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  چکیده

استفاده بیش از حد و . است همه افراد خانواده بخصوص کودکان در حال حاضر تلویزیون یک رسانه مورد استفاده :و هدف زمینه

با توجه به . نترل نشده کودکان از تلویزیون، آنان را در معرض خطراتی همچون اختالالت تکاملی، اجتماعی و روانی قرار می دهدک

اینکه والدین مهمترین نقش را در تربیت و کنترل عوامل مؤثر بر ارتقاي سالمت کودکانشان دارا می باشند، لذا این پژوهش با 

ساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده به والدین بر میزان و نحوه نظارت والدین برتماشاي تلویزیون در هدف تعیین تأثیر آموزش بر ا

 .طراحی واجرا شد 1390کودکان دانش آموز آن ها در سال

تن از والدین دانش آموزان پایه اول و پنجم ابتدایی شهر گناباد که در دو گروه  120با شرکت  این مطالعه نیمه تجربی :روش

اطالعات دموگرافیک و داده هاي مرتبط با سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده، آگاهی . قرار گرفتند انجام شد کنترلداخله و م

و عملکرد والدین و میزان ساعت تماشاي تلویزیون توسط کودکان با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی در شروع و یک ماه بعد از 

، پانل خبرگان و ضریب آلفاي کرونباخ براي )CVI(، شاخص روایی محتوا )CVR(ت روایی محتوا نسب. مداخله جمع آوري شد

دقیقه  45-60جلسه  3در قالب  "کودك و تلویزیون"مداخله آموزشی به همراه کتابچه آموزشی . روانسنجی پرسشنامه به کار رفتند

به شیوه ي بحث گروهی با تمرکز بر سازه هاي تئوري رفتار  نفري 15اي براي والدین دانش آموزان گروه مداخله در چهار گروه 

 Pairedمجذور کاي، آزمون  و آزمون هاي آماري SPSS20سپس داده ها با استفاده از نرم افزار . برنامه ریزي شده اجرا شد

T-test  05/0(، آزمون تی مستقل، آزمون من ویتنی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند و<P (طح معنی داري در به عنوان س

  .نظر گرفته شد

قبل از مداخله آموزشی بین دو گروه از نظر متغیرهاي دموگرافیک، میانگین ساعات تماشاي تلویزیون توسط کودکان،  :یافته ها

داخله نمره آگاهی والدین و میانگین امتیاز سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده تفاوت معنی داري وجود نداشت، اما در گروه م

، )P=039/0) (28/4±40/2به  74/6±02/2از (پس از آموزش، تغییر معنی دار در میانگین ساعات تماشاي تلویزیون در کودکان آنها

، هنجار )P=003/0) (4/48±9/8به  5/35±5/11از (، امتیاز سازه هاي نگرش )P=001/0) (7/7±9/1به  8/5±1/2از (نمره آگاهی 

مشاهده گردید ) P>001/0) (8/31±1/5به  6/18±4/7از (و قصد رفتاري ) P>001/0) (5/24±6/8به  8/11±1/8از (انتزاعی 

  .ولی تغییرات معنی داري در متغیرهاي مذکور در گروه کنترل مشاهده نشد

نتایج پژوهش نشان می دهد که مداخله آموزشی بر مبناي سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده قادر است  :نتیجه گیري

گاهی، نگرش، هنجار انتزاعی و قصد رفتاري والدین را در کنترل و نظارت آنان بر تماشاي تلویزیون فرزندانشان تغییر داده و آ

استفاده از این الگوي آموزشی براي . موجب بهبود عملکرد نظارتی والدین و کاهش ساعات تماشاي تلویزیون کودکان آنها گردد

 .ر مورد سایر مشکالت رفتاري کودکان توصیه می شوداصالح شیوه هاي تربیتی والدین د

ابتدایی میزان تماشاي تلویزیون، تئوري رفتار برنامه ریزي شده، نظارت والدین، آموزش، دانش آموزان: واژه ها کلید  
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  مقدمه

  یکــی از قــوي تــرین و تأثیرگــذارترین  تلویزیــون بــه عنــوان

رسانه هاي عصر حاضر، در شکل گیري رفتـار، عقایـد، عواطـف و    

تماشـاي  . مـی کنـد   فردي و اجتماعی نقش عمـده اي ایفـا  روابط 

تلویزیون فعالیتی عمده در زندگی انسان ها بـه شـمار مـی رود و    

 کودکانتأثیرات اجتناب ناپذیري بر تمامی گروه هاي سنی، بویژه 

سال است کـه دربـاره    30بیش از ).1(دو نوجوانان به جا می گذار

تأثیرات تماشاي تلویزیون و ویدئو بر کودکان به بحـث و بررسـی   

و انجمـن  ) AAP(انجمن اطفال ایاالت متحـده . شود پرداخته می 

 2000و  1999هــاي  در ســال) AMA(پزشــکی ایــاالت متحــده

نتشـر سـاختند کـه بـر     میالدي نتایج مطالعاتی را در این زمینه م

و چـاقی و ضـعف    اضـافه وزن تأثیراتی چون القاي رفتار تهاجمی، 

از میـان رسـانه هـاي عمـومی،     ). 2(تحصیلی اشاره داشـته اسـت  

تلویزیـون  . تلویزیون بیشترین تاثیر را بر روي کودکان می گـذارد 

بچه را ایفا می کند اما واقعا باید فرزند را بـه دسـت    نقش پرستار

چنین پرستاري سپرد؟ هیچ کـس نمـی گویـد بایـد بـه کلـی دو       

شاخه را از برق کشید، اگر چه ترك اعتیاد گاهی بـد نیسـت، امـا    

. محدود کردن یک عادت می توانـد نظـم بیشـتري ایجـاد نمایـد     

ر روزي دو تماشاي تلویزیون براي کودکان در سن دبستان حداکث

گسـترش رسـانه هـاي تصـویري و      ).3(ت مناسب می باشـد ساعا

استفاده فراگیر از آن در خانواده ها عرصه جدیدي را بـراي اقشـار   

مختلف مردم جهت باال بردن سطح اطالعات عمـومی و آمـوختن   

در ایـن میـان   ). 4(شیوه هاي جدید رفتاري فـراهم نمـوده اسـت   

د در دهه هاي قبل بیشتر کودکان امروزي نسبت به همساالن خو

. تلویزیون تماشا می کنند و از تحرك کمتـري برخـوردار هسـتند   

تعداد کمی از این کودکان پس از پایان ساعت مدرسه براي بـازي  

). 5(آن ها تلویزیون نگـاه مـی کننـد    صددر 80و  بیرون می روند

ســاعت در روز بــا چــاقی، انــزواي  2تماشــاي تلویزیــون بــیش از 

همبسـتگی  اشگري و مشکالت توجـه در کودکـان   اجتماعی، پرخ

همچنین تماشاي تلویزیون باعث گسـترش مشـکالت   ). 6،7(دارد

بـین افـزایش مـدت    ). 8(رفتاري هیجانی نیز در کودکان می شود

زمان تماشاي تلویزیون در دوران کودکی و اثـرات منفـی آن روي   

  ).9(رفتار و سالمت کودکان همبستگی مثبتی دیده می شود

را  کودکان از دو سالگی تماشاي فـیلم هـاي کـارتونی    معموالً

به تماشاي تلویزیون عادت می کننـد  سالگی  6و تقریباً در شروع 

. یعنی قبل از اینکه به مدرسه بروند با تلویزیون دوست می شـوند 

برنامه هاي خشن تلویزیونی نه تنها در کوتاه مدت تاثیرات منفی 

 ادات و ارزشهاي آنان موثر واقـع بر کودکان می گذارد بلکه بر اعتق

قدرت نمایی ستاره ها و قهرمانان خیـالی فـیلم هـا بـه     . می شود

کودکان می آموزد که هر کس قدرت بیشتري دارد حق با اوسـت  

). 2(و با زور است که می توان هـر خواسـته اي را بـه دسـت آورد    

در انگلسـتان کـه بـر اسـاس بررسـی       نتایج یک مطالعه متا آنالیز

طالعه از کشور هاي مختلف بیان شده است نشان می دهد م 359

ساله و کمتر، سـاعات تماشـاي تلویزیـون از     18که بین نوجوانان 

درصـد آنهـا    66ساعت در شبانه روز متغیر بـوده کـه    8/2تا  8/1

ســاعت در روز  4درصــد آنهــا بیشــتر از  28ســاعت و  2کمتـر از  

عه خضریان در سـال  براساس مطال). 10(تلویزیون تماشا نموده اند

تـا   3 در شهر تهران، ساعات تماشاي تلویزیون در کودکان 1385

تـا   7دقیقه و در کودکـان   26ساعت و  4ساله به طور متوسط  9

 ).12 ،11(دقیقه در روز بوده اسـت  12ساعت و  5ساله حدود  12

شواهد مربوط به پیشرفت تحصیلی حاکی ست که دانش آموزانی 

زیون نگاه می کنند در مقایسه بـا کسـانی   که در حد متوسط تلوی

که به هیچ وجه تلویزیون نگـاه نمـی کننـد نمـرات بهتـري مـی       

حـال آن کـه کسـانی کـه روزانـه بـیش از چهـار سـاعت         . گیرند

تلویزیون تماشا می کنند بین دو دسته دیگر کمترین نمره را می 

تماشاي نامناسب و بیش از حـد برنامـه هـاي تلویزیـونی،      .گیرند

ري چون دلهره و اضطراب، برانگیختگی فیزیولوژیک، تغییـر در  آثا

. تنفس و سوخت ساز بدن، صرع تلویزیونی و چـاقی بـدنبال دارد  

همچنین القـاي خشـونت، آمـوزش بزهکـاري، گریـز از واقعیـت،       

ك و القاي ارزش هاي ضد فرهنگی از راعتیاد به تماشا، کاهش تح

تحقیقـاتی کـه در    ).1(آثار اجتمـاعی و روانـی ایـن پدیـده اسـت     

سراسر جهان انجام شده حاکی از ایـن اسـت کـه اکثـر کودکـان      

. تماشاي تلویزیون را یکی از تفریحات روزانه به حساب می آورنـد 

به عنوان مثال در امریکا آمارها نشان می دهد، هر کودك به طور 

متوسط چهار تا پنج ساعت در روز تلویزیون تماشا مـی کنـد کـه    

. سـاعت نیـز مـی رسـد     10روزهاي تعطیل بـه  این ساعت ها در 

تحقیقات دیگر نشان می دهد بچه هایی که در طبقات پـائین تـر   

اقتصادي و اجتماعی هسـتند زمـان بیشـتري را صـرف تماشـاي      

آنها بیشتر از آن که با والدینشان حرف بزننـد  . تلویزیون می کنند

یـا   یا با دوستانشان بازي کننـد و بـه ورزش و تفـریح بپردازنـد و    

معموالً چـون در سـنین    .کتاب بخوانند تلویزیون تماشا می کنند

کودکی بیشتر والدین مسئولیت کنتـرل و نظـارت بـر رفتارهـاي     

کودکشان را بر عهده دارند، لذا والدین بـا انجـام اعمـال خشـونت     

و اجبـار کودکـان خـود را از تماشـاي بـیش از حـد        تهدید ،آمیز

أثیرگـذارترین افـراد بـر انجـام     والـدین ت . تلویزیون منع می کنند

اعمال و عملکرد کودکـان قبـل از سـنین نوجـوانی مـی باشـند و       
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ثیر پـذیري کـودك از   أبدون شک یکی از مهم ترین عوامـل در تـ  

ه از رسانه خانواده و روش هاي نظارت والدین بر استفاد تلویزیون،

، افـراط در تماشـاي تلویزیـون توسـط     در اغلب مـوارد . )3(هاست

بسـیاري از والـدین   . به دلیل نظارت نکردن والدین اسـت کودکان 

کـه کـودك مـی     یمیزان تماشا یا نوع برنامه های هیچ کنترلی بر

کودکان و نوجوانان جامعه مـا در معـرض    .تواند تماشا کند ندارند

بیشترین تاثیر برنامه هاي تلویزیونی قرار دارند و بهترین و شـاید  

یرات منفـی، بکـارگیري روش   تنها راه کاهش آسیب حاصل از تاث

اقـداماتی از قبیـل   . هاي مداخله اي مناسب از سوي والدین اسـت 

کارهاي ساده و در حد تـوان کـودك، بـازي والـدین بـا کـودك،       

ورزش کردن، کتابخوانی، گردشگري و تهیـه کاردسـتی و نقاشـی    

بنا بر این می توان گفـت کـه محـیط    ) 13(اقداماتی مناسب است

مداخله والدین بر میزان و نـوع برنامـه هـاي     خانواده و روش هاي

  .تلویزیون، نقش به سزایی دارد

علم و هنر جلـب مـردم بـه یـک     ز آموزش بهداشت چیزي ج

بـه منظـور   ) مراقبـت (یادگیري براي ایجاد رفتـار مطلـوب   فرآیند

هـاي آمـوزش    از طرفـی ارزش برنامـه  . دستیابی به سالمت نیست

ها بستگی دارد و اثربخشـی   مهبهداشت به میزان اثربخشی این برنا

هاي آموزش بهداشت به مقدار زیادي بسـتگی بـه اسـتفاده     برنامه

هاي مورد استفاده در آموزش بهداشـت   ها و مدل صحیح از تئوري

  .دارد

نظریه هاي مختلفی در یادگیري و به طور خـاص در تحلیـل   

رفتارهاي بهداشتی و هدایت مـداخالت آموزشـی جهـت ارتقـاي     

نظریه هاي یادگیري و الگوهـا و نظریـه   . ت وجود داردرفتار سالم

هاي آموزش بهداشت از قبیل نظریه یـادگیري اجتمـاعی، الگـوي    

یکـی از  . اعتقاد بهداشتی، بازاریابی اجتماعی از آن جملـه هسـتند  

نظریه هاي رفتار سالمت و آمـوزش بهداشـت کـه بـراي آمـوزش      

مناسب به نظـر  نحوه نظارت والدین بر تماشاي تلویزیون کودکان 

 Theory of planned(می رسد، نظریه رفتار برنامه ریزي شده

behavior ( یاTPB می باشد)14.(  

تئوري رفتار برنامه ریزي شده چارچوبی براي مطالعه نگرشها 

بر طبـق ایـن تئـوري مهمتـرین     . از طریق رفتارها فراهم می کند

بـه  عوامل تعیین کننده رفتار شخص، قصد فرد اسـت کـه منجـر    

انجام یک رفتار می شود و ترکیبی از نگرش نسبت به انجام رفتار 

نگـرش  . و هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده می باشد

عقیده رفتاري بارز، ارزشـیابی از نتـایج   : فرد نسبت به رفتار شامل

عقیـده هنجـاري و انگیـزه بـراي     : رفتار و هنجارهاي ذهنی شامل

  . )15(اطاعت است

هدف آموزش بهداشت تغییر رفتار بهداشتی مـردم  مهم ترین 

انتخاب الگو براي آموزش بهداشت، اولین  .از طریق خودشان است

مطالعات . گام در فرآیند برنامه ریزي هر برنامه آموزشی می باشد

طالعه ي خلج، مطالعـه ي نظـري، مطالعـه ي    متعددي از جمله م

یـر معنـی دار   تأثیر مداخله ي آموزشـی را بـر تغی   )16(اندرسون 

آگاهی و سازه هاي مدل هاي آموزش بهداشت تأیید نمـوده انـد،   

 اما این مطالعـات متمرکـز بـر فـرد بـوده و بـه تـأثیر مداخلـه ي        

آموزشی بر عملکرد خود فرد پرداخته انـد وکمتـر بـه تـأثیر یـک      

. مداخله در یک گروه و رفتار بهداشتی در گروه دیگر پرداخته انـد 

رفتار برنامه ریزي شده به عنوان چارچوب  در این پژوهش، نظریه

 .نظري اتخاذ گردید

در تئوري رفتار برنامه ریزي شده فرض بر این است که قصـد  

ه رفتاري تعیین کننده مستقیم رفتار است و اشاره می کند که س

  .عامل روي قصد فرد اثرگذار است

نگرش یعنی ارزشیابی منفـی یـا   : نگرش نسبت به رفتار -الف

بـه عبـارت دیگـر وقتـی      .صی در مورد انجام یک رفتارمثبت شخ

فردي رفتاري را می خواهد انجام دهد ابتـدا ارزشـیابی از نتیجـه    

به عمل آورده و سپس قصد نمـوده و رفتـاري را انجـام مـی      ،کار

  .دهد

بـر ایـن مبنـا    : رمهاي انتزاعـی یـا فشـارهاي اجتمـاعی    ون -ب

ی در جامعه نظیر استوار است که افراد تحت تأثیر اشخاص مختلف

پدر، مادر، همسر، رهبران مذهبی، فامیـل، کارکنـان بهداشـتی و    

غیره قرار گرفته و در اثر نفوذ یا فشار آنها رفتاري را انجـام داده و  

در حقیقـت فـرد قصـد خـود را بـر مبنـاي       . یا انجام نمـی دهنـد  

  .خواسته دیگران استوار می کند

که تا چه اندازه نشان می دهد : کنترل رفتاري درك شده -ج

یک فرد احساس می کند انجام یا عدم انجام رفتار تحـت کنتـرل   

اگـر فـرد عقیـده داشـته باشـد کـه منـابع یـا         . ارادي او قرار دارد

فرصتهاي انجام رفتاري را ندارد، احتماالً قصـد قـوي بـراي انجـام     

اگر چه نگرش هاي مثبت بـه رفتـار داشـته     ،رفتار نخواهد داشت

هـم هـم آن رفتـار را    ده داشته باشد کـه افـراد م  باشد و حتی عقی

  ).17(تصویب می کنند

عالوه بر سازه هاي این نظریه، دانش افراد مورد مطالعه درباره 

در مجمـوع  . نحوه نظارت بر تماشاي تلویزیون انـدازه گیـري شـد   

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بر اسـاس تئـوري   

دین کودکان پایه اول و پـنجم شـهر   رفتار برنامه ریزي شده به وال

  گناباد بر میزان استفاده و نحـوه تماشـاي تلویزیـون در کودکـان     

  .آن ها انجام گرفت
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  شمایی از مدل رفتار برنامه ریزي شده

  مطالعهروش 

این پژوهش یک کارآزمـایی نیمـه تجربـی بـود کـه در سـال       

مدرســه  4پــنجم ابتــدایی در  بـر روي والــدین پایــه اول و  1390

ه زندگی شرط ورود به مطالع. شهر گناباد انجام شددولتی ابتدایی 

نحـوه  . دانش آموز با والدین و استفاده از تلویزیـون در منـزل بـود   

رس اانتخاب نمونه ها از بین افراد واجـد شـرایط و اختصـاص مـد    

دو دانش آمـوزان   الدینو .ابتدایی به گروهها به شکل تصادفی بود

از قبیـل سـن، سـواد و شـغل     ثیر گـذار  أگروه از نظر متغیرهاي ت

 تـا حـد امکـان همسـان     به روش همسان سـازي گروهـی   والدین

بـا ضـریب اطمینـان    بر اساس فرمول پوکـاك  حجم نمونه  .شدند

میـانگین سـاعات مطلـوب تماشـاي     (= 3و% 80توان آزمون ، 95%

ــون ــون د ( =8و ) تلویزی ــاي تلویزی ــاعات تماش ــزان س ــال می ر ح

 10نفر در هر گروه برآورد شد کـه بـا احتسـاب     55، )12)(حاضر

 کنتـرل هر یک از گـروه هـاي مداخلـه و    رنفر د 60درصد ریزش، 

در هر کدام از دبستان ها یک کالس از هر پایه براي . قرار گرفتند

ــوز 120شــرکت در مطالعــه برگزیــده و در مجمــوع  و  دانــش آم

هر کـدام از  . لعه را تشکیل دادند، نمونه هاي مورد مطاوالدین آنها

 30نفر از پایه ي اول و  30(نفر 60دوگروه مداخله و شاهد شامل 

از دو مدرسه ي ابتـدایی دخترانـه و پسـرانه    )نفر از پایه ي پنجم 

تحـت کنتـرل بـودن    علت انتخاب دانش آمـوزان پایـه اول   . بودند

ه علت انتخاب دانـش آمـوزان پایـ   و بیشتر کودکان توسط والدین 

نفوذ پذیري بیشتر ازمدرسه وتـا حـدودي اسـتقالل بیشـتر      پنجم

شرط ورود به مطالعـه، زنـدگی دانـش    . مقطع ابتدایی بوددر  آنان

  .آموز با پدر و مادر و یا یکی از آن ها بود

اطالعات دموگرافیک مانند سن و پایه تحصیلی دانش آموزان، 

 چنـین و همرتبه تولد، جنسیت، سن، تحصیالت و شـغل والـدین   

اي نظریه رفتار برنامـه ریـزي   داده هاي مربوط به دانش و سازه ه

 یـک مـاه   ن ساعات تماشاي تلویزیون قبل وشده و عملکرد و میزا

. بعد از مداخله از طریق پرسشنامه خود گزارشی جمع آوري شـد 

وائـی صـوري بـه    براي تعیین روش محتوا عالوه بر روش کیفـی ر 

براي سنجش دانـش از   .فاده شدوسیله پانل از روش کمی نیز است

 سوال عینی از نوع صحیح و غلط با مقیاس نمره گذاري صـفر  10

دسـته  ) 0-10(نمرات دانـش از  تدامنه امتیازا. و یک استفاده شد

در . بود) 88/0(پایایی سواالت نگرش در حد مطلوب. بندي گردید

مقیـاس درجـه بنـدي پـنج سـطحی       سوال با 12بخش نگرش از 

تـا   1و طیف نمره گذاري ) مالً موافق تا کامًال مخالفاز کا( لیکرت

 60و  12طیـف نمـرات بـین    . براي پاسخدهی استفاده گردیـد  5

  ).79/0با پایایی (قرار داشت

سـوال بـا مقیـاس     8بخش هنجار انتزاعی پرسش نامه شامل 

کامال صحیح، صحیح، نظري ندارم، صـحیح نیسـت،   ( درجه بندي

براي پاسـخگویی   5تا  1گذاري  و طیف نمره) اصال صحیح نیست

 بـا پایـایی  (قرار داشـت  40و  8استفاده گردید و طیف نمرات بین 

 سوال بـا  6ري درك شده از ابراي اندازه گیري کنترل رفت). 74/0

از کامالً موافق تا کـامالً  ( مقیاس درجه بندي پنج سطحی لیکرت

بـراي پاسـخدهی اسـتفاده     5تـا   1و طیف نمره گـذاري  ) مخالف

در ). 79/0بـا پایـایی   (قرار داشت 30و  6طیف نمرات بین  .یدگرد

سوال با مقیاس درجـه   9ري از نهایت براي اندازه گیري قصد رفتا

قطعاً این کار را می کنم، به احتمال زیاد به کـار مـی بـرم،    (بندي

ممکن است به کار ببرم، بعید است بـه کـار ببـرم، اصـالً بـه کـار       

بـا ضـریب    45و  9ف نمـرات بـین   طیـ . استفاده شد) نخواهم برد

  .)5(قرار داشت 92/0پایایی

 کنترل رفتاري درك شده

ارزیابی از نتایج   نگرش نسبت به رفتار

رمیواعتقادات ن رمهاي انتزاعیون  يقصد رفتار   رفتار مورد نظر 



  1392زمستان  ،4 شماره اول، دوره ي     حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه علمی فصلنامه
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  تعداد سواالت، آلفاي کرونباخ، مقیاس و دامنه امتیازات اجزاي مدل رفتار برنامه ریزي شده 

  دامنه امتیازات  مقیاس  آلفاي کرونباخ  تعداد سوال  اجزاء مدل

  0 - 10  غلط= صحیح   =1  88/0  10  آگاهی

  79/0  12  نگرش
نظري ندارم     =3  موافقم= 4 افقم   موکامال= 5

  کامال مخالفم= 1مخالفم    =2
60 - 12  

  81/0  8  هنجارهاي انتزاعی
نظري ندارم     = 3   صحیح است= 4کامال صحیح   = 5

  صحیح نیست اصال - 1صحیح نیست     -2
40 -8  

  74/0  6  درك شده کنترل رفتاري
= 2  نظري ندارم =3   مخالفم= 4   کامال مخالفم = 5

  کامال موافقم= 1موافقم   
30 -60  

  92/0  9  قصد رفتاري

به احتمال زیاد به کار می =4قطعا این کار را می کنم = 5

بعید است به کار ببرم     -2ممکن است به کار ببرم  = 3برم

  اصال به کار نخواهم برد=1

45 -9  

شـاخص نسـبت    2کمی از  براي بررسی روائی محتوا به شکل

 .استفاده شـد  )CVI(و شاخص روائی محتوا)  CVR(روائی محتوا

مل شــا(نفــر از متخصصــان  10از  CVRابتــدا بــراي تعیــین   

روان  ،جامعــه شناســی ،متخصصـان در حیطــه آمــوزش بهداشـت  

درخواست گردیـد  ) علوم تربیتی ،شناسی بالینی، بهداشت عمومی

ــی شــد    ــا ســواالت طراح ــتم را براســاس طیــف    ت  3ه هــر آی

ضـرورتی   ،است ولی ضروري نیسـت  مفید ،ضروري است(قسمتی

بــراي تعیــین  lawcheبراسـاس جــدول  . بررســی نماینــد )نـدارد 

تـوا سـواالتی کـه میـزان     حداقل ارزش شاخص نسبت روائـی مح 

بـاالتر   62/0متخصص از  10آنها براساس ارزشیابی  CVRعددي 

ــود ــی دار  بــــــ ــده ) p>%5(معنــــــ ــی شــــــ      و تلقــــــ

اخص روائـی  بر اسـاس شـ   CVI بررسی سپس براي. حفظ گردید

 7/0آن باالتر از  CVIهر سوالی که  Waltz &Bausell محتواي

  .)18(بقیه حذف گردید و باشد قابل قبول

براي تعیین پایایی پرسشنامه نیز در مطالعـه اي پـایلوت بـر روي    

آلفـاي   نفر از والدین همسانی درونـی بـا اسـتفاده از محاسـبه ي     10

  .بود =a/. 73اراي رسشنامه نهایی دکه پکرونباخ صورت گرفت 

  برنامـه آموزشـی بـا تمرکـز بـر       ،امحتـو روایـی  پس از تاییـد  

سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده و کسـب ضـریب توافـق    

این برنامه آموزشـی   در .متخصصین تدوین شد میاندرصدي  82

توصـیه  دقیقه که زمـان   45-60 و هر جلسه به مدت جلسه اي 3

بـا   )15(یادگیري فعال می باشـد براي  در هر جلسه مناسبشده 

، کنترل رفتاري درك مطابق با نگرشها "کودك و تلویزیون"عنوان

ثر والدین در نظارت ؤشده و قصد رفتاري در خصوص رفتارهاي م

نکات   ،شان شامل اهمیت تلویزیون ناتماشاي تلویزیون کودک بر

اي ، راهکارهـ تاثیر تلویزیون بـر کودکـان   ،مثبت و منفی تلویزیون

 ایگزینی و مقابله بـا تماشـاي بـیش از تلویزیـون در کودکـان و     ج

نقش والدین در تماشاي تلویزیون فرزندانشـان بـا هـدف نظـارت     

بکـاربردن  بیشتر والدین بر تماشاي تلویزیون توسط فرزندانشان و 

بـرآن   هتوضیحات الزم داده شـده و عـالو  روش هاي جایگزین آن 

شامل موارد ذکر شده در  "کودك و تلویزیون"کتابچه اي با عنوان

همچنین جهت رفـع هـر    .مداخله قرار گرفتاختیار والدین گروه 

گونه ابهام ویا پرسش هاي احتمالی والدین، شماره تماس مـدرس  

شگران در اختیار والدین قرار گرفـت کـه در نهایـت کلیـه     و پژوه

این جلسات با همـاهنگی   .والدین اعالم کفایت جلسات را نمودند

لیا و مربیان مدرسه و بـا حضـور والـدین دانـش آمـوزان      انجمن او

در گروه شاهد نیـز   .نفري اجرا شد 15گروه مداخله در گروه هاي 

بدون هر گونه مداخله اي پرسش نامـه هـا در دو مرحلـه توسـط     

دانش آموز پایه ي پـنجم   30پایه ي اول و  دانش آموز 30 والدین

از  .تکمیل گردید دیگردر دو مدرسه ي ابتدایی دخترانه و پسرانه 

جمله محدودیت هاي این مطالعه، احتمال سوگرایی در ثبت داده 

ها توسط والدین و تفاوت در سبک هاي فرزندپروري والدین مـی  

براي تجزیه و تحلیل داده ها ابتـدا برخـورداري متغیرهـاي     .باشد

اسـمیر نـوف    پژوهش از توزیع نرمال توسط آزمـون کولمـوگروف  

و  spss20داده ها در محیط نـرم افـزاري    .ر گرفتمورد تایید قرا

-Paired Tآزمـون   ،مجذور کايبا استفاده از آزمون هاي آماري 

test ، تجزیـه   ، آزمون من ویتنی و ویلکاکسونآزمون تی مستقل

در نظـر  به عنوان سطح معنـی داري  ) P>05/0(و و تحلیل شدند

  .گرفته شد

 یافته ها

شـاهد از نظـر سـن، جـنس،      و مداخله دانش آموزان دو گروه

والدین دانش آموزان دو گـروه نیـز از    همچنین پایه ي تحصیلی و

نظـر شـغل و ســطح تحصـیالت بـا یکــدیگر تفـاوت معنــی داري      

 والـدین گـروه شـاهد   % 78والدین گروه مداخلـه و  % 80.نداشتند
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خانواده ها تلویزیون % 100در منازل . سواد دیپلم یا باالتر داشتند

 58/3وگـروه شـاهد    45/3عد خانوار گروه مداخلـه  ب .وجود داشت

کـودك مـورد    120میـزان سـاعات تماشـاي تلویزیـون کـل       .بود

از نظـر  . سـاعت در روز بـود   85/6± 16/2بررسی قبـل از مداخلـه  

 قبـل از مداخلـه   ،میزان ساعات تماشاي تلویزیون در گـروه مـورد  

سـاعت   92/6±98/1ساعت در روز و در گروه شاهد  02/2±74/6

 28/4±40/2ر روز بود کـه در گـروه مـورد بعـد از مداخلـه بـه       د

سـاعت در روز   12/7±11/2ساعت در روز و در گـروه شـاهد بـه    

در میزان سـاعات تماشـاي   تغییر کرده بود که تفاوت معنی داري 

 039/0(در گروه مورد مشاهده شدتلویزیون قبل و بعد از مداخله 

p=(، مشـاهده نشـد   اما در گروه شاهد تفاوت معنی داري)516/0 

p=( .ها ت روشن بودن تلویزیون در منزل توسط خانوادهاکل ساع 

در گـروه مـورد،   . )1جـدول  (ساعت بـود  4/8±25/4در شبانه روز 

قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی داري بـین نمـرات سـازه هـاي     

، هنجـــــــار =)p 003/0(، نگـــــــرش=)p 001/0(آگـــــــاهی

 وجود داشـت امـا   )p>001/0(و قصد رفتاري )p>001/0(انتزاعی

از نظر سازه ي کنتـرل رفتـاري درك شـده تفـاوت معنـی داري      

در گروه شاهد تفاوت معنی دار در هـیچ  . )p>05/0(وجود نداشت

 )p>05/0(کدام از سازه ها قبل و بعـد از مداخلـه مشـاهده نشـد    

  ). 2جدول (

میانگین و انحراف معیار شاخص هاي تماشاي تلویزیون : 1جدول 

  در کل کودکان گروه شاهد و مداخله قبل از آموزشو مطالعه 

  انحراف معیار  میانگین  شاخص

ساعت تماشاي تلویزیون توسط 

  کودك در شبانه روز
85/6  16/2±  

ساعت روشن بودن تلویزیون در منزل 

  در شبانه روز
42/8  25/4±  

میزان مطالعه کتب درسی در منزل 

  برحسب ساعت در شبانه روز
72/2  05/1±  

مطالعه کتب غیر درسی در  میزان

  منزل برحسب ساعت در شبانه روز
23/0  04/0±  

  قبل و بعد ازآموزش مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی و نمرات سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده: 2جدول 

  گروه

  آگاهی و سازه هاي مدل
  نوع آزمون  بعد از آموزش  قبل از آموزش

 

P value 
 

      میانگین)انحراف معیار(  میانگین)راف معیارانح(  

  آگاهی

  =Paired T-Test  001/0 P  7/7)±9/1(  8/5)±1/2(  مداخله

  =Paired T-Test  386/0P  7/5)±19/2(  5/5)±31/2(  شاهد

P 712/0  *آزمون P=  003/0P=      

  نگرش

  =Paired T-Test  003/0 P  4/48)±9/8(  5/35)±5/11(  مداخله

  =Paired T-Test  612/0P  35)±6/13(  2/34)±3/12(  شاهد

P 823/0  *آزمون P=  000/0 P=      

  هنجار انتزاعی

  =Paired T-Test 001/0 P  5/24)±6/8(  8/11)±1/8(  مداخله

  =Paired T-Test  415/0P  1/13)±9/8(  6/12)±4/7(  شاهد

P 902/0  *آزمون P=  0006/0 P=      

کنترل رفتاري 

  درك شده

  =Wilcoxon  086/0 P  3/13)±8/8(  4/11)±3/10(  مداخله

  =Wilcoxon  211/0P  2/11)±8/10(  9/10)±2/11(  شاهد

P 661/0  **آزمون P=  045/0 P=      

  قصد رفتاري

  =Paired T-Test  001/0 P  8/31)±1/5(  6/18)±4/7(  مداخله

  =Paired T-Test  732/0P  7/18)±3/8(  9/17)±2/7(  شاهد

P 815/0  *آزمون P=  000/0 P=      

T-Test *              مستقل **Mann-Whitney  
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از نظر فعالیت هاي تفریحی مورد استفاده توسط کودکـان در  

 100منزل و یا در خارج از منزل در کل کودکان قبل از مداخلـه،  

 25درصد مطالعه کتب غیر درسـی،   15صد تماشاي تلویزیون، در

 6/6ار، بـازي حـداقل هفتـه اي یکبـ     درصد رفتن به پارك یا شهر

درصد رفتن به سینما حـداقل یکبـار در هفتـه، بـازي والـدین بـا       

درصد بیان  34/13درصد و بازي هاي خارج منزل  66/11کودك 

از نظر انواع برنامه هاي تلویزیونی مـورد اسـتفاده ي کـل    . گردید

کودکان که در بسیاري از موارد بیش از یک نوع برنامـه را تماشـا   

درصـد   33/73برنامه هاي کودکان،  درصد 100می کردند شامل 

 33/38درصد سریال هاي تلویزیونی،  33/63برنامه هاي ورزشی، 

 5درصـد فـیلم هـاي مسـتند و      30درصد فیلم هـاي سـینمایی،   

میزان نظارت والـدین بـر محتـوا و    . درصد فیلم هاي آموزشی بود

نوع برنامه هاي تلویزیونی انتخاب شده توسـط کودکـان در گـروه    

درصـد بـود کـه بعـد از مداخلـه بـه        66/26ل از مداخله مورد قب

درصد افزایش یافـت و تفـاوت معنـی داري نیـز مشـاهده       33/58

، ولی در گـروه شـاهد ایـن تفـاوت معنـی دار      )p>001/0(گردید

ساعات مشاهده تلویزیون توسط کودکـان   از نظر ).>05/0p(نبود

 بر حسب جنس تفاوت معنی داري مشاهده نگردیـد امـا سـاعات   

مشاهده تلویزیون در دانش آموزان پایه اول بیشتر از پایـه پـنجم   

  ).3جدول (اوت معنی داري نیز مشاهده گردیدبود و تف

  مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان ساعات مشاهده تلویزیون توسط کودکان بر حسب جنس و پایه تحصیلی :3جدول 

 P value                         نوع آزمون             ساعات تماشاي تلویزیون 
  میانگین)انحراف معیار(

 =121/0P                مستقلT test                32/6) ±44/2(               دختر     جنس       

  03/7)±65/2(      پسر                            

  =P         037/0               مستقل             T test 70/5 )±06/2(پایه تحصیلی   اول دبستان      

  12/7)±88/1(پنجم دبستان                        

 بحث

نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه میـانگین سـاعات تماشـاي       

سـاعت در شـبانه روز    85/6±16/2تلویزیون در کل دانش آموزان 

اران مطالعه امینی و همک. که بیشتر از سایر مطالعات می باشدبود

 11تا  7میانگین ساعات تماشاي تلویزیون در دانش آموزان دختر 

ساعت در طـول روز بیـان کـرده     26/2±51/1ساله شهر تبریز را 

در سوئد نشان داده اسـت   Magnussonنتایج مطالعه ). 9(است

چاق یا داراي اضافه وزن، بیش  ساله 12تا  6درصد کودکان 34که 

لویزیون یـا بـازي هـاي رایانـه اي     ساعت در روز به تماشاي ت 3از 

، 1384در پژوهش عالیخانی و همکاران در سال ). 19(پرداخته اند

میانگین ساعات تماشاي تلویزیون و یـا ویـدئو در دانـش آمـوزان     

ــایی ــطه    39/2±2راهنمـ ــوزان متوسـ ــش آمـ ــاعت و در دانـ سـ

امروزه دانش آموزان در حـالی قـدم بـه    ). 20(بدست آمد2±86/2

د که به شدت از تکنیک تلویزیون و اثرات روانی مدرسه می گذارن

نگرانی والدین از خطرات زندگی ماشـینی و  ). 2(آن متاثر شده اند

ترافیک امروزي و کاهش اعتماد به همسایگان و به جامعه ناشی از 

عدم شناخت یکدیگر که بهترین راه حل را ماندن کودك در خانه 

 ،مـی نمایـد  در سـاعات عـدم حضـور کـودك در مدرسـه تبیـین       

همچنین افزایش تعداد شبکه هاي متنوع تلویزیونی و به خصوص 

 شبکه هاي مخصوص کودکان و پخش برنامه ها در بیشتر ساعات

در مقطـع   شبانه روز زمینه استفاده بیشتر کودکان از تلویزیون را

فراهم آورده و آنان را به عنوان یکی از مشتریان اصلی  زمانی فعلی

در این بررسـی، تفـاوت معنـی    . )3(می نمایداین رسانه محسوب 

در نمره آگاهی و نمرات سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي  يدار

شده بعد از آموزش به جز نمره سازه کنترل رفتاري درك شده در 

لعـه  ااز جملـه مط  مطالعـات متعـددي  . داشتگروه مداخله وجود 

به لعات و دیگر مطا )22(لومیو مظ )21(محمدي زیدي و همکاران

وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین اجزاي مدل رفتار برنامـه  

ایـن  ). 26،23(ریزي شده با قصد و انجام یک عمل اشاره کرده اند

نتایج بیانگر آن است که افراد زمانی براي انجام رفتارهاي بهداشتی 

برانگیخته می شوند و حتی در برخورد با چالش ها آن را انجام می 

 ).27(اس کنند بر رفتارهاي بهداشتی کنترل دارنـد دهند که احس

عدم وجود اختالف معنی دار بین نمرات سازه کنترل رفتاري درك 

مبین این آموزش در دو مرحله قبل و بعد از مداخله شده در گروه 

مطلب است که علیرغم افزایش آگاهی و نگرش مثبت والدین بـه  

کودکانشان، به خاطر  کنترل میزان و نوع برنامه هاي تلویزیونی در

سایر افراد خانواده در تماشاي تلویزیـون و نداشـتن    ينقش رفتار

راهکارهاي مناسب دیگر جهت پرکردن اوقات فراغت فرزندان و از 

طرفی گرایش به سمت مشغول کردن کودکان با تماشاي تلویزیون 

به عنوان آسان ترین و کـم خطرتـرین راه از نظـر والـدین، عمـالً      

همچنین والدین کمتر . مساله براي والدین مشکل است کنترل این
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از مشــکالت حــاکی از تماشــاي بــیش از حــد تلویزیــون آگــاهی  

در  نتایج این مطالعه نشان داد کـه تفـاوت معنـی داري   . )1(دارند

نمره آگاهی و نمرات کلیه سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده 

اهمیـت   .داشـت  در گروه شاهد و مداخله بعـد از آمـوزش وجـود   

انکـار   ،آموزش به عنوان بخشی از مداخالت مربوط به تغییر رفتار

برخوردار شدن افراد از دانش الزم جهت تغییر سبک . ناپذیر است

تواند آمادگی الزم را براي پذیرش تغییرات توصیه شده  زندگی می

بیان فواید یک رفتار مفیـد و یـا خطـرات یـک رفتـار      . سوق دهد

تغییر نگرش و قصد انجام یک رفتار را فراهم مـی   نامناسب زمینه

در رابطه با مشکالت رفتـاري ناشـی از    ozmertافته هاي ی. آورد

تماشاي بیش از حد تلویزیـون بیـانگر ایـن اسـت کـه مشـکالتی       

همچون انزواطلبی، مشکالت اجتماعی، مشکالت توجه، مشـکالت  

ر مثبتـی بـا   تفکر، رفتارهاي بزهکارانه، رفتارهاي پرخاشگرانه بطو

امینـی و  ). 28(مدت زمان تماشـاي تلویزیـون همبسـتگی دارنـد    

در پژوهش هاي خود بـه  ) 19(و عالیخانی و همکاران) 9(همکاران

تماشاي تلویزیون و محدود کردن آن و تشویق کودکان براي انجام 

فعالیت هاي پرتحرك و ایجاد سـرگرمی هـاي متنـوع در خانـه و     

ین در مورد مقررات تماشـاي زیـاد   همچنین افزایش آگاهی و والد

پدران، مادران و مدرسه تا حد امکان باید . تلویزیون تاکید کرده اند

به کودکان کمک کنند و درصـدد کـاهش تـاثیرات تلویزیـون در     

اما متاسفانه بسیاري از والدین از . زندگی کودکان و نوجوانان برآیند

را وسـیله اي  جنبه هاي منفی تلویزیون آگاهی ندارند و حتـی آن  

  ).3(سرگرمی فرزندانشان می دانند مفید جهت

  

  نتیجه گیري

در این پژوهش تاثیر مثبت آموزش براساس تئوري رفتار برنامه 

ریزي شده به والدین در جهت نظارت بر میزان و نوع برنامه هـاي  

در حال حاضر . تلویزیونی مورد تماشاي فرزندانشان مشخص گردید

نکه دنیـاي وسـیع اطـراف را بـه کودکـان      پدران و مادران وقت ای

بیاموزند از دست داده اند و از سویی تلویزیون براي کودکان دست 

از  هـر چنـد یکـی   . یافتنی ترین دریچه به دنیاي افراد بالغ اسـت 

ساخت برنامه هاي با کیفیت بهتر و وظایف اصلی صاحبان رسانه ها 

امـا عمـالً   اي همـه افـراد جامعـه مـی باشـد      رداراي اثرات مفید ب

لذا ارگان هاي مسئول تعلیم و . دسترسی به این مهم مشکل است

تربیت از مهدکودك و دبستان گرفته تا دانشگاه ها وظیفه دارند تا 

برنامه هاي آموزشی مفید و مـوثر بـراي پـدران و مـادران فـردا و      

والدین امروز در زمینه هاي مختلف مرتبط با سبک زنـدگی بهتـر   

ماً با آموزش والدین در جهت اسـتفاده بهینـه از   مسل. فراهم آورند

 تلویزیون و انجام اعمالی چون جایگزین کردن فعالیت هـاي غیـر  

تلویزیونی مانند کتاب، مجله هاي کودك و اسباب بازي، خـاموش  

کردن تلویزیون هنگام غذا خوردن، قرار ندادن تلویزیـون در اتـاق   

ط کـودك در  خواب کودك، خودداري از تماشاي تلویزیـون توسـ  

پرتحـرك همـراه بـا     هاي هنگام انجام تکالیف درسی، انجام بازي

والدین، درست کردن کاردستی، ممنوع کردن تلویزیون در یک روز 

هفته، انجام فعالیت هاي ورزشی و رفتن به طبیعت و الگـو بـودن   

 .والدین جهت کودکان می توان تا حدودي به این هدف نایل آمـد 

موش کرده اند که الزم است براي زمان اوقات بسیاري از والدین فرا

در نتیجه فرزنـدان  . فراغت بچه هایشان برنامه ریزي داشته باشند

آنها ساعت هاي زیادي از اوقات فراغت شان را پاي تلویزیون مـی  

بسیاري از والدین هم به این نتیجه نرسیده اند کـه الزم  . گذرانند

ا می کنند نظارت کنند است بر برنامه هایی که بچه هایشان تماش

و یا دست کم درباره صحنه هاي خشنی که بچـه هـا مـی بیننـد     

همچنـین  . توضیح دهند تا آنها دچار ترس هاي احتمـالی نشـوند  

همه والدین به کودکانشان گوشزد نمی کنند که همه برنامه هاي 

تلویزیون قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را باور کنند و یا از آنهـا  

والدین می توانند به خاطر فرزندانشان از تعداد ساعت . بردارندالگو 

هایی که تلویزیون تماشا می کنند بکاهند و تلویزیون را خـاموش  

نگه دارند و یـا در سـاعاتی برنامـه مـورد عالقـه خـود کـه بـراي         

فرزندشان مفید نیست را تماشا کنند کـه او در منـزل نیسـت یـا     

اعاتی که کودکان و نوجوانان همچنین می توان در س. خواب است

بیشتر تلویزیون تماشا مـی کننـد، پخـش برنامـه هـاي خشـن و       

نامناسب را محدود کرد در غیر این صورت کنترل نسلی که بدون 

برنامه ریزي با تماشاي بیش از حد برنامه هاي تلویزیون پـرورش  

  .می یابد براي همه مشکل خواهد بود

  تشکر و قدردانی

مرکـز تحقیقـات   طرح تحقیقـاتی مصـوب   این مطالعه حاصل 

بدینوسـیله از  . گناباد مـی باشـد   توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت

پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی   همکاري و حمایت مالی معاونت 

و مـدیریت محتـرم آمـوزش و پـرورش گنابـاد       گناباد و همکـاري 

مدارس ابتدایی مورد بررسی و کلیه دانش آموزان و والدین آن ها 

  گـر مـا بودنـد تشـکر و قـدردانی      در انجام این پژوهش یـاري که 

  .می گردد
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 Abstract 
Background and Aim:  Currently TV is a medium used by all family members and especially children. Excessive 

an dun controlled use of television by children expose them to some risks such developmental, social and psychological 

disorders. With regard to the important role of parents in their children's education and control of effective parameters 

on their children’s health promotion, this study aimed to determine the impact of education on the basis of the theory of 

planned behavior on the level and method of supervision of their parents on watching television by students in 2012. 

Material and Methods: This quasi-experimental study was performed on 120 parents of students of the first grade 

and the fifth grade of primary schools in Gonabad who were randomly assigned into two interventional and control 

groups. Demographic and research information related to theory structures of planned behavior, knowledge and parents 

function and hours of television watch in gby children were collected by using a self-report question nairesat the time of 

intervention and one month later. Content Validity Ratio (CVR), Content Validity Index (CVI),panel of experts and its 

reliability for psychometric questionnaires were taken into account. Intervention was implemented with a teaching 

manual “children and television"inthree45-60minutesessionsfor parents of students in the intervention group in four 

groups of 15 people using group discussion focused on the theory structural of planned behavior. The data were 

analyzed usingSPSS-20softwareand Paired T-test, Independent T- test, Mann-Whitney, Wilcox on statistical tests. 

Results: Before the intervention, there was no significant difference between the two groups in terms of demographic 

variables, the average hours of watching television by children, parents knowledge score and the mean of theory 

structures of planned behavior score. But after the intervention, significant differences in the average hours of watching 

television by children(from 6.74±2.02  to 4.28±2.40) (P=0.039),knowledge score(from 5.8±2.1to7.7±1.9) (P= 

0.001),attitude structure scores(from 35.5±11.5to48.4±8.9) (P=0.003),subjective e norm(from  11.8±8.1 to24.5±8.6) 

(P<0.001)and behavioral intention(from18.6±7.4  to31.8±5.1) (P=0.001)were observed but no significant changes in the 

sevariables were observed in the control group. 

Conclusion: The result ssuggest that the educational intervention based on the theory structure of planned behavior 

can change knowledge, attitude, subjective norm, and behavioral intention of their parents in monitoring and controlling 

their children's television watching and improve the parents monitoring performance and can result in reducing 

watching television by their children. Using this teaching models recommended to improve parenting practices on other 

behavioral problems in children. 

Keywords: Watching TV Level, Theory of Planned Behavior, Parental Supervision, Education, Primary School 

Students 

 


