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چکیده
پرسشــنامهپــژوهش حاضــر بــه منظــور اعتباریــابی 

ــاوره ــاي مش ــشنیازه ــتانی در اي دان ــوزان دبیرس آم
هاي مختلـف روانشـناختی، تحصـیلی و شـغلی     حوزه

آموز دختر و پسر پایـه دهـم و   دانش734. انجام شد
اي چنـد  تصادفی خوشهگیرينمونهبه روش یازدهم

مرحله از نواحی چهارگانـه آمـوزش و پـرورش شـهر     
ــاي     ــنجش نیازه ــنامه س ــده و پرسش ــیراز برگزی ش

آموزان دبیرستانی اسکولی را تکمیل اي دانشمشاوره
نشـان داد کـه پرسشـنامه سـنجش     هـا یافتهکردند. 

شـامل هفـت عامـل ارتباطـات     اينیازهاي مشـاوره 
، مـوارد حـاد، مشـاوره    ریزي درسـی اجتماعی، برنامه

تحصیلی، ادامه تحصیل، مسائل جنسی و آشـنایی بـا   
خدمات مشاوره است. ضریب پایایی آلفـاي کرونبـاخ   

و نیـاز بـه مشـاوره بـراي     بود،،95/0این پرسشنامه 
ــگاه   ــیل در دانش ــرایط تحص ــالع از ش ــا داراي اط ه

بیشترین میانگین و نیاز بـه مشـاوره بـراي مـواردي     
بدنی، خودکشی، مشـروبات و مـواد   سوءاستفادهمانند 

مخدر داراي کمترین میانگین هستند.

: پرسشـنامه نیازسـنجی مشـاوره،    هاي کلیديواژه
آموزان دبیرستانیدانشپایایی، روایی، 

Abstract
This currens study was conducted in order
to validation the Counseling Needs
Questionnaire of high school students in
various fields of psychological, education
and Job. 734 students boys and girls in 10th

and 11th grades, selected by multi stage
clustering random sampling from four
educational areas of Shiraz city, and
completed the Sculli's Counseling Needs of
Students Questionnaire. The findings that
of the SCNB included seven factors the
social communication; academic planning;
severe events; academic counseling;
graduation education; sexuality problems,
and familiar to consulting services.
Cronbach alpha reliability coefficient of
SCNB was equal to 0.95, and the need for
consultation to inform of education in
universities are the highest mean score and
the need for counseling for issues such as
physical abuse, suicide, alcohol and drugs
had a the lowest mean score.

Keywords: Consultation Needs
Questionnaire, reliability, validity,
high school, students
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مقدمه
، ذاکـر ثنـایی ؛ترجمـه ،1990نیاز به مشاوره قدمتی به تاریخ خلقـت انسـان دارد (گیبسـون و میشـل،    

مـدرن و تخصصـی شـدن بسـیاري از کارهـاي      هاي زندگی خدمات مشاوره در راستاي پیچیدگی). 1382
ویژه بـراي  ه محققان همواره بر ضرورت نیاز به خدمات مشاوره ب. امروزي از جایگاه مهمی برخوردار است

انـد و کـارآیی   شناختی، تحصیلی و شغلی تأکید نمودههاي مختلف روانآموزان و دانشجویان از جنبهدانش
؛ قـادري و صـالحی،   2015، (رادنـدولویک، میتروویـک و تودورویـک   انـد آن را مورد تأیید قـرار داده مؤثر

شـود کـه گسـتره آن از مسـائل ازدواج،     هـاي بسـیاري ارائـه مـی    امروزه خدمات مشاوره در زمینه). 2011
شناختی تا سالمت، تنظیم وزن و مـوارد دیگـر را شـامل    خانواده، اعتیاد، تحصیلی، شغلی و بهزیستی روان

که افرادي تحـت  گرددیبرم1350ه خدمات مشاوره تحصیلی در مدارس ایران به سال شود. سابقه ارائمی
عنوان راهنما در مدارس مقطع راهنمایی مشغول به کار شدند. امـا در پـی تحـوالت مربـوط بـه انقـالب       

دوبـاره تشـکیالتی تحـت عنـوان     1366متوقـف شـد. سـپس از سـال     1359اسالمی این کـار در سـال   
روانی و تربیتی تشخیص و رفع مشکالت-1هاي مشاوره تربیتی فعال شدند که اهداف آنها شامل: هسته
ایجـاد کلینیـک مشـاوره و    -3شناخت استعداهاي ویژه جهت هدایت تحصیلی و شغلی، -2آموزان، دانش
تـرین  . عمـده )1388، خـانلري اجراي تحقیقات پیرامون این مسائل، بیـان شـده اسـت (   -4درمانی و روان

ن بـراي جلـوگیري از افـت    آمـوزا خدمات مشاوره در مدارس، راهنمایی تحصیلی و شغلی، کمک به دانش
تحصیلی و کاهش اضطراب بوده است.

تواند از سازد. از سویی فرایند مشاوره میخدمات مشاوره روند ارائه این خدمات را آسان مینیازسنجی
کنندگان به مشاوران تأثیر بپذیرد از جمله اینکه نوع مسائلی که مراجعـان مایلنـد در ایـن    انتظارات مراجعه

هاي مهم و پرکاربرد مشـاوره  از زمینهیکی و،)2007شود تعیین کننده است (توماس و لنت، فرایند مطرح
آموزان را بر عهده دارنـد. در حـوزه   در مدارس و مسائل آموزشی است که وظیفه راهنمایی و هدایت دانش

ن اسـت. اینکـه   آموزااي دانشآموزشی و تحصیلی ارائه چنین خدماتی وابسته به آگاهی از نیازهاي مشاوره
هایی نیازمنـد  آموزان بخصوص در سنین نوجوانی و جوانی با چه مسائلی روبرو هستند و در چه زمینهدانش

اي براي آنان مـورد بررسـی قـرار    ریزي مشاورهراهنمایی و مشاوره هستند بایستی در خالل هرگونه برنامه
تـدوین و اعتباریـابی ابـزاري بـراي اطـالع از      ریزي یا اصالح آن باشد. بر این اساس گیرد و مبناي برنامه

ـ  آموزان یکی ازاي دانشنیازهاي مشاوره خـدمات احسـاس   گونـه  ن ضروریات شرایط فعلی براي ارائـه ای
ابـزاري بـراي سـنجش    بررسـی شود. در پژوهش حاضر این ضرورت مورد توجه قرار گرفته و اقدام به می

ردیده است. همراه با این اعتبارسنجی، گزارشـی از نیازهـاي   آموزان دبیرستانی گاي دانشنیازهاي مشاوره
اي از اقـدامات انجـام گرفتـه بـراي ارائـه خـدمات       نمونهگردد.اي نمونه مورد مطالعه نیز ارائه میمشاوره
بود که دانشگاه میسوري را مـأمور ارزیـابی رونـد    1971اي به مدارس، اقدام دولت امریکا در سال مشاوره

هـاي متنـوعی از سـوي    ، هدایت و جایگزینی تحصیلی در مدارس نمود. بدنبال آن، فعالیتخدمات مشاوره
مشاوران در مدارس به اجرا در آمد و به توسعه معیارهاي فراگیر و تدوین چارچوبی براي آن در پایان دهـه  
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). خــدمات 2011، بــه نقــل از اســکولی، 22000هندرســونو گیســبرز؛1،2003میریــکانجامیــد (1990
اي هنـوز نـه   هاي حرفـه اي در مدرسه از لحاظ میزان برخورداري مشاوران از تحصیالت و آموزشمشاوره

) بـا  2015تنها در کشور ما که در کشورهاي پیشرفته نیز در حد مطلوب قرار نـدارد. یونـگ و کـافنربرگر (   
و میـزان  ايحرفـه يهامهارتدر زمینه ، میزان ارائه این خدمات را بررسی این موضوع در مدارس آمریکا

.دانندکافی نمیتحصیالت الزم
مورد توجه قـرار گرفتـه   مختلف چگونگی آگاهی و میزان رضایت از خدمات مشاوره از سوي محققان 

آموزان از خدمات مشاوره آگـاهی دارنـد   که بخش زیادي از دانشند) نشان داد2011گالنت و زاوو (است. 
تحقیقـات دیگـر نشـان    ند.راز آن رضایت دااند.درصد آنان که از این خدمات استفاده کرده 50و کمتر از 

، نمـره هـا  اي در مدارس باعـث بهبـود وضـعیت پیشـرفت درسـی و      مشاورهيهاپروژهکه اجراي اندداده
ها و کسب شغل در آینده تحصیل در دانشگاهدربارهاحساس بهتر نسبت به آینده و کسب اطالعات بیشتر 

است که روابط با معلمـین، اهمیـت   از این ها حاکی). همین گزارش1997شود (الپان، گیسبرز و سان، می
پـان، گیسـبرز و  اسـت (ال گسـترش یافتـه  اي درس خواندن و تأثیر بر آینـده از طریـق خـدمات مشـاوره    

شـناختی علـت مراجعـه    مشـکل روان دهکـه در مجمـوع،   دریافـت )1392زاده (حبیب).2001پتروسکی، 
هـا پـنج علـت بـه ترتیـب مشـکالت تحصـیلی،        آنمیان بوده که ازبه مرکز مشاوره دانشگاه دانشجویان 

درصد موارد را به خود اختصـاص  70و افسردگی بیش از است مسائل ازدواج، مسائل خانوادگی، اضطراب
در مسـائل خـانوادگی، دختـران سـه     . باشـد یمبراي پسران و دختران متفاوت هااولویتاین وداده است

و در افسردگی، پسران دو برابر دختـران  در مشکالت تحصیلی، پسران دو و نیم برابر دختران،پسرانبرابر 
نتایج تحقیقات گویاي آن است که در فرایند مراجعه بـه مشـاوران تنهـا    .اندنمودهبه مرکز مشاوره مراجعه

اطالع و آگاهی از خدمات مشاوره کافی نیست بلکه نوع نگرش به خدمات و باور افراد در ثمربخش بـودن  
ی نشــان داد دانشـــجویان ) 1388عقوبی، ملیانی و طاولی (یپــژوهش .آن نقش مهمی در این راستا دارد

طـور بـه کــه علــیرغــم مسائل و مشـکالت موجـود در سـالمت روان، تمایـل بـه مراجعــه ندارنـــد،  
تـري نســبت بــه جمعیــت عــادي دانشــجویان و حتــی دانشـجویان        معنــادار از ســالمت روان کم

تــرین نگــرش و   داراي منفـیدانشجویانبـه مراکـز مشـاوره دانشـجویی برخوردارند. این کنندهمراجعه
نشـان  ) 1390آقایی، جاللی و نظـري ( .ندبوداي ه مسـائل و خـدمات مشـاورهنسـبت بـگاهی آترین کم
انگیـزش پیشـرفت، انگیـزش تحصـیلی و     بـر 3یـادگیري کرومبـولتز  ارائه مشاوره شـغلی بـه روش   ندداد

زاده هنرمنـد  اسـتادیان، سـودابی و مهرابـی   اسـت.  مـؤثر آمـوزان  شغلی دانش-هاي آینده تحصیلینگرانی
باعـث کـاهش اضـطراب امتحـان و افـزایش      رفتـاري  -عاطفی-عقالنیروش که مشاهده کردند) 1389(

کشـاورز، باغبـان و فـاتحی زاده    .شده استآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواهنفس دانشعزت
که، مشاوره گروهی به شیوه شناختی، بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل، تغییر عالقـه  ندنشان داد) 1384(

1. Myrick
2. Gysbers & Henderson
3. Kromboltz
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هـاي علمـی و تغییـر ادراك از هنجارهـاي اجتمـاعی      و انگیزش تحصیلی، تغییر نگرش نسبت به فعالیـت 
مشـخص  ) 1391در تحقیق رجبی و کارجوکسـمایی ( . همچنین استمؤثرآموزان مرتبط با تحصیل دانش

نشـان داد کـه آمـوزش    آنهـا  نتـایج هاي سالمت عمومی هم اثرگذار اسـت. شاوره بر مؤلفهحتی مشد که
سالمت عمومی (کاهش افسردگی، اضطراب، شـکایات بـدنی و   هايمؤلفهمشاوره گروهی، باعث افزایش 

) از نیازهاي مشاوره و راهنمـایی  1386ربیعی، صالحی و سیادت (مطالعهبدکارکردي اجتماعی) شده است.
اي دانشجویان بـه ترتیـب مسـائل درسـی، ازدواج،     نشان داد که مهمترین نیازهاي مشاورهنیزشجویان دان

کردند.دختران بیش از پسران نیاز به افزایش اعتماد به نفس را احساس می،شناختی استشغل و مسائل روان
هـاي مختلـف مشـاوره    بیشتر به بررسی چگونگی تأثیر شیوهمشاورهمحققان در حوزهرسد به نظر می

اغلب متمرکز بـر مسـائل دانشـجویان    صورت گرفته اي؛ همچنین تحقیقاتاند تا نیازهاي مشاورهپرداخته
اي اند و به شناخت نیازهاي اساسـی مشـاوره  ها کمتر مد نظر قرار گرفتهآموزان در این بررسیبوده و دانش

هایی مانند بحران هویت را نیـز بـه همـراه    است. از آنجا که سنین نوجوانانی که بحرانآنها پرداخته نشده
اي این گروه از نوجوانـان و جوانـان   تحصیلی دبیرستان انطباق دارد، آگاهی از نیازهاي مشاورهدورهدارد با 

بررسـی  رو پـژوهش حاضـر  اي ضرورت دو چنـدان خواهـد داشـت. از ایـن    هاي مشاورهریزيبراي برنامه
قرار داده است تا اطالعـات اولیـه را در ایـن زمینـه     مد نظرآموزان دبیرستانی را اي دانشنیازهاي مشاوره

فراهم نماید. در همین راستا، اعتباریابی ابزاري براي مطالعاتی از این نوع نیز مد نظـر قـرار گرفتـه اسـت.    
دریافـت  ، و او آموزان آمریکایی اسـت از دانشاي) روي نمونه2011این ابزار بر گرفته از تحقیق اسکولی (

ادامه تحصـیل در دانشـگاه، شـرایط تحصـیلی     در خصوص آموزان اي دانشمشاورهیازهاينکه مهمترین 
هـاي تحصـیلی، و امتحانـات ورودي    اطالع از کمـک هزینـه  ،هاي تحصیلی خودیک شغل خاص، ضعف

اي مربوط به مسائل مرتبط بـا  همچنین طبق گزارش اسکولی کمترین نیازهاي مشاورهها هستند.دانشگاه
بدنی، آگاهی درباره مشروبات الکلی و مـواد مخـدر، طـالق و    هايسوءاستفادهجنسی، هاگرایشهویت و 
ضر با اعتباریابی ابزار یاد شـده، چگـونگی  بیان شده است. در پژوهش حاخودکشیو در مرتبه آخر جدایی، 

در مورد مطالعه قرار گرفته است. بـر ایـن اسـاس    دبیرستانی شهر شیرازاي دانش آموزان مشاورهیازهاين
از اعتبار کافی برخوردار اي آیا پرسشنامه نیازهاي مشاوره-1زیر بودیم: هايسؤالاین تحقیق به دنبال بررسی 

تـرین  مهمتـرین و کـم اهمیـت   -3؟نـد اي کداممشـاوره هاي زیربنایی پرسشنامه نیازهاي عاملیا ابعاد -2است؟
دارد؟داي دختران و پسران تفاوت وجوآیا بین نیازهاي مشاوره-4و است؟ کدامآموزان اي دانشنیازهاي مشاوره

روش
گیريو روش نمونهنمونه،جامعه

یابی در حوزه نیازسنجی است که در آن ضمن اعتباریابی یک ابـزار  زمینهتوصیفی از نوعاین پژوهش 
هـاي حاصـل از پرسشـنامه    آموزان، به بررسی این نیازهـا براسـاس داده  اي دانشپیرامون نیازهاي مشاوره

آموزان دبیرستانی نواحی چهارگانه آموزش و دانشکلیه شامل پژوهش حاضر يجامعهپرداخته شده است. 
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انتخـاب  ايچندمرحلـه اي خوشـه تصـادفی  به شـیوه  آموز دانش750هااز میان آنکه بود، یراز پرورش ش
و دو هدو دبیرستان دخترانشهر شیراز آمورزش و پرورش یک از چهار ناحیه هرشدند. به این ترتیب که از 

، و از هر مدرسه دو کالس از پایه دهم و یـازدهم (دوم و سـوم دوره   دبیرستان16(جمعاً دبیرستان پسرانه
درصـد) پسـر  48نفـر ( 352درصـد) دختـر و   52(نفر382:آموزدانش734(دوم متوسطه) بطور تصادفی 

).1(جدول )پایه یازدهماز درصد 53از پایه دهم و درصد47(شدندانتخاب 

1جدول 
به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلینمونهفراوانیو درصدفراوانی

جمعپایه یازدهمدهم

جنس

دختر
203179382تعداد

52%8/45%59%درصد در پایه 3/24%7/27%درصد از کل

پسر
141211352تعداد

48%2/54%0/41%پایهدردرصد 8/28%2/19%کلازدرصد

344390734تعدادجمع
100%1/53%9/46%کلازدرصد

گیرياندازهابزار 
توسطپرسشنامهاین :1آموزان دبیرستانیاي دانشپرسشنامه سنجش نیازهاي مشاوره

) تـدوین شـده و نیازهـاي    ASCA(2) در چارچوب اهداف انجمن مشاوران مدرسه آمریکا2011اسکولی (
ه ایـن  مـاد 38از . کنـد گیـري مـی  انـدازه اي را مشاوره در سه زمینه تحصیلی، شخصی/اجتماعی و حرفـه 

که به اجراي یک برنامه خاص مشاوره در کشور آمریکا مربوط بود حـذف  )17سؤاله (یک مادپرسشنامه
آمـوزان  که ضمن حفظ معناي اصلی، همچنین براي فهـم دانـش  و سلیس به شکلی روان مابقیگردید و 

اي لیکـرت  گزینـه 4یـک طیـف   این پرسشنامه دريهامادهایرانی مناسب باشند به فارسی ترجمه شدند. 
هاي مورد نیاز در این پژوهش دادهاند.مرتب شده))1(نیازبیو ) 2)، نیاز کم (3)، نیاز متوسط (4نیاز زیاد ((

آوري شده است. به این ترتیب که هر کـالس  گزارشی و به صورت گروهی جمع-از طریق پرسشنامه خود
و ارائـه اطالعـات در   گیري در نظر گرفته شد و پس از توضیح مختصـر  نمونهترین واحدبه عنوان کوچک

توسط افراد تکمیل گردید.ها توزیع و پرسشنامه،پژوهش و در نظر گرفتن مالحظات اخالق در پژوهشمورد این

1. Assessing the Counseling Needs of High School Students Questionnaire
2. American School Counselor Association
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هادادهتجزیه و تحلیل 
آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیـار)  هايروشبا استفاده از هادادهتحلیل 

) بـا اسـتفاده از   2و وابسـته مسـتقل هـاي گروهو آزمون تی تست 1تحلیل عامل اکتشافیو آمار استنباطی (
صورت گرفته است.SPSS-22آماري افزارنرم

هایافته
و67/16آمـوزان  انحـراف معیـار سـن دانـش    ومیـانگین  شود،مشاهده می2در جدول همانگونه که

دامنـه  (86/1و55/17نیمسال قبـل  در انحراف معیار معدل تحصیلی و میانگین )،18تا 15دامنه (71/0
. همچنـین میـزان کجـی و    بـود دکتـري تـا سـواد  بـی ازتحصیالت والدین دامنه میزان) و98/19تا 11

ست.جدول قابل مشاهده ااین کشیدگی متغیرها در 

2جدول 
آموزانجمعیتی دانشهاي ویژگی

مادرتحصیالتپدرتحصیالتتحصیلیمعدلسن

692564542545مشخصتعداد
42170192189نامشخص

68/1655/1718/1239/11میانگین
17181212میانه

71/086/153/446/4معیارانحراف
-41/0-49/0-01/1-22/0)چولگی(کجی

-42/0-53/038/0-09/0کشیدگی
)0(سوادیب)0(سوادیب1511کمینه
)20(يدکتر)20(يدکتر1898/19بیشینه

درصدينقاط
251650/16107
5017181212
7517191614

ـلی مؤلفهآموزان از تحلیل اي دانشبه منظور مشخص نمودن ابعاد زیربنایی پرسشنامه نیازهاي مشاوره 3هاي اص

6ویـژه ارزش ها . در این تحلیل مالك گزینش عاملاستفاده گردید5در وضعیت متعامد4شیوه چرخش واریماکسبه 

ـاالتر از  ــون  1بـ ــد. آزم ــه ش ــر گرفت ــزرKOM7در نظ ــر- (کی ــین- می ــه و الک ــت نمون ــراي کفای ــت ب ) و بارتل

1. exploratory factor analysis
2. student's t test for independent groups
3. principal components analysis
4. Varimax with Kaiser Normalization
5. Orthogonal
6. eigenvalue
7. Kaiser-Meyer-Olkin
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) صـخره (2در نمـودار اسـکري  ها براي تحلیـل عوامـل بـود.   بسندگی این شاخصحاکی از1کرویت
مشخص و دو عامل دیگر با وضوح کمتر کامالًترسیم شده براي این تحلیل نیز سه عامل اول بطور 

آموزان اي دانشنتایج تحلیل عوامل پرسشنامه نیازهاي مشاوره3در جدول باشند.قابل تشخیص می
.آمده است

1نمودار 
صخرهاسکري و نمودار 

7تعـداد ،1ویـژه بـاالتر از   ارزشمـالك  ر اساسب، شودمیمشاهده 3گونه که در جدول همان
هـاي  ارتباطـات اجتمـاعی و مهـارت   - 1: عبارتنـد از ترتیـب  به که ،استخراج شدنداز تحلیلعامل

مـرگ و میـر،   مانند خودکشی، طـالق، (موارد حاد - 3، ریزي و امور درسیبرنامه- 2شخصی الزم،
، ریزي درسـی و ...) هاي مطالعه، برنامه(مهارتیمشاوره تحصیل- 4، )مشروبات و سوءاستفاده بدنی

(هویت جنسی و دوستی جنسیمسائل - 6، (کنکور، بورسیه و ...)التحصیلیفارغادامه تحصیل و - 5
40/0از بـاالتر  بارهـاي عـاملی   تحلیل از (در این آشنایی با خدمات مشاوره- 7وبا جنس مخالف)

.)استفاده شده است

1. Bartlett test for adequacy of samples and sphericity
2. Scree plot
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3جدول 
چرخش واریماکسبادانش آموزان نیازسنجیپرسشنامه نتایج تحلیل عوامل 

میانگین هاماده
نمره

میزانهاعامل
اشتراك 1234567

63/059/0------36/3با خدمات مشاوره آشنا شوم.
35/370/063/0هماهنگی و تعادل برقرار کنم.بفهمم بین مدرسه، کار و استراحت، چگونه 

22/354/049/056/0.ادامه تحصیل در سطح دانشگاه اطالعاتی پیدا کنمدرباره
20/350/042/0.هاي تحصیلی اطالعاتی بدست بیاورمدرباره کمک هزینه

19/366/048/068/0ها اطالع پیدا کنم.از کنکور و امتحانات ورودي دانشگاه
19/372/066/0هاي مطالعه کردن را یاد بگیرم.مهارت

12/353/042/052/0ام را بر اساس نقاط قوت و ضعف خود تعیین کنم.هاي تحصیلیهدف
10/366/061/0هاي تحصیلی خود را برطرف کنم.ضعف

08/37/062/0ریزي کنم.برنامهیاد بگیرم چگونه وقت خود را 
01/342/048/0یاد بگیرم تکمیل کارهاي درسی چگونه در آینده به من کمک خواهد کرد.

99/274/069/0را بدانم.التحصیلیفارغشرایط 
98/269/066/0شدن خود را پیگیري کنم.یلالتحصفارغ

97/245/052/0امتحان دادن خود را بهتر کنم.هاي کمک کند تا مهارت
95/267/065/0.براي اینکه بتوانم به آسانی به مشاوران دسترسی پیدا کنم

92/272/065/0هاي خودم را بشناسم.عالئق و توانایی
91/273/068/0ام پیوند برقرار کنم.بین عالئق، استعدادها و آینده شغلی

82/254/049/0بدانم یک شغل خاص به چه شرایط تحصیلی نیاز دارد.
76/074/0-82/2چگونه عمل کنم.نسبت به دوستی با جنس مخالف و همسریابی

73/073/0-78/2جنسی برایم صحبت کند.هایشگرا/درباره هویت جنسی
بهتر بفهمم و پاسخگو باشم کمک کند من نتیجه کارهاي خود را 

70/249/056/0(احساس مسئولیت کنم).

44/047/0-69/2مشروبات الکلی و مواد مخدر آگاهی دهد و یا کمک کند.درباره
68/263/060/0نحوه رفتار با خانواده راهنمایی کند.دربارهمرا 

64/262/062/0.و دیگران بهتر کنار بیایمبدانم چگونه با دوستان، خانواده، معلمان 
62/264/058/0گذارد.ام اثر میبفهمم چگونه احساساتم بر کارهاي درسی

54/256/048/0در مقابل فشارهاي همساالن چگونه رفتار کنم.
52/263/054/0).نفسعزتبراي باال بردن اعتماد به نفس (

51/271/061/0کنترلی و رفتار مناسب را تمرین کنم.خود 
48/267/062/0نقاط قوت و ضعف خود را بفهمم و بپذیرم.

46/246/042/0با مسأله مرگ و مردن کنار بیایم.
44/258/054/0هاي بدنی و غیره صحبت کنم.سوءاستفادهدرباره
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(ادامه)3جدول 
دانش آموزان با چرخش واریماکسنیازسنجینتایج تحلیل عوامل پرسشنامه 

میانگین هاماده
نمره

میزانهاعامل
اشتراك

1234567
درباره مشکالت در یک گروه 

44/254/053/0کوچک صحبت کنم.

هایی که افراد با هم دارند را تفاوت
24/247/046/056/0درك کنم و آن را ارزشمند بدانم.

هاي اجتماعی و چگونگی از حمایت
19/248/050/0کمک آنها به من آگاهی پیدا کنم.

درباره مسائل طالق یا جدایی 
15/277/062/0صحبت کنم.

10/272/054/0با مسائل خودکشی برخورد کنم.
کنترل خشم و عصبانیت خود را یاد 

01/253/046/056/0بگیرم.

گیري خوب را هاي تصمیممهارت
97/163/059/0گسترش دهم.

24/518/423/383/252/291/160/1ارزش ویژه

19/1429/1172/866/780/616/533/4درصد واریانس تبیین شده

4جدول 
ايمشاورهیازهايسنجش نپرسشنامهآلفاي کرونباخ ضرایب پایایی 

هامادهتعدادآلفاضریبهاعامل
91/012اجتماعیارتباط
86/06یدرسریزيبرنامه

79/06حادموارد
78/04شغلیآینده
78/05تحصیلیآینده

80/02جنسیمسائل
48/02مشاورهباکلیآشنایی
95/037پرسشنامهکل
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یازهـاي سـنجش ن پرسشـنامه  بدست آمـده آلفاي کرونباخ پایاییضرایبکه،دهدمینشان 4جدول 
در سـایر  و گیرد را در بر میسؤال) که دو α= 48/0مقیاس مشاوره کلی (خرده جز در مورد بهايمشاوره

تعـداد  أثر ازتممیزان این ضرایب هر چند. استمتغیر 91/0تا 78/0ها رضایت بخش و بین ه مقیاسخرد
متشـکل از  مقیاس مسائل جنسـی نیـز  خردهبا وجود اینکه ها است،خرده مقیاسهاي تشکیل دهندهماده
هـاي آمـاري   شـاخص 5جـدول  ).80/0بوده، اما ضـریب پایـایی درونـی آن قابـل توجـه اسـت (      مادهدو 

.دهدمیهاي هفتگانه استخراج شده را نشان عامل

5جدول 
ايمشاورهیازهايسنجش نهفتگانه پرسشنامه هايعاملهاي آماري شاخص

هاي آماريشاخص
هاعامل

ارتباط 
اجتماعی

ریزي برنامه
آینده آینده شغلیموارد حاددرسی

تحصیلی
مسائل 
جنسی

آشنایی کلی 
با مشاوره

658685681690698710716پاسخ دادهتعداد
76495344362418نامشخص

69/210/319/213/308/360/248/2میانگین
83/217/215/225/320/350/250/2میانه

77/075/076/078/071/007/183/0انحراف معیار
-04/0-20/0-84/0-25/085/0-91/0-42/0چولگی

75/0-03/026/028/1-19/077/0-54/0کشیدگی
1111111کمینه
4444444بیشینه

نقاط چارکی
2517/267/257/175/26/25/12
5083/217/315/225/32/35/25/2
7525/367/373/275/36/35/33

ینـه زمدر به ترتیب آموزان اي دانشبیشترین نیاز مشاورهشود، مالحظه می5که در جدولگونههمان
(در 3بـاالتر از  هـا هاي آنمیانگینریزي درسی و تحصیلی است که آینده شغلی، برنامههاي خرده مقیاس

موارد خاص (مانند طالق، خودکشـی،  دربارهنیاز به مشاوره خرده مقیاس. در باشندمیاي) درجه4مقیاس 
خـرده و توزیع نمرات آن بـرخالف سـایر   ) =19/2M(و ...) میزان احساس نیاز از موارد دیگر کمتر است

.داراي چولگی مثبت استهایاسمق
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6جدول 
ايمشاورهآموزان دختر و پسر در نیازهايدانشهاي مستقلگروهتست تی آزمون نتایج 

pسطحtمقدارمعیارانحرافمیانگینتعدادجنسیت

34573/280/007/1289/0دختراجتماعیارتباط 31365/234/0پسر
35711/374/075/0465/0دختریدرسریزيبرنامه 32807/377/0پسر

35023/276/050/1132/0دخترحادموارد 33114/275/0پسر
35512/379/012/0879/0دخترشغلیآینده 33513/375/0پسر
36510/370/006/1287/0دخترتحصیلیآینده 33305/372/0پسر

37252/206/109/2042/0دخترجنسیمسائل 33869/208/1پسر
37445/279/073/0468/0دخترمشاورهباکلیآشنایی 34250/288/0پسر

7جدول 
ايمشاورهنیازهايپرسشنامه هفت عامل درجفتی هايگروهنتایج آزمون تی تست 

یجفتهايتفاوت
t

درجات 
pسطحآزادي

انحرافمیانگین
معیار

معیاريخطاي
میانگین

95%اطمینانفاصله
اختالفنمره هابراي
باالحدپایینحد

0/910/870/030/840/9864/266470/001موارد حاد-یدرسیزيربرنامه
-0/080/02-0/030/620/02-یشغلیندهآ-یدرسیزيربرنامه 10/16550/265
0/020/0821/16620/232-0/030/610/02یلیتحصیندهآ-یدرسیزيربرنامه
0/5008/10/040/410/5882/116720/001یمسائل جنس-یدرسیزيربرنامه
0/630/810/040/570/6998/196740/001یمشاوره کل-یدرسیزيربرنامه

0/010/101.766640/0831-0/050/670/03یلیتحصیندهآ-یشغلیندهآ
0/5307/10/040/450/6188/126760/001یمسائل جنس-یشغلیندهآ
0/660/870/0330/600/7392/196800/001یمشاوره کل-یشغلیندهآ

0/500/610/020/460/5576/206330/001موارد حاد-یروابط اجتماع
-0/41-0/51-0/460/690/027-یشغلیندهآ-یروابط اجتماع 78/166290/001
-0/34-0/45-0/390/730/03-یلیتحصیندهآ-یروابط اجتماع 48/136330/001
0/110/950/0370/0380/1899/26460/014یمسائل جنس-یروابط اجتماع
0/220/850/030/150/2859/66490/001یمشاوره کل-یروابط اجتماع

0/4810/10/040/400/5650/116830/001یمسائل جنس-یلیتحصیندهآ
60/00/830/030/530/6685/186870/001یمشاوره کل-یلیتحصیندهآ

0/1316/10/040/040/2296/26990/001یمشاوره کل-یمسائل جنس
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اي آموزان دختر و پسر از لحاظ نیاز بـه انـواع خـدمات مشـاوره    دانشکه بین ،دهدنشان می6جدول 
ــط در  ــردهفق ــاوره   خ ــه مش ــاز ب ــاس نی ــوردمقی ــادار   در م ــاوت معن ــی تف ــائل جنس ــود داردمس وج

)42/0P< ،09/2=t(     به عبارت دیگر، تمایل پسران به مشاوره درباره مسـائل جنسـی انـدکی بـیش از .
.ردوجود ندااوتتفدر سایر موارد دختران است، و 
،)P=265/0("ریزي درسی بـا آینـده شـغلی   برنامه"هايعاملکه در ،دهدنشان می7نتایج جدول 

تفاوت )P=831/0("آینده شغلی و آینده تحصیلی"و ")P=222/0(برنامه ریزي درسی و آینده تحصیلی
خـدمات  آموزان از لحاظ نیاز بـه دانشبین ها عاملسایر شود و درمینآموزان دیده هاي دانشبین اولویت

.)001/0P(شوددیده میمعناداري آماريتفاوتمشاوره 

بحث
آمـوزان کـه   اي دانـش نسخه برگردان فارسی پرسشنامه نیازهاي مشـاوره تهیهدر این پژوهش ضمن

آموزان متوسطه اي از دانشروي نمونهاعتباریابی این ابزاراقدام به ) تهیه شده بود، 2011بوسیله اسکولی (
سـنجی  هـاي روان مـالك . شـد ترسیم آموزان دانشاي ازاي نمونهبر اساس آن نیازهاي مشاوره، وگردید

و نیز محاسبه ضرایب پایـایی،  از طریق تحلیل عاملی به عنوان شاخصی براي روایی سازه آن ابزار تحقیق 
آمـوزي  اي ایـن نمونـه دانـش   عیت موجـود نیازهـاي مشـاوره   وضـ براسـاس آن  ، و قرار گرفـت مورد تأیید 

.مشخص گردید
پرسشنامه ضرایب آلفاي کرونباخ به عنوان ضرایب پایـایی درونـی محاسـبه شـدند.     پایاییدر ارزیابی 

بدست آمد که خیلی از فراتر از مالك قابـل قبـول   95/0ضریب پایایی محاسبه شده براي کل پرسشنامه 
اسـتخراج شـده نیـز فقـط در یـک      هـاي براي عامل) است.1998(کوهن، یعلوم اجتماعدر 70/0آلفاي 
هـاي  میزان پایایی کمتر از این مالك بـود، در عامـل  -دو مادهشاملعامل آشنایی کلی با مشاوره–مورد

و همـاهنگی  ضرایب آلفاي کرونبـاخ نشـان دهنـده انسـجام     نباال بودبودند.بخشیترضادیگر ضرایب 
رامناسـبی اي بـا یکـدیگر ارتبـاط    پرسشنامه است که حول موضوع نیازهاي مشاورهاین هاي مادهدرونی 

.دهندارائه می
آموزان به شـیوه تحلیـل عامـل اکتشـافی صـورت      اي دانشتحلیل عوامل پرسشنامه نیازهاي مشاوره

عوامل زیربنایی آن تحلیلی صورت نگرفته بود یا شاید گزارش نشده است. دربارهگرفت چون پیش از این 
يهـا سؤالیا ها که بارهاي عاملی مادهچناناین تحلیل به خوبی ابعاد مختلف پرسشنامه را نمایان ساخت 

هـاي  پرسشنامه عامليهاسؤالها نشان دادند. با توجه به محتواي بر روي عاملروشنی را نستاآن تمایز 
ریزي و برنامههاي شخصی الزم،ارتباطات اجتماعی و مهارت:نامگذاري شدندبه این شرح استخراج شده 

امور درسی؛ موارد حاد (مانند خودکشی، طـالق، مـرگ و میـر، مشـروبات و سوءاسـتفاده بـدنی)، مشـاوره        
التحصـیلی (کنکـور، بورسـیه   فارغریزي درسی و ...)، ادامه تحصیل و هاي مطالعه، برنامهتحصیلی (مهارت



35...آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسینیازسنجی مشاوره در دانش

تنهـا در دو  آشنایی بـا خـدمات مشـاوره.    وو ...)، مسائل جنسی (هویت جنسی و دوستی با جنس مخالف)
گیـري  بیشتر تصمیمیماده همپوشی بارهاي عاملی مشاهده شد که با توجه به محتواي هر ماده و بار عامل

به عمل آمد.
ادامـه تحصـیل در   نیاز به مشاوره در زمینه مشخص گردید کهاي مختلف در بررسی نیازهاي مشاوره

در آمـوزان در ایـن تحقیـق بـوده اسـت.      ریزي درسی از مهمترین نیازهـاي دانـش  برنامهسطح دانشگاه و 
هـا از مهمتـرین نیازهـاي    هـاي گـزینش دانشـگاه   کشورهاي دیگر نیز نیاز به مشاوره براي اطالع از شیوه

) در 2011ارش شـده اسـت. در پاکسـتان دوگـار، عظـیم، ماجوکـا و محمـود (       اي دانش آموزان گزمشاوره
ا مهمترین نیازهاي آنـان ذکـر   یابی به دانشگاه رمشکالت اشتغال و راهاي از مدارس دخترانه بررسی نمونه

آموزان دبیرستانی در آمریکا به نتیجه مشـابهی دسـت   نیز از مطالعه نمونه دانش)2011(اسکولیاند.کرده
، امـا  یافـت نشـد  در راستاي یافته فـوق  ایرانی آموزان اي براي مطالعه نیازهاي دانشسابقههر چند یافت. 

چنانکـه ربیعـی و   .دکنـ یتأیید مبا این یافته همسو بوده و آن را دانشجویی هايمطالعات مربوط به نمونه
اي دانشجویان را کمک به حل مشکالت درسـی یافتنـد. همچنـین    اول مشاورهزنیا) نیز 1386همکاران (

، دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشـگاه ) دریافتند که از جمله نیازهاي 2005لوکاس و برکل (
عه است.هاي مطالریزي زمان و شیوهدرخواست کمک براي مشکالت برنامه

بـین نیازهـاي   اي جنسـی،  نیازهـاي مشـاوره  در مـورد هـاي ایـن پـژوهش    بر اساس بخشی از یافتـه 
مسـائل جنسـی نیـاز    دربـاره و پسـران  ردتفاوت انـدکی وجـود دا  در این بارهاي دختران و پسران مشاوره
) بـا ایـن   2007(رسد نتایج تحقیق تومـاس و لنـت  هر چند به نظر می. اي بیشتري را ابراز داشتندمشاوره

تـري را از مشـاوران   آنها دریافتند که پسران نسبت به دختران انتظارات سـطح پـایین  ،نتیجه همسو نباشد
دلیل تمایل بیشتر پسران به با این وجود ند.ردارند، دختران درخواست توضیحات بیشتري را از مشاوران دا

ـ ممکن است بتوانرا جنسیمسائلدربارهمشاوره  فیزیولـوژیکی و نیـز فرهنگـی نسـبت داد.    ه عوامـل  ب
تري در ارتباطات جنسی دارند، کنجکاوي بیشتري هم در این بـاره دارنـد،   پسران چون نقش فعالاحتماالً
از بـدیهی اسـت   کننـد.  هاي خود نیاز به مشاوره بیشتري احساس میبراي یافتن پاسخ کنجکاويبنابراین

شـوند و از ایـن رو   یشتر تشویق به خودداري و حفـظ حیـا مـی   نظر فرهنگی نیز دختران نسبت به پسران ب
رسد در مدارس به این نیـاز نوجوانـان تـوجهی    به نظر میممکن است نیازهاي خود را کمتر آشکار سازند.

سـازي  سرنوشـت هـاي م، در حالی که چنین اطالعاتی در تأمین آینده افراد مهم است و در تصمیشودینم
) هـدف مشـاوره را   1961بـه نقـل از تیلـور    ،1978(1هنـدل بخش است. در این راستامانند ازدواج آگاهی
یت مشاوره براي انتخاب همسـر جوانـان اشـاره   مدر این باره به اهاو . بیان نموده استتسهیل رشد انسان 

ا آنها یک مهـارت رشـدي اسـت،    تر دمساز شدن بشناخت پیدا کردن از جنس مخالف و راحتکهکند می
کننـد. هنـدل   کسانی که این کار را با موفقیت انجام دهند تصویر روشنی از آن در انتخاب همسر پیدا مـی 

1. Hendel
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گیرند آموزان و دانشجویان براي انتخاب همسر در نظر میهایی که دانشهمچنین دریافت که بین ویژگی
آمـوزان بیشـتر بـه    و دانـش هاي درونی فـرد  ه ویژگیببراي انتخاب همسر تفاوت وجود دارد، دانشجویان 

)2011(اسـکولی ش ردختران و پسـران چنانکـه در گـزا   هانمرهتفاوت کنند. توجه میبیرونیهاي ویژگی
15در حـدود  (ان بـاالتر  پسـر يهـا نمـره در ابعاد اجتماعی، تحصیلی و شغلی دهد کهنشان میآمده است 

از دختران است.)درصد
اي از روي نمونـه )2011(اسکولیابزار مورد ارزیابی در این پژوهش بر گرفته از مطالعه کهجایی از آن

دربـر  توانـد از جهـاتی   نیـز مـی  تحقیـق  این دو حاصل از است، مقایسه نتایج بودهیکاییآمرآموزاندانش
در گـزارش  اسـکولی آموزان باشـد.  دانشيامشاورهاعتباریابی پرسشنامه نیازهاي دربارهاطالعاتی گیرنده 

اي کـه  مادهپنج و سطح پایین را برجسته کرده است. از نیازهاي سطح باالهامادهينمره هامیانگین خود
-3شرایط تحصیلی یک شغل خـاص، -2، ادامه تحصیل در دانشگاه-1اند شاملبیشترین نمره را داشته

کنکـور و امتحانـات ورودي   -5وهـاي تحصـیلی  اطـالع از کمـک هزینـه   -4، خودتحصیلی يهاضعف
. وقتی این اطالعات با نمـره  اندشدهگزارش آموزاناي دانشمشاورهیازهاينبه عنوان مهمترین دانشگاه

یـابیم کـه شـباهت زیـادي بـین نیازهـاي       هاي یاد شده در نمونه پژوهش حاضر مقایسه شوند در میماده
هـم مهمتـرین   شـیرازي آموزان اي که ادامه تحصیل در دانشگاه براي دانشاي وجود دارد به گونهمشاوره

هاي مشابهی براي دو نمونه وجـود دارد. همچنـین   تنیاز است و در مراتب بعدي نیز با اندکی تفاوت اولوی
نیازهاي مشاوره نیز شباهت زیادي وجود دارد، چنانکه طبق گزارش اسکولی کمتـرین  بین در مراتب پایین 
جنسـی  هاي هویـت و گرایشـ  ماده پرسشـنامه عبارتنـد از:   37میاناي با توجه به نمره در نیازهاي مشاوره

)، طـالق و جـدایی   35آگاهی درباره مشروبات الکلـی و مـواد مخـدر (   )،34(بدنی هاياستفادهسوء)، 33(
مشابه است و نیاز هویـت  یقاًدقهار مورد آخرین نمونه هم چاین جالب است که در ).37خودکشی (و )36(

قرار دارد.27در مرتبه جنسی نیز هاگرایشو 
هـا طبیعـی   نمونـه، انتظـار تفـاوت   بین دو این دوفرهنگیینو همچنیلیتحصیطهر چند بنا به شرا

ي پرسشـنامه در دو نمونـه ایرانـی و آمریکـایی نشـان دهنـده      ينمره هـا مقایسه کلی میانگین ، امااست
مشـاوره یازهـاي نیبترتینسبیهمساناینهاي زیادي بین نیازهاي مشاوره دو نمونه وجود دارد. شباهت

گـر  کـه نشـان  سشنامه به حساب آوردپرییروانیز وفرهنگییناعتبار ببر یگواهیدبایزنرادر دو نمونه 
کشـورهاي  . البته شرایط ادامه تحصـیل در  استهاي بین فرهنگی پرسشنامه در مقایسههايسؤالپایایی 

بـدلیل رواج  آموزان آمریکایی اطالع از شرایط بـورس  آمریکا و ایران یکسان نیست، از این رو براي دانش
کنکـور  شیرازاز سوي دیگر در اهمیت دارد.آموزان شیرازي دانشخیلی بیشتر ازآن در کشورهاي صنعتی 

(یـادآور  که در آمریکا شرایط ورود به دانشـگاه فـرق دارد  مهمترین مانع براي ادامه تحصیل است در حالی
در اسـت اي خاص در مدارس آمریکا هبرنامه مشاوریک که مربوط به هاي پرسشنامهمادهشود یکی از می

یکـایی و آمرشـیرازي آموزاندانشايمشاورهیازهاينبینعمده تفاوت).ه استحذف شدفرم فارسی آن
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یکـایی بـاالتر از نمونـه آمر  یبطور کلآموزان شیرازيدانشدر نمونه هانمرههايمیانگیناست که یندر ا
آمـوزان کشـور مـا بـه     احساس نیاز بیشتر دانشخاصدهنده یک شرایط تواند نشاناین موضوع میاست. 

این فرض به این دلیـل قابـل قبـول اسـت کـه برخـورداري از خـدمات        احتماالًاي است. خدمات مشاوره
کمتر از کشورهاي پیشرفته و در رفاه مانند آمریکا است.شهر شیرازمشاوره در 

گیرينتیجه
چنانکه محققان دیگر نیز هاي این پژوهش بر لزوم توسعه خدمات مشاوره در مدارس تأکید داردیافته

کیفیوکمیي) با بیان اینکه توسعه1393ابراهیمی و همکاران (اند.پیش از این به این موضوع پرداخته
هـاي برنامهپیشرفتوتوسعهکیفیهايشاخصازیکیتواندمیپرورشوآموزشدرمشاورههايبرنامه

بـین ضمن مطالعه یک نمونه از مدارس آذربایجان غربی دریافتند که ،گرددمحسوبپرورشیوآموزشی
همچنـان کـه ایـن    .تفاوت زیادي وجـود دارد مدارسدرمشاورههايفعالیتمطلوبوضعوموجودوضع

مطلـوب  اجـراي منظـور بـه مدرسـه مشـاوران سـاختن بـراي توانمنـد  تالشاند محققان نیز تأکید کرده
نتـایج ایـن تحقیـق در اعتباریـابی ابـزاري بـراي       .اسـت ضروريامريرسامددريامشاورههايفعالیت

تواند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.نیازسنجی مشاوره می
آموزان در شـهر شـیراز   اي از دانشپژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه نیازهاي مشاوره را روي نمونه

را در گیـري نمونـه جغرافیایی و یم نتایج این پژوهش باید محدویت مدر تعمورد بررسی و ارزیابی قرار داد. 
هـاي  کشور باشد، زیرا تفاوتآموزان دبیرستانیمعرف جمعیت دانشکامالًتواند نمیاین نمونه نظر داشت. 

پیشـنهاد  اي را تحت تأثیر قرار دهـد.  نیازهاي مشاورهاستاقلیمی و اجتماعی نقاط مختلف ممکن،قومی
هایی از دیگر نقاط کشور نیـز مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد و ضـمن بررسـی        شود این پرسشنامه با نمونهمی

آوري و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     هاي نقاط مختلف جمعشناختی آن، اطالعات نمونههاي روانمالك
س مشـاوران مـدارس و دیگـر    اي نوجوانان فراهم و در دسـتر تري از نیازهاي مشاورهکاملنیمرخگیرد تا 

متخصصان حوزه روانشناسی و مشاوره قرار گیرد.
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