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 چکیده
هدد  اصدلی ودشوهش را درو تددویچ بداربوبی   د   هدف:

آموزان برای کمد  بده ب ددود تددری  و سنجش نیازهای دانش

برنامه درسدی رسدمی در مددارت متوسدوه بدود. ظدر  ن دری 

تدری   وشوهش برگرظته از ن ریه عملی شواب در برنامه درسی و

وایده  اس  که باید اسات تدری  و برنامه درسدی در مدرسده بدر

 آموزان باشد. نیازها و عالیق دانش

رویکرد وشوهش از نوع کمی و راهدرد آن ویمایشی اسد .  روش:

آمدوزان دوره دوم متوسدوه  امعه آماری دربرگیرنده همه داندش

ترکیدی آموزانو گیری برای دانشاستان کردستان بود. روش نمونه

نفدر بده  367و  381ای( بود که بدر اسدات آن ای د طدقه)خوشه

ای در ودن  وررظدهترتیب برای مددارت متوسدوه ن دری و ظندی

-هدا ورسشدنامه محقدقخوشه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

 بود.« آموزان متوسوهورسشنامه نیازهای  امع دانش»ساخته 

آمدوزان در دو یازهدای داندشنتای  نشان داد که ابعداد نها: یافته

گروه کلی نیازهای آموزشی مدرتد  بدا برنامده درسدی و محدی  

مدرسه و نیازهای رمایتی و عمومی بوده اس . در گروه اولو نیاز 

به راهنمایی برای ورود به دانشگاه بیشتریچ اهمی  را داشد . در 

شناختی د  سمانیو کامپیوتر و اینترند  گروه دومو نیازهای روان

 .اندنیازهای اقتصادی دارای بیشتریچ اهمی  بودهو 

 

آمدوزان برنامده درسدیو تددری  عملدیو داندش هدا:واژه کلیدد

 متوسوهو نیازهای آموزشیو نیازهای رمایتی. 

 

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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 مسئلهمقدمه و بیان 

داش  که بر  ییگرااثدات یهاهین ردهه هفتاد میالدیو ریشه در  از شیومف وم و عمل تدری  

ظضای در  عنوانبهکالت درت بود. مدرسه و شرای  تدری   راکم بر ظضای1اسات آن عقالنی  ظنی

 تن او معلم  شدهیم ندس شیاز وکه برنامه درسی مدرسه و شرای  تدری   شدیمن ر گرظته 

بنیچ و عیتی را به بالش کشید و معتقد بود که دنیای تدری   2بود. شواب هابرنامهمجری آن 

و نگرش  دید به تدری  3با طرح عقالنی  عملی چینابراباس  و  ینیبشیورقابلیغبسیار ویچیده و 

 خوانددر مف وم تربی  و تدری   4توان آن را برخش معرظتیمی ینوعبهو کار معلم ایجاد شد که 

(Schwab, 1969, 1983.)  تجارب ظراگیران و براسات عقالنی  عملیو برنامه درسی مدرسه شامل

و طراری گردد. مف وم دانش عملی معلمان  یدهسازمان هاآناسات نیازها و عالیق معلمان باید بر

اسات تجربه اشاره دارد که توس  معلمان و بر از معرظ  ینوعبهای دارد و ریشه در بنیچ ن ریه

شواب  .(Elbaz, 1991; Fenstermacher, 1994; Gholami, 2010) اس  اظتهیتوسعه هاآن یاررظه

؛ اس  ن ریه ی  بازنمایی از متفاوت و دارد سروکار عمل در قعیوا امور با درسی برنامه معتقد اس 

و نیازمند  دبرخورد کن هان ریه بازنمایی از رونوشتی صورتبه واقعی امور ایچ با تواندنمی روچیازا

بر اسات ظلسفه عملیو معلمان باید به نیازهای  (.Khakbaz, 2017) اس  5گزینیرویکرد عملی د به

و برنامه گریدعدارتبههای درسی خود طراری کنند. زان تو ه کرده و آن را در برنامهآموواقعی دانش

تدری  و یادگیری نداید از قدل توس  صاردان قدرت در برنامه درسی طرح گردد بلکه معلمان بایدو 

 تدری  تو ه کنند. معلم و آموزان در طراریبر برنامه درسی رسمیو به نیازهای متفاوت دانشعالوه

اظراد منفعل و خالی از دانش و تجربه  عنوانبهآموزان را اندرکاران برنامه درسیو نداید دانشیا دس 

ثیر اساسی دارد. أآموزان در ب دود شرای  تدری  تو عالیق دانش هابنابرایچ تو ه به ن ر؛ ظر  کنند

و به نیازهای  شدهی ندسممتمرکز بوده و براسات عقالنی  ظنی  کامالا ن ام برنامه درسی در ایرانو 

 آموزان تو ه ندارد. معلمان و دانش

آمدوزان متوسدوه در تریچ ابعاد تحلیل نیازهای دانشساختار و محتوای برنامه درسی یکی از م م    

از  یکددی در(. Cushman, 2006; Burke, Adler and Linker, 2008) تحقیقددات آموزشددی اسدد 

( ویرامدون مقایسده ید  دوره آمدوزش Ade-Ojo and Booth-Martins,2018 دیدتریچ تحقیقات )

ای بر وایه ایده شواب با آموزش به سدد  سدنتی در بدیچو نتدای  نشدان داد کده در ای رشتهبرنامه

آموزان به یادگیری؛ زمان یدادگیری اثدربخش؛ تا رد زیادی عالیق دانش تدری  عملیا رای سد  

 ودشوهش دیگدرینتدای  . همچندیچ اسد  اظتدهیشیاظدزاان آمدوزتوانایی خالق و توانایی بیانگر دانش

                                                
1.Technical rationality  

2. Schwab 

3. Practical rationality  

4. epistemic shift  

5. Practical - Eclecticism 
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(Burke and Adler, Linker, 2008)  های تددری  و های درسیو ظعالی که تغییر در برنامهنشان داد

بوده اسد . ایدچ محققدان  کایدر آمرآموزان متوسوه تریچ نیازهای دانش و مدارت متوسوه از م م

عدمهای مرکزی و برنامه های درسی در ارتداط بابرنامه کاراییبه  ازردشیبتو ه »اند که نشان داده

آمدوزان و دانشآموزان باعث شده اس  که بومی و نیازهای شخصی دانش د تو ه به ویشینه ظرهنگی

براسات ایچ «. های آموزشی نداشته باشندبرای انجام ظعالی وذیری درونی انگیزه و مسئولی  معلمان

-شدده داندشههدای زیسدتتجربده»ه باشدد و بد« 1انسانی شده»مدارت باید  تحقیقاتو برنامه درسی

ایجاد ارتداط بیچ نیازهای ای برنامه هد  اساسی در بنیچ درواقع. تو ه کاظی داشته باشد 2«آموزان

 های درسی اس .آموزان و برنامهنشمحلی دا

 ازن رهای ش روندی م ارتی  تحقیق درباره تعییچ اولوی  و اهمی   یهاتحلیل یاظته  ینتا    

آوری اطالعاتو ش روند   انی بودنو ن م و آموزان متوسوه اهواز نشان داد که م ارت ظچدانش

 های شغلی در اولوی  اول تا ونجم قرار دارندو م ارت یریوذ یمسئولادیو قمداریو تفکر انتقانون

(Khalifeh, 2011همچنیچ در .) ایموالعه (Hajhoseini, Shobairi and farajolahi, 2010 )  نتای

را     ایجاد  س یز یمحمتوسوه و عی  مو ود آموزش  دوره آموزانکه دانش نشان داد

متوسوه  دورهآموزان سنی دانش برخهگوی نیازهای واسخ کهرساسی  ناکارآمد تشخیص داده 

 ,Shobairiش دیگری ). در وشوهدانندمی ستهیباهای آموزشی را و ایجاد تغییر در برنامه نیس 

Sarameti and Sharifian, 2010)  آموزان و دبیران به کسب دانش و آگاهیدانشنتای  نشانگر نیاز

 .اس  س یز یمحمربوط به  مسائلهای بیشتری در زمینه 

آمدوزانو های درسی مدارت متوسوه با نیازهای شخصی و بومی دانشبرنامه یسازمناسببر عالوه    

هدای دیگدری مانندد تقوید  ربیتی در کشورهای مختلف دنیا نشدان داده اسد  کده نیدازت تحقیقات

 ,Gibbons and Shoffner) آموزان متوسوه در مدرسه بدرای ارتدداط بدا بدازار کدارهای دانشم ارت

تو ده  (و Schlenk, 2011 andAgbemenu) 3(و نیاز به آموزش کارکردها و خصوصیات  نسدی2004

 ,loyd, 2005 Şahin) آمدوزاننیازهای شخصی دانش یطورکلبههای مفرح و عالی به مسائل روانیو ظ

and Owen, 2009آمدوزانهای ا تماعی در تدری  و یادگیری داندش(؛ استفاده از اینترن  و رسانه 

Hsu,Cheng,Chiou, 2003هدای غیردرسدی(؛ نیداز بده کتداب (Pashasharifi and Akbari, 2007و ) 

 Esmaeili and Rabiei, 2007) آمددوزانو عدداطفی دانددش یا تمدداع و ظرهنگددیونیازهددای اقتصددادی

محققان بوده اس . ایچ دسدته از نیازهدا در قالدب نیازهدای  موردتو ه(  Osareh and Nasri, 2005؛

 همچدونی یهداشوند و براسات ن ریهبندی میآموزان طدقهشخصی دانش یااندازه تاعمومیو وایه و 

                                                
1. Humanizing  

2. Lived experiences of students  

3. Sex Education 
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و مرتد  با برنامده درسدی مددارت را تحد   آموزشیوانند کمی  و کیفی  نیازهای تن ریه مازلو می

 تأثیر قرار دهد.

گروه دیگری از نیازهای مدارت متوسوهو ظنی و تخصصی بوده و برای برطر  نمودن نیازهای خاص 

زیداد  آموزانی که  به رمای  روانی و آموزشیاند. تو ه به دانشمحققان بوده موردتو هآموزان دانش

آموزانی که دارای اختالالت یادگیریو بیش ظعالی و دانش (وForeman and Arthur, 2002) نیاز دارند

( و دارای نیازهای خاصی در مو وعات Schwiebert, Sealander and Dennison, 2002نقص تو ه )

چ دسدته  زء ایهستندو ( Canning, Wilson and Lacy, 1997مشخص درسی مانند علوم و ریا ی )

الوه بدر مدوارد بداالو کمد  بده عتخصصی مورد تحلیل قرار گیرند.  صورتبهباید هستند که  از نیازها

نتای  »محققان تربیتی بوده اس .  موردتو هآموزان متوسوه برای انتقال به دانشگاه و بازار کار دانش

وسدوه کده دارای آمدوزان مت( نشدان داد کده داندشDowdy, Carter and Smith, 1990تحقیقدات )

آمدوزانی کده داندش کدهیدرردالمشکالت یادگیری هستند بیشتر دوس  دارند وارد دانشدگاه شدوند 

( نشدان Griffin, 2009) دهند. گدریفچمشکالت یادگیری ندارند بیشتر ورود به بازار کار را تر یح می

هدای مشخصدی بدرای هداده اس  که مدارت متوسوه باید برای دانش آموزان با نیازهای ویشهو برنامد

 شان داشته باشند.به مرارل بعدی زندگی هاآنانتقال 

آمدوزان متوسدوه بده دو خالصهو نتای  تحقیقات متعدد نشان داده اس  که نیازهای دانش طوربه    

موالعات خوبی در خارج  اگربه. آموزشیغیر یازهایو ن آموزشیشوند: نیازهای دسته کلی تقسیم می

اسد و امدا در داخدل کشدور ایدچ موالعدات  شده انجامآموزان متوسوه نیازهای دانش هدرباراز ایران 

آمدوزان متوسدوهو های مو ود در زمینه سنجش نیازهای داندشیکی از شکا  بسیار محدود هستند.

 هداآنآموزان برای تدویچ برنامده درسدی مددارت و نیازهدای ن ر و دیدگاه خود دانشعدم تو ه به 

بدرای  هداآننگرش و دیدگاه خود  بامالر هآموزان دندال واکاوی نیازهای دانشش بهایچ وشوهاس . 

آموزان بر اسدات دیددگاه خدود و نیازهای دانشبنابرایچ؛ اس عملی تلفیق در برنامه درسی و تدری  

 اس : قرارگرظته موردموالعهوشوهشی زیر سؤاالت . بر ایچ اسات اس  قرارگرظته موردسنجش هاآن

 بیس ؟ هاآنخود  دیدگاهبا تو ه به  آموزان متوسوهساسی نیازهای دانشاد اابع( 1

 بگونه اس ؟  هاآنخود  دیدگاهبا تو ه به آموزان متوسوه دانشو عی  ظعلی نیازهای ( 2

شدناختی آموزان متوسوه با تو ه به متغیرهدای  معید به تفاوتی میان نیازهای متفاوت دانش( 3

 و ود دارد؟ 

درسدی اصالح برنامه  جهینت درآموزان و های دانشتواند در تعییچ اولوی میسؤاالت به ایچ  واسخ    

 . کار گرظته شودبه آنانمتوسوه و تحول ساختارهای آموزشی آن براسات نیازهای  رسمی مدارت
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  پژوهشو پیشینه مبانی نظری 

 وردازین ریدههای انسان تحقیدق و ن ران و وشوهشگران مختلفی درباره ساختار و کیفی  نیازصارب

 :در دو بعد زیستی و روانی براسدات سلسدله مراتددی در ودن  طدقده انسان رامزلوو نیازهای اند. کرده

 Schultz) و خودشدکوظایی قدرار داده اسد  نف عدزتظیزیولوژی و ایمنیو عشق و محد و  نیازهای

Schultz, 2000 and .)نیداز بده تعدالی  نیاز به تنشو نیاز به معناو ظرانکل نیازهای انسان شامل ن ر از

 (.Frankl, 1990; Frankl, 1995) اسد نیاز به گروه دوستی و عداطفی  و ی اودانگخویشتچو نیاز به 

تأکیدد  و تفریح یآزاد شامل بقاو عشقو قدرتو بر ون  نیاز اساسی انسان وگالسر« ن ریه انتخاب» در

ارید  مربوط بده  (.Khoshkonesh, Asadi, Shiralipour and Keshavarzafshar, 2010) شده اس 

دار نیداز بده ریشده ونیاز به تعدالی ونیاز به وابستگی :کندشناختی را مورح میشش نیاز روان نیزظروم 

 andSchultz )  یدتحر نیاز به برانگیختگدی وو  نیاز به باربوب درک و عی و نیاز به هوی و بودن

Schultz, 2000.) 

کده بدا ارائده  اس ای ن ریهه چ ن ریه در زمینه نیازها که تئوری مزلو را به بالش کشیدتری دید    

و  دمچ 1«رشددی تداریخ زنددگی»نیازهای انسانیو تح  عنوان ن ریده  مراتبسلسلهمدلی  دید از 

اند. ایچ ن ریهو براسدات موالعدات روزه گشوده چیدر ااظقی  دید  رفظ نیازهای وایه در مدل مازلوو

ی  برنامده رشددی سدازمان»اس  و دربرگیرنده  بناشدهشناسی شناسی و روانشناسیو انسانزیس 

 دمثلیدتولآن ی  ارگانیزم انرژی خود را بدرای بقداو رشدد و  لهیوسبهیاظته براسات ژنتی  اس  که 

کند که منابع رشد همیشه کمیاب اس  و نیازهای هر مو ود ایچ ن ریه ظر  می. دهداختصاص می

)انسان و ریوان( راصل تعامل وویای محی  زنددگیو خصوصدیات ارثدی و مررلده ظعلدی رشدد  زنده

در ن ریده  دیددو نیازهدای (. Kenrick, Griskevicius, Neuberg and Schaller, 2010) «اوسد 

تدداوم »و «2گیدری فد »آن سه نیاز تح  عنوان  ی ابهاس  و  شدهرذ مربوط به خودشکوظایی 

    چیازااند. الدته ایچ ن ریه نیازهای انسان ا اظه کرده مراتبسلسلهرا به « 4ودنوالد ب»و « 3 ف 

 اسد  گرظتده قدراربعضدی از محققدان  موردانتقدادقرار ندداده اسد و  موردتو هکه خودشکوظایی را 

(Ackerman and Bargh, 2010; Kesebir,Graham and Oshi, 2010; Park, Park and Peterson, 

2010.) 

ریشده در خصوصدیات  طر  ی از و نگاهی به مدانی ن ری نشان داد که نیازهای انسانیطورکلبه    

همچندیچ اهمید  و اولوید  ایدچ . اس  یبندبعدو از طر  دیگر  زیستیو ا تماعی و ظردی او دارد

ند زیربندا هسدت اگربهنمونه نیازهای ظیزیولوژی   عنوانبهبه شرای  اظراد متفاوت اس .  بسته ازهاین

                                                
1. Life history development 

2. Mate acquisition  

3. Mate retention  

4. Parenting  
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های ا تماعی خاصی اهمی  و اولوید  خدود را از دسد  بدهندد. اما ممکچ اس  در شرای  و محی 

ثاب  بدوده و ار داء هدر دسدته از  خاص و تقریداا مراتبسلسهالدته در بعضی ن ریاتو نیازهای دارای 

در  دهدد. قدرار مدوردن رنیازهای دسدته بداالتر را  یکند تا با و عی  ب ترنیازهاو به انسان کم  می

هدای اس . ایچ تحقیقات در محی  مدرسه و زمینده شده انجامراستای ایچ ن ریات تحقیقات متعدد 

( تحقیقاتی که روی نیازهدای 1شوند: )بندی میو در بند گروه مختلف طدقهتربیتی ماهی  متفاوت 

نیازهای ( 3؛ )هاآن آموزشیموالعات مرتد  با نیازهای  (2؛ )دارند دیتأکآموزان دانشروانی ا تماعی 

 برنامه در مدرسه.و ظوق مرتد  با برنامه انتقالی

 یبندد یاولوشناسایی و ( در Hosseini, Bazmi, Rahmati and Qavami, 2016) وشوهشینتای      

 اقامده و اذان مذهدی نیاز چیترم م دهدمینشان  مش د آموزان دوره متوسوهنیازهای ورورشی دانش

ای بدوده زاد مسابقات درون مدرسهآ ظعالی  نیاز چیترم م و یخوانکتاب ظرهنگی نیاز تریچم م نمازو

ای در خصوص دیچ همچندیچ اس . نیازهای دیگری همچون واسخگویی به سؤاالت اعتقادی و ریشه

هدای محلی و بدومی و آمدوزش یها شنوارهسؤاالت شرعیو تعمیق تربی  و آداب اسالمیو برگزاری 

نتدای  همچندیچ  بدوده اسد . آمدوزانداندش بدرای متخصصان هایاولوی  از گرایییمل وش روندی 

کده اولوید  نیازهدای  دهددمدینشدان ( Samieizafarghandi and Gholami, 2016) ی دیگروشوهش

 آموزش زمینهو ایچ در ازین تریچم م) ب داشتی و زیستی  سمیو شامل نیازهایآموزان اولیای دانش

 و اخالقی؛ (اس  بلوغ دوران در ب داشتی یهامراقد  با والدیچ آشنایی و ظرزندان به ب داشتی عادات

)رجداب و نمداز بده  تربید  دیندی یهاوهیشدتریچ نیاز در ایچ زمینهو آموزش اصول و دی )م ممذه

ایدچ  در ازیدنتدریچ )م م شناختی و تحصیلیروان؛ ایجاد باورهای مذهدی اس ( یهاروشظرزندان و 

ایی با تأثیر رواب  نامناسب میان والدیچ بر ویشرظ  تحصدیلی ظرزنددانو نقدش تغذیده در زمینهو آشن

ا تمداعی و  ؛روش صحیح موالعه و رل مشکالت تحصیلی ظرزندان اس ( تس یل یادگیری ظرزندانو

 یهاشددکههای نویچو رایانهو موبایدلو تریچ نیاز در ایچ زمینهو آشنایی والدیچ با ظناوریظرهنگی )م م

تریچ نیداز در )م م ا تماعی و تربیتیو  تماعی و کنترل رواب  ظرزندان با دوستان ا تماعی اس ( ا

راهنمایی ظرزندان در  لوگیری از گرایش به اعتیادو نحوه برخورد با رظتارهدای نادرسد و  ایچ زمینهو

 .اس درس  انتخاب دوستان و نحوۀ برقراری ارتداط با ظرزندان  یهاوهیش

. اندمتمرکزشدهآموزان آموزان بر معلمان و مدیران و یا اولیای دانشدانش ی ابهتحقیقات  برخی    

( در Arefi, Talebzadehnobarian and Mohamadichamardani, 2010)نتای  وشوهشی  از مله

نیازسنجی آموزشی دبیران مدارت متوسوه از دیدگاه دبیران و مدیران نشان دادند که زمینه 

و ظدنون تدری و آشنایی با ظنون  هاروشآشنایی با  آموزشی عمومی دبیران متوسوه شاملنیازهای 

و اظزایش یآموزشکم اداره و مدیری  کالت درتو آشنایی با نحوه استفاده از وسایل آموزشی و 

سوح معلومات و دانش علمی در زمینه مو وعات درسیو آشنایی با نحوه ارزشیابی و سنجش 

آموزان و استفاده از های ظردی دانشموزان آشنایی با بگونگی تشخیص تفاوتآیادگیری دانش
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های های تعلیم و تربی  اسالمیو آشنایی با روشذهنی آنان آشنایی با اصول و شیوه یها یظرظ

آشنایی  هاوطراری انواع آزمون با نحوهآموزانو آشنایی ایجاد عادت صحیح موالعه و تحقیق در دانش

آموزان به نمدازو های  ذب دانشماز و ارکام  روری و مرتد  با آنو آشنایی با روشبا آموزش ن

آموزانو آشنایی با روخدوانی قرآن مجدیدو آشنایی با طرح های ورورش اخالقدی دانشآشنایی با روش

 ,Osareh and Nasri)در وشوهشی دیگر  هستند. درت و آشنایی بدا تربی  قرآنی و راهکارهای آن

-ظرهنگخردهمتوسوه در  دورهآموزان بررسی نیازهای آموزشی و تربیتی والدیچ و دانش با( 2005

 ازن رمیان نیازهای آموزشی و تربیتی والدیچ دبیرستانی  کشور نشان داد که مختلف هایهای استان

ای همیان نیازهای آموزشی و تربیتی ودران و مادران شداه  .و ود داردهایی بندی تفاوتاولوی 

بسیار و ود دارد. رواب  گرم و صمیمی در میان اعضای خانوادهو  رورت رظتچ به مدرسهو اعتماد 

از اهمی   هاآنوالدیچ به نو وانو آشنایی دختران و وسران با یکدیگر قدل از ازدواج و مواردی مانند 

اوت کامل مشاهده تف هاآنویشه برخوردارند. میان نیازهای آموزشی دانش آموزان متوسوه و والدیچ 

تریچ نیازهای آموزشی و تربیتی والدیچ در زمینه ظرزندانشان در ابعاد  سمیو ب داشتیو شد. م م

 .اس  مذهدی –و تحصیلی و اخالقی یشناختروانا تماعیو 

 Saif, Latifian and) وشوهشدگران در زمینده نیازهدای مدرتد  بدا نیازهدای رواندی و ا تمداعیو    

Bashash, 2006شان دادند اظرادی کده در سدنیچ دبیرسدتان هسدتند نیداز بده ادراک شایسدتگی ( ن

تری دارند و با رسیدن به ایدچ رشدد رواندیو روابد  ا تمداعی ا تماعی باالتر و خود ارزشمندی قوی

 ,Ryan and Deci, Quoted from Loyd). وشوهشدگران کننددبیشتری با همساالن خدود برقدرار مدی

آموزان دبیرسدتانی تدأثیر مثدتدی بدر روی به دانش 1ائه اصول ن ریه انتخابیار ( نشان دادند که2005

تدأثیری اما بر روی نیداز بده تعلدق  ؛داشته اس  از ار ای سه نیاز قدرتو آزادی و تفریح هاآنادراک 

اساسدی  ار دای نیازهدایهدای رظتداری و عددمنداشته اس . در ید  ودشوهش رابوده بدیچ اخدتالل

ار دای نیازهدای کده بدیچ عددمنتای  نشدان داد موالعه شد و  بندی مزلوطدقهاسات آموزان بردانش

گدری بده بررسدی دی ودشوهش. (Asgharpour, 1994) اساسی با اختالالت رظتاری رابوده و دود دارد

 ویشدغل ویا تمداع ویرواند آموزان ش ر ت ران در شش زمینه  سمانیومیزان نیاز به راهنمایی دانش

ته اس  که نتای  تحقیق بیانگر ایچ اس  که میزان نیاز به راهنمایی شددن و مذهدی ورداخ یلیتحص

 ,Dibavajari)اس  و نیاز تحصیلی در در ه اول و نیاز شغلی در در ه دوم اهمی  قرار دارد متفاوت 

Hoseinian and Qaedi, 2011 .)آمدوز سراسدر ظرهنگی دختران دانش -در بررسی نیازهای ا تماعی

-نیاز ا تماعی و ظرهنگی داندش چیترم م موالعه نشان داد که در مقوع متوسوهوی  نتای   وکشور

-ر دای  بده ظلسدفه نیداز و یتی نسبرابری و عدال   شناختیوهستی وآموزان شامل نیازهای امنی 

 دیگدردر ید  موالعده (. Habibpourgetabi and Sarvestani, 2007) بدوده اسد  بخدش از زنددگی

                                                
1. Choice theory 
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(Pashasharifi and Akbari,  2007 )اندعدارتترتیب اولوی  آموزان بهنشان دادند که نیازهای دانش 

های عشقیو اطالعات علمیو اطالعات دیندی و از: رواب  دختر و وسر و مسائل ازدواجو رمان و داستان

 های ظکری و سرگرمی.و انواع بازی مذهدی

هدای اند کده برنامدهنهو عمدتاا نشان دادهدر ایچ زمی شدهانجام موالعات وآموزشیهای در زمینه برنامه

هدای مو دود آموزان همخوانی ندارد و بنابرایچ باید برنامدهمو ود با نیازهای دانش آموزشیدرسی و 

 ,Burke)اصالح و ب دود یابند و یا رتی محتوای  دیدی در برنامه درسی طراری شود. در تحقیقدی 

Adler and Linker, 2008)  نتدای   «هدای درسدیستری برای انسانی کدردن برنامدهایجاد ب»با عنوان

 هداآندهدو آموزان اعتدار نمیهای گوناگون دانشتجارب و ظرهنگبه دهد که وقتی مدارت نشان می

هایی که منت ی به شناسایی موانع ظکدریو شخصدی مانند. لذا الزم اس  در ظعالی  رورتاا منفعل می

. در ید  موالعده محور را ا درا نمداییم آموزدانشی های درسهشود درگیر شویم و برنامو ن ادی می

( برنامه درسی مدارت متوسوه کنیا را نقدد Agbemenu and Schlenk, 2011)وشوهشگران گستردهو 

کنند و معتقدند که در برنامه درسی مو ود مددارت بایسدتی محتدوایی بدرای آمدوزش نیازهدای می

 ,Mahram and Nabizadehshahriدیگدر ) در تحقیقدی نسی دانش آموزان متوسوه طراری شود. 

 عدم ایفای نقش الزم کتب درسی در تربی   نسی مخاطدان بود. دهندهنشانها یاظته (2007

وشوهشدگران در تحقیقات گذشدته  موردموالعهاز دیگر ابعاد  برنامهو ظوق های انتقالینیاز به برنامه    

معتقدندد مشداوران ( Bodbarker, sacher quoted from Gibons and Shoffner, 2004)بودبدارکر و 

هدا و دنیدای آموزان به ظ میدن رابوه بیچ عالئقو توانداییمواظق هستند که دانش یطورکلبهمدارت 

نتیجده کار بدرندو نیاز دارندد. شان بهرا تشخیص داده و برای آینده تحصیلی هاآنکه بگونه کار و ایچ

هدای انتقدالی دهد کده برنامده( تحقیق نشان میDowdy, Carter and Smith, 1990)دیگر تحقیقی 

در آینده نیاز اس  تدا  هاآنای برای نو وانانی که دارای اختالل یادگیری هستند برای موظقی  ررظه

نشان داد که همدستگی مثد  ی  تحقیق دیگر نتای  ررظه و شغلو بیشتر راهنمایی شوند.  اظتچیدر

آموزان و عالقه شخصی و همدستگی منفی و معناداری میدان ر دای  ر ای  دانشو معناداری میان 

 Moradi and) اسد  و دود داشدته ای و نحوه انتخاب رشدتهآموزان و کیفی  خدمات مشاورهدانش

Akhavantafti, 2013 .) آموزان درک متفداوتی از شدغل که دانشدهد نشان می یوشوهش دیگر نتای

ای مشخص و دقیق در زمینه ماهی  مشاغل د و بنابرایچ نیاز به آموزش ررظهخود دارن ندهیررظه آو 

 ,Zandipour) ید  موالعده تودیقدیدر . (Pyne, Bernes, Magnusson and Poulsen, 2002دارند )

Dadiriesfehani and Nahidpour, 2009 )  آمدوزان نابیندای ایراندی در کده داندشنشان دادندد نتای

برای انتخاب رشته و شغل مناسبو اطالعات کاظی ندارند و از کانادایی ان نابینای آموزمقایسه با دانش

نتای  بررسدی ن درات مشداوران  همچنیچشغلی خود مومئچ نیستند.  -های تحصیلی ارراز انتخاب

نیازهای داوطلدان از نگاه مشداوران بده ترتیدب نشان داد که استان کشور  25 یدانشگاهشیومدارت 

و  هارشدتهتحصیلیو آشدنایی بدا  یهارشتهاز: آگاهی از امکان اشتغال در هر ی  از  اندعدارتاولوی  
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و و ود مراکز مشداوره کنکدور و مشداوران کداردانو آشدنایی بدا بگدونگی انتخداب رشدتهو هادانشگاه

هدای زا و دسترسدی بده انتخدابدر خصوص انتخداب رشدتهو دوری از عوامدل ا دوراب یرساناطالع

های در ارتداط با ظعالی (. Yadegarzadeh, Parand and Kanani, 2012) های گذشتهلداوطلدان سا

در مدرسده  برنامدهظوقهدای شدرک  در ظعالید نشان داده اس  که  قاتیتحق در مدرسهو برنامهظوق

شدده  هداآن آموزشدیارتقاء ویشرظ   وآموزان نسد  به مدرسه مو ب وابستگی و تع د بیشتر دانش

برنامده در هدای ظدوقبرنامه(.  Marsh, 1992; quoted from Aminzadeh and Sarmad, 2004) اس 

در ی  موالعه مدوردی  (Hsu, Cheng, Chiou, 2003) نمونهو عنوانبهایچ راستا ابعاد متفاوتی دارند. 

آموزان متوسوه تایوان نشان دادند که نیداز بده اینترند  و اسدتفاده از دنیدای مجدازی از روی دانش

 .در مدرسه اس  برنامهظوقهای برای ظعالی  آموزانهای دانشاولوی 

آموزان متوسوه به دو دسته و نتای  تحقیقات متعدد نشان داده اس  که نیازهای دانشمجموع در    

بیشدتر در ارتدداط بدا برنامده آموزشی. نیازهای آموزشیغیر و آموزشیشوند: نیازهای کلی تقسیم می

و ویدشهنیازهدای بدا آمدوزان آموزان معمولی و دانشنیازهای دانش رندهیدربرگکه های درسی مدارت 

اسد . بدر  مدوردن رآموزان و مرتد  با کل مدرسه بوده و برای همه دانشآموزشی. نیازهای غیر اس 

ا تمداعیو -نیازهدای رواندی از ملده اصلی آموزان متوسوه در ب ار روزههمیچ مدنا نیازهای دانش

 آموزشدیبرنامه و تکمیلی و مربوط به موارد خاصو نیازهای مربوط بده برنامده درسدی و نیازهای ظوق

 موردموالعده بده مراردل بعددی زنددگی ورودآموزان به برنامه انتقالی بدرای دانش یازهایو نمدرسه 

 بود. قرارگرظته

 

 شناسی پژوهشروش

و موردموالعده امعده اسد .  توصیفی د ویمایشدی مورداستفادهوشوهش از نوع کمی و راهدرد رویکرد 

اسدتان  (N=19963) یاو ظندی ررظده (N=47058) آمدوزان متوسدوه ن دریدانش دربرگیرنده تمام

تعیدیچ   ددول یبر مدنابا استفاده از  دول تعییچ رجم نمونه  اس . بوده 1395کردستان در سال 

آمدوزان مشدخص انشد اس و رجم نمونه برای هر گروه از شدههیت  1کر سی و مورگان رجم نمونه

بده  ایوآموزان متوسوه ن ری و ظندی ررظدهبر ایچ اسات رجم نمونه مرتد  با دو  امعه دانش شد.

 . انتخاب شدندنسدتی ای طدقهای تصادظی و گیری ترکیدی از خوشهنمونه با 367و  381ترتیب 

هدای بده مشداب   استان کردسدتان بدا تو ده وورورشآموزشگانه در مررله اول مناطق ب ارده    

 5در  وهدامدنای انتخاب نموندهبر خوشه اصلی تقسیم شدند و  5ا تماعی به - غراظیایی و اقتصادی 

ای و بدا تو ده بده سده گیری طدقهو قرار گرظتند. سپ  با استفاده از نمونهموردموالعه امعه آماری 

خص گردید. در مررله آموزان مشو  نسی و رجم نمونه دانش محل سکون متغیر منوقه آموزشیو 

                                                
1. Krejce & Morgan 
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دو  و وسدرانه و دبیرستان روسدتایی دختراندهدو های هر منوقه آموزشیو آخرو از میان کل دبیرستان

و شددهانتخاب مددارتتصادظی انتخاب شدند. سپ  در  صورتبهوسرانه دخترانه و دبیرستان ش ری 

ها را تکمیدل ورسشنامه آموزانشدند که در آن دانشتصادظی ی  یا بند کالت انتخاب می صورتبه

کده از ایدچ تعدداد  دآموزان ورسشنامه را تکمیل کردندنفر از دانش 800ردود  مجموع درکردند. می

رجم نمونه ن دایی را نشدان  1های ن ایی را داشتند.  دول شرای  الزم برای تحلیل ورسشنامه 748

 دهد:می

 
 اصلی هایشهرستان براساس کردستان استان در موردمطالعه آموزاندانش نمونه حجم (:1) جدول

 بانه-دیواندره-سقز سنندج سوح متغیر
-مریوان

 سروآباد

-دهگالن-کامیاران

 موبش
 مجموع قروه-بیجار

  نسی 
 436 80 46 49 104 157 وسران

 312 58 37 28 75 114 دختران

 748 138 83 77 179 271 مجموع

محل 

 سکون 

 605 118 58 17 177 235 ش ر

 143 20 25 60 2 36 روستا

 748 138 83 77 179 271 مجموع

رشته 

 تحصیلی

 362 75 38 14 79 156 ن ری

 386 63 45 63 100 115 ظنی

 748 138 83 77 179 271 مجموع

 

ورسشنامه نیازهای  امع »ساخته ها در ایچ تحقیقو ورسشنامه محققابزار اصلی گردآوری داده    

مررله  در بود. زیر صورتبهسنجی ایچ ورسشنامه مرارل ساخ  و اعتدار بود.« آموزان متوسوهدانش

آموزان متوسوه مشخص گردید. منابع اصلی برای اول باربوب مف ومی و ساختاری نیازهای دانش

 مصارده با و در تحقیقات قدلی شدهاستفادهادبیات تحقیق شامل تحقیقات مرتد و ابزارهای  وایچ کار

 .شد تدویچل او مررله نتای  به با تو ه هاگزاره از زیادی مجموعه در مررله دوموآموزان بود. دانش

گزاره بود که بعد از ا را و انجام تحلیل عاملی اکتشاظی به  62ورسشنامه در مررله اول شامل  چیا

مقیات بار عاملی مناسب داشتند. عامل یا خرده 11روی  درمجموعویدا کرد که  کاهشگزاره  46

که در  دول طوریآمده اس . همان 2ها در  دول شماره سنجی ایچ عاملت روانخصوصیا

 )وایایی مناسب(63/0دارای نرخ وایایی بیشتر از  موردموالعههای مقیاتهمه خرده مشخص اس 

میزان نیازهای  تا اصالا ای از خیلی زیاددر ه 5ورسشنامه در مقیات لیکرت و طیف ایچ  .هستند

 کند.سنجش می آموزان رادانش
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 آموزان متوسطهساخته نیازهای جامع دانشپرسشنامه محقق پایایی وروایی (: 2)جدول 

  هاتعداد گزاره  مقیات یا عاملخرده
 میزان واریان 

 تدییچ شده
 آلفای کرونداخ() ییایوامیزان  

 68/0  88/17  3  ریزینیازهای برنامه

رظاهی -امکانات آموزشی

 مدرسه
 7  75/5  77/0 

 72/0  20/4  4  روش تدری  معلمان

 81/0  81/3  3  نیازهای مذهدی

 74/0  73/3  4  نیازهای اقتصادی

 79/0  03/3  4  کامپیوتر و اینترن 

 70/0  57/2  3  معنای زندگی

 63/0  32/2  6  راهنمایی برای دانشگاه

شناختی و نیازهای روان

  سمانی
 5  26/2  67/0 

 71/0  17/2  5  با دیگران ارتداط

 73/0  09/2  3  رمای  معلمان

 

 پژوهش هاییافته

 آموزان متوسطه چیست؟: ابعاد اساسی نیازهای دانشتحقیق اول سؤال -

 ایتحقیقو از تحلیل عاملی اکتشاظی استفاده شد. در ایچ راستا ورسشنامهسؤال برای واسخ به ایچ 

باربوب کلی  کهچیاآموزان قرار گرظ . با تو ه به دانش ینیازهاگزارهو مدنای تعییچ  62متشکل از 

های اساسیو از تحلیل عاملی اکتشاظی و بودو برای استخراج عامل شدهمشخصو مف ومی نیازها قدالا 

 :استفاده شدبه شرح زیر  1روش رداکثر بیشینه نمایی

ی ایچ کار از میزان کفاید  نموندهبرا :استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی درباره یریگمیتصم -الف

گیدریو استفاده گردید. مقیات کفاید  نمونده 4 ریب تعییچ و 3آزمون کروی بودن بارتل  و 2گیری

مقددارهای همدسدتگی  شددتبهنسدد   شددهمشاهدهای برای مقایسه مقددارهای همدسدتگی نمایه

را نشدان  یترمالر هقابلری گیتر باشدو کفای  نمونهاس . هر به ایچ میزان به ی  نزدی  5س می

( =26/11474x2 وp<1378 =df ,001/0) ( و بارتل 89/0گیری )دهد. نتای  آزمون کفای  نمونهمی

. همچندیچ  دریب اسد ها مناسدب انجام تحلیل عاملی اکتشاظی برای تحلیل ایچ داده داد کهنشان 

                                                
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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که  رایب همدستگی بدیچ  نشان داد بنابرایچ؛ بود 1ها باالتر از تعییچ ماتری  همدستگی بیچ گزاره

 باشند.برای انجام تحلیل عاملی مناسب می موردموالعههای گزاره
ها در مددل با استفاده از معیار کایزر نسد  به تعداد عامل وشوهشگران بسیاری از :هاعاملتعداد  -ب

اسد و  شددهیگدردآور محددود یهادر نمونههایی که معیار برای استفاده در داده چیا .کننداقدام می

 Hayton, Allen and)کندد هدا اغدراق میمناسب نیسد  و معمدوالا نسدد  بده بدرآورد تعدداد عامل

Scarpello, 2004; Horn, 1965 .)بدرای  1ریدزهبر معیار کدایزرو از آزمدون سدنگبر ایچ اساتو عالوه

 آموزان متوسدوهدانشیازهای عامل را برای ن 15ها استفاده شد. معیار کایزر تعداد تعییچ تعداد عامل

 11مددل  کدهچیداعاملی را نشان داد. بدا تو ده بده  11ریزه مدل نشان داد اما تو ه به آزمون سنگ

گدزاره نداشدد( بدرای هدر عامدل و  3هر عامل کمتر از ها )عاملی تناسب ب تری به لحاظ تعداد گزاره

برای تحلیل ن ایی انتخداب شدد. الزم بده با یکدیگر نشان دادو ایچ مدل  هاعاملها در همپوشی گزاره

 وشوهشدگران را تدییچ کرد. موردموالعههای درصد از واریان  داده 50عاملی  11ذکر اس  که مدل 

و معیدار مناسددی بدرای مقاصدد مختلدف وشوهشدیو  قدولقابلدرصد و باالتر را  50مختلف واریان  

 (.Meyers, Gamst and Guarino, 2016) دانندها میوردازی و ساخ  مقیاتن ریه از مله
هدای هاسد . عامدلعامدل "بدرخش"گام سوم در تحلیدل عداملی اکتشداظیو  :هاچرخش عامل -ج

کنند و هر متغیری با تعداد محدودتری از عواملو دارتر و تفسیروذیرتر میرا معنا هاآنبرخش یاظتهو 

هدای اسدتخرا ی و تعیدیچ ده از عامدلدستیابی به ساختار سا من وربههمدستگی دارد. در ایچ گامو 

اسدتفاده   3و روش برخش مایل کمینه مسدتقیم 2های مایلهاو از برخشالگوی مشخص برای داده

ووشدی بودندد از ظرایندد هایی که ظاقد بار عداملی و یدا دارای هدمشد. برای اظزایش دق  نتای و گزاره

ای مو دود در مداتری  همدسدتگی بده هدبرای مؤلفده4تحلیل رذ  شدند. رداقل وذیرش بار عاملی

در ن ر گرظته شد و اثر مقدارهای کمتر از آن خنثی گردید. در ایدچ مررلدهو از مجمدوع  35/0مقدار 

هدا از مددل ردذ  ها بار عاملی مناسب داشتند و بقیه گدزارهگزاره بر روی عامل 46گزارهو تعداد  62

 شدند.

گیدری ن دایی از طریدق عداملی اکتشداظیو تصدمیم ب ارمیچ گدام در تحلیدل :هاگذاری عاملنام -د

بنددی متغیرهدا هدا و گدروهعامدل های برخش یاظته اسد . شناسداییعامل "گذاریشناسایی و نام"

شدود. همچندیچ نمدودار بیشتریچ بار عاملی برای ی  عامل یکسان انجام می و تفسیروذیریاسات بر

های ورسشنامه ظدراهم مدیاز بار عاملی گزاره آمدهدس بههای ریزهو تصویری منسجم از خوشهسنگ

هدا را زمینده ن دریو عامدلو ایچ وشوهشگر اس  که براسات مف وم متغیرهدا و ودیش یدرن اکند و 

                                                
1. Scree Plot 

2. Oblique rotations 

3. Direct oblimin 

4. Factor Loading 
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صدورت ندام ایچ ها بهعامل وکند. بر ایچ اسات و با تو ه به باربوب مف ومیگذاری میتفسیر و نام

ریدزیو نیداز بده امکاندات آموزشدی و خددمات رظداهی گذاری شدند: نیازهای مربوط به م ارت برنامه

مدرسهو نیازهای مرتد  با روش تدری  معلمانو نیازهای مذهدیو نیازهای اقتصادیو نیازهای مرتد  

و نیداز بده راهنمدایی بدرای ورود بده یزنددگ یمعندای مربوط به کسدب ازهاینبا کامپیوتر و اینترن و 

از  نیداز بده رماید  ظردی وو نیازهای مربوط به رواب  بیچشناختی و  سمانیدانشگاهو نیازهای روان

و بدر  شددهیبنددطدقهمعلمان. برای رسیدن به باربوب ن ریو ایچ نیازها در دو دسدته کلدی  طر 

نیازهای مرتد  بدا برنامده درسدی و محدی  مدرسده  )الف گردد:های بعدی ارائه میاسات آن تحلیل

ی و خدمات رظاهی مدرسهو روش تدری  معلمدانو نیداز بده مقیات امکانات آموزششامل ب ار خرده

راهنمایی برای ورود به دانشگاه و نیاز به رمای  از طر  معلمدان. ب( نیازهدای رمدایتی و عمدومی 

ریزیو نیازهای مذهدیو نیازهای اقتصدادیو مقیات نیازهای مربوط به م ارت برنامهشامل هف  خرده

ظدردی و یو نیاز بده روابد  بدیچزندگ یمعنا ی مرتد  باازهاینرن و نیازهای مرتد  با کامپیوتر و اینت

 شناختی و  سمانی.نیازهای روان
 ؟آموزان متوسطه چگونه استدوم تحقیق: وضعیت نیازهای دانشسؤال 

در  آمدده دس بهآموزان متوسوه براسات ابعاد در ایچ قسم  از نتای و میزان اهمی  نیازهای دانش 

رمایتی و نیازهای مرتد  با برنامه درسی و ظضای مدرسه مدورد تحلیدل قدرار -ومیقالب نیازهای عم

 گیرد.می

تد   tو از آزمدون موردن رهای مقیاتخردهاز  هرکدامبرای تعییچ اهمی   رمایتی:-نیازهای عمومی

در ایچ راسدتا میدانگیچ کلدی تمدام ابعداد در ن در گرظتده شدد و 1ای استفاده شد. ارزش آزموننمونه

در بعدد نیازهدای  مدوردن رهای از خرده مقیات هرکدامبرایچ هد  آن بود که مشخص گردد که بنا

 . رمایتی تا به اندازه از میانگیچ کل تفاوت دارند-عمومی
 

 آموزان متوسطهحمایتی دانش-(: میزان اهمیت نیازهای عمومی3جدول )

  میانگیچ  سووح نیازها
انحرا  

 معیار
 یو عی  معنادار  tمیزان  

 71/0  361/0  93/0  3.86  ریزینیاز به م ارت برنامه

 00/0  38/18  11/1  3.09  نیازهای مذهدی

 00/0  91/3  11/1  3.69  نیازهای اقتصادی

 00/0  46/4  95/0  4  نیاز به اینترن  و کامپیوتر

 00/0  64/12  10/1  3.34  نیاز به معنا در زندگی

 00/0  37/11  87/0  3.48  شناختینیازهای روان

 00/0  98/4  86/0  3.69  ظردینیاز به رواب  بیچ

 3.85ارزش آزمون= 

                                                
1. Test value  
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 ریدزیبرنامده نیازهای مربدوط بده م دارت  زء به هامقیاتخرده همه که دهدیم نشان نتای         

لیدل میدزان تح یبدرا :نیازهای برنامه درسی و محی  مدرسده .دارند کل چیانگیبا م معناداری تفاوت

کده ای اسدتفاده شدد نموندهتد  tهای ایچ بعد از نیازها با میانگیچ کل از آزمون مقیاتتفاوت خرده

 (.4 دول ) نشان داد که نیاز به ب دود امکانات و خدمات مدرسهو اولوی  بیشتری داشته اس  نتای 

 
 متوسطه آموزاندانش مدرسه محیط و درسی برنامه نیازهای اهمیت میزان (:4) جدول

  میانگیچ  سووح نیازها
انحرا  

 معیار
  tمیزان  

و عی  

 معناداری

 00/0  17.1  0.70  4.28  مدرسه یرظاه آموزشی و خدمات امکانات

 0.13  1.48  0.93  3.79  روش تدری  معلمان

 00/0  20.48  0.72  4.39  راهنمایی برای دانشگاه

 0.02  3.11  0.94  3.95  رمای  معلمان

 3.85ارزش آزمون= 

 
 شناسدی:آموزان متوسوه با تو ه بده متغیرهدای  معید رمایتی دانش-و عی  نیازهای عمومی -

 ددولدر  هداآنبرای دو گروه مستقل استفاده شد که نتای   tآزمون از ایچ متغیرها از  هرکدامبرای 

اسد . نتدای   شددهکنترل ها برای همه متغیرهاویرو آمده اس . در  مچ ظر  برابری واریان  های

نشان داد که همده متغیرهدای مدرتد  بدا نیازهدا دارای وراکنددگی واریدان  برابدری در متغیرهدای 

 اند.مانند  نسی  بوده شدهیبندگروه

رمدایتی -آموزان دختر و وسدر در ارتدداط بدا نیازهدای عمدومیتا به اندازه بیچ ن ر دانشجنسیت: 

نتای  نشان داد که ظق  سده متغیدر معندا در زنددگیو نیازهدای آموزان متوسوه تفاوت هس ؟ دانش

دار بدوده اسد . نتدای  نشدان ظردی به لحاظ آماری معناشناختی و  سمانی و نیاز به رواب  بیچروان

و 47/3هدای معندا در زنددگی بدا میدانگیچ داده اس  که میانگیچ نیازهای دختران در خرده مقیدات

بیشتر از وسران بوده اس  اما نیاز به روابد  بدیچ 58/3با میانگیچ  شناختی و  سمانینیازهای روان

 (.5( دارد ) دول 58/3( نسد  به دختران )77/3ظردی وسران میانگیچ باالتری )
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 جنسیت برحسب متوسطه آموزاندانش حمایتی-عمومی نیازهای اهمیت میزان (:5جدول )

  نسی 

 سووح نیازها

 معناداری نتای   (312دختران )  (436وسران ) 

 M SD  M SD  t sig 

 54/0 60/0  0.92 3.88  0.93 3.84  ریزیبرنامه نیاز به م ارت

 33/0 96/0  1.06 3.14  1.14 3.06  نیازهای مذهدی

 17/0 36/1  1.16 3.63  1.07 3.73  نیازهای اقتصادی

 56/0 58/0  0.95 4.03  0.96 3.98  اینترن  و کامپیوتر

 004/0 89/2  1.14 3.47  1.05 3.24  ا در زندگیمعن

شناختی و نیازهای روان

  سمی
 3.41 0.87  3.58 0.86  57/2 01/0 

 003/0 97/2  0.92 3.58  0.81 3.77  ظردینیاز به رواب  بیچ

 

-آموزان ش ری و روستایی در ارتداط بدا نیازهدای عمدومیتا به اندازه بیچ ن ر دانشمحل سکونت: 

آموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتای  نشان داد که سده متغیدر نیازهدای مدذهدیو تی دانشرمای

دار بوده اس . نتای  نشان داده اسد  اظردی به لحاظ آماری معننیازهای اقتصادی و نیاز به رواب  بیچ

و 49/3 های نیازهای مدذهدی بدا میدانگیچمقیاتآموزان روستایی در خردهکه میانگیچ نیازهای دانش

بیشدتر از  83/3ظردی با میدانگیچ و نیازهای مربوط به رواب  بیچ 01/4نیازهای اقتصادی با میانگیچ 

 (.6) دول  آموزان ش ری بوده اس دانش

 
 سکونت محل برحسب متوسطه آموزاندانش حمایتی-عمومی نیازهای اهمیت میزان(: 6) جدول

 محل سکون 

 سووح نیازها

 معناداری نتای   (143روستا )  (605ش ر ) 

 M SD  M SD  t sig 

 92/0 097/0  81/0 85/3  95/0 86/3  ریزینیاز به م ارت برنامه

 00/0 79/4  05/1 49/3  10/1 3  نیازهای مذهدی

 00/0 90/3  01/1 01/4  12/1 61/3  نیازهای اقتصادی

 32/0 98/0  83/0 07/4  98/0 98/3  اینترن  و کامپیوتر

 55/0 58/0  07/1 38/3  10/1 32/3  ر زندگیمعنا د

شناختی و نیازهای روان

  سمانی

 50/3 88/0  42/3 81/0  92/0 35/0 

 03/0 13/2  76/0 83/3  88/0 65/3  ظردینیاز به رواب  بیچ

 

-)ن دری و ظندی آمدوزانهای تحصیلی دانشآموزان رشتهتا به اندازه بیچ ن ر دانش رشته تحصیلی:

آموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتای  نشان رمایتی دانش-( در ارتداط با نیازهای عمومیایررظه

اظ آمداری ظدردی بده لحدداد که سه متغیر نیازهای مذهدیو نیازهای اقتصادی و نیاز بده روابد  بدیچ

ای ررظده-های ظندیآموزان رشتهدار بوده اس . نتای  نشان داده اس  که میانگیچ نیازهای دانشمعنا
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و نیازهای  73/3و نیازهای اقتصادی با میانگیچ 26/3های نیازهای مذهدی با میانگیچ مقیاتدر خرده

 دول اس  )های ن ری بوده آموزان رشتهبیشتر از دانش 69/3ظردی با میانگیچ مربوط به رواب  بیچ

 (.7شماره 

 
 تحصیلی رشته برحسب متوسطه آموزاندانش حمایتی-عمومی نیازهای اهمیت میزان (:7) جدول

 رشته تحصیلی

 سووح نیازها

 معناداری نتای   (362ای )ررظه-ظنی  (386) ن ری 

 M SD  M SD  t sig 

نیاز به م ارت برنامه

 ریزی
 98/3 89/0  74/3 95/0  47/3 92/0 

 00/0 34/4  05/1 26/3  14/1 91/2  نیازهای مذهدی

 00/0 14/1  13/1 73/3  08/1 64/3  نیازهای اقتصادی

 32/0 44/0  97/0 02/4  94/0 99/3  اینترن  و کامپیوتر

 55/0 34/0  10/1 35/3  09/1 32/3  معنا در زندگی

شناختی نیازهای روان

 و  سمانی
 55/3 82/0  42/3 91/0  99/1 35/0 

 03/0 13/0  89/0 69/3  83/0 68/3  ظردینیاز به رواب  بیچ

 

ت نیازهای برنامه درسی و محیط مدرسه با توجه به متغیرهای جمعیدتوضعیسؤال سوم تحقیق: 

 شناسی

آموزان دختر و وسر در ارتداط با نیازهای برنامه درسی و محدی   نسی : تا به اندازه بیچ ن ر دانش

دو متغیدر روش  آموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتدای  نشدان داد کده تن دامدرسه در بیچ دانش

دار بوده اس . نتای  نشان اآماری معن ن ر ازو نیاز به راهنمایی برای ورود به دانشگاه تدری  معلمان 

بیشتر  90/3مقیات روش تدری  معلمان با میانگیچ داده اس  که میانگیچ نیازهای وسران در خرده

 46/4میانگیچ خرده مقیات راهنمایی برای ورود بده دانشدگاه در دختدران بدا میدانگیچ  از دختران و

 .بیشتر از وسران بوده اس 

 
 جنسیت برحسب مدرسه طیو مح درسی برنامه به مربوط نیازهای اهمیت میزان(: 8) جدول

  نسی 

 سووح نیازها

 معناداری نتای   (312دختران )  (436وسران ) 

 M SD  M SD  t sig 

آموزشی و  امکانات

 مدرسه یرظاه خدمات
 26/4 71/0  32/4 67/0  03/1 32/0 

 00/0 70/3  1 65/3  86/0 90/3  وش تدری  معلمانر

 03/0 10/2  73/0 46/4  71/0 34/4  راهنمایی برای دانشگاه

 25/0 15/1  96/0 4  94/0 92/3  رمای  معلمان
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آموزان ش ری و روستایی در ارتداط با نیازهای مربدوط بده محل سکون : تا به اندازه بیچ ن ر دانش

آموزان متوسوه تفاوت و ود دارد؟ نتای  نشان داد در ایچ بخش درسه دانشبرنامه درسی و محی  م

 (.9) دول  آماری معنادار ندوده اس  ازن رها مقیاتاز خرده کدامچیه

 
 سکونت محل برحسب مدرسه محیط و درسی برنامه به مربوط نیازهای اهمیت میزان (:9) جدول

 محل سکون 

 سووح نیازها

 معناداری نتای   (143روستا )  (605ش ر ) 

 M SD  M SD  t sig 

 آموزشی و خدمات امکانات

 مدرسه یرظاه
 29/4 71/0  25/4 65/0  72/0 46/0 

 16/0 38/1  93/0 70/3  93/0 82/3  روش تدری  معلمان

 16/0 38/1  70/0 31/4  73/0 41/4  راهنمایی برای دانشگاه

 74/0 32/0  89/0 98/3  96/0 95/3  رمای  معلمان

 

-)ن دری و ظندی آموزانهای تحصیلی دانشآموزان رشتهرشته تحصیلی: تا به اندازه بیچ ن ر دانش

آموزان متوسوه تفداوت ای( در ارتداط با نیازهای مربوط به برنامه درسی و محی  مدرسه دانشررظه

آمداری  ن در ازان و ود دارد؟ نتای  نشان داد که تن ا متغیر نیازهای مربوط به روش تددری  معلمد

مقیات بدا میدانگیچ های ن ری در ایچ خردهآموزان رشتهنمره دانش کهیطوربهدار بوده اس . معنی

 (.10) دول  ررظه ای بوده اس -های ظنیآموزان رشتهبیشتر از دانش 92/3

 
 تحصیلی رشته برحسب مدرسه محیط و درسی برنامه به مربوط نیازهای اهمیت میزان(: 10) جدول

 رشته تحصیلی

 نیازها

 معناداری نتای   (362ای )ررظه-ظنی  (386ن ری ) 

 M SD  M SD  t sig 

 آموزشی و خدمات امکانات

 مدرسه یرظاه
 32/4 7/0  25/4 67/0  37/1 17/0 

 00/0 54/3  97/0 68/3  86/0 92/3  روش تدری  معلمان

 6/0 52/0  71/0 40/4  74/0 37/4  راهنمایی برای دانشگاه

 8/0 21/0  92/0 95/3  97/0 96/3  رمای  معلمان

 

 گیریبحث و نتیجه

محدور اساسدی  ید بدر  )مانند ن ریه عملی در تدری (  دید در زمینه تدری  و تربی  هاین ریه

در تددویچ تجدارب  هداآنبده نیازهدا و عالیدق  تو ه و اس : عاملی  معلمان و دانش آموزان بناشده

عاملید   (. Lai, Li and Gong, 2016; Pyhältö, Pietarinen and Soini, 2015) یادگیری و تربیتدی

مدرسده  شددهم ندسیاز سداختارهای بایدد  هاآناصل استوار اس  که  آموزان بر ایچمعلمان و دانش
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کنند. یکی از  ایجادای مدرسه ضها و عالیق خودو خالقی  و نوآوری در ظاسات تواناییرظته و برظراتر 

دهددو تو ده کدردن بده نیازهدا و عالیدق آموزان و معلمان را توسعه مدیدانشعاتی که عاملی  مو و

 هد  اساسی ایچ تحقیدق در ایچ راستاسازی ظضای تدری  و یادگیری اس . آموزان برای غنیدانش

آندان در  آموزشدیریو غ آموزشدی یهدا یداولو چیدیتع یآموزان متوسوه برادانش یازهایسنجش ن

و  مددارت و درسی یآموزش یهااصالح و ب دود برنامه بود که متناسب با آن در     رسهمد  یمح

 رویکدرد کمدی و ارائه شود. بدرای ایدچ من دور از ویشن ادهاییو همچنیچ شرای  تدری  و یادگیری

دو دسته کلی از نیازها شامل نیازهدای رمدایتی و  درنتیجهتحلیل عاملی اکتشاظی ب ره گرظته شد و 

نیازهای اقتصادیوکامپیوتر و اینترن و معنای زنددگیو  ریزیو نیازهای مذهدیو)نیازهای برنامه عمومی

و  یمدرتد  بدا برنامده درسد یازهداین ی و نیاز به ارتداط با دیگدران( وان سم -شناختینیازهای روان

)خدمات رظاهی و ظضای مدرسهو روش تددری  معلمدانو راهنمدایی بدرای دانشدگاه و  مدرسه  یمح

آمدوزان در تحقیقدات دیگدر داندش یبندی نیازهادس  آمد. بنیچ طدقهمعلمان( به از طر  مای ر

 ,Saif, Latifian and Bashash) یظدرد چیبه روابد  بد ازین :مثالعنوانبهاس .  قرارگرظته موردتو ه

2006; Şahin and Owen, 2009; Esmaeili and Rabiei, 2008; Rezaeijamalooi et al., 2012   )و 

 ,Osareh and Nasri, 2005; Habibpourgetabi and Sarvestani) یو  سمان شناختیروان یازهاین

2007; Esmaeili and Rabiei, 2008; Boroumandfard, Abedi and Hasanzadeh, 2002; 

Qalavandi, Amanisaribagloo and Babaeisanglaji; 2012) و خددمات  یبه امکاندات آموزشد ازینو

 Pashasharifi,. Akbari, 2008; Esmaeili and Rabiei, 2008; Moradi, E. and) مدرسده یهرظدا

Akhavantafti, 2013 )معلمدان و نیازهای مرتد  بدا روش تددری   از طر  معلمان  یرما به ازین و

(Dibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011; Arefi et al., 2010) یمدذهد یازهاینو (Osareh and 

Nasri, 2005; Habibpourgetabi and Sarvestani, 2007; Pashasharifi and Akbari, 2008; 

Arefi et al., 2010; Hosseini et al., 2016; Samieizafarghandi and Gholami, 2016; ) یازهاینو 

 ,Osareh and Nasri, 2005; Habibpourgetabi and Sarvestani) نترند یو ا وتریمدرتد  بدا کدامپ

2007; Hsu, Cheng and Chiou, 2003; Kowqabi and Karimizadeh, 2010 )ییبده راهنمدا ازین و 

 ;Yadegarzadeh et al., 2009; Dibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011) ورود به دانشدگاه یبرا

Yadegarzadeh et al., 2012 نیازهدای اقتصدادی (و (Pashasharifi and Akbari, 2008)ه و نیداز بد

کسدب روابد و اعتمداد و و نیاز بده  (Dibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011) ریزیم ارت برنامه

 . (Osareh and Nasri, 2005) معنای زندگی

داندش ن در ازی تیرمدا-یعمدوم یازهدایندر بررسی میزان اهمی  نیازهای مربوط به مجموعده     

 دارای کدامپیوترو  نترند یا ندهیاسدتفاده و م دارت در زم شیبه اظزا ازین و نتای  نشان داد کهآموزان

و نیازهای اقتصادی و نیاز به ارتقای رواب  بیچ ظدردی در در ده دوم اهمید  قدرار   یاهم چیشتریب

نیاز در ایچ بخدش کده نیداز بده آشدنایی بدا کدامپیوترو اسدتفاده از اینترند  و مندابع  تریچم م دارد.
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(و ;Habibpourgetabi and Sarvestani,2007باشدو بدا نتدای  تحقیقدات )دیجیتالی در ایچ زمینه می

(Kowqabi and Karimizadeh, 2010( و )Hsu, Cheng and Chiou, 2003همخدوانی دارد. اید ) چ

بدا  نددرتبهبه دالیل مختلفی باشد. واقعی  ایچ اس  که کودکدان و نو واندان امدروز  تواندمینتای  

شدود تری تددیل میزمانی به مشکل اساسی ودنیای بدون اینترن  و کامپیوتر آشنایی دارند. ایچ م م

و اسدتفاده از مندابع اهدآناظرادی هستند که در زمان  وآموزان امروزیریزان دانشکه بدانیم که برنامه

ریدزی بدرای داندشاینترنتی و کامپیوتری بندان معمول ندوده اس و این  همدیچ اظدراد بده برنامده

-مدی سدختیبه نتیجده دروردازند که استفاده از ایچ منابع برایشان اهمی  ریداتی دارد. آموزانی می

ها نیدز ای راکم بر مدارت و خانوادهتوانند از عمق نیاز نسل نو به استفاده از ایچ منابع وی بدرند. ظض

سددب شدده اسد  کده  استفاده از بنیچ منابعی دارای اثرات زیانداری اسد  اینکهدر ایران مدنی بر 

نیاز برای  و ایچبنابرایچ؛ ایرانی در کمتریچ  ایی بتواند به ایچ نیاز خود  امه عمل بپوشاند آموزدانش

 آمدوزش اندرکاراندسد شدود. تددیل می شدهسرکوب الردرعیچنو وان امروز به ی  نیاز واقعی و 

هدای  دیدد روز و مواد و محتوای درسی در مدارت را با تکنولوژیدرستیبهاند در ایران نتوانسته نیز

ظدردی بدا نتدای  تحقیقدات آمدوزان بده نیازهدای بدیچهمچنیچو اهمی  دادن دانش .هماهنگ سازند

 ,Şahin and Owen(و )Hamidi, 2005(و )Saif, Latifian and Bashash, 2006) از ملدهمختلفدی 

( همداهنگی دارد. بندیچ Rezaeijamalooi et al., 2012) ( وEsmaeili and Rabiei, 2008(و )2009

ظدردیو نموندهو در ارتقدای روابد  بدیچ عنوانبهباشد. های مو ود مینیازی همچنیچ موابق با ن ریه

در سدایه تدأمیچ  براکدهن ریه هرم نیازهای مازلو ن ر دارد در  به نیازهای عشق و ارترام آموزدانش

نیاز به گدروه دوسدتی ظرانکل  ازن ریابد. همچنیچ دس  می دیگرانارسات تعلق به  ظرد به وایچ نیاز

ظدردی تأکید بر نیاز بده روابد  بدیچ با آدلرنیازهای اساسی در انسان اس . در ن ریه  از ملهو عاطفی

سازد. نو وان ی  نیاز اصلی در انسان بر سته می عنوانبهارتداطیو ایچ نیاز را تح  عنوان نیازهای 

کامل از دنیای کودکی خود بگسلد از طرظدی دیگدر  طوربهنتوانسته اس   طر ی  ازظردی اس  که 

ی  ظرد بالغو او را در مسیری ن داده اسد   عنوانبهها و انت ارات  دید ا تماعی از نو وان خواسته

و  بزرگسدالید به بازبینی رواب  خود با دیگران بپردازد. ظاصله گرظتچ نو وان از والدیچ و اظدراد که با

 دن  بده و تو ه ویشه او به اظراد غیر هدم آنان ذب او در گروه همساالن و اهمی  دادن زیاد او به 

مدی طورکلیهبددلیل تغییرات ظیزیولوژیکی نیز محرک روانی قوی برای بازبینی در ایچ رواب  اس . 

ظردی اسد و ی  بعد بسیار م م در ظرآیند کسب هوی  نو وانو رواب  بیچ  اکهآن ازتوان گف  که 

-می همساالن و قدرتنو وان به بازسازی مجدد ارتداطات انسانی خود با اظراد دیگر همچون مرا ع 

 Pashasharifiمانند )قات آموزان به نیازهای اقتصادی با نتای  بعضی از تحقیاهمی  دانشاما ؛ وردازد

and Akbari, 2008)  و نیاز به کسب اطالعدات و راهنمدایی در زمینده هاآنموابق  ندارد. در موالعه

رواب  دختر و وسر دارای بیشتریچ اهمی  و نیازهای اقتصادی کمتریچ اهمی  را داشته بود. بندیچ 
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 هایاستانتان کردستان باشد که یکی از ها در اسشرای  اقتصادی خانوادهتأثیر خاطر تفاوتی شاید به

 .اس ها های اقتصادی و درآمد خانوادهمحروم کشور به لحاظ شاخص

 ازیدنراکی از آن اس  کده  مدرسه  یو مح یبرنامه درس یازهایننتای  نیازهای مربوط به بخش     

بیشدتریچ اهمید   از مدرسده رظاهی خدماتو  یامکانات آموزشو  به دانشگاه ورود برای ییبه راهنما

تحقیقات تأیید برخوردار اس . اهمی  دادن به نیاز راهنمایی برای ورود به دانشگاه و کسب شغل در 

و ( Yadegarzadeh et al., 2012) (وDibavajari, Hoseinian and Qaedi, 2011چدون )همدیگدری 

(Yadegarzadeh et al., 2009اس . به ن ر می )وزان بدر روی نیازهدای آمدرسد که تأکید زیاد دانش

ارمغان شدرای  کندونی  وهامرتد  با ورود به دانشگاه و رظع مشکالت مربوط به آزمون ورودی دانشگاه

اسد  کده  گرظتهشدکلایران باشد. در بندیچ سداختاریو بندان ظرهندگ آموزشدی  وورورشآموزش

. همچندیچ اکثرید  آن مرکز ثقل آموزش در مدارت ایرانو کنکور و ورود به دانشگاه اسد  درنتیجه

ولیچ مدرسدهو تن دا راه ؤآمدوزو والددیچ و مسدهای مرتد  با مدرسه و رتی  امعهو اعم از دانشگروه

بخش م مدی  آنجاکه ازدانند. از طرظی ورود به دانشگاه می آموز را برای کسب شغلوروی دانشویش

تحصیلی و دانشگاهی و کسب یابی ظرد به رشته با دس  از ظرآیند کسب هوی  در نو وانی در ارتداط

 کند.تر ویدا میاهمیتی ظراوان مسئلهشودو برای نو وان ایچ ررظه مناسب محقق می

 یدارهدای معنداشناسی نشان از تفاوتآموزان با تو ه به متغیرهای  معی تحلیل نیازهای دانش    

  یو دع . در موالعده مثل  نسی  و محل سکون  داشیی در بعضی از نیازها در ارتداط با متغیرها

معندا  ریسه متغ نشان داد که  ینتا  نسی و ریآموزان با تو ه به متغدانش یتیرما-یعموم یازهاین

دار بدوده امعند یآمدار ازلحاظ ظردی چیبه رواب  ب ازیو ن یو  سمان یشناختروان یازهاین ویدر زندگ

روان یازهداین و یندا در زنددگمع یهدااتیددختران در خدرده مق یازهایناهمی   کهنحویبهاس . 

از دختران بیشتر بوده اس . در وسران  یظردچیبه رواب  ب ازینو  از وسران شتریب یو  سمان یشناخت

هدای داری بیچ دختران و وسران در زمینههای معنیتحقیقات دیگرو نتای  نشان داده اس  که تفاوت

همچندیچ در موالعده (.  Pashasharifi and Akbari, 2008; Hamidi, 2005) مختلفدی و دود دارد

  ینتا محل سکون  ریآموزان متوسوه با تو ه به متغدانش یتیرما-یعموم یازهاین  یو عرا رو 

 یازهایو نیمذهد یازهاین اتیمقدر خرده ییآموزان روستادانش یازهاین اهمی نشان داده اس  که 

 .بوده اس  یآموزان ش ردانش از شتریب یظردچیمربوط به رواب  ب یازهایو ن یاقتصاد

ریزی درسدی دارد که نتیجه اصلی ایچ تحقیق اس  اشاره به ایچ امر م م تربیتی در برنامه بهآن    

هدای مدرسده بایدد آموزان کم  کند و برنامهدانش  اندههمهکه مدرسه  ایی اس  که باید به رشد 

نشان داد که تو ه به نیازهدای  را ر   تحقیقتاینآموزان باشد. دانش  اندههمهدر راستای نیازهای 

م دارت گسترش و هاآنآموزانو رواب  بیچ ظردی ی دانشان سم-شناختیمرتد  با خصوصیات روان

 بیشتر قرار گیرد.   موردتو ههای مدرسهو های دیجیتالی و مرتد  با کامپیوتر در کنار سایر برنامه
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برای ویشن ادها  ؛اس . در سوح اول شده ارائهدو سوح های وشوهشی در ویشن اددر ادامه بحثو     

براسدات نتدای و  اسد . طرحقابلو وورورشآموزشولیچ ؤو مس آموزشی و درسی ریزانمدیرانو برنامه

ی سدهای دیجیتالی و اینترن  به همراه نیازهای اقتصادی از دیگدر نیازهدای اسانیاز به تقوی  م ارت

ولیچ آمدوزشؤاند. در ارتداط بدا مدورد اولو مسددارای اولوی  بوده وآموزانبوده اس  که توس  دانش

بدا  درواقدعهای  دیدد اختصداص دهندد. وورورش باید بود ه الزم را برای تج یز مدارت به ظناوری

هدای آموزانو مددارت و کدالتو اهمی  آن در زندگی تحصیلی و ظردی دانش ظناوریتو ه به رشد 

هدای های کامپیوتری که مج ز به شددکهها گردند. داشتچ سای یورادرت باید مج ز به ایچ نوع ظن

آمدوزان و نسدل و بدرای داندشدرهرصدورتنیازها کم  کند.  گونهایچتواند به رظع اینترنتی باشد می

 موردتو دهدر برنامده درسدی مددارت عمالا ناوذیر بوده و باید  دید سواد دیجیتالی ی  نیاز ا تناب

یچ در ارتداط با نیازهای اقتصادیو مدیران مدارت و انجمدچ اولیداء و مربیدان همچن  دی قرار گیرد.

 درآمددکمهدای شناسایی خدانواده آموزان وبرای دانش های برابر آموزشیایجاد ظرص باید نسد  به 

آمدوزان را ظدراهم های الزم برای رل مشکالت اقتصادی ایدچ دسدته از داندشاقدام نموده و کارگروه

همچنیچو  آنان ویشگیری شود. وورورشآموزشبر ظرایند  هاآنامکان از تأثیرهای منفی  رد تا نمایند

) نسدی و محدل  شدناختیآموزان با تو ه بده متغیرهدای  معید نتای  تحقیق نشان داد که دانش

-هدای در برنامدهسکون و رشته تحصیلی( دارای نیازهای متفاوتی هستند. لزوم تو ه به ایدچ تفداوت

در ارتداط با  نسدی و بدا  . خصوصاااس ولیچ مربوطه ریاتی ؤو درسی توس  مس یآموزش هایریزی

 هایبرنامدهبده  نسدی و بایدد ایدچ مو دوع در  ی تو ه به موالعات اخیر در زمینه آموزش رساس

مدیر و معلمان باشد تا نیازهای ویدشه ظراگیدران مددارت دخترانده و وسدرانه  موردن رسه درسی مدر

 ریزی ا را گردد.و بر مدنای آن ظرایند برنامه شدهشناسایی

 اگربده اسد . شدده مودرح برای مربیان ورورشی و مشاوران مدرسهویشن ادهایی  ؛در سوح دوم    

دینیو از نیازهای اساسدی  هایمقولهنیازهای معنویو نیاز به معنا در زندگی و نیاز به شناخ  درس  

. اندکردهاشدارهآمدوزان کمتدر بده ایدچ مدوارد اس  که دانشاما نتای  تحقیق نشان داده  ؛اس انسان 

ولیچ ورورشی عل  آن را درک کدرده و تر دارد که مسؤای نیاز به تحقیق بیشتر و عمیقبنیچ نتیجه

دار توسد  داندشهای الزم را داشته باشدند. یکدی از مدوارد اساسدی و اولوید در خصوص آن برنامه

ورود به دانشگاه و بازار کار بوده اس و مشاوران مدرسده بایدد در ایدچ آموزانو نیاز به راهنمایی     

-آموزان نشان مدیهای مؤثرتر داشته باشند. اشاره به ایچ مورد توس  دانشریزی و طرحزمینه برنامه

های مو ود در زمینه مشاوره و راهنمایی تحصیلی     ورود به دانشگاه کاظی نددوده دهد که برنامه

های ب تری را ارائه دهندد. آموزان طرحکرده و به دانش تجدیدن رن باید در ایچ زمینه اس  و مشاورا

بر  ازردبیشهای مدرسه دارد. تأکید شناسی  دی در برنامههمچنیچ خود ایچ مو وع نیاز به آسیب

ولیچ و معلمیچ باعث شده اسد  کده ورود بده دانشدگاه ؤرضور در دانشگاه توس  والدیچ و سایر مس

هدای  دیدد مشداوره آموزان گردد. در ایدچ راسدتاو برنامدهها و مشکالت اساسی دانشاز دغدغهیکی 
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هدای مدرسده خدارج تحصیلی در مدرسه باید در   تی ررک  کند که کنکور از هسته اصلی برنامده

هدای های مدرسه تزریق کنند کده در رست آن کسدب م دارتشود و مشاوران نگاه  دیدی به برنامه

تعادل در ایچ زمینه الزم اسد   درهرصورتبه قدولی در کنکور باشد.  ازردبیشتأکید   ایبهزندگی 

آموزان دبار اختالل شود. همچنیچو دانش  اندههمهشود که رشد و تأکید اظراطی بر کنکور باعث می

 آموزان در بخدش نیازهدای عمدومیو نیازهدای رواندی ونتای  نشان داد که اولوی  اول نیازهای دانش

هدای مشداوره ظدردی بدرای رظدع دهد که ارائده برنامده سمانی بوده اس . بنیچ مو وعی نشان می

-ایچ باید در برنامه درسی مدرسهو طرحآموزان مؤثر ندوده اس . بنابرنیازهای روانی و  سمانی دانش

ب ددود  آموزان و ود داشته باشد. لدذاو بدرایشناختی و  سمانی دانشهای برای تو ه نیازهای روان

هدای گروهدی در قالدب های ظدردیو برنامدهبر مشاورهآموزانو باید عالوهشناختی دانشب زیستی روان

 دیگر ارائه شود. تکمیلی های و رتی آموزش برنامهظوقهای طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397 91دریس پژوهی                                                                    سال ششم، شمارة دوم، تابستان فصلنامه ت

 

References: 

 
Ade-Ojo, G., Booth-Martins, H. (2018). (2017) Effective curriculum research development in FE 

ITE: Linking the theoretic to the practical in education programmes. In: BERA BCF 

Conference (2018), Feb 24, 2018, University of Birmingham. (Unpublished) 

Ackerman, J. M., Bargh, J. A. (2010). The purpose-driven life: Commentary on Kenrick et 

al.(2010). Perspectives on Psychological Science, 5(3): 323-326. 

Agbemenu, K., Schlenk, E. A. (2011). An integrative review of comprehensive sex education for 

adolescent girls in Kenya. Journal of nursing scholarship, 43(1): 54-63. 
Aminzadeh, A., Sarmad, Z. (2004). Relationship of academic achievement with post-school 

activities. Psychology Magazine, 2 (31): 294- 312, [In Persian]. 

Arefi, M., Talebzadehnobarian, M., Mohamadichamardani, H. (2010). Educational Needs 

Assessment of Secondary School Teachers from the Perspectives of Teachers and Managers. 

Management and Planning in Educational Systems, 3 (4): 46-66, [In Persian]. 

Asgharpour, H. (1994). The Relationship between Behavioral Disorders and Students' Basic Needs 

Satisfaction Based on Maslow Classification, Tarbiat Moalem University of Tehran. MA 

dissertation, [In Persian]. 

Boroumandfard, K., Abedi, M. R., Hasanzadeh, A. (2002). Studying the Educational Needs of 

Adolescence in Secondary and Middle School Students of Iranian Journal of Medical 

Education, 2 (2): 15-20, [In Persian]. 

Burke, C., Adler, M. A., Linker, M. (2008). Resisting erasure: Cultivating opportunities for a 

humanizing curriculum. Multicultural Perspectives, 10(2): 65-72. 

Canning, C., Wilson, L., Lacy, C. (1997). A model for teaching science to students with special 

needs. Australian Science Teachers Journal, 43(4): 25. 

Cushman, K. (2006). Help Us Make the 9th Grade Transition. Educational Leadership, 63(7): 47-

52. 

Dibavajari, M., Hoseinian, S., Qaedi, Y. (2011) Studying the Need for Teaching High School 

Students in Tehran, Quarterly Journal of Educational Innovations, 10 (40), [In Persian]. 

Dowdy, C. A., Carter, J. K., Smith, T. E. (1990). Differences in transitional needs of high school 

students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 23(6): 343-

348. 
Elbaz, F. (1981). The teacher's “practical knowledge”: Report of a case study. Curriculum 

inquiry, 11(1): 43-71.  

Esmaeili, R., Rabiei, K. (2008). Assessing the socio-cultural needs of female students in Isfahan, 

Journal of Strategic Women Studies, 11 (41): 97-134, [In Persian]. 

Fenstermacher, G. D. (1994). Chapter 1: The knower and the known: The nature of knowledge in 

research on teaching. Review of research in education, 20(1): 3-56. 

Foreman, P., Arthur, M. (2002). Parental perspectives on educational programmes for students 

with high support needs. European journal of special needs education, 17(2): 175-184. 

Frankl, V. (1990). Man seeking meaning, translated by Nahzat Salehian and Mahin Milani. 

Tehran: Tehran University Press, [In Persian]. 

Frankl, V. (1996). God in the unconscious, translated by Ebrahim Yazdi Tehran: Rasa publication, 

[In Persian]. 

Gholami, K.,  Husu, J. (2010). How do teachers reason about their practice? Representing the 

epistemic nature of teachers’ practical knowledge. Teaching and Teacher Education, 26(8): 

1520-1529. 
Gibbons, M. M., Shoffner, M. F. (2004). Prospective first-generation college students: Meeting 

their needs through social cognitive career theory. Professional School Counseling, 91-97. 
Griffin, C. (2010). Transition Planning for Students with Special Needs. District Administration, 

46(2): 52 



92   نیازسنجی برای دوین چارچوبی مفهومیت... 

 
Habibpourgetabi, K., Sarvestani, R. (2007). Studying the socio-cultural and educational needs of 

female students across the country, Women's Research, 5(3), [In Persian]. 

Hajhoseini, H., Shobairi, S.M., farajolahi, M. (2010) Needs Assessment and Prioritization of High 

School Students in Environmental and Sustainable Development. Journal of Environmental 

Science and Technology, 12 (1): 179-194, [In Persian]. 

Hamidi, F. (2005). Comparative study of physical, emotional, social and religious needs of 

adolescents in deprived areas based on gender, Women's Quarterly on Development and 

Policy, Issue 2 (12), [In Persian]. 

Hayton, J.C., Allen, D. G., Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor 

analysis: A tutorial on parallel analysis. Organizational research methods, 7(2): 191-205.  

Horn, J.L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor 

analysis. Psychometrika, 30(2): 179-185.  
Hosseini, S.K. Bazmi, M., Rahmati S., Qavami, R. (2016). Identifying and Prioritizing the 

Educational Needs of High School Students in Mashhad. Studying in education and 

counselling. 1 (2): 4-26, [In Persian]. 

Hsu, Y.S., Cheng, Y.J., Chiou, G. F. (2003). Internet use in a senior high school: A case 

study. Innovations in Education and Teaching International, 40(4): 356-368. 

Kenrick, D. T., Griskevicius, V., Neuberg, S. L., Schaller, M. (2010). Renovating the pyramid of 

needs: Contemporary extensions built upon ancient foundations. Perspectives on psychological 

science, 5(3): 292-314. 

Kesebir, S., Graham, J., Oishi, S. (2010). A theory of human needs should be human-centered, not 

animal-centered: Commentary on Kenrick et al. (2010). Perspectives on Psychological 

Science, 5(3): 315-319. 

Khalifeh, Q. (2011) Studying the skills and priorities of citizenship required for high school 

students. The first national education conference in Iran 1404. (In Persian) accessible at 

https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_353.html 

Khakbaz, A. (2017). Schwab's Practical Theory: Integrate of Theory and Practice. Journal of 

Theory & Practice in Curriculum. 4 (8): 5-26, [In Persian]. 

Khoshkonesh, A., Asadi, M., Shiralipour, A. Keshavarzafshar. H. (2010). Research on the Role of 

Basic Needs and Social Support in Social Adjustment of High School Students. Applied 

Psychology Journal, 4 (1): 82-94. 
Kowqabi, M., Karimizadeh, E. (2010). Investigating the Attitude, Access and Use of High School 

Students in Shiraz from the Print and Electronic Resources, Library and Information Science 

Studies (Education Sciences and Psychology), 17(2), [In Persian]. 

Lai, C., Li, Z., Gong, Y. (2016). Teacher agency and professional learning in cross-cultural 

teaching contexts: Accounts of Chinese teachers from international schools in Hong 

Kong. Teaching and Teacher Education, 54: 12-21. 

Loyd, B.D. (2005). The Effects of Reality Therapy/Choice Theory Principles on High School 

Students’ Perception of Needs Satisfaction And Behavioral Change. International Journal of 

Reality Therapy, 25(1): 5-9. 

Mahram, B., Nabizadehshahri, B. (2007). Study of the contents of textbooks in secondary and 

secondary schools in terms of sexual education, Third National Congress of Family and Sexual 

Health, Shahed University. (In Persian) 

Meyers, L.S., Gamst, G., Guarino, A.J. (2016). Applied multivariate research: Design and 

interpretation. Sage publications. 
Moradi, E., Akhavantafti, M. (2013). Student's satisfaction with the choice of their field of study 

and the effective factors on it, Journal of Educational Psychology, 28 (1), [In Persian]. 

Osareh, A., Nasri, S. (2005). Study of Educational Needs of Parents and High School Students in 

Different Subcultures of Iran, Quarterly Journal of Educational Innovations, 4 (14): 106-64, 

[In Persian]. 



 1397 93دریس پژوهی                                                                    سال ششم، شمارة دوم، تابستان فصلنامه ت

 

Park, N., Park, M., Peterson, C. (2010). When is the search for meaning related to life 

satisfaction?. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 2(1): 1-13. 

Pashasharifi, H., Akbari, A. (2008). Study needs of high school students about non-textbooks. 

Quarterly Journal of Educational Innovation, 7 (28), [In Persian]. 

Pyhältö, K., Pietarinen, J., Soini, T. (2015). Teachers’ professional agency and learning–from 

adaption to active modification in the teacher community. Teachers and Teaching, 21(7): 811-

830. 

Pyne, D., Bernes, K., Magnusson, K. (2002). A Description of Junior High and Senior High 

School Students' Perceptions of Career and Occupation. Guidance & Counseling, 17(3): 67-

72. 
Qalavandi, H., Amanisaribagloo, J., Babaeisanglaji, M. (2012). Central Analysis of the 

Relationship between School Culture and Essential Psychological Needs among Students, 

Journal of Modern Thinking Education, Alzahra University. 8 (4), [In Persian]. 

Rezaeijamalooi, H., Abolqasemi, A., Narimani, M., Zahed, A. (2012). Adoption of Peers in 

Secondary School Secondary School Students with Special Learning Disabilities and Students 

with Different Educational Progress, Psychology of Exceptional Persons, 2 (1): 97-77, [In 

Persian]. 

Saif, D.. Latifian, M., Bashash, L. (2006). Self-discipline Engagement Relationship with Learning 

Strategies and Academic Achievement in Mathematics, Journal of Psychology, 10 (1): [In 

Persian]. 

Şahin, E. S., Owen, F. K. (2009). Psikolojik ihtiyaçları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık 

düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32): 64-74. 

Samieizafarghandi, M., Gholami, F. (2016). The female students Parents’ needs assessment of 

Secondary first level education. Quarterly Journal of Family and Research, 13 (2): 39-27, [In 

Persian]. 

Schultz, D. Schultz, S. A.,. (2000). Theories of Personality. Translated by Yahya Seyed 

Mohammadi. 2nd ed. Tehran: Institute for Publishing Edition, [In Persian]. 

Schwiebert, V. L., Sealander, K. A., Dennison, J. L. (2002). Strategies for Counselors Working 

With High School Students with Attention‐Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of 

Counseling & Development, 80(1): 3-10. 

Sharifi, A. (1997). The Relationship between Satisfaction of Emotional Needs with Individual-

Social Adjustment and Academic Performance of Third-Year-School Students of Ahwaz 

Secondary Schools: Ahwaz Shahid Chamran University. MA dissertation , [In Persian]. 

Shobairi, S. M., Sarameti. M. R., Sharifian, S. (2010). Needs Assessment and Determination of 

Educational Priorities of Middle School Students and Secondary Schools, Journal of 

Environmental Science and Technology, 12 (4): 143-150, [In Persian]. 

Yadegarzadeh, G., Parand, K., Bahrami, A., Khodaei, E. (2009). Investigating and measuring the 

information requirements of volunteers allowed to choose a field examination in Tehran. 

Journal of Higher Education, 2 (2), [In Persian]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94   نیازسنجی برای دوین چارچوبی مفهومیت... 

 
Yadegarzadeh, G., Parand, K., Kanaani E. (2012) Review the views of pre-university school 

counselors on the needs and problems of volunteers in the process of choosing a postgraduate 

exam.Two Quarterly Journal of Higher Education in Iran - 4(4): 57-78, [In Persian]. 

Zandipour, T., Dadiriesfehani O., Nahidpour, F. (2009). Comparative study of transient needs of 

Iranian and Canadian students with visual impairment, psychological studies, 5(4): 46-29, [In 

Persian]. 


