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Abstract
Purpose: The main purpose of the present study
was to develop a framework for measuring the
needs of high school students in order to rich
formal school curricula and practice of teaching.
Theoretical hypothesis of research is based on
Schwab’s practical theory in curriculum and
teaching, which it should be based on the needs
and interests of students.
Method: The research approach is quantitative
and its strategy is survey. The population was the
whole high school students in Kurdistan. The
sampling methods was mixed, using multistage
cluster and stratified sampling. In line with this,
the sample size was 381 for theoretical and 367
for technical and vocational students, which were
selected in 5 districts in Kurdistan. The collecting
tool was a researcher-made questionnaire entitled
“comprehensive needs of high school students’
questionnaire”.
Findings: The results showed the students’ needs
included two main directions: the educational
needs related to curriculum and school
environment, with four dimensions; and the
general and supportive needs with seven
dimensions. In the first case, the need for guiding
students to continue their studying in universities
was the main priority. In general, and supportive
needs, psychological-physical needs, computer
and internet skills, and economics needs were the
main priorities.
Key words: curriculum, practical teaching; high
school students; educational needs; supportive
needs.
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 دانشآموخته.2 دانشیار گروه علوم تربیتی آموزشی؛ دانشگاه کردستان؛
کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاور مدرسه؛ دانشگاه کردستان؛
 دانشجوی دکتری برنامهریزی توسعه آموزش عالی؛ دانشگاه کردستان.3

چکیده
د

 هدد اصدلی ودشوهش را درو تددویچ بداربوبی:هدف

سنجش نیازهای دانشآموزان برای کمد بده ب ددود تددری و
 ظدر ن دری.برنامه درسدی رسدمی در مددارت متوسدوه بدود
وشوهش برگرظته از ن ریه عملی شواب در برنامه درسی و تدری
اس که باید اسات تدری و برنامه درسدی در مدرسده بدر وایده
.نیازها و عالیق دانشآموزان باشد
.  رویکرد وشوهش از نوع کمی و راهدرد آن ویمایشی اسد:روش
امعه آماری دربرگیرنده همه داندشآمدوزان دوره دوم متوسدوه
 روش نمونهگیری برای دانشآموزانو ترکیدی.استان کردستان بود
 نفدر بده367  و383 (خوشهای د طدقهای) بود که بدر اسدات آن
ترتیب برای مددارت متوسدوه ن دری و ظندیوررظدهای در ودن
- ابزار گردآوری دادههدا ورسشدنامه محقدق.خوشه انتخاب شدند
.ساخته «ورسشنامه نیازهای امع دانشآموزان متوسوه» بود
 نتای نشان داد که ابعداد نیازهدای داندشآمدوزان در دو:یافتهها
گروه کلی نیازهای آموزشی مدرتد بدا برنامده درسدی و محدی
 در گروه اولو نیاز. مدرسه و نیازهای رمایتی و عمومی بوده اس
 در. به راهنمایی برای ورود به دانشگاه بیشتریچ اهمی را داشد
گروه دومو نیازهای روانشناختی د سمانیو کامپیوتر و اینترند
.و نیازهای اقتصادی دارای بیشتریچ اهمی بودهاند
عملدیو داندشآمدوزان
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.متوسوهو نیازهای آموزشیو نیازهای رمایتی

:* نویسنده مسئول

. ایچ وروژه تحقیقاتی با رمای مالی اداره کل آموزشوورورش استان کردستان انجامگرظته اس
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مقدمه و بیان مسئله
مف وم و عمل تدری ویش از دهه هفتاد میالدیو ریشه در ن ریههای اثداتگرایی داش که بر
اسات آن عقالنی ظنی3راکم بر ظضای کالت درت بود .مدرسه و شرای تدری بهعنوان ظضای در
ن ر گرظته میشد که برنامه درسی مدرسه و شرای تدری از ویش م ندسیشده و معلم تن ا
مجری آن برنامهها بود .شواب 2بنیچ و عیتی را به بالش کشید و معتقد بود که دنیای تدری
بسیار ویچیده و غیرقابلویشبینی اس و بنابرایچ با طرح عقالنی عملی3و نگرش دید به تدری
و کار معلم ایجاد شد که بهنوعی میتوان آن را برخش معرظتی 1در مف وم تربی و تدری خواند
( .)Schwab, 1969, 1983براسات عقالنی عملیو برنامه درسی مدرسه شامل تجارب ظراگیران و
معلمان باید براسات نیازها و عالیق آنها سازماندهی و طراری گردد .مف وم دانش عملی معلمان
ریشه در بنیچ ن ریهای دارد و بهنوعی از معرظ اشاره دارد که توس معلمان و براسات تجربه
ررظهای آنها توسعهیاظته اس ( .)Elbaz, 1991; Fenstermacher, 1994; Gholami, 2010شواب
معتقد اس برنامه درسی با امور واقعی در عمل سروکار دارد و متفاوت از بازنمایی ی ن ریه اس ؛
ازایچرو نمیتواند با ایچ امور واقعی بهصورت رونوشتی از بازنمایی ن ریهها برخورد کند و نیازمند
رویکرد عملی د بهگزینی 5اس ( .)Khakbaz, 2017بر اسات ظلسفه عملیو معلمان باید به نیازهای
واقعی دانشآموزان تو ه کرده و آن را در برنامههای درسی خود طراری کنند .بهعدارتدیگرو برنامه
تدری و یادگیری نداید از قدل توس صاردان قدرت در برنامه درسی طرح گردد بلکه معلمان بایدو
عالوهبر برنامه درسی رسمیو به نیازهای متفاوت دانشآموزان در طراری تدری تو ه کنند .معلم و
یا دس اندرکاران برنامه درسیو نداید دانشآموزان را بهعنوان اظراد منفعل و خالی از دانش و تجربه
ظر کنند؛ بنابرایچ تو ه به ن رها و عالیق دانشآموزان در ب دود شرای تدری تأثیر اساسی دارد.
ن ام برنامه درسی در ایرانو کامالً متمرکز بوده و براسات عقالنی ظنی م ندسیشده و به نیازهای
معلمان و دانشآموزان تو ه ندارد.
ساختار و محتوای برنامه درسی یکی از م متریچ ابعاد تحلیل نیازهای دانشآمدوزان متوسدوه در
تحقیقددات آموزشددی اس د ( .)Cushman, 2006; Burke, Adler and Linker, 2008در یک دی از
دیدتریچ تحقیقات ( )Ade-Ojo and Booth-Martins,2018ویرامدون مقایسده ید دوره آمدوزش
برنامهای رشته ای بر وایه ایده شواب با آموزش به سدد سدنتی در بدیچو نتدای نشدان داد کده در
ا رای سد تدری عملی تا رد زیادی عالیق دانشآموزان به یادگیری؛ زمان یدادگیری اثدربخش؛
توانایی خالق و توانایی بیانگر دانشآمدوزان اظدزایشیاظتده اسد  .همچندیچ نتدای ودشوهش دیگدری
1.Technical rationality
2. Schwab
3. Practical rationality
4. epistemic shift
5. Practical - Eclecticism
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( )Burke and Adler, Linker, 2008نشان داد که تغییر در برنامههای درسیو ظعالی های تددری و
و مدارت متوسوه از م متریچ نیازهای دانشآموزان متوسوه در آمریکا بوده اسد  .ایدچ محققدان
نشان دادهاند که «تو ه بیشازرد به کارایی برنامههای درسی در ارتددا بدا برنامدههدای مرکدزی و
عدمتو ه به ویشینه ظرهنگدی د بدومی و نیازهدای شخصدی داندشآمدوزان باعدش شدده اسد کده
دانشآموزان و معلمان انگیزه و مسئولی وذیری درونی بدرای انجدام ظعالید هدای آموزشدی نداشدته
باشند» .براسات ایچ تحقیقاتو برنامه درسی مدارت باید «انسانی شدده »3باشدد و بده «تجربدههدای
زیستهشده دانشآموزان» 2تو ه کاظی داشته باشد .درواقع هد اساسی در بندیچ برنامدهای ایجداد
ارتدا بیچ نیازهای محلی دانشآموزان و برنامههای درسی اس .
نتای تحلیل یاظتههای ی تحقیق درباره تعییچ اولوی و اهمی م ارتهای ش روندی ازن ر
دانشآموزان متوسوه اهواز نشان داد که م ارت ظچآوری اطالعاتو ش روند انی بودنو ن م و
قانونمداریو تفکر انتقادیو مسئولی وذیری و م ارتهای شغلی در اولوی اول تا ونجم قرار دارند
( .)Khalifeh, 2011همچنیچ در موالعهای ( )Hajhoseini, Shobairi and farajolahi, 2010نتای
ایجاد
نشان داد که دانشآموزان دوره متوسوه و عی مو ود آموزش محی زیس را
رساسی ناکارآمد تشخیص داده که واسخگوی نیازهای برخه سنی دانشآموزان دوره متوسوه
نیس و ایجاد تغییر در برنامههای آموزشی را بایسته میدانند .در وشوهش دیگری ( Shobairi,
 )Sarameti and Sharifian, 2010نتای نشانگر نیاز دانشآموزان و دبیران به کسب دانش و
آگاهیهای بیشتری در زمینه مسائل مربو به محی زیس اس .
عالوهبر مناسبسازی برنامههای درسی مدارت متوسوه با نیازهای شخصی و بومی دانشآمدوزانو
تحقیقات تربیتی در کشورهای مختلف دنیا نشدان داده اسد کده نیدازهدای دیگدری مانندد تقوید
م ارتهای دانشآموزان متوسوه در مدرسه بدرای ارتددا بدا بدازار کدار ( Gibbons and Shoffner,
)2004و نیاز به آموزش کارکردها و خصوصیات نسدی)Agbemenu and Schlenk, 2011 (3و تو ده
به مسائل روانیو ظعالی های مفرح و بهطورکلی نیازهای شخصی دانشآمدوزان (Şahin, loyd, 2005
)and Owen, 2009؛ استفاده از اینترن و رسانههای ا تماعی در تدری و یادگیری داندشآمدوزان
)Hsu,Cheng,Chiou, 2003؛ نیداز بده کتدابهدای غیردرسدی ( )Pashasharifi and Akbari, 2007و
نیازهددای اقتصددادیو ظرهنگددیو ا تمدداعی و عدداطفی دانددشآمددوزان (Esmaeili and Rabiei, 2007
؛  )Osareh and Nasri, 2005موردتو ه محققان بوده اس  .ایچ دسدته از نیازهدا در قالدب نیازهدای
عمومیو وایه و تا اندازهای شخصی دانشآموزان طدقهبندی میشوند و براسات ن ریههدایی همچدون

1. Humanizing
2. Lived experiences of students
3. Sex Education
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ن ریه مازلو میتوانند کمی و کیفی نیازهای آموزشی و مرتد با برنامده درسدی مددارت را تحد
تأثیر قرار دهد.
گروه دیگری از نیازهای مدارت متوسوهو ظنی و تخصصی بوده و برای برطر نمودن نیازهای خاص
دانشآموزان موردتو ه محققان بودهاند .تو ه به دانشآموزانی که به رمای روانی و آموزشی زیداد
نیاز دارند ()Foreman and Arthur, 2002و دانشآموزانی که دارای اختالالت یادگیریو بیش ظعالی و
نقص تو ه ( )Schwiebert, Sealander and Dennison, 2002و دارای نیازهای خاصی در مو وعات
مشخص درسی مانند علوم و ریا ی ( )Canning, Wilson and Lacy, 1997هستندو زء ایچ دسدته
از نیازها هستند که باید بهصورت تخصصی مورد تحلیل قرار گیرند .عالوه بدر مدوارد بداالو کمد بده
دانشآموزان متوسوه برای انتقال به دانشگاه و بازار کار موردتو ه محققان تربیتی بوده اس « .نتای
تحقیقدات ( )Dowdy, Carter and Smith, 1990نشدان داد کده داندشآمدوزان متوسدوه کده دارای
مشکالت یادگیری هستند بیشتر دوس دارند وارد دانشدگاه شدوند درردالیکده داندشآمدوزانی کده
مشکالت یادگیری ندارند بیشتر ورود به بازار کار را تر یح میدهند .گدریفچ ( )Griffin, 2009نشدان
داده اس که مدارت متوسوه باید برای دانش آموزان با نیازهای ویشهو برنامدههدای مشخصدی بدرای
انتقال آنها به مرارل بعدی زندگیشان داشته باشند.
بهطور خالصهو نتای تحقیقات متعدد نشان داده اس که نیازهای دانشآمدوزان متوسدوه بده دو
دسته کلی تقسیم میشوند :نیازهای آموزشی و نیازهای غیرآموزشی .اگربه موالعات خوبی در خارج
از ایران درباره نیازهای دانشآموزان متوسوه انجام شده اسد و امدا در داخدل کشدور ایدچ موالعدات
بسیار محدود هستند .یکی از شکا های مو ود در زمینه سنجش نیازهای داندشآمدوزان متوسدوهو
عدم تو ه به ن ر و دیدگاه خود دانشآموزان برای تدویچ برنامده درسدی مددارت و نیازهدای آنهدا
اس  .ایچ وشوهش بهدندال واکاوی نیازهای دانشآموزان بامالر ه نگرش و دیدگاه خود آنهدا بدرای
تلفیق در برنامه درسی و تدری عملی اس ؛ بنابرایچو نیازهای دانشآموزان بر اسدات دیددگاه خدود
آنها موردسنجش قرارگرظته اس  .بر ایچ اسات سؤاالت وشوهشی زیر موردموالعه قرارگرظته اس :
 )3ابعاد اساسی نیازهای دانشآموزان متوسوه با تو ه به دیدگاه خود آنها بیس ؟
 )2و عی ظعلی نیازهای دانشآموزان متوسوه با تو ه به دیدگاه خود آنها بگونه اس ؟
 )3به تفاوتی میان نیازهای متفاوت دانشآموزان متوسوه با تو ه به متغیرهدای معید شدناختی
و ود دارد؟
واسخ به ایچ سؤاالت میتواند در تعییچ اولوی های دانشآموزان و در نتیجه اصالح برنامه درسدی
رسمی مدارت متوسوه و تحول ساختارهای آموزشی آن براسات نیازهای آنان بهکار گرظته شود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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صاربن ران و وشوهشگران مختلفی درباره ساختار و کیفی نیازهای انسان تحقیق و ن ریدهودردازی
کردهاند .مزلوو نیازهای انسان را در دو بعد زیستی و روانی براسدات سلسدله مراتددی در ودن طدقده:
نیازهای ظیزیولوژی و ایمنیو عشق و محد و عزتنفد و خودشدکوظایی قدرار داده اسد ( Schultz
 .)and Schultz, 2000از ن ر ظرانکل نیازهای انسان شامل نیاز به تنشو نیاز به معناو نیداز بده تعدالی
خویشتچو نیاز به اودانگی و نیاز به گروه دوستی و عداطفی اسد (.)Frankl, 1990; Frankl, 1995
در «ن ریه انتخاب» گالسرو بر ون نیاز اساسی انسان شامل بقاو عشقو قدرتو آزادی و تفریح تأکیدد
شده اس ( .)Khoshkonesh, Asadi, Shiralipour and Keshavarzafshar, 2010مربو بده ارید
ظروم نیز شش نیاز روانشناختی را مورح میکند :نیاز به وابستگیو نیاز به تعدالیو نیداز بده ریشدهدار
بودنو نیاز به هوی و نیاز به باربوب درک و عی و نیاز به برانگیختگدی و تحرید ( Schultz and
.)Schultz, 2000
دیدتریچ ن ریه در زمینه نیازها که تئوری مزلو را به بالش کشیده ن ریهای اس کده بدا ارائده
مدلی دید از سلسلهمراتب نیازهای انسانیو تح عنوان ن ریده «رشددی تداریخ زنددگی»3و دمچ
رفظ نیازهای وایه در مدل مازلوو اظقی دید در ایچ روزه گشودهاند .ایچ ن ریهو براسدات موالعدات
زیسد شناسددیو انسددانشناسدی و روانشناسددی بناشددده اسد و دربرگیرندده «ید برنامدده رشدددی
سازمانیاظته براسات ژنتی اس که بهوسیله آن ید ارگدانیزم اندرژی خدود را بدرای بقداو رشدد و
تولیدمثل اختصاص میدهد .ایچ ن ریه ظر میکند که منابع رشد همیشه کمیاب اس و نیازهدای
هر مو ود زنده ( انسان و ریوان) راصل تعامل وویای محی زندگیو خصوصیات ارثی و مررله ظعلی
رشد اوس » ( .)Kenrick, Griskevicius, Neuberg and Schaller, 2010در ن ریه دیددو نیازهدای
مربو به خودشکوظایی رذ شده اس و به ای آن سه نیاز تح عنوان « فد گیدری»2و «تدداوم
ف  »3و «والد بودن »1را به سلسلهمراتب نیازهای انسان ا اظه کردهاند .الدته ایچ ن ریه ازایچ
که خودشکوظایی را موردتو ه قرار ندداده اسد و موردانتقداد بعضدی از محققدان قدرار گرظتده اسد
( Ackerman and Bargh, 2010; Kesebir,Graham and Oshi, 2010; Park, Park and Peterson,
.)2010
بهطورکلیو نگاهی به مدانی ن ری نشان داد که نیازهای انسان از ی طر ریشده در خصوصدیات
زیستیو ا تماعی و ظردی او دارد و از طر دیگر بندبعدی اس  .همچندیچ اهمید و اولوید ایدچ
نیازها بسته به شرای اظراد متفاوت اس  .بهعنوان نمونه نیازهای ظیزیولوژی اگربه زیربندا هسدتند
اما ممکچ اس در شرای و محی های ا تماعی خاصی اهمی و اولوید خدود را از دسد بدهندد.

1. Life history development
2. Mate acquisition
3. Mate retention
4. Parenting
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الدته در بعضی ن ریاتو نیازهای دارای سلسهمراتب خاص و تقریداً ثاب بدوده و ار داء هدر دسدته از
نیازهاو به انسان کم میکند تا با و عی ب تری نیازهای دسدته بداالتر را مدوردن ر قدرار دهدد .در
راستای ایچ ن ریات تحقیقات متعدد انجام شده اس  .ایچ تحقیقات در محی مدرسه و زمیندههدای
تربیتی ماهی متفاوت و در بند گروه مختلف طدقهبندی میشوند )3( :تحقیقاتی که روی نیازهدای
روانی ا تماعی دانشآموزان تأکید دارند؛ ( )2موالعات مرتد با نیازهای آموزشی آنها؛ ( )3نیازهای
مرتد با برنامه انتقالی و ظوقبرنامه در مدرسه.
نتای وشوهشی ( )Hosseini, Bazmi, Rahmati and Qavami, 2016در شناسایی و اولوی بنددی
نیازهای ورورشی دانشآموزان دوره متوسوه مش د نشان میدهد م متریچ نیاز مذهدی اذان و اقامده
نمازو م متریچ نیاز ظرهنگی کتاب خوانی و م م تریچ نیاز ظعالی آزاد مسابقات درون مدرسهای بدوده
اس  .نیازهای دیگری همچون واسخگویی به سؤاالت اعتقادی و ریشهای در خصوص دیچ همچندیچ
سؤاالت شرعیو تعمیق تربی و آداب اسالمیو برگزاری شنوارههای محلی و بدومی و آمدوزشهدای
ش روندی و ملیگرایی از اولوی های متخصصان بدرای داندشآمدوزان بدوده اسد  .همچندیچ نتدای
وشوهشی دیگر ( )Samieizafarghandi and Gholami, 2016نشدان مدیدهدد کده اولوید نیازهدای
اولیای دانشآموزان شامل نیازهای سمیو زیستی و ب داشتی (م متریچ نیاز در ایچ زمینهو آموزش
عادات ب داشتی به ظرزندان و آشنایی والدیچ با مراقد های ب داشتی در دوران بلوغ اس )؛ اخالقی و
مذهدی (م متریچ نیاز در ایچ زمینهو آموزش اصول و شیوههدای تربید دیندی (رجداب و نمداز بده
ظرزندان و روشهای ایجاد باورهای مذهدی اس )؛ روانشناختی و تحصیلی (م متدریچ نیداز در ایدچ
زمینهو آشنایی با تأثیر رواب نامناسب میان والدیچ بر ویشرظ تحصدیلی ظرزنددانو نقدش تغذیده در
تس یل یادگیری ظرزندانو روش صحیح موالعه و رل مشکالت تحصیلی ظرزندان اس )؛ ا تمداعی و
ظرهنگی (م متریچ نیاز در ایچ زمینهو آشنایی والدیچ با ظناوریهای نویچو رایانهو موبایلو شددکههدای
ا تماعی و کنترل رواب ظرزندان با دوستان ا تماعی اس ) و ا تماعی و تربیتی (م متریچ نیداز در
ایچ زمینهو راهنمایی ظرزندان در لوگیری از گرایش به اعتیادو نحوه برخورد با رظتارهدای نادرسد و
شیوههای درس انتخاب دوستان و نحوۀ برقراری ارتدا با ظرزندان اس .
برخی تحقیقات به ای دانشآموزان بر معلمان و مدیران و یا اولیای دانشآموزان متمرکزشدهاند.
از مله نتای وشوهشی ( )Arefi, Talebzadehnobarian and Mohamadichamardani, 2010در
زمینه نیازسنجی آموزشی دبیران مدارت متوسوه از دیدگاه دبیران و مدیران نشان دادند که
نیازهای آموزشی عمومی دبیران متوسوه شامل آشنایی با روشها و ظدنون تدری و آشنایی با ظنون
اداره و مدیری کالت درتو آشنایی با نحوه استفاده از وسایل آموزشی و کم آموزشیو اظزایش
سوح معلومات و دانش علمی در زمینه مو وعات درسیو آشنایی با نحوه ارزشیابی و سنجش
یادگیری دانشآموزان آشنایی با بگونگی تشخیص تفاوتهای ظردی دانشآموزان و استفاده از
ظرظی های ذهنی آنان آشنایی با اصول و شیوههای تعلیم و تربی اسالمیو آشنایی با روشهای
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ایجاد عادت صحیح موالعه و تحقیق در دانشآموزانو آشنایی با نحوه طراری انواع آزمونهاو آشنایی
با آموزش نما ز و ارکام روری و مرتد با آنو آشنایی با روشهای ذب دانشآموزان به نمدازو
آشنایی با روشهای ورورش اخالقدی دانش آموزانو آشنایی با روخدوانی قرآن مجدیدو آشنایی با طرح
درت و آشنایی بدا تربی قرآنی و راهکارهای آن هستند .در وشوهشی دیگر ( Osareh and Nasri,
 )2005با بررسی نیازهای آموزشی و تربیتی والدیچ و دانشآموزان دوره متوسوه در خردهظرهنگ-
های استانهای مختلف کشور نشان داد که میان نیازهای آموزشی و تربیتی والدیچ دبیرستانی ازن ر
اولوی بندی تفاوتهایی و ود دارد .میان نیازهای آموزشی و تربیتی ودران و مادران شداه های
بسیار و ود دارد .رواب گرم و صمیمی در میان اعضای خانوادهو رورت رظتچ به مدرسهو اعتماد
والدیچ به نو وانو آشنایی دختران و وسران با یکدیگر قدل از ازدواج و مواردی مانند آنها از اهمی
ویشه برخوردارند .میان نیازهای آموزشی دانش آموزان متوسوه و والدیچ آنها تفاوت کامل مشاهده
شد .م م تریچ نیازهای آموزشی و تربیتی والدیچ در زمینه ظرزندانشان در ابعاد سمیو ب داشتیو
ا تماعیو روانشناختی و تحصیلی و اخالقی– مذهدی اس .
در زمینده نیازهدای مدرتد بدا نیازهدای رواندی و ا تمداعیو وشوهشدگران ( Saif, Latifian and
 )Bashash, 2006نشا ن دادند اظرادی کده در سدنیچ دبیرسدتان هسدتند نیداز بده ادراک شایسدتگی
ا تماعی باالتر و خود ارزشمندی قویتری دارند و با رسیدن به ایدچ رشدد رواندیو روابد ا تمداعی
بیشتری با همساالن خدود برقدرار مدیکنندد .وشوهشدگران ( Ryan and Deci, Quoted from Loyd,
 )2005نشان دادند که ارائه اصول ن ریه انتخابی 3به دانشآموزان دبیرسدتانی تدأثیر مثدتدی بدر روی
ادراک آنها از ار ای سه نیاز قدرتو آزادی و تفریح داشته اس ؛ اما بر روی نیداز بده تعلدق تدأثیری
نداشته اس  .در ید ودشوهش رابوده بدیچ اخدتاللهدای رظتداری و عددمار دای نیازهدای اساسدی
دانشآموزان براسات طدقهبندی مزلو موالعه شد و نتای نشدان داد کده بدیچ عددمار دای نیازهدای
اساسی با اختالالت رظتاری رابوده و دود دارد ( .)Asgharpour, 1994ودشوهش دیگدری بده بررسدی
میزان نیاز به راهنمایی دانشآموزان ش ر ت ران در شش زمینه سمانیو رواندیو ا تمداعیو شدغلیو
تحصیلی و مذهدی ورداخته اس که نتای تحقیق بیانگر ایچ اس که میزان نیاز به راهنمایی شددن
متفاوت اس و نیاز تحصیلی در در ه اول و نیاز شغلی در در ه دوم اهمی قرار دارد (Dibavajari,
 .)Hoseinian and Qaedi, 2011در بررسی نیازهای ا تماعی -ظرهنگی دختران دانشآمدوز سراسدر
کشورو نتای ی موالعه نشان داد که در مقوع متوسوهو م متریچ نیاز ا تماعی و ظرهنگی داندش-
نسیتی و نیداز بده ظلسدفه ر دای -
آموزان شامل نیازهای امنی و هستیشناختیو برابری و عدال
بخدش از زنددگی بدوده اسد ( .)Habibpourgetabi and Sarvestani, 2007در ید موالعده دیگدر
( )Pashasharifi and Akbari, 2007نشان دادند که نیازهای دانشآموزان بهترتیب اولوی عدارتاند
1. Choice theory
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از :رواب دختر و وسر و مسائل ازدواجو رمان و داستانهای عشقیو اطالعات علمیو اطالعات دیندی و
مذهدی و انواع بازیهای ظکری و سرگرمی.
در زمینه برنامههای آموزشیو موالعات انجامشده در ایچ زمینهو عمدتاً نشان دادهاند کده برنامدههدای
درسی و آموزشی مو ود با نیازهای دانشآموزان همخوانی ندارد و بنابرایچ باید برنامدههدای مو دود
اصالح و ب دود یابند و یا رتی محتوای دیدی در برنامه درسی طراری شود .در تحقیقدی ( Burke,
 )Adler and Linker, 2008با عنوان «ایجاد بستری برای انسانی کدردن برنامدههدای درسدی» نتدای
نشان میدهد که وقتی مدارت به تجارب و ظرهنگهای گوناگون دانشآموزان اعتدار نمیدهدو آنهدا
رورتاً منفعل میمانند .لذا الزم اس در ظعالی هایی که منت ی به شناسایی موانع ظکدریو شخصدی
و ن ادی میشود درگیر شویم و برنامههای درسی دانشآموز محور را ا درا نمداییم .در ید موالعده
گستردهو وشوهشگران ( )Agbemenu and Schlenk, 2011برنامه درسی مدارت متوسوه کنیا را نقدد
می کنند و معتقدند که در برنامه درسی مو ود مددارت بایسدتی محتدوایی بدرای آمدوزش نیازهدای
نسی دانش آموزان متوسوه طراری شود .در تحقیقدی دیگدر ( Mahram and Nabizadehshahri,
 )2007یاظتهها نشاندهنده عدم ایفای نقش الزم کتب درسی در تربی نسی مخاطدان بود.
نیاز به برنامههای انتقالی و ظوقبرنامه از دیگر ابعاد موردموالعه در تحقیقات گذشدته وشوهشدگران
بودبدارکر و ( )Bodbarker, sacher quoted from Gibons and Shoffner, 2004معتقدندد مشداوران
مدارت بهطورکلی مواظق هستند که دانشآموزان به ظ میدن رابوه بیچ عالئقو توانداییهدا و دنیدای
کار و ایچکه بگونه آنها را تشخیص داده و برای آینده تحصیلیشان بهکار بدرندو نیاز دارندد .نتیجده
تحقیقی دیگر ( )Dowdy, Carter and Smith, 1990تحقیق نشان میدهد کده برنامدههدای انتقدالی
برای نو وانانی که دارای اختالل یادگیری هستند برای موظقی ررظهای آنها در آینده نیاز اس تدا
دریاظتچ ررظه و شغلو بیشتر راهنمایی شوند .نتای ی تحقیق دیگر نشان داد که همدستگی مثد
و معناداری میان ر ای دانشآموزان و عالقه شخصی و همدستگی منفی و معناداری میدان ر دای
دانشآموزان و کیفی خدمات مشاورهای و نحوه انتخاب رشدته و دود داشدته اسد ( Moradi and
 .)Akhavantafti, 2013نتای وشوهش دیگری نشان میدهد که دانشآموزان درک متفداوتی از شدغل
و ررظه آینده خود دارند و بنابرایچ نیاز به آموزش ررظهای مشخص و دقیق در زمینه ماهی مشاغل
دارند ( .)Pyne, Bernes, Magnusson and Poulsen, 2002در ید موالعده تودیقدی ( Zandipour,
 )Dadiriesfehani and Nahidpour, 2009نتای نشان دادندد کده داندشآمدوزان نابیندای ایراندی در
مقایسه با دانشآموزان نابینای کانادایی برای انتخاب رشته و شغل مناسبو اطالعات کاظی ندارند و از
ارراز انتخابهای تحصیلی  -شغلی خود مومئچ نیستند .همچنیچ نتای بررسدی ن درات مشداوران
مدارت ویشدانشگاهی  25استان کشور نشان داد که نیازهای داوطلدان از نگاه مشداوران بده ترتیدب
اولوی عدارتاند از :آگاهی از امکان اشتغال در هر ی از رشتههای تحصیلیو آشنایی بدا رشدتههدا و
دانشگاهها و و ود مراکز مشداوره کنکدور و مشداوران کداردانو آشدنایی بدا بگدونگی انتخداب رشدتهو
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اطالعرسانی در خصوص انتخداب رشدتهو دوری از عوامدل ا دورابزا و دسترسدی بده انتخدابهدای
داوطلدان سالهای گذشته ( .)Yadegarzadeh, Parand and Kanani, 2012در ارتدا با ظعالی های
ظوقبرنامه در مدرسهو تحقیقات نشان داده اس که شرک در ظعالید هدای ظدوقبرنامده در مدرسده
مو ب وابستگی و تع د بیشتر دانشآموزان نسد به مدرسه و ارتقاء ویشرظ آموزشدی آنهدا شدده
اس (  .)Marsh, 1992; quoted from Aminzadeh and Sarmad, 2004برنامههدای ظدوقبرنامده در
ایچ راستا ابعاد متفاوتی دارند .بهعنوان نمونهو ( )Hsu, Cheng, Chiou, 2003در ی موالعه مدوردی
روی دانش آموزان متوسوه تایوان نشان دادند که نیداز بده اینترند و اسدتفاده از دنیدای مجدازی از
اولوی های دانشآموزان برای ظعالی های ظوقبرنامه در مدرسه اس .
در مجموعو نتای تحقیقات متعدد نشان داده اس که نیازهای دانشآموزان متوسوه به دو دسته
کلی تقسیم مدیشدوند :نیازهدای آموزشدی و غیرآموزشدی .نیازهدای آموزشدی بیشدتر در ارتددا بدا
برنامههای درسی مدارت که دربرگیرنده نیازهای دانشآموزان معمولی و داندشآمدوزان بدا نیازهدای
ویشهو اس  .نیازهای غیر آموزشیو مرتد با کل مدرسه بوده و برای همه دانشآموزان موردن ر اس .
بر همیچ مدنا نیازهای دانشآموزان متوسوه در ب ار روزه اصلی از مله نیازهای رواندی-ا تمداعیو
نیازهای ظوقبرنامه و تکمیلی و مربو به موارد خاصو نیازهای مربو بده برنامده درسدی و آموزشدی
مدرسه و نیازهای دانشآموزان به برنامه انتقالی بدرای ورود بده مراردل بعددی زنددگی موردموالعده
قرارگرظته بود.
روششناسی پژوهش
رویکرد وشوهش از نوع کمی و راهدرد مورداستفاده توصیفی د ویمایشدی اسد  .امعده موردموالعدهو
دربرگیرنده تمام دانشآمدوزان متوسدوه ن دری ( )N=47058و ظندی ررظدهای ( )N=19963اسدتان
کردستان در سال  3395بوده اس  .با استفاده از دول تعییچ رجم نمونه بر مدنای ددول تعیدیچ
رجم نمونه کر سی و مورگان 3ت یهشده اس و رجم نمونه برای هر گروه از دانشآمدوزان مشدخص
شد .بر ایچ اسات رجم نمونه مرتد با دو امعه دانشآموزان متوسوه ن ری و ظندی ررظدهایو بده
ترتیب  383و  367با نمونهگیری ترکیدی از خوشهای تصادظی و طدقهای نسدتی انتخاب شدند.
در مررله اول مناطق ب اردهگانه آموزشوورورش استان کردسدتان بدا تو ده بده مشداب هدای
غراظیایی و اقتصادی -ا تماعی به  5خوشه اصلی تقسیم شدند و بر مدنای انتخاب نموندههداو در 5
امعه آماری موردموالعهو قرار گرظتند .سپ با استفاده از نمونهگیری طدقهای و بدا تو ده بده سده
متغیر منوقه آموزشیو محل سکون و نسی و رجم نمونه دانشآموزان مشخص گردید .در مررله
آخرو از میان کل دبیرستانهای هر منوقه آموزشیو دو دبیرستان روسدتایی دخترانده و وسدرانه و دو
1. Krejce & Morgan
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دبیرستان ش ری دخترانه و وسرانه بهصورت تصادظی انتخاب شدند .سپ در مدارت انتخدابشددهو
بهصورت تصادظی ی یا بند کالت انتخاب میشدند که در آن دانشآموزان ورسشنامهها را تکمیدل
میکردند .در مجموع ردود  811نفر از دانشآموزان ورسشنامه را تکمیل کردندد کده از ایدچ تعدداد
 718ورسشنامه شرای الزم برای تحلیلهای ن ایی را داشتند .دول  3رجم نمونه ن دایی را نشدان
میدهد:
جدول ( :)1حجم نمونه دانشآموزان موردمطالعه در استان کردستان براساس شهرستانهای اصلی
متغیر

سوح

سنندج

سقز-دیواندره-بانه

مریوان-
سروآباد

کامیاران-دهگالن-
موبش

بیجار-قروه

مجموع

نسی

وسران
دختران

357
331
273

311
75
379

19
28
77

16
37
83

81
58
338

136
332
718

شر
روستا

235
36
273

377
2
379

37
61
77

58
25
83

338
21
338

615
313
718

ن ری
ظنی

356
335
273

79
311
379

31
63
77

38
15
83

75
63
338

362
386
718

مجموع
محل
سکون
مجموع
رشته
تحصیلی
مجموع

ابزار اصلی گردآوری دادهها در ایچ تحقیقو ورسشنامه محققساخته «ورسشنامه نیازهای امع
دانشآموزان متوسوه» بود .مرارل ساخ و اعتدارسنجی ایچ ورسشنامه بهصورت زیر بود .در مررله
اول باربوب مف ومی و ساختاری نیازهای دانشآموزان متوسوه مشخص گردید .منابع اصلی برای
ایچ کارو ادبیات تحقیق شامل تحقیقات مرتد و ابزارهای استفادهشده در تحقیقات قدلی و مصارده با
دانشآموزان بود .در مررله دومو مجموعه زیادی از گزارهها با تو ه به نتای مررله اول تدویچ شد.
ایچ ورسشنامه در مررله اول شامل  62گزاره بود که بعد از ا را و انجام تحلیل عاملی اکتشاظی به
 16گزاره کاهش ویدا کرد که درمجموع روی  33عامل یا خردهمقیات بار عاملی مناسب داشتند.
خصوصیات روانسنجی ایچ عاملها در دول شماره  2آمده اس  .همانطوریکه در دول
مشخص اس همه خردهمقیاتهای موردموالعه دارای نرخ وایایی بیشتر از (1/63وایایی مناسب)
هستند .ایچ ورسشنامه در مقیات لیکرت و طیف  5در های از خیلی زیاد تا اصالً میزان نیازهای
دانشآموزان را سنجش میکند.
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جدول ( :)2روایی و پایایی پرسشنامه محققساخته نیازهای جامع دانشآموزان متوسطه
خردهمقیات یا عامل

تعداد گزارهها

میزان واریان
تدییچ شده

میزان وایایی (آلفای کرونداخ)

نیازهای برنامهریزی
امکانات آموزشی-رظاهی
مدرسه
روش تدری معلمان
نیازهای مذهدی
نیازهای اقتصادی
کامپیوتر و اینترن
معنای زندگی
راهنمایی برای دانشگاه
نیازهای روانشناختی و
سمانی
ارتدا با دیگران
رمای معلمان

3

37/88

1/68

7

5/75

1/77

1
3
1
1
3
6

1/21
3/83
3/73
3/13
2/57
2/32

1/72
1/83
1/71
1/79
1/71
1/63

5

2/26

1/67

5
3

2/37
2/19

1/73
1/73

یافتههای پژوهش
 -سؤال اول تحقیق :ابعاد اساسی نیازهای دانشآموزان متوسطه چیست؟

برای واسخ به ایچ سؤال تحقیقو از تحلیل عاملی اکتشاظی استفاده شد .در ایچ راستا ورسشنامهای
متشکل از  62گزارهو مدنای تعییچ نیازهای دانشآموزان قرار گرظ  .با تو ه به ایچکه باربوب کلی
و مف ومی نیازها قدالً مشخصشده بودو برای استخراج عاملهای اساسیو از تحلیل عاملی اکتشاظی و
روش رداکثر بیشینه نمایی 3به شرح زیر استفاده شد:
الف -تصمیم گیری درباره استفاده از تحلیل عداملی اکتشدافی :بدرای ایدچ کدار از میدزان کفاید
نمونهگیری 2و آزمون کروی بودن بارتل  3و ریب تعییچ 1استفاده گردید .مقیدات کفاید نمونده-
گیریو نمایهای برای مقایسه مقدارهای همدستگی مشاهدهشده نسد بهشدت مقدارهای همدستگی
س می 5اس  .هر به ایچ میزان به ی نزدی تر باشدو کفای نمونهگیری قابلمالر هتری را نشدان
میدهد .نتای آزمون کفای نمونهگیری ( )1/89و بارتل (df= 3378p< ,1/113و )x2=33171/26
نشان داد که انجام تحلیل عاملی اکتشاظی برای تحلیل ایچ دادهها مناسدب اسد  .همچندیچ دریب
1. Maximum likelihood
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy
3. Bartlett's Test of Sphericity
4. Determinant
5. Partial correlation
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تعییچ ماتری همدستگی بیچ گزارهها باالتر از  3بود؛ بنابرایچ نشان داد که رایب همدستگی بدیچ
گزارههای موردموالعه برای انجام تحلیل عاملی مناسب میباشند.
ب -تعداد عاملها :بسیاری از وشوهشگران با استفاده از معیار کایزر نسد به تعداد عاملها در مددل
اقدام میکنند .ایچ معیار برای استفاده در دادههایی که در نمونههای محددود گدردآوریشدده اسد و
مناسب نیس و معموالً نسدد بده بدرآورد تعدداد عامدلهدا اغدراق مدیکندد ( Hayton, Allen and
 .)Scarpello, 2004; Horn, 1965بر ایچ اساتو عالوهبر معیار کدایزرو از آزمدون سدنگریدزه 3بدرای
تعییچ تعداد عاملها استفاده شد .معیار کایزر تعداد  35عامل را برای نیازهای دانشآموزان متوسدوه
نشان داد اما تو ه به آزمون سنگریزه مدل  33عاملی را نشان داد .بدا تو ده بده ایدچکده مددل 33
عاملی تناسب ب تری به لحاظ تعداد گزارهها (هر عامل کمتر از  3گدزاره نداشدد) بدرای هدر عامدل و
همپوشی گزارهها در عاملها با یکدیگر نشان دادو ایچ مدل برای تحلیل ن ایی انتخداب شدد .الزم بده
ذکر اس که مدل  33عاملی  51درصد از واریان دادههای موردموالعه را تدییچ کرد .وشوهشدگران
مختلف واریان  51درصد و باالتر را قابلقدول و معیدار مناسددی بدرای مقاصدد مختلدف وشوهشدیو
از مله ن ریهوردازی و ساخ مقیاتها میدانند (.)Meyers, Gamst and Guarino, 2016
ج -چرخش عاملها :گام سوم در تحلیدل عداملی اکتشداظیو "بدرخش" عامدلهاسد  .عامدلهدای
برخش یاظتهو آنها را معنادارتر و تفسیروذیرتر میکنند و هر متغیری با تعداد محدودتری از عواملو
همدستگی دارد .در ایچ گامو بهمن ور دستیابی به ساختار ساده از عامدلهدای اسدتخرا ی و تعیدیچ
الگوی مشخص برای دادههاو از برخشهای مایل 2و روش برخش مایل کمینه مسدتقیم 3اسدتفاده
شد .برای اظزایش دق نتای و گزارههایی که ظاقد بار عداملی و یدا دارای هدمووشدی بودندد از ظرایندد
تحلیل رذ شدند .رداقل وذیرش بار عاملی1برای مؤلفدههدای مو دود در مداتری همدسدتگی بده
مقدار  1/35در ن ر گرظته شد و اثر مقدارهای کمتر از آن خنثی گردید .در ایدچ مررلدهو از مجمدوع
 62گزارهو تعداد  16گزاره بر روی عاملها بار عاملی مناسب داشتند و بقیه گدزارههدا از مددل ردذ
شدند.
د -نامگذاری عاملها :ب ارمیچ گدام در تحلیدل عداملی اکتشداظیو تصدمیمگیدری ن دایی از طریدق
"شناسایی و نامگذاری" عاملهای برخش یاظته اسد  .شناسدایی عامدلهدا و گدروهبنددی متغیرهدا
براسات تفسیروذیری و بیشتریچ بار عاملی برای ی عامل یکسان انجام میشدود .همچندیچ نمدودار
سنگریزهو تصویری منسجم از خوشههای بهدس آمده از بدار عداملی گدزارههدای ورسشدنامه ظدراهم
میکند و درن ای و ایچ وشوهشگر اس که براسات مف وم متغیرها و ویشزمینه ن دریو عامدلهدا را

1. Scree Plot
2. Oblique rotations
3. Direct oblimin
4. Factor Loading
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تفسیر و نامگذاری میکند .بر ایچ اسات و با تو ه به باربوب مف دومیو عامدلهدا بده ایدچ صدورت
نامگذاری شدند :نیازهای مربو به م ارت برنامهریزیو نیاز به امکاندات آموزشدی و خددمات رظداهی
مدرسهو نیازهای مرتد با روش تدری معلمانو نیازهای مذهدیو نیازهای اقتصادیو نیازهای مرتد
با کامپیوتر و اینترن و نیازهای مربو به کسدب معندای زنددگیو نیداز بده راهنمدایی بدرای ورود بده
دانشگاهو نیازهای روانشناختی و سمانیو نیازهای مربو به رواب بیچظردی و نیداز بده رماید از
طر معلمان .برای رسیدن به باربوب ن ریو ایچ نیازها در دو دسته کلدی طدقدهبنددیشدده و بدر
اسات آن تحلیلهای بعدی ارائه میگردد :الف( نیازهای مرتد بدا برنامده درسدی و محدی مدرسده
شامل ب ار خردهمقیات امکانات آموزشی و خدمات رظاهی مدرسهو روش تدری معلمدانو نیداز بده
راهنمایی برای ورود به دانشگاه و نیاز به رمای از طر معلمدان .ب) نیازهدای رمدایتی و عمدومی
شامل هف خردهمقیات نیازهای مربو به م ارت برنامهریزیو نیازهای مذهدیو نیازهای اقتصدادیو
نیازهای مرتد با کامپیوتر و اینترن و نیازهای مرتد با معنای زندگیو نیاز بده روابد بدیچظدردی و
نیازهای روانشناختی و سمانی.
سؤال دوم تحقیق :وضعیت نیازهای دانشآموزان متوسطه چگونه است؟

در ایچ قسم از نتای و میزان اهمی نیازهای دانشآموزان متوسوه براسات ابعاد بهدس آمدده در
قالب نیازهای عمومی-رمایتی و نیازهای مرتد با برنامه درسی و ظضای مدرسه مدورد تحلیدل قدرار
میگیرد.
نیازهای عمومی-رمایتی :برای تعییچ اهمی هرکدام از خردهمقیاتهای موردن رو از آزمدون  tتد
نمونهای استفاده شد .ارزش آزمون 3در ایچ راسدتا میدانگیچ کلدی تمدام ابعداد در ن در گرظتده شدد و
بنابرایچ هد آن بود که مشخص گردد که هرکدام از خرده مقیاتهای مدوردن ر در بعدد نیازهدای
عمومی-رمایتی تا به اندازه از میانگیچ کل تفاوت دارند.
جدول ( :)3میزان اهمیت نیازهای عمومی-حمایتی دانشآموزان متوسطه
سووح نیازها

میانگیچ

انحرا
معیار

میزان

نیاز به م ارت برنامهریزی
نیازهای مذهدی
نیازهای اقتصادی
نیاز به اینترن و کامپیوتر
نیاز به معنا در زندگی
نیازهای روانشناختی
نیاز به رواب بیچظردی

3886
3819
3869
1
3831
3818
3869

1/93
3/33
3/33
1/95
3/31
1/87
1/86

1/363
38/38
3/93
1/16
32/61
33/37
1/98

t

و عی معناداری
1/73
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1. Test value
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ارزش آزمون= 3885

نتای نشان میدهد که همه خردهمقیاتها به زء نیازهای مربو به م ارت برنامهریدزی تفداوت
معناداری با میانگیچ کل دارند .نیازهای برنامه درسی و محی مدرسه :بدرای تحلیدل میدزان تفداوت
خردهمقیاتهای ایچ بعد از نیازها با میانگیچ کل از آزمون  tت نمونهای استفاده شد که نتای نشان
داد که نیاز به ب دود امکانات و خدمات مدرسهو اولوی بیشتری داشته اس ( دول .)1
جدول ( :)4میزان اهمیت نیازهای برنامه درسی و محیط مدرسه دانشآموزان متوسطه
سووح نیازها

میانگیچ

انحرا
معیار

میزان

امکانات آموزشی و خدمات رظاهی مدرسه
روش تدری معلمان
راهنمایی برای دانشگاه
رمای معلمان

1828
3879
1839
3895

1871
1893
1872
1891

3783
3818
21818
3833

t

و عی
معناداری
1/11
1833
1/11
1812

ارزش آزمون= 3885

 و عی نیازهای عمومی-رمایتی دانشآموزان متوسوه با تو ه بده متغیرهدای معید شناسدی:برای هرکدام از ایچ متغیرها از آزمدون  tبدرای دو گدروه مسدتقل اسدتفاده شدد کده نتدای آنهدا در
دولهای ویرو آمده اس  .در مچ ظر برابری واریان ها برای همه متغیرها کنتدرلشدده اسد .
نتای نشان داد که همه متغیرهای مرتد با نیازها دارای وراکندگی واریدان برابدری در متغیرهدای
گروهبندیشده مانند نسی بودهاند.
جنسیت :تا به اندازه بیچ ن ر دانشآموزان دختر و وسدر در ارتددا بدا نیازهدای عمدومی-رمدایتی
دانشآموزان متوسوه تفاوت هس ؟ نتای نشان داد که ظق سده متغیدر معندا در زنددگیو نیازهدای
روانشناختی و سمانی و نیاز به رواب بیچظردی به لحاظ آماری معنادار بدوده اسد  .نتدای نشدان
داده اس که میانگیچ نیازهای دختران در خرده مقیداتهدای معندا در زنددگی بدا میدانگیچ 3/17و
نیازهای روانشناختی و سمانی با میانگیچ  3/58بیشتر از وسدران بدوده اسد امدا نیداز بده روابد
بیچظردی وسران میانگیچ باالتری ( )3/77نسد به دختران ( )3/58دارد ( دول .)5
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جدول ( :)5میزان اهمیت نیازهای عمومی-حمایتی دانشآموزان متوسطه برحسب جنسیت
نسی
سووح نیازها
نیاز به م ارت برنامهریزی
نیازهای مذهدی
نیازهای اقتصادی
اینترن و کامپیوتر
معنا در زندگی
نیازهای روانشناختی و
سمی
نیاز به رواب بیچظردی

وسران ()136

معناداری نتای

دختران ()332

M

SD

M

SD

t

sig

3881
3816
3873
3898
3821

1893
3831
3817
1896
3815

3888
3831
3863
1813
3817

1892
3816
3836
1895
3831

1/61
1/96
3/36
1/58
2/89

1/51
1/33
1/37
1/56
1/111

3813

1887

3858

1886

2/57

1/13

3877

1883

3858

1892

2/97

1/113

محل سکونت :تا به اندازه بیچ ن ر دانشآموزان ش ری و روستایی در ارتدا بدا نیازهدای عمدومی-
رمایتی دانش آموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتای نشان داد که سده متغیدر نیازهدای مدذهدیو
نیازهای اقتصادی و نیاز به رواب بیچظردی به لحاظ آماری معنادار بوده اس  .نتای نشان داده اسد
که میانگیچ نیازهای دانشآموزان روستایی در خردهمقیاتهای نیازهای مدذهدی بدا میدانگیچ 3/19و
نیازهای اقتصادی با میانگیچ  1/13و نیازهای مربو به رواب بیچظردی با میدانگیچ  3/83بیشدتر از
دانشآموزان ش ری بوده اس ( دول .)6
جدول ( :)6میزان اهمیت نیازهای عمومی-حمایتی دانشآموزان متوسطه برحسب محل سکونت
محل سکون
سووح نیازها
نیاز به م ارت برنامهریزی
نیازهای مذهدی
نیازهای اقتصادی
اینترن و کامپیوتر
معنا در زندگی
نیازهای روانشناختی و
سمانی
نیاز به رواب بیچظردی

روستا ()313

ش ر ()615

معناداری نتای

M

SD

M

SD

t

sig

3/86
3
3/63
3/98
3/32
3/51

1/95
3/31
3/32
1/98
3/31
1/88

3/85
3/19
1/13
1/17
3/38
3/12

1/83
3/15
3/13
1/83
3/17
1/83

1/197
1/79
3/91
1/98
1/58
1/92

1/92
1/11
1/11
1/32
1/55
1/35

3/65

1/88

3/83

1/76

2/33

1/13

رشته تحصیلی :تا به اندازه بیچ ن ر دانشآموزان رشتههای تحصیلی دانشآمدوزان (ن دری و ظندی-
ررظهای) در ارتدا با نیازهای عمومی-رمایتی دانشآموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتای نشان

  358تدوین چارچوبی مفهومی برای نیازسنجی دانشآموزان ...

داد که سه متغیر نیازهای مذهدیو نیازهای اقتصادی و نیاز بده روابد بدیچظدردی بده لحداظ آمداری
معنادار بوده اس  .نتای نشان داده اس که میانگیچ نیازهای دانشآموزان رشتههای ظندی-ررظدهای
در خردهمقیاتهای نیازهای مذهدی با میانگیچ 3/26و نیازهای اقتصادی با میانگیچ  3/73و نیازهای
مربو به رواب بیچظردی با میانگیچ  3/69بیشتر از دانشآموزان رشتههای ن ری بوده اس ( دول
شماره .)7
جدول ( :)7میزان اهمیت نیازهای عمومی-حمایتی دانشآموزان متوسطه برحسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
سووح نیازها
نیاز به م ارت
برنامهریزی
نیازهای مذهدی
نیازهای اقتصادی
اینترن و کامپیوتر
معنا در زندگی
نیازهای روانشناختی
و سمانی
نیاز به رواب بیچظردی

ن ری ()386

ظنی-ررظهای ()362

معناداری نتای

M

SD

M

SD

t

sig

3/98

1/89

3/71

1/95

3/17

1/92

2/93
3/61
3/99
3/32

3/31
3/18
1/91
3/19

3/26
3/73
1/12
3/35

3/15
3/33
1/97
3/31

1/31
3/31
1/11
1/31

1/11
1/11
1/32
1/55

3/55

1/82

3/12

1/93

3/99

1/35

3/68

1/83

3/69

1/89

1/33

1/13

سؤال سوم تحقیق :و ضعیت نیازهای برنامه درسدی و محدیط مدرسده بدا توجده بده مت یرهدای
جمعیتشناسی

نسی  :تا به اندازه بیچ ن ر دانشآموزان دختر و وسر در ارتدا با نیازهای برنامه درسی و محدی
مدرسه در بیچ دانشآموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتدای نشدان داد کده تن دا دو متغیدر روش
تدری معلمان و نیاز به راهنمایی برای ورود به دانشگاه از ن ر آماری معنادار بوده اس  .نتای نشان
داده اس که میانگیچ نیازهای وسران در خردهمقیات روش تدری معلمان با میانگیچ  3/91بیشتر
از دختران و میانگیچ خرده مقیات راهنمایی برای ورود بده دانشدگاه در دختدران بدا میدانگیچ 1/16
بیشتر از وسران بوده اس .
جدول ( :)8میزان اهمیت نیازهای مربوط به برنامه درسی و محیط مدرسه برحسب جنسیت
نسی
سووح نیازها
امکانات آموزشی و
خدمات رظاهی مدرسه
روش تدری معلمان

وسران ()136

دختران ()332

معناداری نتای

M

SD

M

SD

t

sig

1/26

1/73

1/32

1/67

3/13

1/32

3/91

1/86

3/65

3

3/71

1/11
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راهنمایی برای دانشگاه
رمای معلمان

1/73
1/91

1/31
3/92

1/73
1/96

1/16
1

1/13
1/25

2/31
3/35

محل سکون  :تا به اندازه بیچ ن ر دانشآموزان ش ری و روستایی در ارتدا با نیازهای مربدو بده
برنامه درسی و محی مدرسه دانش آموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتای نشان داد در ایچ بخش
هیچکدام از خردهمقیاتها ازن ر آماری معنادار ندوده اس ( دول .)9
جدول ( :)9میزان اهمیت نیازهای مربوط به برنامه درسی و محیط مدرسه برحسب محل سکونت
محل سکون
سووح نیازها
امکانات آموزشی و خدمات
رظاهی مدرسه
روش تدری معلمان
راهنمایی برای دانشگاه
رمای معلمان

ش ر ()615

معناداری نتای

روستا ()313

M

SD

M

SD

t

sig

1/29

1/73

1/25

1/65

1/72

1/16

3/82
1/13
3/95

1/93
1/73
1/96

3/71
1/33
3/98

1/93
1/71
1/89

3/38
3/38
1/32

1/36
1/36
1/71

رشته تحصیلی :تا به اندازه بیچ ن ر دانشآموزان رشتههای تحصیلی دانشآموزان (ن دری و ظندی-
ررظه ای) در ارتدا با نیازهای مربو به برنامه درسی و محی مدرسه دانشآموزان متوسوه تفداوت
و ود دارد؟ نتای نشان داد که تن ا متغیر نیازهای مربو به روش تددری معلمدان از ن در آمداری
معنیدار بوده اس  .بهطوریکه نمره دانشآموزان رشتههای ن ری در ایچ خردهمقیات بدا میدانگیچ
 3/92بیشتر از دانشآموزان رشتههای ظنی-ررظه ای بوده اس ( دول .)31
جدول ( :)11میزان اهمیت نیازهای مربوط به برنامه درسی و محیط مدرسه برحسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
نیازها
امکانات آموزشی و خدمات
رظاهی مدرسه
روش تدری معلمان
راهنمایی برای دانشگاه
رمای معلمان

ن ری ()386

ظنی-ررظهای ()362

معناداری نتای

M

SD

M

SD

t

sig

1/32

1/7

1/25

1/67

3/37

1/37

3/92
1/37
3/96

1/86
1/71
1/97

3/68
1/11
3/95

1/97
1/73
1/92

3/51
1/52
1/23

1/11
1/6
1/8

بحث و نتیجهگیری
ن ریههای دید در زمینه تدری و تربی (مانند ن ریه عملی در تدری ) بدر ید محدور اساسدی
بناشده اس  :عاملی معلمان و دانش آموزان و تو ه بده نیازهدا و عالیدق آنهدا در تددویچ تجدارب
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یادگیری و تربیتدی (  .)Lai, Li and Gong, 2016; Pyhältö, Pietarinen and Soini, 2015عاملید
معلمان و دانشآموزان بر ایچ اصل استوار اس که آنها باید از سداختارهای م ندسدیشدده مدرسده
ظراتر رظته و براسات تواناییها و عالیق خودو خالقی و نوآوری در ظضای مدرسه ایجاد کنند .یکی از
مو وعاتی که عاملی دانشآموزان و معلمان را توسعه مدیدهددو تو ده کدردن بده نیازهدا و عالیدق
دانشآموزان برای غنیسازی ظضای تدری و یادگیری اس  .در ایچ راستا هد اساسی ایچ تحقیدق
سنجش نیازهای دانشآموزان متوسوه برای تعیدیچ اولوید هدای آموزشدی و غیرآموزشدی آندان در
اصالح و ب دود برنامههای آموزشی و درسی مددارت و
محی مدرسه بود که متناسب با آن در
همچنیچ شرای تدری و یادگیریو ویشن ادهایی ارائه شود .بدرای ایدچ من دور از رویکدرد کمدی و
تحلیل عاملی اکتشاظی ب ره گرظته شد و درنتیجه دو دسته کلی از نیازها شامل نیازهدای رمدایتی و
عمومی (نیازهای برنامهریزیو نیازهای مذهدیو نیازهای اقتصادیوکامپیوتر و اینترن و معنای زنددگیو
نیازهای روانشناختی -سمانی و نیاز به ارتدا با دیگدران) و نیازهدای مدرتد بدا برنامده درسدی و
محی مدرسه (خدمات رظاهی و ظضای مدرسهو روش تددری معلمدانو راهنمدایی بدرای دانشدگاه و
رمای از طر معلمان) بهدس آمد .بنیچ طدقهبندی نیازهای داندشآمدوزان در تحقیقدات دیگدر
موردتو ه قرارگرظته اس  .بهعنوانمثال :نیاز به روابد بدیچ ظدردی ( Saif, Latifian and Bashash,
)2006; Şahin and Owen, 2009; Esmaeili and Rabiei, 2008; Rezaeijamalooi et al., 2012و
نیازهای روانشناختی و سمانی ( Osareh and Nasri, 2005; Habibpourgetabi and Sarvestani,
;2007; Esmaeili and Rabiei, 2008; Boroumandfard, Abedi and Hasanzadeh, 2002
)Qalavandi, Amanisaribagloo and Babaeisanglaji; 2012و نیاز به امکاندات آموزشدی و خددمات
رظداهی مدرسده (Akbari, 2008; Esmaeili and Rabiei, 2008; Moradi, E. and .Pashasharifi,

معلمدان

)Akhavantafti, 2013و نیاز به رمای از طر معلمان و نیازهای مرتد بدا روش تددری
()Dibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011; Arefi et al., 2010و نیازهای مدذهدی ( Osareh and
;Nasri, 2005; Habibpourgetabi and Sarvestani, 2007; Pashasharifi and Akbari, 2008
;)Arefi et al., 2010; Hosseini et al., 2016; Samieizafarghandi and Gholami, 2016و نیازهای

مدرتد بدا کدامپیوتر و اینترند (

Osareh and Nasri, 2005; Habibpourgetabi and Sarvestani,

)2007; Hsu, Cheng and Chiou, 2003; Kowqabi and Karimizadeh, 2010و نیاز بده راهنمدایی
برای ورود به دانشدگاه ( ;Yadegarzadeh et al., 2009; Dibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011
)Yadegarzadeh et al., 2012و نیازهدای اقتصدادی ()Pashasharifi and Akbari, 2008و نیداز بده
م ارت برنامهریزی ( )Dibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011و نیاز بده روابد و اعتمداد و کسدب
معنای زندگی (.)Osareh and Nasri, 2005
در بررسددی میددزان اهمی د نیازهددای مربددو بدده مجموعدده نیازهددای عمددومی-رمددایتی از ن ددر
دانشآموزانو نتای نشان داد که نیاز به اظزایش استفاده و م ارت در زمینه اینترن و کامپیوتر دارای
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بیشتریچ اهمی و نیازهای اقتصادی و نیاز به ارتقای رواب بیچ ظدردی در در ده دوم اهمید قدرار
دارد .م متریچ نیاز در ایچ بخدش کده نیداز بده آشدنایی بدا کدامپیوترو اسدتفاده از اینترند و مندابع
دیجیتالی در ایچ زمینه میباشدو بدا نتدای تحقیقدات (;)Habibpourgetabi and Sarvestani,2007و
( )Kowqabi and Karimizadeh, 2010و ( )Hsu, Cheng and Chiou, 2003همخدوانی دارد .ایدچ
نتای میتواند به دالیل مختلفی باشد .واقعی ایچ اس که کودکان و نو واندان امدروز بدهنددرت بدا
دنیای بدون اینترن و کامپیوتر آشنایی دارند .ایچ م مو زمانی به مشکل اساسیتری تددیل میشدود
که بدانیم که برنامهریزان دانشآموزان امروزیو اظرادی هستند که در زمان آنهداو اسدتفاده از مندابع
اینترنتدی و کددامپیوتری بندددان معمددول ندددوده اسد و ایند همددیچ اظددراد بدده برنامددهریددزی بددرای
دانشآموزانی میوردازند که استفاده از ایچ منابع برایشان اهمی ریاتی دارد .در نتیجده بدهسدختی
میتوانند از عمق نیاز نسل نو به استفاده از ایچ منابع وی بدرند .ظضای راکم بر مدارت و خدانوادههدا
نیز در ایران مدنی بر اینکه استفاده از بنیچ منابعی دارای اثرات زیانداری اس سدب شده اس کده
دانشآموز ایرانی در کمتریچ ایی بتواند به ایچ نیاز خود امه عمل بپوشاند؛ بنابرایچو ایچ نیاز برای
نو وان امروز به ی نیاز واقعی و درعیچرال سرکوبشده تددیل میشود .دسد انددرکاران آمدوزش
نیز در ایران نتوانستهاند بهدرستیو مواد و محتوای درسی در مدارت را با تکنولوژیهدای دیدد روز
هماهنگ سازند .همچنیچو اهمی دادن دانشآمدوزان بده نیازهدای بدیچظدردی بدا نتدای تحقیقدات
مختلفدی از ملده ()Saif, Latifian and Bashash, 2006و ()Hamidi, 2005و ( Şahin and Owen,
)2009و ( )Esmaeili and Rabiei, 2008و ( )Rezaeijamalooi et al., 2012همداهنگی دارد .بندیچ
نیازی همچنیچ موابق با ن ریههای مو ود میباشد .بهعنوان نموندهو در ارتقدای روابد بدیچظدردیو
دانشآموز به نیازهای عشق و ارترام در ن ریه هرم نیازهای مازلو ن ر دارد براکده در سدایه تدأمیچ
ایچ نیازو ظرد به ارسات تعلق به دیگران دس مییابد .همچنیچ ازن ر ظرانکل نیاز به گدروه دوسدتی
عاطفیو از مله نیازهای اساسی در انسان اس  .در ن ریه آدلر با تأکید بر نیاز بده روابد بدیچظدردی
تح عنوان نیازهای ارتداطیو ایچ نیاز را بهعنوان ی نیاز اصلی در انسان بر سته میسازد .نو وان
ظردی اس که از ی طر نتوانسته اس بهطور کامل از دنیای کودکی خود بگسلد از طرظدی دیگدر
خواستهها و انت ارات دید ا تماعی از نو وان بهعنوان ی ظرد بالغو او را در مسیری ن داده اسد
که باید به بازبینی رواب خود با دیگران بپردازد .ظاصله گرظتچ نو وان از والدیچ و اظدراد بزرگسدال و
ذب او در گروه همساالن و اهمی دادن زیاد او به آنان و تو ه ویشه او به اظراد غیر هدم دن بده
دلیل تغییرات ظیزیولوژیکی نیز محرک روانی قوی برای بدازبینی در ایدچ روابد اسد  .بدهطدورکلی
میتوان گف که از آن اکه ی بعد بسیار م م در ظرآیند کسب هوی نو دوانو روابد بدیچظدردی
اس و نو وان به بازسازی مجدد ارتداطدات انسدانی خدود بدا اظدراد دیگدر همچدون مرا دع قددرت و
همساالن میوردازد؛ اما اهمی دانشآموزان به نیازهای اقتصادی با نتای بعضدی از تحقیقدات مانندد
( )Pashasharifi and Akbari, 2008موابق نددارد .در موالعده آنهداو نیداز بده کسدب اطالعدات و
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راهنمایی در زمینه رواب دختر و وسر دارای بیشتریچ اهمی و نیازهای اقتصادی کمتریچ اهمی را
داشته بود .بنیچ تفاوتی شاید بهخاطر تأثیر شرای اقتصادی خانوادهها در استان کردستان باشد که
یکی از استانهای محروم کشور به لحاظ شاخصهای اقتصادی و درآمد خانوادهها اس .
نتای نیازهای مربو به بخش نیازهای برنامه درسی و محی مدرسه راکی از آن اس کده نیداز
به راهنمایی برای ورود به دانشگاه و امکانات آموزشی و خدمات رظاهی مدرسده از بیشدتریچ اهمید
برخوردار اس  .اهمی دادن به نیاز راهنمایی برای ورود به دانشگاه و کسب شغل در تأیید تحقیقات
دیگدری همچدون ()Dibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011و ( )Yadegarzadeh et al., 2012و
( )Yadegarzadeh et al., 2009اس  .به ن ر میرسد که تأکید زیاد دانشآمدوزان بدر روی نیازهدای
مرتد با ورود به دانشگاه و رظع مشکالت مربو به آزمون ورودی دانشگاههاو ارمغان شدرای کندونی
آموزشوورورش ایران باشد .در بنیچ سداختاریو بندان ظرهندگ آموزشدی شدکلگرظتده اسد کده
درنتیجه آن مرکز ثقل آموزش در مدارت ایرانو کنکور و ورود به دانشگاه اسد  .همچندیچ اکثرید
گروههای مرتد با مدرسه و رتی امعهو اعم از دانشآمدوزو والددیچ و مسدؤولیچ مدرسدهو تن دا راه
ویشروی دانشآموز را برای کسب شغلو ورود به دانشگاه میدانند .از طرظی از آنجاکه بخش م مدی
از ظرآیند کسب هوی در نو وانی در ارتدا با دس یابی ظرد به رشته تحصیلی و دانشگاهی و کسب
ررظه مناسب محقق میشودو برای نو وان ایچ مسئله اهمیتی ظراوانتر ویدا میکند.
تحلیل نیازهای دانشآموزان با تو ه به متغیرهای معی شناسی نشان از تفاوتهدای معنداداری
در بعضی از نیازها در ارتدا با متغیرهایی مثل نسی و محل سکون داش  .در موالعده و دعی
نیازهای عمومی-رمایتی دانشآموزان با تو ه به متغیر نسی و نتای نشان داد که سه متغیر معندا
در زندگیو نیازهای روانشناختی و سمانی و نیاز به رواب بیچ ظردی ازلحاظ آمداری معندادار بدوده
اس  .بهنحدویکده اهمید نیازهدای دختدران در خدرده مقیداتهدای معندا در زنددگی و نیازهدای
روانشناختی و سمانی بیشتر از وسران و نیاز به رواب بیچظردی وسدران از دختدران بیشدتر بدوده
اس  .در تحقیقات دیگرو نتای نشان داده اس که تفاوتهای معنیداری بیچ دختدران و وسدران در
زمینههای مختلفی و دود دارد (  .)Pashasharifi and Akbari, 2008; Hamidi, 2005همچندیچ در
موالعه را رو و عی نیازهای عمومی-رمایتی دانشآمدوزان متوسدوه بدا تو ده بده متغیدر محدل
سکون نتای نشان داده اس که اهمی نیازهای دانشآموزان روستایی در خدردهمقیدات نیازهدای
مذهدیو نیازهای اقتصادی و نیازهای مربو به رواب بیچظردی بیشتر از دانشآمدوزان شد ری بدوده
اس .
آنبه که نتیجه اصلی ایچ تحقیق اس اشاره به ایچ امر م م تربیتی در برنامهریزی درسدی دارد
که مدرسه ایی اس که باید به رشد همه انده دانشآموزان کم کند و برنامههدای مدرسده بایدد
در راستای نیازهای همه انده دانشآموزان باشد .نتای تحقیق را ر نشان داد که تو ه به نیازهدای
مرتد با خصوصیات روانشناختی -سدمانی داندشآمدوزانو روابد بدیچ ظدردی آنهدا و گسدترش
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م ارتهای دیجیتالی و مرتد با کامپیوتر در کنار سایر برنامههای مدرسدهو موردتو ده بیشدتر قدرار
گیرد.
در ادامه بحشو ویشن ادهای وشوهشی در دو سوح ارائه شده اس  .در سوح اول؛ ویشن ادها برای
مدیرانو برنامهریزان آموزشی و درسی و مسؤولیچ آموزشوورورشو قابلطرح اسد  .براسدات نتدای و
نیاز به تقوی م ارتهای دیجیتالی و اینترن به همراه نیازهای اقتصادی از دیگدر نیازهدای اساسدی
بوده اس کده توسد داندشآمدوزانو دارای اولوید بدودهاندد .در ارتددا بدا مدورد اولو مسدؤولیچ
آموزشوورورش باید بود ه الزم را برای تج یز مدارت به ظناوریهای دید اختصاص دهند .درواقع
با تو ه به رشد ظناوری و اهمی آن در زندگی تحصیلی و ظردی دانشآموزانو مدارت و کالتهدای
درت باید مج ز به ایچ نوع ظناوریها گردند .داشتچ سای های کامپیوتری که مج ز به شددکههدای
اینترنتی باشد میتواند به رظع ایچگونه نیازها کم کند .درهرصدورتو بدرای داندشآمدوزان و نسدل
دید سواد دیجیتالی ی نیاز ا تنابناوذیر بوده و باید عمالً در برنامده درسدی مددارت موردتو ده
دی قرار گیرد .همچنیچ در ارتدا با نیازهای اقتصادیو مدیران مدارت و انجمدچ اولیداء و مربیدان
باید نسد به ایجاد ظرص های برابر آموزشی برای دانشآموزان و شناسایی خانوادههدای کدمدرآمدد
اقدام نموده و کارگروههای الزم برای رل مشکالت اقتصادی ایدچ دسدته از داندشآمدوزان را ظدراهم
نمایند تا رد امکان از تأثیرهای منفی آنها بر ظرایند آموزشوورورش آنان ویشگیری شود .همچنیچو
نتای تحقیق نشان داد که دانشآموزان با تو ه بده متغیرهدای معید شدناختی ( نسدی و محدل
سکون و رشته تحصیلی) دارای نیازهای متفاوتی هستند .لزوم تو ه به ایدچ تفداوتهدای در برنامده-
ریزیهای آموزشی و درسی توس مسؤولیچ مربوطه ریاتی اس  .خصوصاً در ارتدا با نسدی و بدا
تو ه به موالعات اخیر در زمینه آموزش رساسی به نسدی و بایدد ایدچ مو دوع در برنامدههدای
درسی مدرسه موردن ر مدیر و معلمان باشد تا نیازهای ویدشه ظراگیدران مددارت دخترانده و وسدرانه
شناساییشده و بر مدنای آن ظرایند برنامهریزی ا را گردد.
در سوح دوم؛ ویشن ادهایی برای مربیان ورورشی و مشاوران مدرسه مودرح شدده اسد  .اگربده
نیازهای معنویو نیاز به معنا در زندگی و نیاز به شناخ درس مقولههای دینیو از نیازهای اساسدی
انسان اس ؛ اما نتای تحقیق نشان داده اس که دانشآموزان کمتر بده ایدچ مدوارد اشدارهکدردهاندد.
بنیچ نتیجهای نیاز به تحقیق بیشتر و عمیقتر دارد که مسؤولیچ ورورشی عل آن را درک کدرده و
در خصددوص آن برنامددههددای الزم را داشددته باشددند .یکددی از مددوارد اساسددی و اولویدد دار توسدد
ورود به دانشگاه و بازار کار بوده اس و مشاوران مدرسه بایدد در
دانشآموزانو نیاز به راهنمایی
ایچ زمینه برنامهریزی و طرحهای مؤثرتر داشته باشند .اشاره به ایچ مورد توس دانشآمدوزان نشدان
میدهد که برنامههای مو ود در زمینه مشاوره و راهنمایی تحصیلی د ورود بده دانشدگاه کداظی
ندوده اس و مشاوران باید در ایچ زمینه تجدیدن ر کرده و به دانشآموزان طرحهای ب تری را ارائده
دهند .همچنیچ خود ایچ مو وع نیاز به آسیبشناسدی ددی در برنامدههدای مدرسده دارد .تأکیدد
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بیشازرد بر رضور در دانشگاه توس والدیچ و سایر مسؤولیچ و معلمیچ باعش شده اسد کده ورود
به دانشگاه یکی از دغدغهها و مشکالت اساسی دانشآموزان گردد .در ایچ راستاو برنامدههدای دیدد
مشاوره تحصیلی در مدرسه باید در تی ررک کند که کنکور از هسته اصلی برنامههدای مدرسده
خارج شود و مشاوران نگاه دیددی بده برنامدههدای مدرسده تزریدق کنندد کده در ر ت آن کسدب
م ارتهای زندگی به ای تأکید بیشازرد به قددولی در کنکدور باشدد .درهرصدورت تعدادل در ایدچ
زمینه الزم اس و تأکید اظراطی بر کنکور باعش میشود که رشدد همده اندده داندشآمدوزان دبدار
اختالل شود .همچنیچو نتای نشان داد که اولوید اول نیازهدای داندشآمدوزان در بخدش نیازهدای
عمومیو نیازهای روانی و سمانی بوده اس  .بنیچ مو وعی نشان مدیدهدد کده ارائده برنامدههدای
مشاوره ظردی برای رظع نیازهای روانی و سمانی دانشآموزان مؤثر نددوده اسد  .بندابرایدچ بایدد در
برنامه درسی مدرسهو طرحهای برای تو ه نیازهای روانشدناختی و سدمانی داندشآمدوزان و دود
داشته باشد .لذاو برای ب دود ب زیستی روانشناختی دانشآموزانو باید عالوهبدر مشداورههدای ظدردیو
برنامههای گروهی در قالب طرحهای ظوقبرنامه و رتی آموزشهای تکمیلی دیگر ارائه شود.
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