395) افروز معنوی نشاط
 با اجرا دبیران از نفر 300 روی معنوی نشاط پرسشنامه ابتدا ابزار،

 .شد محاسبه پایایی ضریب کرونباخ آلفای روش از استفاده
 های سوال اساس بر ها داده تحلیل برای پژوهش این در :ها یافته

 و کورس روش با مضمون تحلیل)آماری های آزمون از پژوهش
 روش ،(انتخابی کد/ محوری کد/ باز کد) گذاری کد و اشتراوس

 ساختاری معادالت اکتشافی، عاملی تحلیل تاییدیه، عامل تحلیل
 .شد استفاده
 های مولفه که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج: گیری نتیجه

 صالحیت ، قابلیتی و شناختی صالحیت شامل، ای حرفه صالحیت
 -معنوی صالحیت ، رهبری مدیریتی صالحیت قضاوتی، -رفتاری
 نمعلما ای حرفه صالحیت که داد نشان نتایج همچنین. بودند اخالقی

   .دارد ایشان معنوی نشاط بر معناداری تاثیر
 

 ایحرفه صالحیت معلمان، معنوی، نشاط: کلیدی واژگان

_________________________________ 
1 John locke 
2Jeremy Benton 

 01/07/1400: دریافت تاریخ
 15/09/1400:  پذیرش تاریخ

 L.fathi70@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

ها، مهارت ها،حیات و بقاء هر سازمان تا حد زیادی به توانایی
انسانی آن سازمان  های مختلف منابعها، دانش و تخصصآگاهی

افراد آمادگی بیشتری داشته باشند بهتر می بستگی دارد و هرچه
در  تغییرات عمیق ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند. توانند در

ای حرفه آموزی، در هویتساختار، برنامۀ درسی و جمعیت دانش
های مرتبط برای معلمان بحران به وجود آورده است. نبود صالحیت

این موقعیت جدید باعث شده که بسیاری از معلمان  ورد بابرخ
ای نا، ببینند، بنابراین هویت حرفهای خود را در تنگهویت حرفه

منابع تخصصی آموزش و . معلمان نیاز مبرم به بازسازی مجدد دارد
 معلم دارد. پرورش نظرات بسیاری در مورد تأکید بر محور بودن

 گری معلم، پژوهشگریحرفه ی معلم،توانمندساز هایی مانندآرمان
های ترین موضوعات نظاممحوریای معلم ، صالحیت حرفهمعلم

در سند و منشور اصالح نظام (. 1آموزش و پرورش به روز هستند )
بازدارنده در ارتباط با  ها و موانعآموزش و پرورش نیز به آسیب

است  ههای معلم اشاره شدانتخاب و جذب معلم، منزلت و مسؤولیت
نیازها و مطالبات  (. صالحیت معلم به توانایی معلم در برآوردن2)

 ای یكپارچه ازحرفۀ تدریس به میزان کافی و با استفاده از مجموعه
شود به طوری که این مجموعه در دانش، مهارت و نگرش گفته می

 (. 3الحیت، معلم تجلی یابد )ص عملكرد و بازتاب
های روانشناختی است که تحقیقات، مطالعات نشاط از جمله پدیده

های مختلفی را معطوف خودساخته است. روان شناسانه و بررسی
می دانند که تاثیر ژرفی "هیجان مثبت"نظریه پرداز، نشاط را نوعی 

های جسمانی، شناختی وروانی در مكانیزم دارد و برساز وکار
بخشد. جان الک مختلف بهبود می هایعملكرد آدمی را در زمینه

متعقدند که شادی مبنتی برتعداد وقایع لذت بخش  2و جرمی بنتا م ,1
شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت،   3است. آرگیل، مارتین و لو 

 (.14دانند)فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی می
شادی یک حالت ذهنی یا احساسی است که مانند خشنودی، 

شود. شادی از ، لذت و خوشی توسط انسان ادراک میرضایت
شود. متفكران مذهبی و فالسفه های مختلف بررسی میدیدگاه

معموال شادی را به عنوان زیستن در چارچوب یک زندگی مطلوب 
تعریف کرده اند. از این دیدگاه، شادی صرفا یک هیجان نیست، بلكه 

شود. امروزه ینوعی شكوفایی و دست یابی به حقیقت محسوب م
 کیفیت"و "بهزیستی"روانشناسان با اشاره به اصطالحاتی چون 

ها کنند که محور اصلی آنهایی بحث میی پدیدهدرباره"زندگی 
ها شود که فالسفه از آنهایی را شامل میشادی است و شادی تجربه

کنند. در تعالیم بودائی، یاد می"کام جویی "یا  "لذت "به عنوان 
ها ش محوری دارد. در این آیین، شادی به معنی رهایی از رنجشادی نق

ای و آالم بشری، از طریق پیمودن آنچه آن را طریقت هشت مرحله

3 Argle,Martin&L u 
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نامند، امكانپذیراست. مراحل این طریقت بسیار شبیه به آیین می
مقدس زرتشتی مبنی برگفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک است 

یعنی نگرش و نیت صحیح )نیک(، و در سه قالب خرد یا پراجنا 
رفتار اخالقی یعنی گفتار، عمل، رزق و کسب درآمد پسندیده و 
انضباط ذهنی یا سمادی یعنی تالش، تفكر و تمرکز نیكو خالصه 

شود. از دیدگاه بودا، شادی نهایی زمانی کسبمی شود که انسان می
کند  یای غلبه کند و بتواند از آن چشم پوشبرهر نوع آرزوو خواسته

(5) 
ای هنشاط یعنی زیباسازی انگیزه( چنین استدالل می کند: 6افروز )

بین  ها ازای که بدیدرونی و تاثیر آن برجسم و رفتار فرد، به گونه
برود و به واسطه آن، فرد و جامعه پویا و بالنده گردد. مفهموم نشاط 

بار با الفاظ مختلف در کتاب  25جایگاه خاصی در قرآن دارد و 
الهی بیان شده است. خداوند در تمام آیات و روایات از مسلمانان و 

خواهد حزن واندوهی به ن اسالم میأها پیامبر عظیم الشس آنأدر ر
خود راه ندهند:بلكه اندوه از شیطان، منافقین و کفار و مشرکین 
است. انان مومن الزم است با سكینه و آرامش روانی، به آینده 

گرد. بعضی از عوامل و اهداف ایجاد شادی درخشان با مسرت بن
اند از :ایمان، انفاق، لذت، پرهیز از گناه، ازدواج، گشاده عبارت

رویی، انجام وظیفه، بینش صحیح نسبت به جهان، احیای حق و از 
بین بردن باطل، شاد کردن دیگران، گره گشایی، اعیاد اسالمی، صله 

نوی یعنی احساس آرامش، رحم، نظم، گفتار زیبا و مطالعه، نشاط مع
مهرورزی و امید بخشی یا وارستگی و بخشایشگری و برخورداری 
از طروات و زاللی درون و باور قلبی به خالق هستی. پژوهشگران 
بر این باورند که وجود تعامالت مناسب میان والدین و فرزندان 
نقش بسیار مهمی در ایجاد تحوالت شناختی و اجتماعی در کودکان 

د، پذیرازاین تعامالت تأثیر می هایی که احتماالًیكی از زمینه دارد.
 های زندگی نشاتنشاط معنوی است. نشاط معنوی از پستی و بلندی

گیرد و عبارت است از حساسیت به لذت و غم دیگر انسانها و می
یک همانگی درونی است که حل و فصل اختالفات درونی ناشی 

 شود. می
 اهداف به انسان نیل برای محرکی عامل و زندگی الزمه نشاط

 آسایش آن، درک که است مفهومی متضمن این واژه .است عالی

 نكردنش تشویش درک و می کند هدیه انسان به را آرامش و

 عامیانه ادبیات و عرف در هرچند .می کند فراهم را او خاطر

 هم به جای )بشارت و سرور، بهجت فرح،( نشاط معادل های

 تفاوت ژرفی علمی، معتر کتب و فنی نگاه در اما شود؛می  استعمال

انكار  آن کلیت آشكار، تفاوتهای علی رغم .دارد وجود آنها میان
 های فرهنگ و تمدنها ملل، همه که در احساسی .است نشدنی

 باید .است یكدیگر با انسانها ارتباط عامل و مشترک گوناگون،

 شاخصه هایی مختلف، آئین های و ادیان با ملل که داشت توجه

 فرهنگ، نوع به توجه با است که ممكن دارند نشاط تعریف برای

 نشاط عاملی .باشد متفاوت آنها در موجود سنن و عرف مذهب،

 بنابراین، است؛ رضایتمندی و آینده به امید انگیزه، ایجاد برای

 .(4است) ضروری آن امری گوناگون زوایای بررسی

_________________________________ 
1 Philips KH, Brintz CE, Moss K, Gaylord SA 

( با مروری بر ادبیات پژوهش نشان دادند که 7) 1فیلیپز و همكاران
نشاط معنوی بیانگر ضایت قلبی و لذتی است که در زیر امواج 
متالطم زندگی وجود دارد و این همان شاکر بودن درونی و تكامل 

 یافتن از فراز و نشیب های زندگی است. 
نتایج تحقیق پیشین نشان می دهد: چهره و عملكرد فرد در آیینه، 
نشاط معنوی وی نیست. برای مثال مدیر یک شرکت بزرگ در عین 
این که با نشاط است ولی در محل کار با توجه به ضرورت اداره 
امور، می تواند فردی مقتدر و خشن باشد موجب امیدواری، انگیزش 
در انجام بهتر امور و افزایش معنا در زندگی شده است و از این 

 (.8یر دارد )طریق در صالحیت حرفه ای تأث
( چنین استدالل می کنند که نشاط معنوی به 6افروز و همكاران )

معنای احساس آرامش، مهرورزی و امیدبخشی یا وارستگی و 
بخشایش گری و برخورد از طراوت و زاللی درون و باور قلبی به 

 خالص هستی است.
( نشان می دهد با افزایش سطح 9) 2یافته های پارک و همكاران

راهبرد مقابله فعال، سطح تاب آوری دانشگاهی و نشاط ذهنی در 
بین دانشجویان افزایش پیدا می کند. یافته های پژوهشی دیگر نیز 
نشان داده است افراد دارای خودپنداره مثبت از تاب آوری باالتری 

 برخوردار بوده و احساس نشاط بیشتری دارند. 
جه به اهمیت نشاط معنوی و همچنین صالحیت حرفه ای با تو

معلمان، پژوهش حاضر بر آن است تا با ارائه مدلی صالحیت حرفه 
ای معلمان را سنجیده و تاثیر آن بر نشاط معنوی را مورد تحلیل 

 قرار دهد. 
 

 مبانی نظری

 تعاریف مفهومی مربوط به صالحیت حرفه ای
، مناسب برای «شایستگی»را « صالحیت»فرهنگ لغت دهخدا واژه 

مقصود ، درخوری، سزاواری و اهلیت معنی کرده یا به معنای توانایی 
برای وارد شدن به یک حرفه خاص است که ارتباط مستقیمی با 

های خاص حرفه گواهی دانش یا تأییدیه در آن حرفه دارد. ویژگی
ت و گستردگی از یک سو و نوع معلمی از جمله پیچیدگی، ظراف

نظران نگاه به ماهیت انسان از سوی دیگر سبب شده  تا صاحب
تعلیم و تربیت در خصوص بررسی چیستی و چرایی صالحیت های 

هایی برای یک معلم خوب و اثربخش حرفه ای و یا تدوین مالک
نظرات  شده، پدیدار آموزشی نظام در بیستم قرن اواسط که از

 ن کنند.مختلفی بیا
نیز، تعاریف متعددی وجود دارد. برای مثال  حرفهدر مورد واژه  

کوگان تعریف مناسبی از این واژه ارائه داده است و آن عبارت است 
 نآ پیرامون که اطالق شغل یک کارشناسی و کاربردی موضوع از 

 هاحرفه. دارد وجود کار و کسب ایجاد و تخصصی آموزش امكان
. هستند خود موضوع در دانشگاهی و تكمیلی آموزش دارای معموالً
 (. 10است ) تولید و خدمات ارائه هاحرفه هدف

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی حرفه، یک مشخصات از
 وقتتمام اشتغال امكان -

2 Park J-W, Kwon M.-J 
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 دانشگاهی کالسیک آموزش و دانشگاهی رشته بودن دارا -
 آن به مربوط ایحرفه هایصنف و هاانجمن بودن دارا -

 مهارت و دانش از و داریم نیاز خاصی توصیه یا خدمت به وقتی
 افراد از هایگروه سراغ به هستیم، بهرهبی حوزه آن به مربوط

 مشاوره هاآن با و هستند حرفه آن دهنده تشكیل که رویممی
 عنوان به که «هاحرفه نظام» عنوان به ایمقاله در ابوت. کنیممی

 شناخته حرفه تعریف در شده انجام هایفعالیت بهترین از یكی
 مند نظام برای مستمر تالشی عنوان به را سازی ایحرفه شود،می

 بین قلمرو این وی اعتقاد به. کندمی معرفی خاصی قلمرو کردن
. است رقابت حال در صفر مجموع بازی یک در مختلفی هایگروه
 خود مرزهای از کامل طور به تواندنمی ایحرفه هیچ چه اگر البته

 خود حوزه به هاحرفه سایر ورود مورد در اما کند، محافظت
 دارد وجود مشاغلی. کند وضع را مشخصی هایمحدودیت تواندمی
 مشاغل این بین در. باشدمی کالسیک حرفه یک جایگاه دارای که
 مشاغل این. نمود اشاره حسابداری و وکالت پزشكی، به توانمی

 دور بر توانندمی که چرا شوند،می محسوب کالسیک هایحرفه
 که بكشند را حصاری خاصی هایمهارت و دانش از مشخصی حوزه

 (.11بدهند) ارزش آن به اقتصادی و اجتماعی صورت به
در تعریف واژه صالحیت های حرفه ای، باید عنوان کرد که  

ها شامل دانش، مهارت ای از شایستگیای، مجموعهصالحیت حرفه

که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد  و نگرش است
های آموزشی، کاری و در فرآیندهای آموزشی و تجربی در محیط
 نظام هدف .شودای میجامعه کسب شده و تبدیل به رفتار حرفه

 و آموزشی هایمحیط بین بیشتر ارتباط ایجاد ایحرفه صالحیت
 ایرفهح صالحیت تعیین و سنجش فرآیند کیفیت ارتقای کار، محیط
 شافزای افراد، ایحرفه و فنی تجارب به اعتباربخشی یا کار نیروی
 مناسب یانسان نیروی به دسترسی و شناسایی برای کارفرمایان توانایی

 از آموزش جدایی اجتماعی و اقتصادی هایهزینه کاهش همچنین و
 است. یافتهتوسعه زندگی واقعی محیط

برنامه ریزان و سیاست گذاران دوره های آموزش معلمان نیز باتوجه 
به حجم انبوه پژوهش های موجود سعی در شناسایی و تدوین حیطه 

ها یا شایستگی های حرفه ها و استانداردهای مطلوب برای صالحیت
 1و کوزوبیكوا، کوزوبیک بالسكووا، بالسكوای معلمان داشته اند. 

ها و از (، معتقدند شایستگی معلمان در طول زندگی شغلی آن12)
آید. آنها همچنین بیان می کنند طریق تجربه و آموزش به دست می
ای که ها و استانداردهای حرفهصالحیت و شایستگی توسط مالک

 . شودکنند، حاصل میکیفیت را ارزیابی می
فرهنگیان،  براساس طراحی کالن برنامه درسی جدید دانشگاه

 ای معلم عبارتند از:  های حرفهصالحیت یا شایستگی

 

 ای معلم. انواع شایستگی های حرفه1جدول 
 ابعاد اساسی صالحیت صالحیت انواع شایستگی

 صالحیت علمی
 ایآگاه از دانش رشته

 توانا در تحقیق در آن رشته
 تسلط بر دانش موضوعی )دستاوردهای علم یا علم به مثابه محصول

 های علم یا علم به مثابه فرایندقادر به بكارگیری دانش روشی )روش

 صالحیت تربیتی

 آشنا با دانش تربیتی؛
 مسلط بر خویش ؛

 قادر به تحلیل موقعیت تربیتی؛
برای برنامه ریزی و اجرای توانا 

 برنامه درسی

فهم ماهیت تربیت ؛ توانایی تحلیل موقعیت تربیتی )تحلیل واقعیت افراد 
درگیر در تربیت ، وجوه فردی و جمعی و تحلیل حقیقت محیط دربردارنده 

 فرایند تربیتی(؛ قابلیت تشخیص ماهیت فرصت های تربیتی و آثار آن

صالحیت عمل تربیتی 
 در به آموزش در رشتهقا موضوعی

ادر ریزی درسی رشته؛ قهای ترکیبی رشته ؛ تسلط بر برنامهآشنایی با دانش
 های تربیتی اثربخش در رشتهبه آموزش رشته؛ قابلیت خلق موقعیت

 صالحیت عمومی

 سواد دینی؛
 سواد زبانی؛

 حفظ سالمت؛
 حفظ محیط زیست

زبانی(؛ توانایی تحلیل  آگاهی از دانش دینی؛ تسلط بر دانش زبان ملی)سواد
سیاسی؛ عالقمند به حفظ سالمت و محیط زیست؛ قادر -های فرهنگیپدیده

 به استفاده از زبان بین المللی

ها و ها، گرایشی شناختهای معلمی، مجموعه(.صالحیت13)ملكی
تواند در جریان تعلیم ها میهایی است که معلم با کسب آنمهارت

و تربیت به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی 
 فراگیران کمک کند.  

 ای های حرفه حیطه های صالحیت
منظور از صالحیت های حرفه ای معلمی، مجموعه شناختها،  

گرایشها و مهارتهایی است که معلم با کسب آنها می تواند در جریان 
_________________________________ 

1 -Blaskova, Blasko, Kozubkovaa & Kozubk 

جسمی، اخالقی، عاطفی، اجتماعی، عقالنی، تعلیم تربیت به پرورش 
توان آن را در سه حیطه مكاتب  و معنوی فراگیران کمک کند و می

می ای معل های حرفه و دیدگاه های متعدد فلسفه تربیت به صالحیت
که سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی هستند از زوایای متعددی 

یتهای حرفهای نگاه می کنند اما همه آنها برای کارکنان، صالح
 :زیر است خاصی قائل هستند که عمده ترین آنها به شرح
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 358 ... نشاط بر آن تاثیر و ای حرفه صالحیت الگوی ارائه  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

الف( صالحیتهای شناختی: مراد از صالحیتهای شناختی، مجموعه 
آگاهی و مهارتهای ذهنی است که یک معلم در شناخت و تحلیل 

برد، مثال شناخت عالئق ذهنی  مسائل و موضوعات تربیتی به کار می
موثر دروس و انتقال بهتر مفاهیم به آنان  در یادگیرنده برای تدریس

یكی از صالحیتها و مهارتهای شناختی معلم به حساب می آید. ب( 
صالحیتهای عاطفی : مجموعه گرایشات معلم نسبت به تعلیم و 
 تربیت است. مثل گرایش به تكریم افراد ج( صالحیتهای عملی:

ی و تدریس مجموعه مهارتها و تواناییهای معلم در فرایند یادگیر
میباشد. مثال مهارت معلم در تدریس و تهیه طرح درس، مهارت در 
طراحی آموزشی، مهارت در اجرای طرح آموزشی و مهارت 

های  صالحیت(. 13ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )
معلم شامل دانش و مهارتهای مورد نیاز تدریس در مدرسه است. این 

معلم شامل دانش و مهارتهای  صالحیت ها شامل صالحیت های
مورد نیاز تدریسی در مدرسه است. این صالحیت ها شامل سطوح 
باالی دانش، ارزشها، مهارتها و حالتها و حالتهای شخصی، حساسیت 

چشم انداز آسیای مصالحه گرا، سطوح  در ها و قابلیت هاست.
صالحیتهای معلم چنین آمده است: از مجموعه ی صالحیتهای 

اال، صالحیت تاثیرگذاری بر دانش آموز حاصل می شود سهگانه ب
که نسبت میزان برخورداری کارکنان از هر کدام از آنها و مجموع 
آنها میزان تاثیرگذاری کارکنان بر دانش آموزان متفاوت است. علت 
تفاوت برخورداری کارکنان از صالحیتهای معلمی هم ممكن است 

ردی( و تربیت خانوادگی و ناشی از استعداد و توانایی ذاتی )ف
های  -تجربیات قبلی فرد باشد یا به کیفیت آموزش و تمرین مهارت 

حرکتی )عملی( در زمان آینده نمودن  -شناختی، عاطفی و روانی 
کارکنان برای ورود به محیط مدرسه و همچنین آموزش های حین 
خدمت کارکنان )ارتقای صالحیتهای حرفه ای کارکنان( مربوط 

 ه عامل مدنظر ماست.باشد ک
 

 نشاط
های روانشناختی است که تحقیقات، مطالعات نشاط از جمله پدیده

های مختلفی را معطوف خودساخته است. روان شناسانه و بررسی
می دانند که تاثیر ژرفی "هیجان مثبت"نظریه پرداز، نشاط را نوعی 

های جسمانی، شناختی وروانی در مكانیزم دارد و برساز وکار
بخشد. جان الک های مختلف بهبود میلكرد آدمی را در زمینهعم

متعقدند که شادی مبنتی برتعداد وقایع لذت بخش  2و جرمی بنتا م ,1
شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت،  3است. آرگیل، مارتین و لو 

 (. 14دانند)فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی می
 : است شده هاییتوصیه اسالم در زیستن شاد برای

باشد،  نداشته وجود خدا ذکر و یاد آن در که زندگی اسالم نظر از
 مَنْ وَ: »فرمایدمی کریم قرآن در خداوند. ندارد نشاطی و لذّت هیچ

 )قرآن مجید، سوره طه( ضَنْكاً؛ مَعِیشَۀً لَهُ فَاِنَّ ذِکْرِی عَنْ اَعْرَضَ
 دشواری و سخت زندگیبگرداند،  روی خداوند یاد از کس هر

 خداوند یاد و دشوار را زندگی خدا یاد از دوری. « داشت خواهد
_________________________________ 

1 John locke 
2Jeremy Benton 
3 Argle,Martin&L u 

 از ناشی زندگی در نشاط این. سازدمی نشاط با انسان برای را زندگی
: فرمایدمی خداوند شودمی حاصل خدا یاد با که است روانی آرامش

 )قرآن مجید، سوره رعد(.  الْقُلُوبُ؛ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِکْرِ اَال»
 همسال این شناختیروان تبیین. « یابدمی آرامش دلها خدا یاد با همانا

 وا برای که تكانشهایی و امیال از را فرد خدا ذکر و یاد که است آن
 هک شودمی سبب و داردمی کند، بازمی ایجاد روانی فشار و استرس

 و خدا با رابطه تقویت به دنیوی هایلذت به صِرف توجه جای به
 زا را وی فردی چنین برای مشكالت بروز. کند توجه او به تقرُّب
 تكامل و رشد مسیر در را خود چون دارد ونمی باز اصلی هدف

 از یكی بنابراین. بردمی لذت زندگی کند، ازمی احساس معنوی
 میشهه کهاست آن زندگی در بیشتر نشاط به دستیابی اصلی هایراه
 باشیم.  خدا یاد به حال هر در و

، پژوهشی با 4در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، اسماعیل و جراه
بررسی نگرش معلمان قبل از خدمت نسبت به موضوعات  "عنوان 

انجام دادند.  "مورد عالقه، صالحیت حرفه ای در تدریس و انگیزه
مقایسه ای بوده و در بین معلمان دوره  -این پژوهش از نوع علی

متوسطه انجام پذیرفته است. این معلمان کسانی بودند که  متقاضی 
 اند. نتایجمعلمی در این مقاطع بودند و هنوز وارد محیط تدریس نشده

حاصل از پژوهش نشان داده است که نگرش این معلمان نسبت به 
موضوعات تدریس با نگرش معلمان با تجربه متفاوت است چراکه 

وضوعات مورد نظر می اندیشند. حال آنكه ایشان آرمانی نسبت به م
با دنیای واقعی متفاوت است. اما انگیزه این معلمان بیشتر از معلمان 

(، پژوهشی با 15) 5گراو، کالگاگنی، پریس و اوتریزبا تجره است. 
صالحیت حرفه ای معلمان از طریق مشارکت دانشگاه و  "عنوان 
وده و نتایج حاصل از انجام دادند. پژوهش از نوع کیفی ب "مدرسه

آن نشان دادند که مشارکت مدرسه و دانشگاه در مقوالت آموزشی 
و پژوهشی بر ارتقای صالحیت حرفه ای معلمان تاثیر گذار است. 

 هایصالحیت مقایسه"(، پژوهشی با عنوان 16واحدی و همكاران )
 ربیتت فرهنگیان، دانشگاه التحصیالن فارغ بین در معلمان ایحرفه
 از حاضر پژوهش انجام دادند. طرح "ها دانشگاه سایر و سابق معلم
 تایجن دوراهه واریانس تحلیل نتایج. بود ایمقایسه-علی تحقیقات نوع

 باهم گروه سه معلمان ایحرفه هایصالحیت که دهد می نشان
 هدانشگا التحصیالن فارغ شناختی صالحیت نظر از. دارند تفاوت

 .دارند دیگر گروه دو با مقایسه در باالتری وضعیت فرهنگیان
 با داریمعنی تفاوت نیز معلم تربیت مراکز التحصیالنفارغ
 مدیریتی صالحیت نظر از. دارند هادانشگاه سایر التحصیالنفارغ

 مراکز التحصیالنفارغ با فرهنگیان دانشگاه التحصیالنفارغ تفاوت
 هااهدانشگ سایر التحصیالنفارغ از اما نیست، دار معنی معلم تربیت
 داریمعن ها گروه بین تفاوت نگرشی صالحیت مورد در. است باالتر

 .باشدنمی
 صالحیت تدوین "(، پژوهشی با عنوان 17فرحبخش و همكاران )

انجام  "لرستان استان ابتدایی مدارس مدیران ای حرفه -علمی های
 های صالحیت تدوین برای کیفی پژوهش دادند. این پژوهش، ین

4 Ismail & Jarrah 
5 - Grau., Calcagni., Preiss & Ortiz 
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 پژوهش نوع. گرفت انجام ابتدایی مدارس مدیران ای حرفه -علمی
 سؤال .باشد می شناسی پدیدار گرفت قرار استفاده مورد که کیفی
 نظر از: بود شرح بدین گردید مطرح پژوهش این در که اصلی

 -علمی های صالحیت دهنده تشكیل های مؤلفه کنندگان مشارکت
 یکیف های یافته آوری جمع برای کدامند؟ ابتدایی مدیران ای حرفه

 لرستان استان ابتدایی مدارس مدیران نفراز 20 با هدفمند مصاحبه
 تنم بازنگری و مرور با ابتدا ها یافته تحلیل در. پذیرفت صورت

 مرحله در شدند؛ استخراج دار معنی عبارات و مفاهیم ها، مصاحبه
 مقوله 8 عبارات و مفاهیم این کدگذاری و تحلیل و تجزیه از بعد

 روابط مهارت معلمی، تجربه مدیریتی، تخصص: شامل که محوری،
 و انگیزشی اجتماعی، اخالقی فنی، مهارت هنری، مهارت انسانی،
 مدیران ای حرفه -علمی های صالحیت عنوان به بودند ظاهری
 .شدند تدوین ابتدایی آموزش

 

 مواد و روش ها

آن  ریو تاث یحرفه ا تیصالح یارائه الگوپژوهش حاضر با هدف 
 -یانجام پذیرفت. پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادیبر نشاط معنو

های اطالعاتی، از نوع آمیخته بود که در دو کاربردی و از نظر داده
بخش کیفی و کمی  انجام شد. از نظر نحوه اجراء، نیز از الگوهای 

 فیجامعۀ آماری در بخش کیپیمایشی در این پژوهش استفاده شد. 
پژوهش، شامل خبرگان آموزش و پرورش بود که شرط انتخاب آنها 
برای جمع آوری داده ها، داشتن حداقل مدرک دکتری و داشتن شغل 

ای باشند اجرایی و آموزشی در زمینه ارتقای سطح صالحیت حرفه
چه در حال حاضر و چه در گذشته نقش داشته و دارند. این گروه 

می نامند که در فرایند مصاحبه شرکت را به اصطالح خبرگان آگاه 
 ریغ یرگینمونه روش از هانمونه نییتع یپژوهش برا نیدر اکردند. 

نفر با استفاده از اصل اشباع به  20هدفمند  استفاده شد که  یتصادف
گروه دوم از جامعۀ آماری عنوان حجم نمونه، در نظر گرفته شد. 
 شهر متوسط دوم دورۀ زن این پژوهش در بخش کمی شامل دبیران

بود. با ساتفاده از فرمول  1401 -1400تهران در سال تحصیلی 
نفر به  324کوکران، و روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد  

 عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. 
به منظور گردآوری داده ها، در بخش کیفی پژوهش حاضر از 

چنین، در این پژوهش همهای نیمه ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه
های زیر استفاده ها در بخش کمی، از روشمنظور گردآوری دادهبه

 شد:
منظور شناخت و توسعه مدل ای: بهروش کتابخانه -1

 صالحیت حرفه ای دبیران مفهومی پژوهش، متون موجود در زمینه
ای و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از روش کتابخانه

های دانشگاهی( نامههای معتبر علمی و پایانها، پایگاهکتاب)شامل 
 استفاده شده است.

های مورد منظور گردآوری دادهعنوان بهپرسشنامه: به -1
ای ها در بخش کمی، پرسشنامهنیاز پژوهش و تعیین صحت و سقم آن

_________________________________ 
1 -Faced Validity 
2 -Content Validity 
3 - Construct Validity 

ساخته بر گرفته از کدهای حاصل از مصاحبه تنظیم شد. محقق
ی افروز دارا معنوی نشاط پرسشنامه ستاندارد ازهمچنین، پرسشنامه ا

 گانه در خصوص مولفه هایپاسخ با طیف لیكرت پنجسوال بسته 60
باشد که با نظرسنجی از دبیران زن متوسطه، متغیرهای پژوهش می

برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی تكمیل شده است.
ها از دیدگاه بودن یافته منظور اطمینان خاطر از دقیقپژوهش و به

پژوهشگر، ازنظرات اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی 
که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. در پژوهش کنونی 
از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی 

 های انجام گرفته استفاده شد. مصاحبه
و  2، محتوایی1از روایی ظاهری ن روایی پرسشنامهمنظور تعییبه

استفاده شد. پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی  3سازه
محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای  4ترکیبی

دهنده پایا بودن ابزار به دست آمد که نشان 7/0پژوهش باالی 
ر بخش کیفی کدگذاری نظری ها دروش تحلیل دادهگیری بود. اندازه

پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی با توجه برگرفته از روش نظریه
 لیتحلهای آمار توصیفی و استنباطی)های پژوهش از روشبه سؤال

 یافزارهابا استفاده از نرم ،یمعادالت ساختار ،یدییتأ یعامل
SPSS-v21 ،Smart Pls-v2  وLisrel-v8  استفاده شده )

 است.
 

 یافته ها

 های پژوهشپاسخ به سؤال
ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های صالحیت های حرفه ای دبیران  -1

 کدامند؟
خبره در این  20در راستای  دستیابی به پاسخ بخش کیفی پژوهش، با 

سؤال مصاحبه شد.  3زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با 
چک لیست نتایج مصاحبه را  های مصاحبه وتوان سؤالدر ادامه می

شده برای هر سؤال های ارائهدر جداولی مجزا مشاهده کرد. پاسخ
پس از تحلیل محتوا و کدگذاری توسط پژوهشگر و دو نفر از 
متخصصین آمار در جدولی آورده شده است که این جداول، بیانگر 

 باشد. های اصلی پژوهش میها و مؤلفهشاخص
آوری شده در فرمت مصاحبه که با فرایند معهای جبا توجه به داده

تطبیق مستمر به نقطه اشباع نظری رسیده است، بعد از تعریف 
ها مقیاس کمی تعریف سؤاالت اصلی پژوهش )مصاحبه( که برای آن

آوری شده را با های جمعتوان کدگذاری مصاحبهشده است، می
این  ها و ابعاد آن و نمودارهای توصیف کنندهتعریف ویژگی

ها شروع کرد. بنابراین، در گام اول الزم است تا واحدهای ویژگی
معنایی شناسایی شود که البته انتخاب واحدهای معنایی به تأیید 
اساتید راهنما و مشاور رسیده است که در جدول زیر قابل رؤیت 

 است.
لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه زیر چک در جدول

کدگذاری محوری و انتخابی آورده شده است. همانگونه با استفاده از 

4 -Composite Reliability (CR) 
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 360 ... نشاط بر آن تاثیر و ای حرفه صالحیت الگوی ارائه  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ها آغاز ها با استخراج مفاهیم و مقولهکه مشاهده شد تحلیل داده
ربط و تكراری های بیگردید )کدگذاری باز( و مفاهیم و مقوله

حذف گردیدند که نتایج کدگذاری محوری و منبع مربوط به 

 ها در جدول زیر آمده است.هریک از مقوله
 

 
 با خبرگان افتهیساختار مهیمصاحبه ن کیاستخراج شده از تكن میمفاه هیکل ستیل -2جدول 

 کد مصاحبه شونده شاخص مولفه بعد

 
 
 
 
 
 
 
 

 تیصالح
 یتیقابل-یشناخت

 
 

 یخودشناس

 I10, I6, I5 مطلوب است. خود عالئق و هاارزش ها،توانایی نسبت به اطالعات من
 I13, I14, I15 اطالعات کافی دارم. خود رشد چگونگی به نسبت

مهارت درس  کالس در دانش آموزان عالئق ها،توانایی دانش، از استفاده در
 دارم.

I12, I5, I14, 

I2, 
 I3, I4, I11, I5 تسلط دارم.تدریس  درسی مورد موضوعات به نسبت

 ,I12, I8, I3 مهارت دارم.درس  موضوع با مناسب تدریس هایروش از استفاده در

I11 

 
 

 یدانش موضوع

دارم و دانش تجربی موضوعی آگاهی  دانش سازماندهی و تولید چگونگی از
 I10, I9, I1 دارم.

دانش آموزان  در توانایی این توسعه مهارت و آن نقادی و مطالب تحلیل در
 I6 مهارت دارم.

 آن اصالح و تغییر توانایی و دانش آموزان دانش، پیشینه و هازمینه پیش از

 I10, I8, I1 دارم.کار اطالع  ضمن در

 I3, I1, I5, I14 اطالع دارم. دانش آموزان ارزشیابی چندگانه هایمهارت و دانش به نسبت

 
 

 ندیشناخت فرا
 یریادگی

 و تدریس دربارۀ اخیر هایپژوهش از اطالع و تحقیق هایمهارت و دانش
 I2, I6, I10 مطلوب می دانم. یادگیری خودرا

 I11, I9, I10 مطلوب است.مسأله دانش آموزان  حل و خالقیت پرورش درمن مهارت 
ها، یافته با خود دانش قضاوت تطبیق، توانایی و خود دانش روزآمدسازی در

 کارآمد هستم.جدید  هایتئوری و عقاید
I6, I1, I14 

 I11, I7, I10 را دارم.یادگیری  فرایند در فناوری از استفاده مهارت و دانش
های تدریس استفاده از روش ی درسی دانش آموزان وبرنامه از مناطالعات 

 مطلوب است.محیطی  زمینه متغیر در
I8, I3, I15 

 
 
 

  تیصالح
 یقضاوت-یرفتار

 
 یارزش تیصالح

 ,I12, I3, I2, I8 هستم دانش آموزان متعهد یادگیری به
 I13 احساس مسئولیت معلمان مبتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.

احترام  نهاآبه  مذهبی دانش آموزان را تشخیص و فرهنگی، قومی، هایتفاوت
 گذارم.می

I5, I8, I7, 

 
  تیصالح
 ینگرش

 I5, I11, I4 هستم. جامعه متعهد قوانین و هاارزش به
 I11, I7, I15 عالقه دارم. و عشق تدریس، و دانش آموزان به

تساوی  و عدالت با تدریس در و دانش آموزان را درک فردی هایتفاوت
 I8, I7, I11 کنم.رفتار می

 
 قیعال تیصالح

دانش آموزان را تقویت  در نیكویی و صداقت بردباری، کنجكاوی، حس
 کنم.می

I7, I3, I9, , 

I17 
 ,I1, I9 معتقدم. عمر طول در یادگیری به

 I3, I7, I19 پذیری هستم. انعطاف و نشاط طبعی، شوخ دارای روحیه
 
 
 
 

 
مرتبط  تیصالح

 با کالس درس

 I12, I9 استدالل هستم. قدرت و عقالنی تفكر دارای توانایی
 I10, I1 ا دارم.ر  الگو افراد معرفی طریق از دانش آموزان به بخشی الهام مهارت
 I6, I7 دارم. درس را سازماندهی و ریزی برنامه توانایی
 I10, I3, I18 دارم. را جمع اوری اطالعات توانایی
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 تیصالح
 یرهبر -یتیریمد

 
مربوط  تیصالح
 آموزش طیبه مح

 ,I7, I5, I1 دارم. دانش آموزان را در انگیزه ایجاد توانایی
 I8 دارم. زمان را از بهینه استفاده توانایی

درگیر کردن آنان  برای کمک به تدریس و نمودن دانش آموزان  درگیر در،
 توانایی الزم را دارم. جهت یادگیری مادام العمر، در

I4 

 والدین را با با و درس کالس در مشارکتی کار هایروش از استفاده توانایی
 I4 دارم.

 
 

 تیصالح
 یعملكرد

 I8 دارم. مساعی را تشریک و همكاران توانایی برقراری ارتباط با
درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین عملكرد قبلی 

 آنها است.
I11 

 برای جامعه و مدرسه منابع از استفاده و ارزیابی انتخاب، خلق، توانایی

 دارم. پیشرفت دانش آموزان؛ را
I6, I9 

 آن را اثربخشی تقویت و خود هایفعالیت بازتابی و ارزیابی تحلیل، توانایی
 دارم.

I2, I1, I10, I7, 

, I13 

 
 

در  تیصالح
 تیهدا

 I5, I8, I7 دارم. آموزشی را هایروش در نوآوری و جدید هایروش خلق توانایی
دانش  اظهارنظرهای به دادن گوش(، بیان درت)قکردن عرضه در مهارت

 دارم. یكدیگر را با دانش آموزان و دانش آموزان با ارتباط آموزان، برقراری
I5, I11, I4, 

I13 
دانش آموزان  شهروندی مسئولیت و شخصیت شكوفایی، خود پرورش توانایی

 دارم. را
I1 , I7, I15 

 تحصیلی پیشرفت هدایت و والدین و دانش آموزان منظم به بازخوردهای

 دهم.دانش آموزان می
I8, I7, I11, 

I20 

 
 
 
 
 
 
 

 تیصالح
 یاخالق -یمعنو

 
در  تیصالح
 یرهبر

 I3, I4, I11, I5 معلمان این مدرسه  معموال به وعده های خود  وفا می کنند.

معلمان این مدرسه  به همه اجازه مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به 
 مدرسه را می دهند.

I12, I8, I3, 

 I10, I9, I1 معلمان این مدرسه به عدم اخالق مداری حساس هستند.

معلمان همواره کدهای اخالقی را تبیین می کنند و همگان را به رعایت آنها 
 I3, I4, I11 ترغیب می نمایند.

 
 

در  تیصالح
 رفتار اخالق مدار

 I12, I8, I3 معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود کنترلی هستند

 I10,I11 معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود مدیریتی هستند

 ,I6 معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود انتخابی هستند
 I10, I8, I1, I3 معلمان این مدرسه به عدالت و انصاف اعتقاد دارند.

 I3 معلمان به احترام متقابل معتقد هستند و خود این موضوع را رعایت می کنند.

 I7 اهمیت می دهند. معلمان این مدرسه به نحوه پوشش خود از دید آراستگی
 

  تیصالح
 یهنجار

 I3, I4 در این مدرسه بین ارزشهای فردی و سازمانی معلمان همسویی وجود دارد.
 I12 معلمان این مدرسه در اجرای ارزشهای پذیرفته شده خود، پویا و فعال هستند.

 I13, I11 I9 , معلمان این مدرسه، نگرش مثبتی نسبت به ارزشهای سازمان دارند.

آیا صالحیت های حرفه ای معلمان بر نشاط معنوی معلمان تاثیر  -2
 دارد؟ 

جهت بررسی تاثیر صالحیت حرفه ای معلمان بر نشاط معنوی، از 

روش مدل معادالت ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. 
 زیر است: خروجی مربوط به بررسی این روابط به صورت
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 ضرایب مسیر مدل پژوهش -1شكل 

 
 معناداری مدل پژوهش -2شكل 

 

براساس خروجی های مربوط به ضرایب مسیر، این ضریب برای 
است. همچنین  0.5است که بیشتر از  0.817مدل پژوهش به میزان 

نشان داده که از  29.426خروجی معناداری، معناداری رابطه را 
بیشتر است. در نتیجه می توان گفت فرضیه حاضر تایید شده  2.58

ایجاد نشاط معنوی در آنها و صالحیت حرفه ای معلمان منجر به 
 می شود. 

 
 نتیجه گیری

فرایند تعاملی است که موجب بهبود  ارتقای صالحیت حرفه ای
ای، دانش تخصصی، دانش و نگرش ای و تعهد حرفههویت حرفه

ی اتربیتی و مهارت تربیتی دبیران می گردد. در واقع، صالحیت حرفه
معلمان طراحی شده است هایی که برای مجموعه اقدامات و فعالیت

و برای این است که ایشان نواقص احتمالی خود را ، در قالب 
های بلندمدت برطرف سازند. در این فرایند ارتقای صالحیت برنامه

ها و اقدامات برنامه حرفه ای و توا ناسازی معلمان از شكل دوره
ریزی شده و رسمی خارج شده و بیشتر جنبه غیر رسمی، منعطف و 

دبیرحرفه ای، کسی است است که از چند جنبه  م دارد. یکمداو
متفاوت دارای صالحیت کاری باشد، این افراد باید از لحاظ عاطفی، 
جسمی، عملی، سیاسی، رفتاری، تجربی، تاریخی، فرهنگی، معنوی، و 
شخصی حرفه ای بوده و دیدی حمایتگر داشته باشند تا بتوانند 

ش آموزان شوند. بهبود صالحیت موجب ایجاد انگیزه کافی در دان
حرفه ای دبیران زمینه الزم برای پرورش استعدادهای نهفته دانش 

 آموزان و مشارکت پذیری آنها را فراهم می کند.
در پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت صالحیت حرفه ای دردبیران، 
به این مهم پرداخته شد و در نهایت تاثیر صالحیت حرفه ای بر 

نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های نشاط معنوی 
حاصل از پژوهش، صالحیت حرفه ای دبیران به مولفه های 
صالحیت شناختی، قابلیتی، صالحیت مدیریتی، صالحیت مدیریت 

یو رهبری و صالحیت نگرشیو اخالقی و رفتاری اشاره دارد. با توجه 
وزان را برای به اینكه دوره متوسطه، دوره حساسی است که دانش آم

رفتن به دانشگاه یا بازار کار آامده می کند، کار دبیران در این دوره 
حساس تر خواهد بود چراکه باید ضمن آموزش اعتماد به نفس و 
تعهد در دانش اموزان، اخالق مداری و تئجه به ارزشها را نیز در 
ایشان تقویت نمایند تا شاهد افرادی متعهد و مسئولیت پذیر در هر 

وزه ای د رجامعه باشیم. از اینرو، شناسایی شاخصهای صالحیت ح
حرفه ای معلمان بسیار مهم و ضروری است. صالحیت حرفه ای 
معلمان به این نكته اشاهر دارد که معلم، تا چه حد خود را می 
شناسد و به توانمندیهای خود باور دارد و چقدر می تواند این 

انتقال دهد. همچنین بر ای اصل  توانمندیها را به دانش آموزان خود
استوار است که معلم چگونه کالس خود را مدیریت می کند و تا 
چه حدی به اصول رهبری دانش آموزان واقف است. از طرف دیگر، 
شناخت فرایند یادگیری و چگونگی تطبیق روشهای تدریس با این 

ه ففرایند و به روز بودن این فرایند، از دیگر شاخصهای صالحیت حر
ای است. معلمی که دارای صالحیت حرفه ای است به کار خود 
عالقه دارد و با بازخوردهای منظم که به دانش آموزان نشان می 
دهد، ایشان را در فرایند یادگیری یاری می رساند. وی دارای نگرش 
ارزش مدار و اخالق مدار است و همواره در یک چارچوب اخالقی 

باید از فاکتور عالقه معلم به تدریس و حرکت می کند. در این بین ن
میزان خودمدیریتی، خودکارامدی، خودکنترلی و خودانتخابی در وی 
غافل شد. این ارزشها معلم را به سمت شایستگی حرفه ای سوق می 
دهد. در این پژوهش همچنین، مشخص شد که صالحیت حرفه ای 

ص ارد. مشخمعلمان دوره متوسطه بر نشاط معنوی ایشان تاثیر می گذ
ای داشتن دبیر، می تواند باورهای وی را شد که صالحیت حرفه

بسازد یا تغییر دهد. همچنین رفتار او را تحت کنترل قرار می دهد. 
باعث می شود هر رفتاری را در هر مكانی از خود نشان ندهد و 

 همواره به عنوان الگو برای دانش آموزان خود عمل کند. 

 صل از پژوهش چندین پیشنهاد قابل طرح استهای حابر اساس یافته
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شناخت از خود  زانیم ،دبیرانشود در بدو استخدام  یم شنهادیپ -
مربوطه از آنها در مورد  رانیو مد ردیقرار گ یابیمورد ارز شانیدر ا

 خودشان سوال کنند.

 یمهارتها یمدارس اطالعات الزم برا رانیشود، مد یم شنهادیپ -
 یرا برا یطیامكانات مح زانیو م متوسطهدبیران دوره  ازیمورد ن

 بازگو کنند.  شانیا

میزان انعطاف پذیری و مشارکت دبیران در تعلیم نكات ویژه  -
اخالقی به دانش آموزان سنجیده شود و حتی المقدور، چارچوبی 
 برای تدریس و نكات تربیتی مورد نیاز در اختیار ایشان قرار گیرد. 

مربوط  یها یریگ میبه همه اجازه مشارکت در تصم دبیران -
فرایند تدریس را بدهند و بدین منظور از جلسات هفتگی و به 

 رودررو با دانش آموزان در فضایی جدا از مدرسه استفاده کنند. 
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