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  چكيده

هدف  دف:هرآمد جهت رفع نیازهای نیروی انسانی آموزي و پروري است. دانشگاه فرهنگیان بستر اصلی ت مین نیروی انسانی کازمينه: 

        ود.ب در زمینة آموزي زبان فارسی در دوره ابتدایی آموخته دانشگاه فرهنگیاننومعلمان دانش اینیازهای حرفهپژوهش حاضر بررسی 

ربیتی تآماری پژوهش، کلیه فارغ التحصیالن رشته علوم . جامعهنوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است این تحقیو به لحاظ ماهیت از روش:

گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نفر به روي نمونه  901های شهید باهنر و خواجه نصیر کرمان بودند که پردیس

تجزیه  جهت ود.ب 30/1س آلفای کرونباخ که ضریب پایایی آن بر اساصورت گرفت پرسشنامه محقو ساخته  آوری اطالعات با استفاده ازجمع

نتایج تحقیو  ا:هيافته. ستفاده گردیدای و تحلیل واریانس( ا)آزمون تی تک نمونهو استنباطی  های آمار توصیفیها از شاخصو تحلیل داده

ر اندن شعر به نثر از حد متوسط کمتبرگردالخط و حاکی از این بود که توانایی دانشجو معلمان در چهار بعد واژه آموزی، دانش زبانی، رسم

الخط تفاوت (، و در دانش رسمP<10/1زبانی تفاوت معنادار در سطو )آموزی و دانشبود و بین دانشجو معلمان پسر و دختر در توانایی واژه

پسر تفاوت معناداری مشاهده   ( وجود دارد. همچنین در توانایی برگردان شعر به نثر بین دانشجو معلمان دختر وP<10/1)معنادار در سطو 

ای متناسب با هبرای تربیت مؤور معلمان ابتدا باید ماهیت شغلی آنها و سپس نیازمندیگیری کرد، توان نتیجهلذا می  گيری:نتيجه نگردید.

واژه آموزی، دانش زبانی،    واژه كليدها: .های آموزشی یزم را در این زمینه طراحی و اجرا کرداین ماهیت را درک کرد تا بتوان برنامه

 دانشگاه فرهنگیانای، نیازهای حرفه

Background: Farhangian university is main source of effective manpower for elimination of the needs of 

human resources education and training. Aims: The purpose of this study was to investigate professional needs 

of Graduated New teachers of Farhangian University in Farsi language education in elementary school. 

Method: This research is descriptive survey in terms of its nature. The statistical population of the study was 

all graduates of Shahid Bahonar and Khajeh Naseer campuses in Kerman province. 384 students were selected 

by simple random sampling. Data collection was done using a researcher-made questionnaire whose reliability 

coefficient was 0.91 based on Cronbach's alpha. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (one-

sample t-test and ANOVA) were used. Results: The results of the research indicated that the ability of student 

teachers in the four dimensions of teaching, language knowledge, writing and returning poetry to prose was 

lower than average.There was a significant difference between male and female teachers in the ability of 

vocabulary and linguistic knowledge to have a significant difference at the level of (P<0/01) and in the level of 

knowledge, there was a significant difference between(P< 0.05) and(P< 0.05). Also, there was no significant 

difference in the ability to translate poetry into prose between male and female teacher students .Conclusions: 

So for effective teacher training, at first should understanding their occupational nature then requirement 

proportional with nature to design and implementation of training programs. Key words: vocabulary, linguistic 

knowledge, professional needs, farhangian University  
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 مقدمه

ای فارغ دانشععگاه فرهنگیان رسععالت مهمی در تکامل نقش حرفه

التحصیالن خود دارد و موظف به تربیت فارغ التحصیالنی هستند که    

کافی برای آموزي دانش     هارت  نایی،  دانش و م ند. توا  آموزان دار

دانشگاه فرهنگیان برای داشتن کمترین خطای   یکی از وظایف اصلی 

های آموزشععی می ، ارزیابی برنامهی معلمیفهدانشععجو معلمان در حر

ندی شعععغلی دانش  . زیرا باشععععد  گان جهت ارا   میزان توانم ه ئ آموخت

های خدمات مناسعععب به افراد جامعه، به میزان تحقو اهداف و برنامه       

ستگی دارد    شی ب ساکی،   آموز شی  2119)0هانتلی .(0932) ( در پژوه

سته  2های معلمان را در صالحیت "کیفی،  سب،    دهی آماد سازی منا

داشتن دانش پایه عمیو جهت تسهیل یادگیری، استفاده از راهبردهای 

با ذی نفعان          باط مؤور  تار فراگیران، برقراری ارت مختلف مدیریت رف

 "بندی کرده اسععتای عمل کردن و خودآگاهی طبقهمدرسععه، حرفه

سازی معلمان، آگاهی از نقش،  و یکی از مسیرهای اصلی برای آماده  

های مختلف و در نتیجه تعیین   های آنان در حوزه  ف و رسعععالت وظای 

هععای مورد نیععاز برای ایفععای مؤور هععا و توانمنععدی دانش، مهععارت  

 (.  0932، به نقل از ساکی، 2111، 2شان است)استرانگوظایف

یکی از نیازهای اساسی دانشجو معلمان واژه آموزی است که با      

ساخت و کاربرد و معنی برخی  آموزان را با ای کاربردی، دانششیوه 

سازد. اما مشکلی که در تدریس معمول است این که    ها آشنا می واژه

شابه آن را      دانش ساخت جدید، موارد م شدن با  شنا  آموز به محض آ

پرسعد آیا این واژه نیز همینطور سعاخته   کند و از معلم میپژوهش می

ر ساخت کلمات  شده و همین معنا را دارد. در این موارد تنها تسلط ب  

تواند معلم را در تدریس یاری کند؛ برای مثال       )بحث صعععرف( می 

آموزان آموزی، به دانشمعلم در پایه سعععوم ابتدایی، در ضعععمن واژه

د: گوی آموز میگوید: گلسعععتان یعنی جایی که گل دارد، دانش      می

ضع       شابه.  در این موا ستان هم یعنی جایی که داد دارد و موارد م داد

شده،       معلم بای سوند ترکیب  سم و پ ستان از ا د دقیقا بداند که واژه گل

اما دادستان از اسم و بن مضارع تشکیل شده است )مشکوه الدینی،          

0923  .) 

دانش زبانی یکی دیگر از نیازهای دانشعععجو معلمان اسعععت. زبان 

انگیز و درخشان بشر است؛ زیرا در بین     یکی از استعدادهای شگفت  

تنها موجودی اسععت که زبان ملفوظ دارد و  مخلوقات جهان، انسععان

                                                           
1. Huntly                                              
2. Stronge 

تواند با آن افکار و عواطف خود را به دقت به دیگران انتقال دهد      می

(. بنابراین زبان مهمترین وسعععیله ارتباط بین      2112، 9)مورنو و منیوئل 

مردم و بزرگترین عامل تشععکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن و علم 

د آمدن بزرگترین هنر بشعععر؛  ی پدی  و هنر اسعععت. همچنین زبان مایه   

(. زبان، عالوه بر آن که وسعععیله بیان 0931یعنی ادبیات اسعععت )داد، 

فکر و اندیشععه اسععت، آموختن دسععتور هر زبان، آگاهی علمی به آن 

زبان اسععت. این آگاهی منشععا بسععیاری از عملکردهای زبانی اسععت؛  

سب و منطقی از زبان به عنوان    ستفاده منا بزار ا عملکردهایی از قبیل ا

های بیگانه و    ی فکر و ذهن، آموزي درسعععت زبان سعععازمان دهنده   

توفیو در برقراری ارتباط گفتاری و نوشععتاری؛ و مسععلما آن که زبان 

 تواند از آن استفاده کند )وحیدیان کامیار، شناسد، بهتر می  را بهتر می

0909  .) 

حث    بانی،  ب یه   در  دانش ز حث دسعععتوری،    های اول با ی نحو، م

و  قدمگیرد )پیشهای ادبی مورد بررسعععی قرار میشعععی و آرائهنگار

های دروس رشععته که در  سععرفصععل (.  با وجود این0939همکاران، 

علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، فارسی عمومی و مبانی آموزي زبان   

فارسعععی وجود دارد، اما در این دروس  به این موارد پرداخته نشعععده 

، که آموزي  0آموزي زبان فارسعععی   اسعععت.  همچنین در دو واحد  

، که به 2فارسععی اول ابتدایی مد نظر هسععت و آموزي زبان فارسععی  

شاره می       شم ا ش سی دوم تا  شاره شود به اهمیت این بخش فار ای ها ا

ست.       شتر اهمیت روي تدریس این دروس مد نظر ا ست و بی شده ا   ن

شجو معلمان، ه    سی دان یت وبنابرابن نقص و کمبود در برنامه های در

های ای معلمان را دچار بحران نموده اسعععت. فقدان صعععالحیتحرفه

مرتبط برای برخورد با این موقعیت جدید باعث شععده که بسععیاری از 

ند )دانش  معلمان هویت حرفه     اد، پژوه و فرزای خود را در تنگنا ببین

ی نععاهمععاهنگی بین    ( دربععاه2110و همکععارانش)    1(. هونععگ 0900

از های مورد نیپیش از خدمت و صالحیت های تربیت معلمصالحیت

تدریس معلمان ضعععمن خدمت به این نتیجه رسعععیده که تفاوت قابل 

های تربیت پیش از   ای بین نظر معلمان در مورد صعععالحیت   مالحظه 

های شععغلی معلمان در حال خدمت وجود خدمت معلمان و نیازمندی

رنامه ( نشععان دادکه دروس ب 0901ندارد. پژوهش اجاقی و همکاران)

های آموزشععی جاری به طور کامل با نیازهای آموزشععی دانشععجویان 

بازنگری         ندارد و  قت  طاب در دروس عملی و تئوری همخوانی و م

3. Moreno & Manuel                            
4. Hong 



 312                                                                                                                                                                                        پروین سایری، عباس توان

 

دقیو موضععوعات آموزشععی ضععروری به نظر می رسععد تا متناسععب با  

عه حنانی و                طال تدوین گردد. م عه طراحی و  جام خدماتی  های  یاز ن

کارانش)   باره 0930هم گاه دانش   ی بررسعععی ( در ید گان  د آموخت

ا های در خصوص انطباق سرفصل   ی بهداشت حرفه کارشناسی رشته   

ا تا های آنها نشان داد که محتوای دروس با سر فصل   با نیازهای حرفه

صالحات    حدودی مطابقت دارد ولی کافی به نطر نمی سد و انجام ا ر

می          نهععاد  پیشعععع ظم  ن لعععه     م مطععا می)    گردد.  ی کر ( دربععارة  0902ی 

ای معلمععان دوره ابتععدایی نشععععان داد کععه هععای حرفععهصعععالحیععت

العمر، های فناوری، یادگیری مادام    های معلمان در مؤلفه   صعععالحیت 

ای، عملکردی، فکری و تدریس کمتر از سعععطو متوسعععط بود. حرفه

الخط و برگردانی شععر به نثر  عالوه بر مشعکالت مطرح شعده ، رسعم   

اه فرهنگیان به ها دروس دانشعععگی امروزی نیز در سعععرفصعععلسعععاده

گیرد. حال  با توجه صورت جداگانه و ویژه، مورد آموزي قرار نمی 

به مطالب مطرح شده مسئله اصلی تحقیو این است  که آیا نومعلمان      

واژه  تربیتی در زمینهی دانشعععگاه فرهنگیان رشعععته علومآموختهدانش

الخط و برگرداندن شععععر به نثر از دانش آموزی، دانش زبانی، رسعععم

 کافی برخوردارند ؟

 هافرضيه
 ی آموزيرشته دانشگاه فرهنگیان یآموختهنومعلمان دانش. 0

در آموزي زبان فارسی از دانش  "آموزیواژه"ی ابتدایی در زمینه

 کافی برخوردارند.

 ی آموزيرشته دانشگاه فرهنگیان یآموختهنومعلمان دانش. 2

ه توری، نگارشی، آرائدانش زبانی )مباحث دس"ی ابتدایی در زمینه

 در آموزي زبان فارسی از دانش کافی برخوردارند. "های ادبی(

 ی آموزيرشته دانشگاه فرهنگیان یآموختهنومعلمان دانش. 9

الخط در آموزي زبان فارسی از دانش کافی ی رسمابتدایی در زمینه

 برخوردارند.

ي موزی آرشته دانشگاه فرهنگیان یآموختهمعلمان دانش. نو1

 ی امروزی در آموزيی برگردانی شعر به نثر سادهابتدایی در زمینه

 زبان فارسی از دانش کافی برخوردارند.

 روش

نه و روي اجرای پژوهش:         عه آماری، نمو  حاضر هشوپژجام

ست.  پیمایشی  یهشیو بهو  توصیفی هشوپژ یهمردر ز انجام گرفته ا

ی علوم صعععیالن رشعععته  ی آماری این پژوهش کلیه فارغ التح   جامعه  

های شععهید در پردیس 0932تربیتی گرایش آموزي ابتدایی ورودی 

بود که  901باهنر و خواجه نصععیر کرمان بودند که تعداد آنها برابر با 

به روي نمونه      001نفرآنان پسعععر و   211 گیری نفر دختر بودند که  

شدند.  جه سرشماری، تمام آنان به عنوان نمونه    تی تحقیو انتخاب 

 یاجرای پژوهش از دانشععجو معلمان خواسععته شععد که به پرسععشععنامه

ل های تکمیآوری پرسشنامه  پژوهش پاسخ دهند و سپس بعد از جمع  

ها در شعععده، اطالعات مورد تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده

دو بخش توصعععیفی و اسعععتنباطی انجام شعععد. در بخش توصعععیفی از 

عیعار و آزمون کلموگروف و  هعای  میعانگین، انحراف م  شععععاخص

 ایاسعععمیرنوف و در بخش اسعععتنباطی جهت بررسعععی نیازهای حرفه

 ای و تحلیل واریانس استفاده شد.معلمان از آزمون تی تک نمونه

 ابزار

 هشد دهستفاامحقو ساخته پرسشنامه از  هاداده دآوریگر برای

نو  ایسؤال است که  نیازهای حرفه 21است. این پرسشنامه مشتمل بر 

الخط و آموزی، دانش زبانی، رسممعلمان رادر چهار بعد واژه

ضریب پایایی  دهد.برگرداندن شعر به نثر مورد بررسی قرار می

برآورد شد و روایی  30/1 برابر با  بر اساس آلفای کرونباخپرسشنامه 

محتوایی  پرسشنامه با استفاده از شاخص روایی محتوایی برای تمامی 

 بدست آمد و مورد ت یید قرار گرفت. 23/1 ها باییگویه

 هاها و يافتهداده

 یاطالعات توصیفی متغیرهای تحقیو در دو نمونه 0در جدول 

ی آموزدانشجو معلمان دختر و پسر آورده شده است. در توانایی واژه

و دانشجومعلمان پسر  01/1میانگین توانایی دانشجو معلمان دختر 

و دانشجو  30/1ی دانشجومعلمان دختر ، میانگین دانش زبان02/9

الخط دانشجو معلمان دختر ، میانگین دانش رسم03/9معلمان پسر 

و میانگین توانایی برگردان شعر به  19/1و دانشجومعلمان پسر  32/1

باشد. می 20/0و دانشجومعلمان پسر   03/0نثر دانشجو معلمان دختر 

لموگروف اسمیرنوف از آنجایی که مقدار سطو معناداری آزمون کو

باشد، لذا توزیع می 10/1متغیرها در دو نمونه مورد مطالعه بیش از 

 نمرات دانشجو معلمان در متغیرهای پژوهش نرمال می باشد.

 

 

 

 

 



 310                                                                                                                           ...ی دانشگاه فرهنگیانآموختهمعلمان دانشای نوبررسی نیازهای حرفه

 

 

 های زبان آموزیهای توصیفی گروه نمونه دانشجو معلمان در ابعاد مختلف تواناییشاخص .0جدول

 پسران دختران متغیرها

 معیارانحراف میانگین 
آزمون کولموگروف 

 اسمیرنوف
 معیارانحراف میانگین

آزمون کولموگروف 

 اسمیرنوف

 103/1 22/0 02/9 122/1 03/0 01/1 آموزیتوانایی واژه

 121/1 92/0 03/9 12/1 01/2 30/1 دانش زبانی

 12/1 12/2 19/1 100/1 23/0 32/1 الخطدانش رسم

 123/1 01/2 20/0 12/1 10/2 03/0 توانایی برگردان شعر به نثر
 

 

جهت بررسی وضعیت دانشجو معلمان در متغیرهای پژوهش از 

ای استفاده شده است. همانطور که در تست تک نمونهآزمون تی

شود، دو نمونه مورد مطالعه در متغیرهای پژوهش مشاهده می 2جدول 

 تواناییالخط و آموزی، دانش زبانی، دانش رسمشامل، توانایی واژه

( بدست آمده P<10/1برگردان شعر به نثر با توجه به سطو معناداری )

ر از تدارای تفاوت معنادار با ارزي آزمون بوده و در وضعیتی پایین

 سطو متوسط جامعه قرار دارند.

ی دانشجو معلمان دختر و پسر در متغیرهای برای مقایسه دو نمونه

ستفاده شده است. طبو پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیره ا

دهند که بین دو گروه دانشجو ، نتایج نشان می9اطالعات جدول 

های واژه آموزی و دانش زبانی تفاوت دختر و پسر در تواناییمعلمان 

الخط تفاوت معناداری ( و دانش رسمP<10/1داری در سطو )معنی

( وجود دارد . این در حالی است که در توانایی P<10/1)در سطو 

 شود. داری بین دو گروه مشاهده نمیشعر به نثر تفاوت معنی رگردانب

 
 

نتیجه آزمون تی تک گروهی برای بررسی توانایی دو نمونه تحقیو .  2جدول

 در متغیرهای پژوهش

 Test value= 2 متغیر

 داریسطو معنی درجه آزادی tمقدار  

 111/1 030 20/0 پسر آموزیتوانایی واژه

 112/1 030 22/0 دختر 

 Test value= 0 متغیر

 داریسطو معنی درجه آزادی tمقدار  

 111/1 030 20/2 پسر دانش زبانی

 111/1 030 33/0 دختر 

 Test value= 0 متغیر

 داریسطو معنی درجه آزادی tمقدار  

 111/1 030 0/2 پسر الخطدانش رسم

 110/1 030 2/0 دختر 

 Test value= 00 متغیر

 داریسطو معنی درجه آزادی tدارمق  

توانایی برگردان شعر 

 به نثر
 111/1 030 20/2 پسر

 111/1 030 2/0 دختر 
 

 های مورد بررسیتحلیل واریانس چند متغیره برای تحلیل تک تک متغیر های وابسته در بین گروه.  9جدول

 دارییسطو معن F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیر وابسته اور

 گروه

 113/1 22/01 30/020 0 30/020 آموزیواژه توانایی

 119/1 12/02 01/230 0 01/230 دانش زبانی

 120/1 0/0 21/021 0 21/021 برگردان شعر به نثر توانایی

 193/1 33/2 00/229 0 00/229 الخطدانش رسم

 خطا

 - - 32/00 900 02/2101 آموزیتوانایی واژه

 - - 0/21 900 0/3110 یدانش زبان

 - - 19/21 900 09/3912 برگردان شعر به نثر توانایی

 - - 21/92 900 01/01911 الخطدانش رسم

 
 

 گيریبحث و نتيجه

 ربسیا نقش نمعلما وري،پرو  زيموآ وقلمردر  که نجااز آ

 وربخشا ملاعو مهمترینو از  نددار هعهد بر ریمحوو  مؤور ،ساسیا

 تربیتو  زيموآمیشوند.  بمحسو وريپرو  زيومآ یهامنظا

 با منطبو ت،معلوما نظراز  نمعلما که باشد ایگونه به  باید نمعلما

 شیورپرو  شیزموو آ ایحرفه نشدا نظرو از  باشند وزمرا ینیاد
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ریزان آموزشی و ترین قدم برای برنامهاساسیباشند. روز  به کامالً

. ی آموزشی یا نیاز سنجی استبندی نیازهادرسی، شناسایی و اولویت

یم شده های آموزشی تنظاگر نیاز سنجی منطبو با واقعیت باشد، برنامه

بر مبنای این نیازها هم با واقعیت منطبو هستند و در رفع مشکالت 

مؤور خواهند بود . یکی از دوره های  تحصیلی که معلمان آنها باید  

دوره آموزي زبان  ی ابتدایی است. در ایننیاز سنجی شود، دوره

اضر هدف پژوهش حبدین ترتیب  فارسی جایگاه بسیار واییی دارد.

 اندانشگاه فرهنگی یآموختهنومعلمان دانش اینیازهای حرفهبررسی 

 ی ابتدایی بود. نتایج تحقیوی آموزي زبان فارسی در دورهدر زمینه

ط آموزی، از حد متوسنشان داد توانایی دانشجو معلمان در واژه

( هم 0939کمتراست. این یافته با نتایج تحقیقات پیشقدم و همکاران )

توان اظهار نمود تدریس فارسی مخصوصا خوان است.  بنابراین می

طلبد. های خاصی میآموزان ابتدایی مهارتآموزی برای دانشواژه

آموزان را  با ساخت و کاربرد ای کاربردی، دانشبخشی که با شیوه

ی آموزي کتاب مناسب سازد. شیوهها آشنا میواژهو معنی برخی 

تواند معنای واژه را آموز به سادگی میمقطع ابتدایی است و دانش

بیاموزد و آن واژه را به کار برد، اما مشکل اینجاست که معلمان تجربه 

کافی در زمینه آموزي این مهارت ندارند و از آنجا که معلم اطالعات 

ای نندهکتوانند پاسخ قانعلمه را ندارد، نمیدقیو مربوط به ساخت ک

 آموزان دهند. به سؤایت دانش

همچنین نتایج تحقیو نشان داد توانایی دانشجو معلمان در دانش 

زبانی، از حد متوسط کمتراست این یافته با نتیایج تحقیو دانش پژوه 

باشد. کارکرد دانش زبانی، توانمند خوان می( هم0900و همکاران)

زی افراد در تولید و درک گفتار و نوشتار و نیز تنظیم اندیشه است.  سا

در دانشگاه فرهنگیان دروس فارسی عمومی و مبانی آموزي زبان 

های این دروس فارسی این وظیفه را برعهده دارند اما در سرفصل

 بیشتر اهمیت روي تدریس مد نظر است. 

وجود از طرفی چون در کتب دانشگاهی درک مطالب مفصل 

دارد و دانشجوی علوم تربیتی، واحد دستور زبان فارسی را به صورت 

گذراند، در نتیجه توانایی آموزي  آنچه را که  در دستور ویژه نمی

زبان فارسی دوم تا ششم ابتدایی  تحت عنوان دانش زبانی مطرح شده 

 است را ندارد .

علمان  در م نتایج این تحقیو همپنین بیانگر این بود توانایی دانشجو

الخط و برگرداندن شعر به نثر، از حد متوسط کمتراست. رسم رسم

 نویسی کلماتالخط، مباحث ویرایش است که در آن شکل درست

ای قراردادی که برای شیوهالخط کند. رسمو قواعد آن را بیان می

کی یتوان اظهار داشت . بنابراین میشودکار برده مینگاري مطالب به

آموختگان یک رشته مهم و ت ویرگذار در موفقیت دانش از عوامل

تحصیلی، محتوای درسی تعریف شده برای آن رشته است. این امر 

از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا تربیتی علومدر مورد رشته 

  ودرو انتظار می است  ی نوشتار آموزي نحوههدف غایی این رشته 

سلط کند، از تفارسی فعالیت می فردی که در جایگاه آموزگار زبان

کامل در این زمینه برخوردار باشد تا بتواند هدف اصلی این رشته 

تحصیلی را به طور شایسته به سرانجام برساند. پس، عالوه بر مفاهیم 

رود یک مدرس زبان فارسی به آنها مسلط باشد، که انتظار می نظری

ا در ام .رخوردار استمفاهیم عملی و کاربردی هم از اهمیت بسزایی ب

ی آموزي ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان  به های دروس رشتهسر فصل

 این موضوع توجه نشده است. 
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