
 

 

های اراجه شده از طریق بروشور در ارتقای تأثیر آموزش
گاهی و مها  آموزان های تربیتی اولیای دانشرتسطح آ

 2سحهحن حسحنحان، 1سحد صادق نجوی

 =@:8/</5:_ تارخخ پذخرش:  ;@:88/8/>8تارخخ درخافت:  چکیده
هددای ارائدده شددده از طریدد  حروشددور در پدد وه  حاضددر حددا هدددپ حررسددی تدد هحر یوددوزش :هددد 

گدداهی و وهددارت : حددا روش  گرفددت.یوددوزان انجددام هددای تربحتددی اولحددای داندد ارتقددای سددط  ی
توجه حه واهحت ووضوع و اهداپ پد وه ، طدرن پد وه  توصدحفی از ندوع پیهاخشدی بدود. 

یودوزان و وددخران وددارن شدهر تهدران جاویه یواری اخدن پد وه ، شداو  کلحده اولحدای داند 
نفدراز وددخران حدا اسدتفاده از  5=:یودوزان و نفرااز اولحای دان  855ای حه تیداد بود که نهونه

از پرسشناوه وحقد  گحری در دسترن از وناط  یووزشی شهر تهران انت ا  شد. هونهروش ن
هدا از  داده تج خده و تحلحد ون ور  های پ وه  استفاده شدد. حده یوری داده ساخته حرای جه 

: نتداخج حاصدله از ها یافتده ای اسدتفاده شدد. تدک نهونده Tهای یوار توصحفی و یزوون  شاخد
هدای ارائده یودوزان و وددخران وددارن یودوزشاولحدای داند از ن در  اخن پ وه  نشدان داد کده

گاهی اولحای داند  یودوزان  شده از طری  حروشور حه وحزان زخادی در ارتقای سط  دان  و ی
هدای ارائده یودوزان و وددخران وددارن یودوزشاولحدای داند از ن در  وعهر بوده است. ههچندحن
هددا در احیدداد  هددای تربحتددی ین سازسددی وهارت یحدده وحددزان زخددادی در غن شددده از طریدد  حروشددور 

افزاخ  رفتارهای وطلو  در فرزندان، اخجداد رفتارهدای وطلدو  در فرزنددان، ارتقدای سدط  
هدای تربحتدی و رفتدار حدا فرزنددان و  بهجدود روش  هدای زنددگی، بهداشت روانی، افزاخ  وهارت

هدای ارائده شدده از شیودوز: گیری نتیجدههای درون خانواده ودعهر بدوده اسدت.  کاه  تن 
گاهی و وهارتطری  حروشور وی های تربحتدی اولحدای داند تواند حه افزاخ  سط  ی
  یووزان کهک کند
گاهی ، وهارت شده از طری  حروشور، های ارائه یووزش :واژهای کلیدی  های تربحتی سط  ی
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 مقدمه 

که در صدر عواول ت  یرگذار بر خانواده و ودرسه دو نهاد تربیتی وههی حه شهار وی آخند 
تواننگد  رشد و تکاول رفتار و ونش نوحاوگان جاوعه قرار دارند. خانه و ودرسه زوانی ویروند 

کگه هگر خگ  شگناخد  رسالد آووزشی و تربیتی خاص خود را حه نحو وطلگوب انجگام دهنگد 
کافی داشته حاشند و نقش کننگد)تاجی   تربیتی  های تربیتی خاص خود را حا ح یرت اخفا 

 (.:B=;اسهاعیلی و نرهانی، 

هگگای توانگگایی در اوگگر تعلگگین و تربیگگد داشگگته حاشگگین، حاخسگگتی  خگگواهین خانواده گگگر ویا
گاه،  عاول و اهل دانش و بیگنش داشگته حاشگین. ههگاهنگی در تربیگد فرزنگدان حگه  والدین آ

کن خطرتر از ناههاهنگی تربیتی والدین اسد. حدون ش  ارتباط ونطقی خانگه  طرز غل ، 
سازد)تقی  های آووزشی و تربیتی را حا ووفقید قرین وی اوهدر صد برن :Bو ودرسه قرخب حه 

کلیهن و دارلینگگ طوری (. حه?A=;  ،زاده کننگد خگانواده نقگش ( ادعگا وگی;;:>)1که  روک، 
که نیازهای فرزندانشان را برآورده ویای اخفا ویوههی در اخجاد خ  ودرسه  سازد.  کند 

که وی که نتیجگه آن  گونه وانند حهت در خانواده والدین در ووضعی هستند  کنند  ای رفتار 
کگگودک حاشگگد. حنگگابراین هنگاوی کگگودک رفتگگار نگگاوطلوب در ونگگزل نشگگان  هگگداخد رفتگگار  کگگه 

های ناوناسب خا ناههسان والدین حاشد. درواقگع والگدین  تواند واکنش دهد دلیل آن وی وی
کننگد. ازایگن رو اصگالح رفتگاری  وهکن اسد نادانسته رفتار ناوناسب فرزند خگود را تقوخگد 

کودک، پیش  والدین، که ضرورت آوگوز  والگدین را اخجگاب   نیازی اسد بر اصالح رفتاری 
 (. <B=;  کند )ع اره و ن ری، وی

کگگه برخگگورد  هگگا حگگه وجگگود وی هگگایی بگگرای خانواده در طگگول زنگگدگی شگگراخ  و ووقعید آخگگد 
کسگگگب اطالعگگگات جد وتناسگگگب حگگگا ونگگگین ووقعید خگگگد اسگگگد. هگگگایی وسگگگتلزم آشگگگنایی و 

کالس کسگب صگالحید حگه های آووز  خانواده خکی از راه تشکیل  ونظور اخفگای  های وهن 
کگه از طریگش آوگوز  اولیگا  هگا و  هگا نسگبد حگه توانایی خانواده ،نقش و  ر خانواده اسد نیگرا 

                                       
1.  LaRocque, M.  Kleiman, I. &  Darling, S. M .    

http://www.tandfonline.com/author/LaRocque%2C+Michelle
http://www.tandfonline.com/author/Kleiman%2C+Ira
http://www.tandfonline.com/author/Darling%2C+Sharon+M
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گگگگگاهی خافتگگگه و آوگگگادگی  زم را بگگگگرای وواجهگگگه حگگگا شگگگگراخ  و  ظرفید هگگگای حگگگالقوه خگگگوخش آ
کسگگگگگب هگگگگگای وختلگگگگگف  ووقعید گگگگگگرم خگگگگگانوادگی  کگگگگگانون  در تربیگگگگگد فرزنگگگگگدان و اخجگگگگگاد 

 (.AA=;  نهاخند)دستورالعهل جاوع آووز  خانواده، وی
که توس  اندرسون  گرفگد نتگاخ   CCB;)  1در پژوهشی  ( در شش اخالد آورخکا صگورت 

کگگه آوگگوز  خگگانواده در وگگدارس وی توانگگد تگگ  یر وثبتگگی در ارتباطگگات خگگانواده  وبگگین آن بگگود 
وهرحگگگانی و  ،هگگگا حاعگگگال رشگگگد احساسگگگاتی از قبیگگگل عشگگگش شگگگد. ایگگگن نگگگوع آووز داشگگگته حا
که والدین پو از آووز   طوری شود حه دوستی در والدین و دخگر اعضای خانواده وی انسان

کینگگ حه احسگاس رضگاختهندی دسگد وی کگه توسگ   ( CCB;)2خاحنگد. در پگژوهش دخگگری 
گرفگگد، نتگگاخ  نشگگان داد پگگو از آوگگوز  درزوینگگه تگگ  یر آوگگوز  خگگانواده بگگر تفکگگر افگگراد انجگگا م 

های جاخگزین بهتگری را بیاحنگد  حل توانند بهتر بیندخشند و راه دخده وی خانواده افراد آووز 
خادی از فشار روانی خود را تخلیه نهاخند. ههچنین آوگوز   و از طریش تفکر ونطقی حخش ن

کنترل بیشتری بر اوضاع خانواده ووجب وی که افراد  وال خود داشگته حاشگند. ایگن اح و  شود 
 های عاطفی و شناختی والدین ت  یر وثبتی حگذارد.  تواند در واکنش راهبرد وی

های جدخگگد بگگرای والگگدین و فرزنگگدان  گیری وحگگدودخد در جواوگگع اوگگروزی شگگاهد شگگکل
هگای  ها در حال از دسد دادن حهاخگد سگنتی جاوعگه هسگتند و خانواده آن ،ها هستین آن

خادی را برای  این اند. از ای داده های هسته را حه خانوادهگسترده جای خود  رو والدین فشار ن
کگگردن نودهنگگگام فرزندانشگگان حگگه تگگر احسگگاس  ونظور قبگگول وسگگجولید و تکگگالیف وهن آوگگاده 

کسب اطالعات جدخگد در زوینگه شگیوه کنند. لذا آن وی های فرزنگدپروری  ها در جستجوی 
های وتعگگگگگگدد آوگگگگگگوز  خگگگگگگانواده حاصگگگگگگل ایگگگگگگن شگگگگگگراخ   گیری برناوگگگگگگه هسگگگگگگتند، شگگگگگگکل

 (.  :C=;؛ حه نقل از پیرزاد و حختیاری،  ?B=;ده نوبرخان، زا اسد)طالب
کگگگه ( نشگگگان وی@B=;) نتگگگاخ  تحقیگگگش حاقرپورکهگگگالی سگگگالود روانگگگی و ووفقیگگگد  دهگگگد 

                                       

1. Anderson, R . 

2. Keing, H. 
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تح گگگگیلی فرزنگگگگدان حگگگگا الگوهگگگگای فرزنگگگگدپروری وقتدرانگگگگه در وقاخسگگگگه حگگگگا سگگگگایر الگوهگگگگای 
کگگه  زم  یگیگگری پگگژوهش بیگگان وگگفرزنگگدپروری در سگگطح حگگا تری اسگگد. وی در نتیجگگه دارد 

های فرزند پروری و ت  یر هرکدام از الگوها بر وضعید روانی، رفتاری و  اسد والدین از شیوه
کسگگب نهاخنگگد و شگگرکد در دوره گگگاهی  زم را  هگگای آوگگوز   رشگگد شخ گگید فرزندانشگگان آ

که  شاخانی وی  (.  =C=;نهاخد)حه نقل از نبوی،  خانواده حه این اور 
سگگاز تربیگگد ههاهنگگگ خانگگه و ودرسگگه اسگگد  کگگه زوینه ر اینآوگگوز  خگگانواده عگگالوه بگگ

گاهی وی های اولیگای دانگش آوگوزان را در زوینگه وسگائل تربیتگی و وراحگل  تواند وعلووات و آ
هگای  وسیله ضهن پیشگیری از بگروز ناهنجاری وختلف رشد فرزندان افزاخش دهد تا حدین

ی حگالقوه آنگان را نیگز فگراهن نهاخگد. رفتاری و روانی در فرزنگدان، زوینگه شگکوفایی اسگتعدادها
گون فرهنگی، اجتهگاعی و اقت گادی، در  گونا والدین در جواوع پیشرفته صنعتی حه د یل 

هگا  ازایگن آووز  هگا پو های تربیتگی آن نهاخنگد و شگیوه های آووز  خانواده شگرکد وی دوره
گاهیگردد. در ت یید و  ر بودن آووز  خانواده در ارتقای سطح  کارآودتر وی هگای دانش و آ

کشگگگورهای پیشگگگرفته وی هگگگای تربیتگگگی آنوالگگگدین و بهبگگگود وهگگگارت تگگگوان حگگگه نتگگگاخ   هگگگا در 
؛ CCC; ،3؛ دوبرتگگی?CC;، 2؛  اسگگکوخد=CC; 1هگگای فگگرخهن، پاترخگگ ، دخلگگی و دانیگگل پژوهش
(، و <CB;)6(، اسگگگگتراتونCCB;)5( هگگگگانفز>B=;) حگگگگه نقگگگگل از وهگگگگری نگگگگژاد، ?CC;،4سگگگگندل

خا، ح گلور گوار و سیرا (>::>) 7انی و ولیساوزاروس،  شگاروا  (، =;:>)8ابوخا، اکت ،  ووتیسیا، 
کگگرد. حگگا نگگگاهی حگگه نتگگاخ  پگگژوهش<;:>)9و جهگگا کگگه هگگای وگگذکوروی( اشگگاره  خافگگد  تگگوان در

ونظور  صگورت حضگوری و غیرحضگوری در وگدارس حگه های آوگوز  خگانواده حهبرگزاری دوره

                                       
1. Friman, E. Patrick, B. Daily. & danial, G. 
2. Skoied, A. 
3. Doberty,W.  
4. Sandel, E.  
5. Hanefeze, p. 
6. Stratone, A. 
7. Mezaros, P. Gloria,B. Bonnie, G & Melissa, C. 
8. Abuya, B. A. Oketch, M.  Mutisya, M. Ngware, M. & Ciera, J.  
9. Sharma, G. & Jha, M. 
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گاهی ها نسبد حه انتظارات و  ت ییر و اصالح نگر  آن ها و دانش تربیتی والدین،افزاخش آ
 های فرزندپروری اوری ضروری اسد.توقعاتشان از فرزندان و اصالح شیوه

کشور وا نیز از سال  هجری شهسگی حگا ت سگیو انجهگن ولگی اولیگا  و وربیگان،  @<=;در 
کگه شگده اسگ های آووز   خانواده برای اولیای دانگش آوگوزان شروع طراحی و اجرای دوره د 

انجهن اولیگا  و وربیگان ووضگوعاتی را بگرای  B@=;پو از پیروزی انقالب اسالوی و از سال 
تر در سطح ودارس برگزار  صورت جدی های آووز  خانواده حه آووز  خانواده وطرح و دوره

کشور بر اساس دستورالعهل جگاوع  دوره AA=;شد. از سال  های آووز  خانواده در سراسر 
گاهی ( حهAA=;و وب تیرواه  آووز  خانواده ) های تربیتی والدین و رفتار  ونظور افزاخش آ

وناسگگب در وحگگی  خگگانواده و اجتهگگاع در قالگگب پگگن  عنگگوان در سگگطح وگگدارس تشگگکیل 
کارآودی دوره وی کشگور وی شود. در ت یید ا رحخشی و  تگوان  های آوگوز  خگانواده در داخگل 

؛ ;B=;،آحگگادی و عهگگویی ؛ فتح>B=;ی، ؛  تبریگگز>B=;هگگای وهگگری نگگژاد،  حگگه نتگگاخ  پژوهش
؛ BA=;؛ حسگن پگور،BA=;؛ وحهدی یونحاشکندی،BA=;؛ دوکوهکی، ;B=;،ووسی زاده
( <;:>اشاره نهود. نتاخ  پگژوهش عراقیگه و رضگایی) <;:>؛ عراقیه و رضایی،;C=;علیزاده،
گگاهی والگدین درحگاره ووضگوعات وگرتب  حگا رشگد نشان وی  دهد آووز  خانواده در افزاخش آ

هگای  سگازی وهارت نخستی، سالود، هداخد اجتهاعی، راهنهایی و آوگوز  دخنگی و غنی
کگگگه :C=;هگگگا وگگگ  ر بگگگوده اسگگگد. نتگگگاخ  پگگگژوهش پیگگگرزاد و حختیگگگاری) تربیتگگگی آن ( نشگگگان داد 

گگگگاهی اولیگگگای دانگگگش آوگگگوزان در زوینگگگه  دوره هگگگای آوگگگوز  خگگگانواده در افگگگزاخش دانگگگش و آ
روانگگی نوجوانگگان، وسگگائل -جسگگهی، عگگاطفیهگگای تربیگگد دخنگگی، شگگناخد نیازهگگای  رو 

هگگای تربیتگگی خانگگه و ودرسگگه وگگ  ر بگگوده  وربگگوط حگگه رشگگد نوجوانگگان و افگگزاخش ههگگاهنگی رو 
کالسBA=;اسگگد. ههچنگگین  دوکگگوهکی) کگگه  هگگای آوگگوز   (در پگگژوهش خگگود نشگگان داد 

 های فرزنگدپروری وگ  ر بگوده و حاعگال بهبگود خانواده در ت ییر نگر  والدین نسبد حگه شگیوه
کالس انگیز  پیشرفد در فرزندان والدین شرکد ها شده اسد. نتاخ  پژوهش  کننده در 

که نیازهای اخالقی( نشان وی=C=;زاده و ههکاران )حکین تگرین نیگاز وذهبی وهن -دهد 
تح یلی فرزنگدان، وسگائل  -شناختیفرهنگی، روان –آووزشی اولیا  و نیازهای اجتهاعی
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های آووز  خانواده تی حه ترتیب در اولوخد حعدی برناوهبهداش -نوپدخد و وسائل جسهی
کگگه ویگگان نیازهگگای ( نشگگان وگگی=C=;قگگرار دارنگگد. ههچنگگین نتگگاخ  پگگژوهش وظگگاهری ) دهگگد 

هگگا حگگه ترتیگگب اولوخگگد  آووزشگگی والگگدین تفگگاوت وعنگگادار وجگگود دارد و نیازهگگای آووزشگگی آن
رفتگگاری، وسگگائل تح گگیلی و شناسگگی، وسگگائل وربگگوط حگگه وشگگکالت  وسگگائل تربیتگگی و روان

شگگ لی، وسگگائل وربگگوط حگگه تربیگگد جنسگگی و ازدواج، وسگگائل وگگرتب  حگگا بهداشگگد جسگگهی و 
 ت ذخه فرزندان بوده اسد.

آوگگوز  غیرحضگگوری حگگه عنگگوان خگگ  شگگیوه آووزشگگی از اوایگگل قگگرن بیسگگتن در حسگگیاری از 
که در خ  وقدم آووز  غیرحضوری کشورهایی  کرد. خکی از  قرار دارد  کشورها توسعه پیدا 

کاسیدی (.  ههچنین اوروزه آووز  غیرحضوری حگه >;:>، 1استرالیا اسد) رخ ، اورح  و 
کارکنگان، دانشگجوخان دانشگگاهها و وشگترخان و سسگات در  عنوان حخگش وههگی از آوگوز  

کگه در دهگهکشورهای وختلف جهان حه شهار وگی هگای اخیگر رشگد وشگهگیری داشگته آخگد 
کشگگور :;:>، 2اسگگد)ویو هگگای اخیگگر در زوینگگه آوگگوز  غیرحضگگوری و وگگا نیگگز طگگی سگگال(. در 

گرفته اسد. های آووزشی پژوهشوقاخسه آن حا سایر شیوه  هایی صورت 
که کثرخد اولیای دانش آووزان وش له از آنجا  گون داشته و اوکان حضگور در  ا گونا های 

از طریگش  تگوان هگا وقگدور نیسگد، حنگابراین وی جلسات آوگوز  خگانواده در وگدارس بگرای آن
گگاهی آن آووز  هگا در زوینگه تعلگین و تربیگد  های غیرحضگوری حگه ارتقگای سگطح دانگش و آ

کارشناسگگی انجهگگن  فرزنگگدان و بهبگگود شگگیوه زندگی کهگگ  نهگگود، حگگا درک ایگگن ووضگگوع،  شگگان 
کل  ونظور تکهیگل،  های اخیر حهشهر تهران، طی سال آووز  و پرور اولیا  و وربیان اداره 

هگا  و تعهیش برناوه آووز  خانواده، اقگدام حگه آوگوز  غیرحضگوری خانوادهاستهرار و تعهین 
کگه  در قالب بروشورهای اشاره نهوده اسد. حا توجه حه اهداف این آووز  ها  ضرورت دارد 

گگگگاهی والگگگدین و  ویگگگزان تگگگ  یر ایگگگن آووز  هگگگا ) بروشگگگورهای اشگگگاره( در افگگگزاخش دانگگگش و آ
کگگه  نگگش آوگگوزان وگگوردهگگای تربیتگگی اولیگگای دا سگگازی وهارت غنی گیگگرد،  بررسگگی علهگگی قگگرار 

                                       
1. Reiach, S.  Averbeck, C. & Cassidy, V. 
2. Miao, S.  
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 پژوهش حاضر حه این وهن پرداخته اسد. 

 روش پژوهش
حا توجه حه واهید ووضوع و اهداف پژوهش، رو  پژوهش توصیفی و از نگوع پیهاخشگی 

کهبود.  آووزان پیراوون ت  یر آووز در این پژوهش از ودیران ودارس و اولیای دانش از آنجا 
گگگگاهی اولیگگگا  و هگگگای ارائگگگه شگگگد ه از طریگگگش بروشگگگورهای اشگگگاره  در ارتقگگگای سگگگطح دانگگگش و آ
هگگا، هگگا و وسگگائل و وشگگکالت  ایگگن آوگگوز  هگگای تربیتگگی آن سگگازی وهارت ههچنگگین غنی

 شد. نظرخواهی شده از رو  پیهاخشی استفاده
کلیه اولیای دانش آووزان و ودیران وگدارس احتگدایی،  جاوعه آواری این پژوهش شاول 

کل آووز راهنهای پگرور  شگهر تهگران بود،کگه  و ی)وتوسطه اول( و وتوسطه دوم تاحعه اداره 
برناوگگه آوگگوز  غیرحضگگوری خگگانواده از طریگگش بروشگگورهای اشگگاره در آن اجراشگگده بگگود. طبگگش 

کل  کارشناسی انجهن اولیا و وربیان اداره   :::::;شهر تهران حدود   آووز  و پرور گزار  
ن برناوه آووز  غیرحضوری خانواده از طریگش بروشگورهای اشگاره را نفر از اولیای دانش آووزا

کگگه برناوگگه آوگگوز  غیرحضگگوری خگگانواده از  کگگرده بودنگگد، ههچنگگین تعگگداد وگگدیران  خافگگد  در
بگرای  نفر بوده اسد. ::?;شده بود در حدود  ها اجرا طریش بروشورهای اشاره  در ودارس آن

کرجسی و وورگانتعیین حجن نهونه ودیران ودارس از جدول تعی ( :CA;) 1ین اندازه نهونه 
 @:=استفاده شد. بروبنای جدول وذکور، حداقل حجن نهونه آواری برای ودیران وگدارس 

که در این پژوهش حه نفگر  :@=ای حگه حجگن  ها، نهونه پذیری بیشتر خافته ونظور تعهین نفر بود 
نفگر  ::;جگن نهونگه اولیگا  آوگوزان حآوری اطالعات از اولیگای دانگش انتخاب شد. برای جهع

که حه دلیل وحدودخد زوانی و دسترسی حه اولیا این وقدار انتخگاب شگد. در  گردخد  تعیین 
هگگگای پیشگگگین)وهری  قبول بگگگودن حجگگگن نهونگگگه، پژوهش ضگگگهن جهگگگد اطهینگگگان از قابگگگل

گرفگد و تقریبگّا نهونگه;B=;آحگادی، و عهگویی،  ؛ فتح>B=;نژاد، های  ( نیگز ووردوطالعگه قگرار 

                                       
1. Kregcie and Morgan  
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نیگگز در حگگدود حجگگن نهونگگه پگگژوهش حاضگگر بگگوده اسگگد.  بگگرای انتخگگاب افگگراد نهونگگه از قبلگگی 
گیری در دسگگگترس اسگگگتفاده شگگگد.  آوگگگوزان و وگگگدیران وگگگدارس از رو  نهونگگگهاولیگگگای دانگگگش

ونظور انتخگگگگاب افگگگگراد نهونگگگگه پگگگگژوهش، احتگگگگدا ونگگگگاطش شگگگگهر تهگگگگران ازلحگگگگاال ووقعیگگگگد  حگگگگه
ی حگه پگن  ونطقگه غگرب، شگرق، جنگوب، ج رافیایی، اقلیهی و شگراخ  فرهنگگی و اجتهگاع
هر ونطقه ج رافیگایی دو  آووز  و پرور شهال و ورکز تقسین شدند. سپو از بین وناطش 

( ده :;طور ت گادفی جهگد اجگرای تحقیگش انتخگاب شگدند، دروجهگوع ) ونطقه آووزشی حگه
گردخدند.  در ورحله حعد، از هر ونطقه آووزشی طور  حه ونطقه آووزشی از شهر تهران  انتخاب 

کگگه برناوگگه آوگگوز  غیرحضگگوری خگگانواده از طریگگش  ت گگادفی خگگ  ودرسگگه از بگگین ودارسگگی 
صگگگورت  بروشگگگورهای اشگگگاره در آن اجراشگگگده بگگگود انتخگگگاب شگگگد و سگگگپو از آن ودرسگگگه حه

ترتیب  این از اولیای دانش آووزان جهد اجرای پژوهش انتخاب شگدند، حگه نفر:;داوطلبانه 
از اولیای دانش آووزان شد. ههچنین جهد انتخاب افراد  نفر::;حجن نهونه نهایی برابر حا 
طور ت گادفی  ونطقه آووزشگی ونتخگب، از هگر ونطقگه آووزشگی حگه:;نهونه از ودیران ودارس 

=C  ( وگدیر دوره احتگدایی =;ودیر، ;=  )وگدیر دوره راهنهگایی تح گیلی)دوره اول وتوسگطه
 ودیر دوره وتوسطه دوم( جهد اجرای پژوهش انتخاب شدند. =;و

پو از تهیه و تدوین ابزارهای پژوهش، برای اطهینان خافتن از دقگد و صگحد عهگل،   
صگورت وقگدواتی در وگدارس خگ  ناحیگه آووزشگی اجگرا شگد و  ابزارها قبل از اجرای نهایی حه

اطهینگگان،  ی و روایگگی قابلحعگگد از انجگگام اصگگالحات نهگگایی و حگگه دسگگد آوردن ضگگرخب پاخگگای
ها اقدام شد. پژوهشگر برای اجرای پژوهش  حه ودارس ونتخب  نسبد حه اجرای نهایی آن

کگه   وراجعه نهوده و پو از بیان اهداف پژوهش و ارائه توضیحات  زم  حه ودیران ودارسی 
ی ها برناوه آووز  غیرحضوری خگانواده در آن اجراشگده بگود، نسگبد حگه اجگرای پرسشگناوه

ودیران اقدام نهود. ههچنین پژوهشگر طبش ههاهنگی قبلی حا ودیران وگدارس، و دعگوت 
کگگه برناوگگه آوگگوز  غیرحضگگوری ن :; از تعگگداد فگگر از اولیگگای دانگگش آوگگوزان ودرسگگه)ونتخب( 

کگگرده بودنگگد، حعگگد از بیگگان اهگگداف پگگژوهش و  خافگگد  خگگانواده ازطریگگش بروشگگورهای اشگگاره را در
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آوگوزان اقگدام های اولیگای دانگش ها نسبد حگه اجگرای پرسشگناوه نارائه توضیحات  زم  حه آ
ها از وگگگدیران و اولیگگگا ،  اطالعگگگات ووردنیگگگاز  آوری پرسشگگگناوه نهگگگود. پگگگو از تکهیگگگل جهگگگع

گردخده و وورد  گرفد. تجزخه و تحلیلاستخراج   آواری قرار 
هگگا حگگه  هآوری داد ونظگگور جهگگع های پگگژوهش، از پرسشگگناوه)دو نگگوع( حگگه  حگگا توجگگه حگگه سگگ ال
 شرح نیر استفاده شد:

هگای ارائگه شگده از ونظور بررسی ویزان ت  یر آووز  آووزان: حهپرسشناوه اولیای دانش -;
گگاهی اولیگای دانگش آوگوزان و ههچنگین طریش بروشورهای اشاره در ارتقای سطح دانگش و آ

اولیای دانش آوری سایر اطالعات ووردنیاز از  ها  و جهع های تربیتی آن سازی وهارت غنی
پرسشگناوه از دو حعگد  1آووزان، از پرسشناوه وحقش ساخته استفاده شد. برای تعیین روایی

کگه  روایی وحتوا و صوری استفاده شگد. حگه ونظور ح گول اطهینگان از روایگی آن سگعی شگد 
گیگرد و ههچنگین حگه  تهام س ا ت پژوهش از طریش س ا ت پرسشناوه تحگد پوشگش قگرار 

کارشناسگان انجهگن اولیگا  و وربیگان نیگز رسگید. حگهت یید اسگتاد نگاظر ونظور  ، وتخ  گان و 
عگدد( در سگطح خکگی :>هگا) ) اعتبار( س ا ت پرسشناوه احتدا تعدادی از آن2بررسی پاخایی

کرونبگاخ  ضگرخب پاخگایی  از وناطش آووزشی اجگرا شگد و سگپو حگا اسگتفاده از ضگرخب آلفگای 
A?/: α  نده ضگگرخب پاخگگایی قابگگل قبگگولی بگگرای ده حگگه دسگگد آوگگد. ضگگرخب وگگذکور نشگگان

سگگ ا ت پرسشگگناوه اسگگد. حنگگابراین پگگو از اطهینگگان از ویگگزان پاخگگایی و وعتبگگر بگگودن ابگگزار 
 ها در سطح وناطش آووزشی ونتخب اقدام شد. پژوهش، نسبد حه اجرای آن

هگای ونظور نظرخواهی از ودیران ودارس پیراوون ت  یر آووز  پرسشناوه ودیران: حه ->
گاهی اولیای دانش آووزان و اراخ ه شده از طریش بروشورهای اشاره در ارتقای سطح دانش و آ

وسگگگگائل و وشگگگگکالت برناوگگگگه آوگگگگوز   ،هگگگگا هگگگگای تربیتگگگگی آن سگگگگازی وهارت ههچنگگگگین غنی
غیرحضوری خانواده از طریش بروشورهای اشاره از پرسشناوه وحقش ساخته اسگتفاده شگد. 

ونظور  د روایگگی صگگوری و وحتگگوا اسگگتفاده شگگد. حگگهبگگرای تعیگگین روایگگی پرسشگگناوه از دو حعگگ
                                       
1.Validity. 
2. Reliability.  
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کگه سگ ا ت پگژوهش از طریگش پرسشگناوه  ح ول  اطهینان از روایگی پرسشگناوه سگعی شگد 
کارشناسان انجهن  گیرد و ههچنین حه ت یید استاد ناظر، وتخ  ان و  تحد پوشش قرار 

، احتگدا تعگدادی از اولیا  و وربیان نیز رسید. برای بررسی پاخایی)اعتبار( س ا ت پرسشگناوه
پرسشناوه( در سطح خکی از وناطش آووزشی اجرا شد و سپو حا استفاده  :<ها ) پرسشناوه

کرونبگگگاخ ضگگگرخب پاخگگگایی آن  حگگگه دسگگگد آوگگگد. ضگگگرخب وگگگذکور  B>/: αاز ضگگگرخب آلفگگگای 
های پگگژوهش اسگگد. حنگگابراین پگگو از  اطهینگگانی بگگرای پرسشگگناوه دهنده ضگگرخب قابل نشگگان

هگگا در سگگطح  ها، نسگگبد حگگه اجگگرای آن خگگایی و وعتبگگر بگگودن پرسشگگناوهاطهینگگان از ویگگزان پا
 وناطش آووزشی ونتخب اقدام شد.

های آوگگار  هگگا از شگگاخص داده تجزخگگه و تحلیگگلهای پگگژوهش جهگگد  توجگگه حگگه سگگ ال حگگا  
تگ    Tتوصیفی)تونخع فراوانی، درصد، ویانگین و انحگراف اسگتاندارد( و اسگتنباطی)آزوون

که در ایگن پگژوهش عگالوه بگر سگ ا ت حگازای( استفاده شد نهونه پاسگخ از  .  زم حه اکر اسد 
کدام خ  از  س ا ت حسته پاسخ )در وقیاس لیکرت( نیز استفاده شد. حا توجه حه اخنکه هر 

گرفد و جهگع  ها تعلش وی ( حه آن ;-?ای بوده و نهرات ) گزخنه ?ها های پرسشناوه پرسش
کسب ای  گیری فاصگله ها وگدنظر بگود، لگذا وقیگاس انگدازه ها در پرسش شده آزوودنی نهرات 

گرفتگگه شگگد و از آزوگگون ای جهگگد آزوگگودن سگگ ا ت پگگژوهش اسگگتفاده حگگه  تگگ  نهونگگه  T در نظگگر 
که حد وس  طیف لیکرت خعنی  عدد وورد وقاخسه در ایگن   =عهل آود.  زم حه اکر اسد 
گرفته شد و ویانگین نهرات حا این عدد وقاخسه   شدند.پژوهش در نظر 

 های پژوهش یافته
ها در جگگداول نیگگر  هگگا و خافتگگه های پگگژوهش، تحلیگگل اسگگتنباطی داده حگگا توجگگه حگگه سگگ ال

 شده اسد. ارائه
های اراخه شده از طریش بروشور تا وه ویزان در ارتقگای سگطح دانگش و س ال اول: آووز 

گاهی اولیای دانش آووزان ت  یر دارد   آ
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آو زان و ودیران نظرات اولیای دانشدر و رد  T. نتاخج آزو ن 1 جدول
 های اراجه شده از ط یق ب وش رودارس پیراو ن وحتوای آو زش

 ویانگین 
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 ویانگین

 درجه آزادی
سطح ودناداری 

(P) T 

 اولیا 
ودیران 
 ودارس

A?/= 
C?/= 

AA/: 
A=/: 

:AA/: 
:=B/: 

CC 
=?C 

::;/: 
::;/: 

=B/? 
C=/? 

 

کگگه در جگگدول  ههگگان   معنططادار ( P< :/;::)  سطط   در Tشگگود وقگگدار  والحظگگه وی ;طور 

گرفتگه وی%  99اطمینطا   حنگابراین حگا  است،  کگه نتیجگه  اولیگای دانگش آوگوزان، از نظگر  شگود 
گگگاهی آوگگوز  خگگادی در ارتقگگای سگگطح دانگگش و آ هگگای ارائگگه شگگده از طریگگش بروشگگور تگگا انگگدازه ن
که %  ویCCین حا اطهینان ها و  ر بوده اسد.  ههچن آن گفد  ودیران وگدارس، از نظر  توان 

گگگاهی آوگگوز  خگگادی در ارتقگگای سگگطح دانگگش و آ هگگای اراخگگه شگگده از طریگگش بروشگگور تگگا انگگدازه ن
 آووزان و  ر بوده اسد.اولیای دانش

سگگگازی  هگگگای اراخگگگه شگگگده از طریگگگش بروشگگگور تگگگا وگگگه ویگگگزان در غنیسگگگ ال دوم: آوگگگوز   
 آووزان ت  یر دارد  اولیای دانشهای تربیتی  وهارت

های آو زان درحاره تأثیرآو زشدر و رد نظرات اولیای دانش T. نتاخج آزو ن2جدول 
 ها های ت بیتی آن سازی وهارت اراخه شده از ط یق ب وش ر در غنی

انحراف  ویانگین وهارت ت بیتی ردخف
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 ویانگین

درجه 
 آزادی

سطح 
ودناداری 

(P) 
T 

افزاخش رفتارهای  ;
 وطلوب در فرزندان

B@/= B</: :B</: CC ::;/: =>/> 

< 
اخجاد رفتارهای 
 =/A/= AC/: :AC/: CC :;>/: CB= وطلوب در فرزندان
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 ویانگین وهارت ت بیتی ردخف
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 ویانگین

درجه 
 آزادی

سطح 
ودناداری 

(P) 
T 

= 
کاهش و حذف 
رفتارهای ناوطلوب 

 فرزندان
?C/; B>/: :B>/: CC :?@/: :@/; 

> 
ارتقای سطح 
 ?/CA/= AC/: :AC/: CC ::;/: BC بهداشد روانی

? 
های  افزاخش وهارت
 زندگی

AA/= B</: :B</: CC ::;/: A;/? 

که  حه پیشرفد  @
 تح یلی فرزندان

<A/; AC/: :AC/: CC :?B/: C;/: 

A 
های  بهبود رو 

تربیتی و رفتار حا 
 فرزندان

C?/= @?/: :@?/: CC ::;/: B>/? 

B های  کاهش تنش
 درون خانواده

A@/= B@/: :B@/: CC :;B/: <</> 

 
کگگگه در جگگگدول  ههگگگان در  Bو  A ،?، <، >،;هگگگای  ردخف  Tشگگگود وقگگگدار  والحظگگگه وی >طور 
گرفته وی CC( وعنادار اسد،  حنابراین حا اطهینان P< :/;:سطح )  اولیگای از نظر  شود % نتیجه 
خگگگادی در غنیآوگگگوزان، آوگگگوز دانگگگش سگگگازی  هگگگای ارائگگگه شگگگده از طریگگگش بروشگگگور، حگگگه ویگگگزان ن
اخجگگاد رفتارهگگای  ،هگگا در احعگگاد افگگزاخش رفتارهگگای وطلگگوب در فرزنگگدان هگگای تربیتگگی آن وهارت

هگگگای زنگگگدگی، بهبگگگود  وطلگگگوب در فرزنگگگدان، ارتقگگگای سگگگطح بهداشگگگد روانگگگی، افگگگزاخش وهارت
کگگگاهش تنش رو  بگگگوده اسگگگد.  هگگگای درون خگگگانواده وگگگ  ر  هگگگای تربیتگگگی و رفتگگگار حگگگا فرزنگگگدان و 

( نیگگز P< :/?:در سگگطح )  @و =هگگای  ردخف Tجگگدول فگگوق وقگگدار ههچنگگین حگگا توجگگه حگگه نتگگاخ  
کگگه از % وی ?Cوعنگگادار نیسگگد، لگگذا حگگا اطهینگگان  گرفگگد  آوگگوزان نظگگر اولیگگای دانگگش تگگوان نتیجگگه 
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کگاهش  های تربیتی آن سازی وهارت های ارائه شده از طریش بروشور در غنیآووز  ها در احعاد 
کهگ   حگه پیشگرفد تح گیلی فرزنگدان تگ  یری نداشگته و حذف رفتارهای ناوطلوب فرزنگدان و 

 اسد.

های اراخه شده از در و رد نظرات ودیران ودارس درحاره تأثیر آو زش T. نتاخج آزو ن3جدول
 آو زانهای ت بیتی اولیای دانش سازی وهارت ط یق ب وش ر در غنی

 ویانگین های ت بیتی وهارت ردخف
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 ویانگین

درجه 
 آزادی
 

سطح 
 (Pودناداری)

T 

; 
افزاخش رفتارهای 
 وطلوب در فرزندان

AA/= B:/: :></: =?C ::;/: C@/> 

< 
اخجاد رفتارهای 
 </?? :/B</: :>=/: =?C :;B =/<@ وطلوب در فرزندان

= 
کاهش و حذف 
رفتارهای ناوطلوب 

 فرزندان
?</; BB/: :>@/: =?C :?>/: ;=/; 

ارتقای سطح  <
 روانیبهداشد 

@B/= B:/: :></: =?C ::;/: AA/> 

? 
های  افزاخش وهارت
 </B?/: :>>/: =?C :;?/: >A =/;@ زندگی

@ 
که  حه پیشرفد 
 تح یلی فرزندان

>>/; C=/: :>C/: =?C :?=/: :</; 

A 
های  بهبود رو 

تربیتی و رفتار حا 
 فرزندان

B?/= B>/: :>>/: =?C ::;/: ;;/? 

B 
های  کاهش تنش
 خانوادهدرون 

;</; BA/: :>@/: =?C :?;/: C@/: 
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کگگگه در جگگگدول  ههگگگان  در  A ،?، <، >،;هگگگای  ردخف  Tشگگگود وقگگگدار  والحظگگگه وی =طور 
گرفتگگه وی CC( وعنگگادار اسگگد، حنگگابراین حگگا اطهینگگان P< :/;:سگگطح )  نظگگر  شگگود از % نتیجگگه 

خگگادی وگگدیران وگگدارس، آوگگوز  سگگازی  در غنیهگگای ارائگگه شگگده از طریگگش بروشگگور حگگه ویگگزان ن
آوگگوزان در احعگگاد افگگزاخش رفتارهگگای وطلگگوب در فرزنگگدان، هگگای تربیتگگی اولیگگای دانگگش وهارت

هگای  اخجاد رفتارهای وطلگوب در فرزنگدان، ارتقگای سگطح بهداشگد روانگی، افگزاخش وهارت
هگای تربیتگی و رفتگار حگا فرزنگدان وگ  ر بگوده اسگد. ههچنگین حگا توجگه حگه  زندگی، بهبگود رو 

( نیگز وعنگادار نیسگد، P< :/?:در سگطح )  Bو  @،=هگای  ردخف Tفگوق وقگدار نتاخ  جدول
که % وی ?Cلذا حا اطهینان  گرفد  هگای ارائگه آوگوزان آوگوز اولیای دانشاز نظر  توان نتیجه 

آوگگوزان در احعگگاد هگگای تربیتگگی اولیگگای دانگگش سگگازی وهارت شگگده از طریگگش بروشگگور در غنی
کهگگ  حگگه پیشگگرفد تح گگیلی فرزنگگدان و کگگاهش و حگگذف رفتارهگگای نگگاوطلوب فرز نگگدان، 

 های درون خانواده ت  یری نداشته اسد. کاهش تنش
سگگ ال سگگوم: وسگگائل و وشگگکالت برناوگگه آوگگوز  غیرحضگگوری خگگانواده از طریگگش بروشگگور 

 کدام اسد 

در و رد نظرات اولیای دانش آو زان درحاره وساجل و وشکالت  T. نتاخج آزو ن4جدول 
  ری خانواده از ط یق ب وش ربرناوه آو زش غیرحض

 ردخف
وساجل و وشکالت 

 برناوه
 ویانگین

انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 ویانگین

درجه 
 آزادی
 

سطح 
 (Pداری) ودنی

T 

; 
فهن بودن  قابل

 بروشورها
;</= CB/: :CB/: CC :?</: CB/< 

< 
تناسب ت اویر 

ووجود در بروشورها حا 
 ووضوع آن

=:/; ;;/; ;;;/: CC :B/: ;>/; 

= 
ووردنیاز بودن 
 بروشورها

=@/= A@/: :A@/: CC ::;/: ==/> 
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 ردخف
وساجل و وشکالت 

 ویانگین برناوه
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 ویانگین

درجه 
 آزادی
 

سطح 
 T (Pداری) ودنی

> 
تناسب و ههاهنگی 
وحتوای بروشورها حا 

 ها عناوین آن
@A/= A=/: :A=/: CC ::;/: C:/> 

? 
ویزان تهایل اولیای 
دانش آووزان نسبد 
 حه تهیه بروشورها

CB/= @?/: ;:</: CC ::;/: <B/? 

@ 
وناسب بودن نحوه 
ارسال بروشورها حه 

 ها خانواده
;/< @</: ;:;/: CC :B/: <;/; 

A 
حندی وناسب  زوان

خع بروشورها  ;/?> :/CC :B :/;;; ;/>; >/> جهد تون

 
کگگه در جگگدول  ههگگان ،  در سگگطح ?و <،=هگگای ردخف Tشگگود وقگگدار  والحظگگه وی <طور 

(::;/: >P وعنادار بوده و وقدار )T  ردخف;(در سطح:?/: >Pوعنادار )  اسد.  حنگابراین حگا
گرفتگگه وی CCاطهینگگان  کگگه % نتیجگگه  اولیگگای دانگگش آوگگوزان وحتگگوای بروشگگورها از نظگگر  شگگود 
ها تناسب و ههاهنگی داشته و اولیگا   ها بوده، وحتوای بروشورها حا عناوین آن ووردنیاز آن
که بروشورها را تهیه نهاخنگد، و نیگز حگا اطهینگان  تهایل داشته گرفتگه?Cاند  شگود  وی % نتیجگه 

فهن بوده اسد. ههچنین حگا توجگه حگه  اولیای دانش آووزان قابلاز نظر  که وحتوای بروشورها
( نیگز وعنگادار نیسگد، لگذا P< :/?:در سگطح )  Aو  @، >ردخگف   Tنتاخ  جدول فوق وقدار 

گرفتگگه وی کگگه نتیجگگه  اولیگگای دانگگش آوگگوزان، عگگدم تناسگگب ت گگاویر ووجگگود در از نظگگر  شگگود 
ها از طگرف ودرسگه  وضوع آن، وناسب نبودن نحوه ارسال بروشورها حه خانوادهبروشورها حا و

خگگگگع بروشگگگگورها از وشگگگگکالت برناوگگگگه آوگگگگوز   و نداشگگگگتن زوان حنگگگگدی وناسگگگگب جهگگگگد تون
 غیرحضوری خانواده از طریش بروشور بوده اسد. 
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در و رد نظرات ودیران ودارس درحاره وساجل و وشکالت  T. نتاخج آزو ن5جدول 
 آو زش غیرحض ری خانواده از ط یق ب وش ربرناوه 

 ردخف
وساجل و وشکالت 

 ویانگین برناوه
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 
 ویانگین

درجه 
 آزادی
 

سطح 
 T (Pداری) ودنی

 </=@ :/;:: B:/= B@/: :>?/: =?C فهن بودن بروشورها قابل ;

< 
تناسب ت اویر ووجود 
در بروشورها حا ووضوع 

 آن
B>/= A@/: :>:/: =?C ::;/: AA/> 

 ?/=? :/;:: CB/= AC/: :>;/: =?C ووردنیاز بودن بروشورها =

> 
تناسب و ههاهنگی 
وحتوای بروشورها حا 

 ها عناوین آن
<=/= @@/: :=?/: =?C ::;/: ;A/> 

? 

وناسب بودن شکل 
های  ارائه آووز 
صورت  غیرحضوری حه
 بروشور

A?/= BC/: :>A/: =?C ::;/: ?</> 

@ 
کفاخد راهکارهای 

شده در بروشورها  وطرح
 جهد حل آن وشکل

</< ;</; ;;;/: =?C :?/: <?/; 

A 
وعرفی وناحع 

وورداستفاده در تهیه 
 بروشورها

CC/; :;/; ;:;/: =?C ?:/: ;:/; 

B حندی وناسب  زوان
خع بروشورها  جهد تون

;/< :</; ;:=/: =?C ?:/: <:/; 

 
کگگگه در جگگگدول  ههگگگان در ?،  <، =، >، ;هگگگای  ردخف  Tشگگگود وقگگگدار ویوالحظگگگه   ?طور 
گرفته وی CC( وعنادار اسد،  حنابراین حا اطهینان P< :/;:سطح )  که از % نتیجه  نظگر  شود 

هگا  نیاز اولیا  بوده، وحتوای بروشورها حا عنگاوین آن ودیران ودارس وحتوای بروشورها وورد
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ووجگگود در بروشگگورها حگگا ووضگگوع آن فهگگن بگگوده، ت گگاویر   قابگگل ،تناسگگب و ههگگاهنگی داشگگته
صگگورت بروشگگور وناسگگب بگگوده  هگگای غیرحضگگوری حه تناسگگب داشگگته و شگگکل ارائگگه آووز 

 :/?:در سگطح )  Bو  A ،@ردخگف    Tاسد. ههچنین حا توجه حه نتاخ  جگدول فگوق وقگدار 
>Pگرفتگگگه وی کگگگه ( نیگگگز وعنگگگادار نیسگگگد، لگگگذا نتیجگگگه  کفاخد  وگگگدیران عگگگدماز نظگگگر  شگگگود 

شده در بروشورها جهد حل آن وشکل، عدم وعرفی وناحع وورداستفاده  وطرح راهکارهای
خگع بروشگورها از وشگکالت برناوگه  در تهیه بروشورها و نداشتن زوان حندی وناسب جهگد تون

 آووز  غیرحضوری خانواده از طریش بروشور بوده اسد.

 گیریبحث و نتیجه
هگگای ارائگگه شگگده از طریگگش ز هگگدف اصگگلی پگگژوهش حاضگگر بررسگگی ویگگزان تگگ  یر آوگگو      

گگگگاهی اولیگگگای دانگگگش آوگگگوزان و ههچنگگگین غنی سگگگازی  بروشگگور در ارتقگگگای سگگگطح دانگگگش و آ
ها از دخدگاه خود و ودیران ودارس بود. حا توجه حه اهگداف پگژوهش،  های تربیتی آن وهارت

که حا جهع گردخد   ها پاسخ داده شد. آوری اطالعات  زم حه آن سه س ال وطرح 
کهدر پاسخ   آوگوزان و وگدیران اولیای دانگشاز نظر  حه س ال اول پژوهش نتاخ  نشان داد 

خگادی در ارتقگای سگطح دانگش و  هگای ارائگه شگده از طریگش بروشگور ودارس آوگوز  تگا انگدازه ن
گاهی آن که در زوینگه  آوگوز  غیرحضگوری خگانواده از  ها و  ر بوده اسد. حا عناخد حه این آ

های  طور غیروسگتقین حگا خافتگه نشگد، خافتگه پژوهشگی وگذکور حگهطریش بروشور پژوهشگی خافگد 
(،حسگگگگن BA=;(، وحهگگگگدی یونحاشگگگگکندی)CCC;) 2(،  اسگگگگتفان@CC;)1پژوهشگگگگی شگگگگافر

کرخسگگتینا و A::>) 3(، انجگگا، سگگیهنوخه،  وتگگاولین:C=;(، پیگگرزاد و حختیگگاری)BA=;پگگور)  )
کگگه;B=;زاده)( و ووسگگی<;:>)5(،کگگاپفر و ههکگگاران:;:>)4ههکگگاران وگگ  ر بگگودن آوگگوز   (،  

                                       
1.  Shafer, G. 
2. Stephane, G. 
3. Anja, M. Simonyh, H. Tammelin, M.   
4. Christina, & et.al.   
5. Kupfer, J & et.al.   
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کرده گگگاهی اولیگگای دانگگش آوگگوزان ت ییگگد  انگگد ههسگگو  خگگانواده را در ارتقگگای سگگطح دانگگش و آ
که برناوه ( نشان ویBA=;اسد. نتاخ  پژوهش وحهدی یونحاشکندی ) های آووز   دهد 

خانواده در ارتقای سگطح دانگش والگدین در زوینگه وسگائل تربیتگی فرزنگدان وگ  ر بگوده اسگد. 
کگه دوره:C=;خ  پژوهش پیرزاد و حختیاری)ههچنین نتا هگای آوگوز  خگانواده  ( نشگان داد 

گاهی اولیای دانش آووزان در زوینه رو  های تربیگد دخنگی، شگناخد  در افزاخش دانش و آ
روانگگی نوجوانگگان، وسگگائل وربگگوط حگگه رشگگد نوجوانگگان و افگگزاخش -نیازهگگای جسگگهی، عگگاطفی

ر بوده اسد. ههچنین این خافته پگژوهش حگا های تربیتی خانه و ودرسه و   ههاهنگی رو 
کگه ?C=;نتاخ  پژوهش حقانی و ههکگاران) ( در زوینگه آوگوز  غیرحضگوری وگادران حگاردار 

های دوران حارداری زنان ونجر حه نشان داد استفاده از رو  آووز  پیاوکی در اراخه آووز 
گاهی و رضاخد آنها وگی تگوان عنگوان  خافتگه ویشگود ههخگوانی دارد. در تبیگین ایگن افزاخش آ

که آوگوز  غیرحضگوری خگانواده از طریگش بروشگور، اطالعگات تخ  گی در زوینگه هگای کرد 
که اطالعات وذکور وی وی وسایل تربیتی فرزندان در اختیار والدین قرار تواند ههانند دهد 

خافگگدآوگگوز  گگگاهی در کننگگدگان ایگگن هگگای حضگگوری خگگانواده در ارتقگگای سگگطح دانگگش و آ
که نتگاخ  پگژوهشها وآووز  هگای هگای داخلگی و خگارجی در طگی سگال  ر حاشد ههچنان 

کگگهاخیگگر نشگگانگر ایگگن ووضگگوع اسگگد.  کثرخگگد اولیگگای دانگگش آوگگوزان وشگگ له از آنجگگا  های  ا
گون داشته و اوکان حضگور در جلسگات آوگوز  خگانواده در وگدارس بگرای آن هگا وقگدور  گونا

گگاهی آنتواند  وی های غیرحضوری نیسد، حنابراین آووز  هگا  حگه ارتقگای سگطح دانگش و آ
کهگگ  نهاخگگد.  لگگذا وگگ  ر بگگودن  در زوینگگه تعلگگین و تربیگگد فرزنگگدان و بهبگگود شگگیوه زندگی شگگان 

گاهی اولیگای دانگش آوگوزان  آووزشهای اراخه شده از طریش بروشور در ارتقای سطح دانش و آ
 در این پژوهش نیز دور از انتظار نیسد. 

کگه از دخگدگاه اولیگای دانگش آوگوزان،  در پاسخ حه  س ال دوم      پژوهش نتگاخ  نشگان داد 
خگادی در غنیآووز  هگای تربیتگی  سگازی وهارت های اراخه شده از طریش بروشور حگه ویگزان ن
ها در احعاد افزاخش رفتارهای وطلوب در فرزنگدان، اخجگاد رفتارهگای وطلگوب در فرزنگدان،  آن
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هگای تربیتگی و رفتگار  بهبود رو   های زندگی، وهارتارتقای سطح بهداشد روانی، افزاخش 
کاهش تنش طور  های درون خانواده وگ  ر بگوده اسگد. ایگن خافتگه پگژوهش نیگز حگه حا فرزندان و 

(،  >::>) 1های پژوهشگگگگگگگگی روزن حگگگگگگگگام، سگگگگگگگگینها و اسگگگگگگگگکات غیروسگگگگگگگگتقین حگگگگگگگگا خافتگگگگگگگگه
کرخستینا و ههکاران;C=;(، علیزاده)BA=;(، حسن پور)BA=;دوکوهکی) کگه :;:>)2( و   )
های تربیتگی اولیگای دانگش آوگوزان وگ  ر  سازی وهارت اند آووز  خانواده در غنی نشان داده

کگه نشگان دادنگد از <;:>اسد ههسواسد. خافته حاضر حا خافته پژوهش عراقیه و رضایی)  )
هگای تربیتگی والگدین وگ  ر سگازی وهگارتنظر اولیگای دانگش آوگوزان آوگوز  خگانواده در غنگی

نی دارد. ههچنگگین ایگگن خافتگگه حطگگور غیروسگگتقین حگگا نتگگاخ  پگگژوهش نگگوروزی و اسگگد ههخگگوا
گگگگگاهی و سگگگگازه<C=;ههکگگگگاران) کگگگگه نشگگگگان دادنگگگگد آوگگگگوز  غیرحضگگگگوری، نهگگگگره آ هگگگگای ( 

دهگد ههخگوانی دارد. در حساسید و خودکارآودی درک شده را در زنگان حگاردار افگزاخش وگی
ک تبیین این خافته وی که از آنجایی  کرد  های غیرحضوری اراخگه شگده از ه آووز توان عنوان 

هگگای وختلگگف وسگگایل هگگای اخشگگان را در زوینگگهتوانگگد نگگگر طریگگش بروشگگور  حگگه والگگدین وگگی
هگا نیگز هگای تربیتگی آنتربیتی فرزندان ت ییر دهد، لذا حگه تبگع ت ییگر نگگر ، ارتقگای وهگارت

که بیشگتر والگدین اوکگان حضگور در وگدا وی صورت رس بگرای آوگوز  گیرد. البته از این نظر 
هگگای غیرحضگگوری از طریگگش ودرسگگه در زوینگگه وسگگایل حضگگوری خگگانواده را ندارنگگد، آوگگوز 

خادی حه ارتقای وهگارتتربیتی فرزندان وی که  حسیار ن هگای تربیتگی والگدین حنهاخگد تواند 
کگگه حگگا وطالعگگه ههچنانکگگه برخگگی از والگگدین در هنگگگام اجگگرای پگگژوهش اظهگگار وگگی کردنگگد 

تگگگوانین برخگگگی از وسگگگایل و و حکارحسگگگتن راهکارهگگگای عهلگگگی آنهگگگا وگگگی بروشگگگورهای اشگگگاره
کنین. نتاخ  پژوهش  یر آوگوز  خگانواده را  های انجام شده نیز توشکالت فرزندوان را حل 

 کند.یید وی های تربیتی والدین تسازی وهارتدر غنی
که از دخدگاه اولیای دانش دسد ههچنین نتاخ  حه هگای آوگوز آووزان، آوده نشان داد 

کهگگ  حگگه  کگگاهش و حگگذف رفتارهگگای نگگاوطلوب فرزنگگدان و  اراخگگه شگگده از طریگگش بروشگگور در 
                                       
1. Rozenbame, A. Sinha, C.  & Scatt, G. 
2. Christina, & et.al.  
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پیشرفد تح یلی فرزندان و  ر نبوده اسد. این خافته پگژوهش حطگور غیروسگتقین حگا نتگاخ   
کگین کگه نشگان داد وشگارکد والگدین در آوگوز  فرزنگدان بگر :;:>)1پژوهش جنیفگر، راسگل و   )

ها ت  یر وثبتی دارد ههسو نیسد. حطور وثال خکی از والدین بیان وی عهلکرد تح یلی آن
که آووز  های اراخه شده در بروشورها نتوانسته در حل وشکل ناخن جوخدن فرزندم حگه کرد 
کند. که   کگه در تبیگین ایگن خافتگه وی ون  کگرد  خگاد آوگوز  تگوان عنگوان  هگای حگه احتهگال ن

کگگه در آنجگگا ارتبگگاط دوطرفگگه اسگگد و  هگگایغیرحضگگوری خگگانواده حگگه انگگدازه آوگگوز  حضگگوری 
کهگ  وی والدین سجوا ت خود را وطرح گیرنگد و ایگن  وگی کنند و از ودرس در حگل وشگکل 

کگگاهش و ووضگگوع در آووزشگگهای غیرحضگگوری از طریگگش بروشگگور وجگگود نداشگگته نهگگی توانگگد در 
کهگ  نهاخگد. لگذا  حگه نظگر حذف رفتارهای ناوطلوب فرزندان وثل ناخن جوخدن حه والدین 

کنار آووز وی که در  های تربیتی والدین نیاز های غیرحضوری، برای تکهیل وهارترسد 
 های حضوری نیز وجود دارد.    حه آووز 
کگگه از دخگدگاه وگگدیران وگگدارس، آوگگوز     هگگای اراخگگه نتگاخ  حاصگگل از پگگژوهش نشگگان داد 

خگگادی در غنی تربیتگگی اولیگگای دانگگشهگگای  سگگازی وهارت شگگده از طریگگش  بروشگگور  حگگه ویگگزان ن
آووزان در احعاد افزاخش رفتارهای وطلوب در فرزندان،  ارتقای سطح بهداشد روانی، اخجاد 

های تربیتگی و رفتگار  بهبود رو   های زندگی و رفتارهای وطلوب در فرزندان، افزاخش وهارت
ژوهش عراقیگه طور غیروستقین حا نتگاخ  پگ حا فرزندان و  ر بوده اسد. این خافته پژوهش نیز حه

هگای تربیتگگی اولیگگای  سگگازی وهارت (کگگه نشگان داد آوگگوز  خگانواده در غنی <;:>و رضگایی)
ودیران ودارس و  ر بوده اسد، ههسو اسد. ههانطور حا خافته پگژوهش از نظر  دانش آووزان

کگگه نشگگان وگگی=C=;ضگگیانژاد، حیگگدری، قدوسگگی و ناصگگح ) دهگگد آوگگوز  غیرحضگگوری ( 
هگگگای انتقگگگال و نحگگگوه ی دانگگگش و نگگگگر  سگگگرحازان در وگگگورد راهتوانسگگگته اسگگگد بگگگر وانگگگدگار

در تبیگگین ایگگن خافتگگه  پیشگگگیری از بیهگگاری اخگگدز وگگ  ر حاشگگد ههخگگوانی و ههگگاهنگی دارد.
که بروشورهای اشاره حاوی راهکارهای عهلگی بگرای حگل  وی که از آنجایی  کرد  توان عنوان 

                                       
1. Jennifer, D.  Russell, C. & Kim, A. D.  

http://www.tandfonline.com/author/DePlanty%2C+Jennifer
http://www.tandfonline.com/author/Coulter-Kern%2C+Russell
http://www.tandfonline.com/author/Duchane%2C+Kim+A
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رحضوری اراخه شده از طریگش بروشگور های غیوشکالت تربیتی  فرزندان بود  حنابراین آووز 
هگای وختلگف وسگایل تربیتگی فرزنگدان هگای اخشگان را در زوینگهتوانگد نگگر حه والدین، وگی

گیگرد. هگا نیگز صگورت وگیهای تربیتی آنت ییر دهد، لذا حه تبع ت ییر نگر ، ارتقای وهارت
که بیشتر والدین اوکان حضور در ودارس برای آووز   حضوری خانواده را البته از این نظر 

هگگای غیرحضگگوری از طریگگش بروشگگورهای اشگگاره در ودرسگگه در زوینگگه وسگگایل ندارنگگد، آوگگوز 
خادی حه ارتقای وهارتتربیتی فرزندان وی که  حسیار ن های تربیتی والگدین حنهاخگد، تواند 

کگگه حگگا وطالعگگه ههچنانکگگه برخگگی از والگگدین در هنگگگام اجگگرای پگگژوهش اظهگگار وگگی کردنگگد 
انگگگد برخگگگی از وسگگگایل و توانسگگگتهاشگگگاره و حکارحسگگگتن راهکارهگگگای عهلگگگی آنهگگگا  بروشگگگورهای

کنند. نتاخ  برخی انپژوهش های انجام شده نیز تگا یر آوگوز  وشکالت فرزندانشان را حل 
 کند. های تربیتی والدین تایید ویسازی وهارتخانواده را در غنی

کگگگه از دخگگگدگاه دسگگگد ههچنگگگین نتگگگاخ  حه   وگگگدیران وگگگدارس، آوگگگوز   آوده نشگگگان داد 
کهگ  حگه پیشگرفد  کاهش و حذف رفتارهای ناوطلوب فرزنگدان،  غیرحضوری خانواده در 

کاهش تنش های درون خانواده و  ر نبگوده اسگد. حطگور وثگال برخگی از  تح یلی فرزندان و 
کگگه آوگگوز وگگدیران بیگگان وگگی هگگای اراخگگه شگگده در بروشگگورها نتوانسگگته وشگگکل اخگگتالل کردنگگد 

کند.در حعضی از دانش خادگیری را کگه در تبیین ایگن خافتگه وی آووزان حل  کگرد   تگوان عنگوان 

خاد آووز  هگای های غیرحضوری اراخه شگده از طریگش بروشگور حگه انگدازه آوگوز حه احتهال ن
کگه در آنجگا ارتبگاط دوطرفگه اسگد و والگدین سگجوا ت خگود را وطگرح وگی حضوری خانواده 

کهگ  وگیکنند و از ودرس در حل وشکالت رف توانگد گیرنگد نهگیتاری و تح یلی فرزندان 
کهگگ   کگاهش و حگگذف رفتارهگگای نگگاوطلوب فرزنگگدان وثگگل اخگگتالل خگگادگیری حگگه والگگدین  در 
کثگر وگدیران وگدارس خواسگتار برگگزاری جلسگات  که ا نهاخد. ههین وسجله ووجب شده بود 

 های غیرحضوری از طریش بروشورها بودند.  حضوری آووز  خانواده برای تکهیل آووز 
کگگه         آوگگوزان اولیگگای دانگگشاز نظگگر  در پاسگگخ حگگه  سگگ ال سگگوم پگگژوهش نتگگاخ  نشگگان داد 

هگگا بگگوده و وحتگگوای بروشگگورها حگگا  فهن بگگوده، ووردنیگگاز آن هگگا قابگگل وحتگگوای بروشگگورها بگگرای آن
کگه ها تناسب و ههاهنگی داشگته اسگد و اولیگا  حگه ویگزا عناوین آن خگادی تهایگل دارنگد  ن ن
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کگه آوده نشگان وی دسگد بروشورهای اشگاره را تهیگه نهاخنگد. ههچنگین نتگاخ  حه از نظگر  دهگد 
اولیای دانش آووزان، تناسب نداشتن ت گاویر ووجگود در بروشگورها حگا ووضگوع آن، وناسگب 

حنگگدی وناسگگب  هگگا از طگگرف وگگدارس،  نداشگگتن زوان نبگگودن نحگگوه ارسگگال بروشگگور حگگه خانواده
خگگع بروشگگورها در بگگین اولیگگای دانگگش آوگگوزان از وسگگائل و وشگگکالت برناوگگه آوگگوز  ج هگگد تون

طور غیروسگتقین حگا  غیرحضوری خانواده از طریش بروشور بگوده اسگد. ایگن خافتگه پگژوهش حگه
کگگه حگگه بررسگگی آسگگیب:C=;نتگگاخ  پگگژوهش اقدسگگی، فرخگگد و حگگایرام زاده) کالس (  هگگای  های 

کهآووز  خانواده پرداخته و نشان  آوگوزان، نیگروی انسگانی، اولیای دانشاز نظر  داده اسد 
رو  تگگگدرخو و وحتگگگوای آووزشگگگی در ویگگگزان ووفقیگگگد برناوگگگه آوگگگوز  خگگگانواده وگگگ  ر اسگگگد 

طور غیروسگتقین حگا نتگاخ  پگژوهش  ههخوانی و ههاهنگی دارد. ههچنگین خافتگه پگژوهش حگه
کگگه حگگه بررسگگی عواوگگل وگگ  ر بگگر وضگگعید شگگرکد اول:C=;نورالگگدخنی) آوگگوزان در یگگای دانگگش( 

کگگه و لفگگه کالس های  هگگای آوگگوز  خگگانواده شهرسگگتان نرنگگد پرداختگگه و نشگگان داده اسگگد 
کالس هگا تگ  یر  وحتوا، توانایی وگدرس، زوگان و وکگان آوگوز ، در ویگزان شگرکد والگدین در 

کگگگرد از  وعنگگگاداری دارد ههخگگگوانی و ههگگگاهنگی دارد. در تبیگگگین ایگگگن خافتگگگه وی تگگگوان بیگگگان 
که ای در شروع فعالید حا نواق ی ههگراه بگوده و حگه وگرور زوگان حگا حگازخورد هر برناوه آنجایی 

کهبودهگگای آن بگگر طگگرف وگگی شگگود، برناوگگه آوگگوز  غیرحضگگوری خگگانواده از طریگگش دادن افگگراد 
گفتگه اولیگای دانگش آوگوزان در فراخنگد اجگرای بروشور نیز از این قاعده استثنا  نبگوده و حنگا حگه 

ا نواق ی از جهله تناسب نداشتن ت اویر ووجگود در بروشگورهای اشگاره پژوهش، در احتدا ح
کگگه در طگگی زوگگان از  خگگع ههگگراه بگگوده  حگگا ووضگگوع آن، و نداشگگتن زوانبنگگدی وناسگگب بگگرای تون

کگگه اسگگتقبال اولیگگای دانگگش آوگگوزان در شگگهاره کاسگگته شگگده اسگگد  هگگای حعگگدی نگگواقص آن 
کگه نگواقص اکگر ذا حه نظر ویبروشورها نشانگر برطرف شدن آن وشکالت بوده اسد. ل رسد 

هگای حعگدی بروشگگورها از شگده در وحتگوا و اجگرای برناوگه حگگه وگرور زوگان ورتفگع شگگده و شگهاره
 کیفید بیشتری برخوردار شود.            

کگه وگدیران وگدارس وحتگوای بروشگورها بگرای از نظگر  ههچنین نتگاخ  پگژوهش نشگان داد 
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هگا بگوده  ها ههاهنگی داشگته و ووردنیگاز آن ا عناوین آنفهن بوده، ح آووزان قابلدانش اولیای
هگای  اسد و ت اویر ووجود در بروشورها حا ووضگوع آن تناسگب داشگته و شگکل ارائگه آووز 

صورت بروشور وناسب بوده اسد. ههچنین نتاخ  حاصل از ایگن پگژوهش  غیرحضوری حه
که نشان وی کافی نبگودن راهکارهگای از نظر  دهد  شگده در بروشگورها  وطرحودیران ودارس، 

جهگگگد حگگگل آن وشگگگکل، عگگگدم وعرفگگگی ونگگگاحع وورداسگگگتفاده در تهیگگگه بروشگگگورها و نداشگگگتن 
خع بروشورها از وسائل و وشکالت برناوه آووز  غیرحضوری  زوان حندی وناسب جهد تون

طور غیروسگتقین حگا نتگاخ  پگژوهش رسگول از طریش بروشور بگوده اسگد. ایگن خافتگه حگه خانواده
که نشان داد از نظران ودیران ودارس برخی از وشکالت وحتوایی AC=;بایی)زاده طباط  )

)نظیرکگگاربردی نبگگودن وحتگگوا، حگگه روز نبگگودن وحتگگوا( و اجرایی)واننگگد رو  اراخگگه وطالگگب حگگه 
شیوه سگخنرانی، زوگان اراخگه وحتگوا و عگدم اسگتفاده از وسگایل سگهعی و ح گری در آوگوز ( 

کهتگری از دورهکگه اولیگای دانگشهای آوگوز  خگانواده حاعگال شگده کالس آوگوزان اسگتقبال 
 های آووز  خانواده داشته حاشند ههخوانی دارد.   

که هر برناوه در تبیین این خافته وی کرد از آنجایی  آووزشی در شروع فعالید  توان عنوان 
حگگا نواق گگی ههگگراه اسگگد و برناوگگه آوگگوز  غیرحضگگوری خگگانواده از طریگگش بروشگگور نیگگز از ایگگن 

ه اسگگتثنا  نبگگوده و حنگگا حگگه اظهگگارات وگگدیران وگگدارس در هنگگگام حضگگور پژوهشگگگر در قاعگگد
که حه نظر وگی آخگد در طگی زوگان بگر ا گر ودارس برای اجرای پرسشناوه، حا نواق ی ههراه بوده 

کاسگگته خواهگگد اراخگگه حگگازخورد از طگگرف اولیگگای دانگگش آوگگوزان و وگگدیران وگگدارس از نگگواقص آن 
رسد تداوم برناوه آووز  غیرحضوری خانواده از طریش بروشورها در شد. حنابراین حه نظر وی

تواند حگه تحقگش اهگداف برناوگه ودارس حا برطرف شدن نواقص اکر شده در وحتوا و اجرا وی
های حعدی بروشورها حا برخگورداری از غنگای وحتگوایی وگورد اسگتقبال که  نهوده و شهاره
گیرد.   والدین قرار 
هگگای اراخگگه شگگده از طریگگش  اخ  پگگژوهش، بیگگانگر وگگ  ر بگگودن آوگگوز کگگه نتگگ حگگا توجگگه حگگه این

گگگگاهی اولیگگگای دانگگگش آوگگگوزان و ههچنگگگین غنی سگگگازی  بروشگگور در ارتقگگگای سگگگطح دانگگگش و آ
کگه در  های پژوهش طور غیروستقین حا خافتگه ها اسد و حه های تربیتی آن وهارت هگای قبلگی 
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کارآوگگگدی دوره شگگگده اسگگگد ههگگگاهنگی و  نجامهگگگای آوگگگوز  خگگگانواده ا زوینگگگه ا رحخشگگگی و 
کگگه حگگا رفگگع نهگگودن وسگگائل و وشگگکالت برناوگگه  ههخگگوانی دارد. لگگذا وی گرفگگد  تگگوان نتیجگگه 

کثگر اولیگای دانگش  آووز  غیرحضوری خگانواده از طریگش بروشگور، وی تگوان از ایگن طریگش حگه ا
که وش له گون داشته و اوکگان حضگور در جلسگات آوگوز  خگانواده  آووزان  گونا کاری  های 

گگاهی خگود، حگه در و که  شاخانی نهود تا عالوه بر ارتقای سطح دانش و آ دارس را ندارند، 
 بهبود فراخند تعلین و تربید فرزندان نیز بپردازند. 

که عواولی نظیگر سگطح تح گیالت از جهله وحدودخد های پژوهش حاضر این اسد 
که ویآووزان  و ههچنین ودیرا ن وداجتهاعی اولیای دانش_  و طبقه اقت ادی تواند ارس 

بگگر نتگگاخ  ا رگگگذار حاشگگد وگگدنظر پژوهشگگگر قگگرار نگرفگگد. ههچنگگین وگگون سگگه نفگگر حگگه عنگگوان 
اند اوکان دارد سگالیش شخ گی در پژوهشگر در اجرای پژوهش در ودارس وشارکد داشته

آوگگوزان و وگگدیران وگگدارس دخالگگد نهاخگگد. حنگگابراین  زم اسگگد تعهگگین توجیگگه اولیگگای دانگگش
 های پژوهش حا احتیاط انجام شود. خافته

کگگه آوگگوز کگگه نتگگاخ  پگگژوهش نشگگان وگگی حگگا توجگگه حگگه این هگگای اراخگگه شگگده از طریگگش دهگگد 
گاهی اولیای دانش سازی وهارتآووزان و ههچنین غنیبروشور در ارتقای سطح دانش و آ

کهها و  ر اسد و های تربیتی آن کثرخد اولیای دانش از آنجا  گون  های آووزان وش لها گونا
هگا وقگدور نیسگد،  داشته و اوکان حضور در جلسات آوگوز  خگانواده در وگدارس بگرای آن

خع بروشورها حا وطالب و ووضوعات جدخد استهرار خاحد. پیشنهاد وی  شود تهیه و تون

 منابع 
 ( .اقدسی، ع؛ فرخد، ا؛  حایرام زاده، ح;=C:آسیب .)  کو از شهرس آووز  و پرور شناسی آووز  خانواده در تان وا

 . <@-=<(، <;)<، ف لناوه زن و وطالعات خانوادهدخدگاه اولیای دانش آووزان. 
 (.انجهگگن اولیگگا  و وربیگگان;=AA .)دفتگگر ورکگگزی انجهگگن اولیگگا  و وربیگگان  :دسگگتورالعهل جگگاوع آوگگوز   خگگانواده

 جههوری اسالوی ایران. 
 (.پیرزاد، ع؛ حختیاری، ا;=C:کالس کارآودی  ف لناوه خانواده ووز  خانواده از دخدگاه والدین. های آ (. وطالعه 

 . @?;-;>;، >و;، شهاره و پژوهش
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 (.تاجیگگ  اسگگهاعیلی، ع؛ نرهگگانی، س;=B:  .)انتشگگارات هگگای تربیتگگی خانگگه و ودرسگگه. تهگگران نگگگاهی حگگه نقش :
 انجهن اولیا  و وربیان. 

 (.تبریگگزی، غ;=B<  .)کالس  ،تگگار والگگدین و حگگل وسگگائل تربیتگگیهگگای آوگگوز  خگگانواده در ت ییگگر رف بررسگگی نقگگش 
 و پرور  خراسان.  . طرح پژوهشی سازوان آووز  فرهنگی و تح یلی دانش آووزان

 تقی  (.زاده، ا;=A?  .اههید آووز  خانواده و ضرورت حازنگری در آن .)واهناوه تربید ،;; (;: ،)<:-<? . 
 حسن (.پور، ل;=BA  .)وادران در خ وص وسگائل تربیتگی و آووزشگی بررسی ت  یر آووز  خانواده بر ت ییر نگر  

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.  .پاخانفرزندان در شهر سردشد  ناوه 
 (.کالنتری، ب؛ قاسهی، گ تا یر برناوه آووز  غیرحضوری   (.?C=;حقانی، ف؛ شهیدی،  ؛  ونووهری، ف؛ 

گگاهی و رضگاخد وگ وجلگه ایرانگی آوگوز  در علگوم ادران حگاردار. از طریش ارسال پیاوگ  در طگی دوران حگارداری بگر آ
 . >?-=< (،;)@;، پزشکی

 ( .حکین زاده، ر؛ ویرزابیگی، م.ع؛ رسولی سقای، م;=C=نیازسنجی آووزشی برناوه .) های آووز  خگانواده بگرای
 . <>-A(<@ ،)A، ف لناوه آووز  و ارزشیابیآووزان ناحیه خ  تبریز. اولیای دانش

 (.دوکگگوهکی، ف;=BA  .) بررسگگی ا رحخشگگی برناوگگه آوگگوز  خگگانواده در ت ییگگر نگگگر  شگگیوه فرزنگگدپروری والگگدین و
کارشناسگی ارشگد، دانشگگاه  . پاخانبهبود انگیز  پیشرفد در دانش آوگوزان دختگر پاخگه دوم راهنهگایی شگیراز ناوگه 

 عالوه طباطبایی. 
 ( .ضگگگگیانژاد، ی؛ حیگگگگدری، م؛ قدوسگگگگی، م؛ ناصگگگگح، ل;=C=.)  بررسگگگگی وقاخسگگگگه ای تگگگگا یر آوگگگگوز  حضگگگگوری و

انتقگال و نحگوه پیشگگیری از بیهگاری اخگدز. وجلگه هگای  غیرحضوری بر ویگزان دانگش و نگگر  سگرحازان در وگورد راه
 .  AA-;@C; (،;@)=طب نظاوی، 

 ( .ع اره، ع؛ ن ری، ص;=B> بررسی نیازهای آووزشی .)  کشگور  آووزان وقطگع وتوسگطه  و تربیتی والدین و دانش
 . <@-:?، <;، شهاره آووزشی های  ف لناوه نوآوریهای وختلف ایران.   فرهنگ در خرده

 (.علیگگگزاده، ح;=C;تگگگدوین برناوگگگه آوگگگوز  والگگگدین بگگگرای خانواده .) خگگگتالل نارسگگگایی هگگگای دارای فرزنگگگدان حگگگا ا
کاهش نشانه کارکرد خانواده.  توجه/بیش فعالی و ت  یر آن بر  (،  A)>، شناسگی افگراد اسگتثنایی ف گلناوه روانها و 

>?-A= . 
 فتح (.آحادی، ج؛ عهویی، ر;=B;  .)کالس والگدین و وگدیران وگدارس از نظگر  های آووز  خگانواده بررسی عهلکرد 

 های استان تهران.  شهرستان آووز  و پرور ی سازوان . طرح پژوهشهای استان تهران شهرستان
 (.وحهدی یونحاشکندی، ف;=BAبررسی ویزان ا رحخشی برناوه .)  های آووز  خانواده بر والدین دانگش آوگوزان

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.  دوره احتدایی شهر ولکان. پاخان  ناوه 
 ( .وظگگاهری، ح;=C=بررسگگی نیازهگگای آووزشگگی و .)کگگالسالگگدین دانگگش هگگای آوگگوز  آوگگوزان دوره دوم وتوسگگطه در 

 . :@-A<(، =);;، ف لناوه خانواده و پژوهشخانواده. 
 وهگگری ( .نگگژاد، س. ا;=B<.)  کالس . طگگرح هگگای آوگگوز  خگگانواده بگگر ت ییگگر رفتگگار خگگانواده بررسگگی ویگگزان ا رحخشگگی 

 شهر تهران.  آووز  و پرور پژوهشی سازوان 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3182&Number=78&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3182&Number=78&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3182&Number=78&Appendix=0
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 (.ووسی زاده، ت;=B;  .)کالس . طگرح پژوهشگی هگای آوگوز  خگانواده در اسگتان اردبیگل بررسگی ویگزان ا رحخشگی 
 استان اردبیل. آووز  و پرور سازوان 

 ( .نبگگگوی، س. ص;=B=.)  هگگگای  نیازسگگگنجی آووزشگگگی اولیگگگای دانگگگش آوگگگوزان جهگگگد آوگگگوز  خگگگانواده در دوره
 های استان تهران. شهرستان و پرور  آووز راهنهایی و وتوسطه . طرح پژوهشی سازوان  ،تح یلی  احتدایی

 ( .نبوی، س. ص;=C=.)  واهناوگه آووزشگی و تربیتگی های فرزند پگروری.  نقش آووز  خانواده در ارتقای وهارت
 .A=-<=، ;><پیوند، شهاره 

 ( .نورالدخنی، م;=C:بررسی عواول و  ر بر وضعید شرکد اولیای دانگش .)کالس هگای آوگوز  خگانواده  آوگوزان در 
کروان. پاخانشهر کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ستان نرند   ناوه 

 ( .نگگوروزی، ف؛ طههاسگگبی، ر؛ نگگوروزی، آ;=C> کننگگده از عفونگگد (.  بررسگگی تگگا یر آوگگوز  رفتارهگگای پیشگگگیری 
کننگده حگه  ادراری وبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی حگه دو شگیوه حضگوری و غیگر حضگوری در زنگان حگاردار وراجعگه 

 A-<>A=> (،<، )<، نشرخه دانشگاه علوم پزشکی البرزدروانی.  -کز بهداشتیورا
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