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بررسي ميزان نياز به راهنمايي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر تهران

چکيده
در پژوهش حاضر ميزان نياز به راهنمايي شدن دانش آموزان دبيرستان هاي شهر تهران در 
شش زمينة جسماني، روانی، اجتماعي، شغلي، تحصيلي و مذهبي مورد بررسي قرار گرفته 
است. فرضيه اصلي پژوهش عبارت بود از اين كه: بين دانش آموزان دبيرستاني از لحاظ ميزان 
نياز به راهنمايي شدن در شش زمينه جسماني، رواني، اجتماعي، شغلي، تحصيلي و مذهبي 
تفاوت وجود دارد. نمونه مورد نظر را 422 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتي 
و غير انتفاعي شهر تهران بودند. بدين ترتيب كه ابتدا مناطق و مدارس با روش نمونه گيري 
انتخاب و بعد از طريق نمونه گيري طبقه اي، تناسب جنس و نوع مدرسه در آن  خوشه اي 
رعايت شد و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان مدارس منتخب تعدادي 
نيازهاي  ابزار پژوهش پرسش نامة راهنماي  كالس برگزيده شد. روش تحقيق زمينه يابي و 
دانش آموزان دبيرستاني است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي 
نظير درصد،  فراواني و شاخص آمار استنباطي آزمون مجذور كاي، ضريب همبستگي سامرز 
و ضريب تعيين استفاده گرديد. نتايج پژوهش بيانگر اين است كه  ميزان نياز دانش آموزان 
به راهنمايي شدن در زمينه هاي مختلف متفاوت است و نياز تحصيلي در درجه اول و نياز 

شغلي در درجه دوم اهميت قرار دارد.  
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مقدمه
امروز  بغرنج  و  پيچيده  به وضعيتی  گذشته،  ابتدايی  و  ساده  حالت  از  )ايران(  جامعه  تحول 
موجب بروز مشکالتی در زمينه های متعدد شده است که فعاليت راهنمايی و مشاوره برای حل آنها 
ضرورت می يابد )شفيع آبادی، 1387(. راهنمايي يکي از خدمات مهمی است که به وسيله مشاوران 
،2000 ؛  بيکر2  همکاران1، 2004؛  و  اکستورم  )شفيع آبادي، 1381 ؛  مي گردد  ارائه  دانش آموزان  به 
گيبسون و همکاران3، 1993 ؛ هيچنر و هيچنر4، 1987   و  استون و برادلي5 1994 (. داشتن اخالق 
راهنمايي است.  انجام  برای مشاور، ضرورت  حرفه اي ) حسينيان، 1385 ( و ويژگي هاي خاص ، 
برخي از صاحب نظران، راهنمايي را فعاليتي عمومي تر در نظر مي گيرند و معتقد به »تقدم راهنمايی 
بر مشاوره« هستند ) شفيع آبادي و ناصري، 1388 (. به نظر آنان، راهنمايي از خالل يك رابطة مبتني 
بر تعامل حسنه بين مراجع و مشاور انجام پذير است و هسته اصلي و عمده اين کار بر مشاوره و 
تبادل نظر مبتني است و مي توان گفت که مشاوره قلب برنامة راهنمايي است و از خدمات بسيار 
اساسي آن است. نوابي نژاد )1383 ( ضمن تاييد اين موضوع، معتقد است که گاه راهنمايي گروهي 
می تواند به مشاورة گروهي منتهي شود، بدين معني که ممکن است مراجعي مسائل و موضوعاتي که 
بار عاطفي دارد در گروه عنوان کند و ديگر اعضاي گروه نيز نياز به چنين بحثي را احساس کنند،  

بدين ترتيب راهنمايي گروهي به مشاورة گروهي تغيير يابد و بالعکس .
راهنمايي به انواع گوناگون تقسيم مي شود؛ برای مثال، از نظر نوع موضوع شامل تحصيلي، 
شغلي، خانوادگي و بهداشتي است که هر کدام از آنها مي تواند به دو شيوه فردي و گروهي اجرا 
شود. اين تقسيم بندي صرفًا يك طبقه بندي صوري است که به منظور سهولت در بررسي و تهيه 
محتوا انجام مي پذيرد ، اما در عمل و بنا به ضرورت از همة انواع راهنمايي توأمًا مي توان استفاده 
کرد ) شفيع آبادي، 1381 (. غرض از راهنمايي، کمك به فرد در تصميم گيري آگاهانه ،  عاقالنه و 
انتخاب مناسب است. منظور از کمك، ايجاد شرايط و زمينه ها و فرصت هاي مناسب از طريق 
ارائه خدمات مختلف است، تا اين فرصت ها و خدمات، فرد را در انتخاب درست ياري دهد 
درون  در  دانش عمل هدف دار  کاربرد تخصصی  را  راهنمايی  فيدلر  و  تيدمن  ) صافي، 1379(. 
ساختار ويژه آموزش و پرورش تعريف می کنند، به گونه ای که دانش آموزان بتوانند اهداف خود 

را با حد اقل مداخله ديگران بر گزينند )شفيع آبادی، 1387(.
استرانگ  عقيده  به  است.  دنيا  در  مشاوران  اساسي  فعاليت هاي  از  يکي  راهنمايی  امروزه 
نيازهای  بررسی  ساختارمند، جهت  تفسيِر  و  شناخت  در  به ويژه  بخش،  اثر  مشاوران   ،)2007(
دانش آموزان مهارت دارند، به نحوي که اين موضوع را در ارزشيابي از تمام فعاليت هاي خود مورد 


