بررسی کاهش حوادث ترافیکی در کودکان از طریق آموزش و فرهنگ سازی
فهیمه قنادی  ، 1زهرا شکیبایی
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چکیده
حوادث با اختصاص بيش از  03درصد موارد مرگ و مير بخود رايجترين علت مرگ در بين كودكان پس از
يكسالگي است .به همين دليل براي تأمين سالمتي كودكان ،آموزش ايمني راه ضرورتي انكار ناپذير بوده و الزم
است كه كودكان نسبت به اصول ايمني راه آگاهتر شده و متناسب با سن و نيازهايشان روشهاي حفظ زندگي را
فرا بگيرند .نكته حايز اهميتي كه وجود دارد اينكه آموزش بايد از دوران كودكي و از طريق خانواده ها ،آموزش و
پرورش و ........صورت گيرد چرا كه در اين صورت اثرات مطلوب خود را در آينده نشان خواهد داد و از آنجا كه
كودكان آينده سازان فرداي كشور و مهم ترين عامل ارتقاي فرهنگي و اجتماعي محسوب مي شوند لذا آموزش
فرهنگ ترافيكي به آنان مثمر ثمرتر خواهد بود.
آموزش مباحث ترافيكي يكي از مهم ترين مسائل در رفع صدمات ناشي از مشكالت ترافيكي است و تاثيرگذاري
آن زماني مي تواند بهتر احساس شود كه از روش هاي گوناگون آموزش هاي نظري و عملي از طريق نهادهاي
دخيل در اين امر از قبيل  :مدارس ،خانواده  ،صدا و سيما  ،راهنمايي و رانندگي و ...استفاده كرد.
از طرف ديگر با توجه به نقش عمده خطاي انساني در تصادفات جاده اي ،آموزش ايمني راه به كودكان باعث
تقويت باورها ،نگرشها و رفتارهاي ايمن در آنها شده بنحوي كه اثرات مثبت آن در آينده و در سنين جواني و
بزرگسالي ظاهر مي شود.
بررسي هاي بعمل آمده گوياي اين حقيقت است كه آموزش در تصحيح رفتار ترافيكي كودكان ،ارتقاي آگاهي
هاي كودكان از خطرات احتمالي ناشي از تصادفات در عرصه ترافيك ،تاثير مستقيم و مثبتي دارد و براين اساس
پيشنهاداتي را براي نهادينه كردن فرهنگ ترافيك در ميان كودكان بيان كرده ايم.
کلید واژه ها:آموزش ،كودكان ،حوادث ترافيكي ،فرهنگ سازي
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مقدمه
ترافيك و مسأله حمل و نقل يكي از مهمترين فعاليت هاي مديريت شهري هر جامعه اي است ،اين مسأله در
تمام جوامع شهري با زندگي شهروندان و زندگي روزمره آنان درهم آميخته شده است .كثرت روز افزون حضور
اتومبيل در جهان با بيش از  033ميليون دستگاه ،با كاركردهاي پنهان و آشكار آن نظير :گسترش تخلفات
ترافيكي ،تصادفات منجربه به مرگ و ...از ديگر پيامدهاي مهمي است كه مسأله ترافيك براي جامعه شهري را
بوجود آورده است؛ همچنين ،نقض قوانين راهنمايي و رانندگي ،عدم نهادينه نشدن الگوهاي رفتاري و كرداري
ترافيكي در بين شهروندان ،عدم نظارت و كنترل اجتماعي ترافيكي ،نبودن فرهنگ صحيح رانندگي و عابر پياده،
ضعف دستگاه هاي اجرايي و سياسي برخورد كردن با اين پيامد و ...همگي نشانگر اين است كه مديريت شهري و
ترافيكي جامعه ايراني را به فكر چاره جويي انداخته است .نتيجه اين ضعف ها در سطح شهرها و جاده ها باعث
شده كه موجودي خيره كننده و هراس انگيز به نام وسايل نقليه در كنار زندگي شهرنشيني روبه افزايش باشد،و
نيازمندي به آموزش ،فراگيري هنجارها ،قواعد رفتاري -كرداري و همچنين ارتقاي سطح فرهنگ ترافيك از
سنين كودكي تا بزرگسالي امري ضروري به نظر مي رسد .اين آموزش و فرهنگ سازي بيشتر در جهت
سازگاري انسان با محيط زندگي مي باشد ،هرچه كه اين آموزش و فرهنگ سازي هدفمند و مداوم ،مستمر و
بادوام باشد و از سال هاي اوليه شكل گيري شخصيت و پرورش آن در خانواده شروع شده باشد و در سال هاي
بعد توسط نهادهاي رسمي چون آموزش و پرورش ،رسانه ها ،گروه هاي همسال ،مدرسه تقويت و تكميل گردد،
ما شاهد آن خواهيم بود كه پيامد ترافيك در جامعه از سوي شهروندان رعايت شده و اصول فرهنگ ترافيك با
رعايت قوانين آن به صورت روان در اذهان و كردار شهروندان نهادينه شده و اين معضل مديريت شهري به سمت
كاهش پيامدهاي آن سوق يافته است.
و از آنجايكه ساالنه  ۶۸۱هزار و  ۰۳۳كودک يعني روزانه  ۰۳۳كودک بر اثر تصادف در جاده هاي دنيا جان خود
را از دست مي دهند .سوانح جاده اي يكي از چهار علل عمده مرگ و مير كودكان باالي پنج سال به شمار مي
رود  .براساس آمار ۵۰ ،درصد مرگ و مير كودكان در سوانح رانندگي در كشورهايي با درآمد پايين يا متوسط
زندگي مي كنند .گزارش هاي جهاني نشان مي دهد كودكان در همه سنين در معرض خطر سانحه رانندگي در
جاده قرار دارند .
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بیان مسأله و علت انتخاب موضوع
در تمامي جوامع  ،كودكان از آسيب پذير ترين افراد در برابر حوادث هستند  ،ارتقاء سالمت كودكان از مهم
ترين شاخص هاي سطح سالمت يك جامعه بوده و پيشگيري از وقوع حادثه در كودكان  ،مستلزم رعايت نكات
ايمني است  .كودكان قادر به درک خطرات پيرامون خود نبوده و در برابر بسياري از خطرها  ،آسيب پذيري
بيشتري دارند .
تصادفات جادهاي يكي از اصلي ترين عوامل مرگ و جراحت در ميان كودكان كشورهاي درحال توسعه است .در
تحقيقات انجام شده  ،مشخص شده است كه يكي از داليل وقوع اين تصادفات براي كودكان ،نبود اطالعات و
مهارتهاي الزم براي مقابله با ترافيك در ميان آنان است  .بهمين دليل است كه گنجاندن آموزش ايمني
ترافيك به عنوان بخشي از برنامه آموزشي مدارس  ،يكي از موثرترين راههاي فراهم آوردن چنين دانشي براي
كودكان است و در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم ،آموزش نكات مربوط به ايمني ترافيك  ،يكي از
مهمترين اولويتها به شمار مي آيد .تحقيقات نشان دادهاند كه اين موضوع در صورت همراه بودن با تمرين
قوانين و مقررات  ،بسيار موثر واقع خواهد شد .البته براي دستيابي به نتايج بهتر  ،اين برنامه بايد با انجام ساير
امورمربوط به ايمني نظير آموزش رانندگان  ،ساخت محلهاي خاص عبور عابر پياده و نظارت وكنترل رعايت
رفتارهاي ايمن در رانندگي  ،مورد حمايت قرار گيرد.
آشنا ساختن و نهادينه كردن مباحث ترافيكي بايد از دوران كودكي آغاز گردد ،و با شيوه هاي مناسب ،همراه با
تغييرات شگرف و اثر گذار بر رفتار اجتماعي جامعه شهري باشد .اصالح رفتاري و تغيير نگرشي فرهنگ
روانسازي ترافيكي از طريق اين دو بعد اجتماعي و فرهنگي در قالب نقش اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري قابل
مطالعه است؛ جامعه پذيري و اصالح فرهنگ ترافيك ،به نوعي مديريت كردن در جهت فرهنگ سازي رعايت
قوانين ترافيكي است ،كه از سوي نهادهاي ذيربط و متوليان امر ترافيك همراه با نظارت دقيق بايد شكل گيرد.
آموزش به عنوان ركن اساسي اصالح فرهنگ ترافيك ،نقش بارزي در تغيير نگرش و باورهاي رفتاري ترافيك
دارد .براي دست يافتن به اين مهم ،بايد تغييرات و اصالحاتي در زمينه نگرش و فرهنگ ترافيك ايجاد شود.
آموزش در زندگي انسان منجر به تغيير در باورها و رفتارها شده است .در عصر حاضر يكي از اقدامات اصلي براي
به سامان كردن معضالت ترافيكي تكيه بر محور آموزش و فرهنگ سازي است.
بدين ترتيب دستيابي به راهكارهاي عملي براي كاهش تصادفات جاده اي و پيامدهاي آنها بويژه در ارتباط با
مرگها و جراحتهاي كودكان بايستي مورد توجه جدي مسئولين ،متخصصين و كارشناسان مربوطه قرار گيرد .از
آنجائيكه بر اساس تجربيات ساير كشورها آموزش صحيح ايمني راه براي كودكان در بسياري از آنها با
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موفقيتهاي چشمگيري همراه بوده است در اين بخش ضمن مرور تجربه كشور آلمان به اين بحث مهم پرداخته
مي شود.
مروري كوتاه بر تجربه كشور آلمان
در كشور آلمان با وجود افزايش سطح خدمات حمل و نقل و تعداد وسايط نقليه ،ميزان تلفات از  00333نفر در
دهه 03به  0333نفر در سال  0000كاهش يافته است و اين امر ممكن نبوده است مگر با داشتن برنامه
آموزشي مدون و جامع براي تمامي رده هاي سني و بويژه كودكان .در حال حاضر در اين كشور بيش از 000
مؤسسه ،انجمن و مركز مربوط به ترافيك وجود دارد كه از بين آنها  03مورد تنها به امر برنامه ريزي ،تدوين
منابع الزم و آموزش مشغولند .مراكز ياد شده با تدوين منابع و برنامه ريزي و با همكاري آموزش پرورش ،شبكه
هاي راديو و تلويزيوني و مطبوعات توانسته اند مشكل ضعف آموزش در جامعه و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي
را در كشورشان تا حد زيادي برطرف نمايند .آموزشهاي مراكز ياد شده محدود به كودكان نشده بلكه با آموزش
معلمان و والدين كودكان و همچنين با چاپ و نشر صدها كتاب و جزوه آنها را نيز با مسائل مربوط به ترافيك
آشنا مي سازند .در اين روند آموزشي به كودكان و كودكستانها توجه خاصي شده و آموزش در اين مرحله
زيربناي ايمني ترافيك در سنين باالتر محسوب مي شود .كارشناسان ايمني فعاليتهاي روزمره كودكستانها در
رابطه با امور ايمني جاده اي را به شكل زير طبقه بندي مي كنند:
* تمرين(بازي) موارد ضروري مرتبط با ايمني ،در اين مرحله كودكان با موارد مهمي همچون رنگها ،سمت و
سوها و كاركرد آنها در ترافيك ،پيش بيني انواع خطر و چگونگي مقابله با آنها آشنا مي شوند.
* افزايش سطح آگاهي اجتماعي كودكان ،در اين مرحله از طريق بردن آنها به گردش دسته جمعي و تمرين
موارد مرتبط با ايمني در خيابانها ،بر روي اين نكته كه در هنگام عبور از خيابان هماهنگي با خانواده و حركت در
كنار آنها ضروري است تأكيد مي شود .در اين گام به كودک آموخته مي شود كه نقش او در خيابان چيست.
* نمايش فيلمهاي آموزشي همراه با تمرين مطالب گفته شده ،تمرينهاي ياد شده در خيابان و با حضور پليس
راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد و كودک بخشي از آموخته هاي خود را تجربه مي كند.
* آگاه سازي كودكان از حوادث و تصادفات احتمالي در خيابانها ،در اين مرحله از كودک خواسته مي شود كه با
نقاشي كردن يك صحنه تصادف ،مسائل ايمني را مد نظر داشته باشد.
لذا اين تحقيق به منظورافزايش سطح ايمني و كاهش خطرات ناشي ازحوادث ترافيكي از طريق آموزش و
فرهنگ سازي در كودكان انجام گرديده است.
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اهداف

هدف کلی:
كاهش حوادث ترافيكي در كودكان از طريق آموزش و فرهنگ سازي
اهداف جزئی:
كاهش ميزان معلوليت و مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي در كودكان
جلوگيري از اتالف هزينه هاي جبران ناپذير صدمات و حفظ جان كودكان
تعيين نقش آموزش و فرهنگ سازي در ارتقاء سطح ايمني كودكان
تعيين نقش نهادها و سازمانهاي دخيل در امر آموزش ايمني به كودكان

روش کار
هرتحقيق،فرايندي علمي وهدفمند است كه طي آن پژوهشگر تالش مي كند تا براي مساله پاسخي نظري پيدا
كند و يا براي حل يك مشكل واقعي در عمل راهكارهايي را بيابد  .لذا با توجه به اهميت موضوع در اين تحقيق
از روش تحقيق توصيفي ،كتابخانه اي از نوع پيمايشي استفاده شده است .بررسي ها انجام شده وگزارش هاي
ارايه شده توسط سازمانها ونهادهاي مرتبط پيرامون نقش آموزش و فرهنگ سازي دركاهش حوادث و سوانح
رانندگي در كودكان بازنگري شده است.
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یافته ها
آموزش فرهنگ ترافيك از خردسالي ،شايد از موضوعاتي باشد كه كارشناسان ترافيكي بر آن اتفاق نظر دارند و در
سمينارها و كنفرانس هاي مديريت ترافيكي و حتي مباحث مهندسي ترافيكي به اين مسأله تأكيد فراوان كرده
اند .بايد توجه داشته باشيم كه كيفيت آموزش ترافيك براي هريك از بازيگران ترافيكي ،بر اساس سن و نقشي
كه در ترافيك ايفاء مي كنند ،متفاوت است .براي مثال آموزش كودكان عابر پياده با آموزش بزرگساالن عابر
تفاوت دارد ،زيرا كودكان به داليل جسمي و رواني كه بعداً خواهد آمد ،صدمات شديدي مي بينند و از اين رو
نيازمند آموزش هاي ويژه هستند .دوم اينكه آموزش فرهنگ ترافيك به كودكان كه گاه از سوي پليس ،مدرسه و
ساير گروه هاي اجتماعي تدارک ديده مي شود ،بدون هماهنگي و اتفاق نظر با خانواده ،بي تأثير نخواهد بود.
سوم اينكه آموزش كودكان از طريق خانواده نبايد هميشه به طور مستقيم باشد ،چراكه آموزش هاي مستقيم
همراه با كنترل ،نظارت و سختگيري ،به كاهش يادگيري مي انجامد .خانواده در دوره پيش از پنج سالگي ،بايد
تركيبي از نقش هاي آموزشي ،كنترلي و پشتيباني را ايفاءكنند ،تا كودک ضمن شناسايي محيط خود ،راه هاي
خويشتن داري و اجتماعي شدن را فرا گيرد .چهارم اين كه در آموزش فرهنگ ترافيك به فرزندان ،هميشه الزم
نيست كه كودک تشويق يا تنبيه شود .گاه الزم است شرايطي فراهم شود كه خود او در خصوص هنجارهاي
ترافيكي به تعمق و تفكر بپردازد و اهميت هريك از اجزاي فرهنگ مذكور را در يابد.گاه بايد در شرايطي قرار
گيرد كه خودش مسئوليت كارش را به عهده گيرد و در شرايطي كه كسي باالي سرش نيست ،خودش كار
درست را جست و جو كند .گاهي الزم است ،كودكان بدون تائيد و تمجيد يا تنبيه ديگران ،خود وضعيت هاي
رضايت بخش ا تجربه كند ،تا در آينده نيز بكوشد ،آن گونه رفتار كنند كه احساس رضايت بخش تري داشته
باشد.
كارشناسان آموزش فرهنگ ترافيك بر اين باورند كه آموزش كودكان بايد پنج ويژگي خاص داشته باشد كه از
آن به (( پنج پي)) ( )P0ياد كرده اند -0 « :آموزش كودكان بايد پيش از دوره دبستان باشد(-2 )Preschool
كار در آموزش در اين دوره به صورت تجربي باشد ( -3 )Practicalمطابق با اصول رشد كودكان باشد
( -4)Principleبه صورت مكرر و مداوم باشد ( -5)Presentedبايد داراي جايگاه خاصي در مدرسه
باشد.» )Place(.اصالح روش هاي كاهش تصادفات و تبعات ترافيكي ،اصلي ترين هدف آموزش فرهنگ ترافيك
به كودكان است .ساير هدف ها عبارتند از« :الف :انتقال اطالعات ،ضوابط و مقررات عبور و مرور به عابران پياده،
سواره و سرنشينان .ب) آموزش و ترويج فرهنگ صحيح رانندگي .ج) تغيير در رفتارهاي بازيگران ترافيكي .د)
جامعه پذير ساختن هنجارهاي ترافيكي .ه) اصالح و حذف باورهاي غلط فرهنگي ترافيكي ،مثالً براي عابران كه
تصور مي كنند ،مسيري كوتاه تر ايمن تر است .و) آموزش مفاهيم ترافيكي به همه گروه هاي سني و جنسي».
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بسياري از كارشناسان ترافيكي ،عابران پياده ،به ويژه كودكان را ،عاملي مهم در ترافيك درون شهري و برون
شهري دانسته اند .گزارش هاي ترافيكي بيانگر اين است كه در ميان تمام سفرهاي درون شهري ،سفر هاي
عابرين پياده ،هميشه بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند ،لذا به صورت منطقي ،بايستي بيش تر سهم
در آموزش فرهنگ ترافيك به اين مسأله تعلق گيرد.
نهادهای دخیل در ارتقای سطح فرهنگ ترافیک
در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ ترافيك در كودكان نهادهاي ذيربط در امور ترافيكي و مديريتي بايد آموزشهاي
الزم را ارائه دهند .از جمله نهادها و سازمانهايي كه ميتوانند در ارتقاي سطح فرهنگ ترافيك كودكان تأثير
داشته باشند ،عبارتند از:
آموزش از طریق بعد اجتماعی(خانواده)
از نگاه ديگر از بعد اجتماعي آموزش ،ميتوان به فعاليتهاي آموزش خانواده اشاره كرد .خانواده از طريق
ارتباطات درون گروهي كه بين اعضاي خود دارد ،ميتواند مجري خوبي براي آموزش فرهنگسازي ترافيك باشد.
اين مسأله بيشترين تأثير را بر كودكان ميگذارد .مادران ميتوانند نقش مهمي در مجريان اين انتقال فرهنگي
داشته باشند.
در اين سنين ،اساساً نحوه عبور از خيابان ،سازگاري با محيط شهري و حتي اعتماد و عدم اعتماد به پليس را از
والدين مي آموزند .آنها با قرار گرفتن در كنار والدين مي آموزند كه هنگام عبور از خيابان به چه مواردي توجه
كنند ،از چه كساني كمك بخواهند ،و اگر در حين بازي ،گردش خريد و بازگشت از مدرسه راه را گم كردند ،به
چه كسي مراجعه كنند.گاه خانواده ها با آموزش غير مستقيم ،ناخواسته كودكان را از پليس راهنمايي و رانندگي،
به عنوان يكي از عناصر تأثير گذار بر ترافيك ،مي ترساند .چنانكه براي ترساندن يا ساكت كردن كودک خود ،او
را از تحويل دادن به پليس و تنبيه از سوي پليس متوسل مي شوند .به همين دليل است كه برخي از كودكان به
هنگام كمك خواستن از پليس دچار تعارض مي شوند .كودک با قرار گرفتن در كنار خانواده و نيز گوش دادن به
سخنان آن ها درخصوص عبور و مرور ،با پديده ها و مفاهيمي چون :خط كشي عابر پياده ،پليس و چراغ
راهنمايي ،كه هريك عامل مهمي براي عبور از عرض خيابان است ،آشنا مي شود .و براي عبور از خيابان از آن ها
سود مي برد .اگر اعضاي خانواده هنگام عبور از عرض خيابان ،به عالئم راهنمائي و رانندگي توجه كرده و پس از
سبز شدن چراغ عابر پياده ،از عرض خيابان عبور گذشته باشند ،كودک احتماالً به تقليد و همانند سازي از آن
ها ،به همين شيوه عمل خواهد كرد.
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كودكان به عنوان سرنشينان هم در آموزش فرهنگ ترافيك از سوي خانواده نقش حائز اهميتي دارد .كودک
ممكن است ،سرنشين اتومبيل شخصي ،و يا سرنشين اتومبيل( اتوبوس ،ميني بوس ،و تاكسي) باشد .در هر دو
شكل ياد شده ،كودک نيازمند آموزش هاي خاص است.
خانواده هايي را كه داراي اتومبيل شخصي هستند ،بايد توجه بيشتري به آموزش فرهنگ ترافيك داشته باشند.
براي مثال ،خانواده ها بايد به كودک بياموزند كه هنگام سوار شدن و يا پياده شدن از اتومبيل ،چه مواردي را
رعايت كند ،درب اتومبيل را چه وقتي و چگونه باز كند ،يا ببندد ،در كدام قسمت اتومبيل( صندلي) بنشيند ،به
هيچ يك از وسايل داخل اتومبيل ( دنده -ترمز دستي -سوئيچ -فرمان و )...دست نزند ،هنگام حركت اتومبيل،
جلوي چشم راننده را نگيرند يا در بغل او ننشيند.
همچنين به نوجوانان نبايد اجازه داد كه به تنهايي اتومبيل را روشن و رانندگي كنند .خانواده هايي كه كودكان
خود را سوار بر اتومبيل هاي عمومي مي كنند ،بايد به موارد ديگري چون ،گرفتن ميله هاي داخل اتوبوس ،راه
نرفتن در داخل آن ،و بيرون نبردن سر از پنجره ها توجه داشته باشند .خانواده ها بايد موارد ياد شده را با
استفاده از شيوه هاي آموزشي به كودكان بياموزند.كودكان به داليل پيش گفته شده ،نقش اندكي به عنوان
سواره در فرهنگ ترافيك بازي مي كنند.دوچرخه سواري و گاه موتور سيكلت سواري از معدود مواردي است كه
آن ها بازيگر نقش سواره هستند .فصل تابستان و هنگام رفتن به مدرسه ،مهم ترين اوقاتي هستند كه كودک از
دوچرخه يا موتور استفاده مي كنند .بدين ترتيب آموزش فرهنگ دوچرخه سواري و موتور سواري به آن ها
ضروري است.
همان گونه كه مراقبت و تربيت كودک شديداً به عناصر فرهنگي وابسته است ،استفاده از وسايل نقليه اي چون
دوچرخه و موتور سيكلت از سوي كودک نيز مستلزم به كارگيري عناصر فرهنگي است و بايد از سوي والدين به
كودک آموزش داده شود.
والدين بايد به كودک بياموزد كه كجا بايد از دوچرخه استفاده كند ،با چه كساني دو چرخه سواري كند ،چه
موارد ايمني را در در دوچرخه سواري رعايت كند و چه مدتي را به دوچرخه سواري و موتور سواري اختصاص
دهد.
« در برخي از كشورهاي جهان نظير :هند ،تايلند ،چين و هلند كه تعادا دوچرخه ها نه تنها از تعداد اتومبيل ها،
بلكه گاه از جمعيت كشور هم بيشتر است و فرهنگ خاصي براي دو چرخه سواري وجود دارد .در اين كشورها،
ضمن آن كه بسياري از والدين در قالب تفريح ،ورزش ،و مسافرت در كنار فرزندان به دوچرخه سواري مي
پردازند ،بلكه تعداي از مسئوالن سياسي و اجتماعي درجه يك نيز براي تشويق افراد دوچرخه سواري مي كنند».
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نقش آموزش وپرورش
مهمترين سازمان در تعليم و ترويج فرهنگ ترافيك ،آموزش و پرورش است .ايمني راه بسيار مهمتر و پيچيده تر
از آن است كه با دادن چند پيام ساده آنهم چند بار در سال عملي گردد.
تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه سخنرانيها و اطالع رساني موردي تا زماني كه بخشي از يك طرح
ساختاري و برنامه ريزي شده آموزش ايمني راه براي كودكان نباشد كارساز نخواهند بود.
بنابر اين الزم است كه آموزش ايمني راه در مدارس و بعنوان يكي از دروس اجباري آنها ارائه شود كه اين كار
اساس و سنگ زيربناي آموزش ايمني ترافيك در آينده خواهد بود در همين راستا محتواي برنامه درسي بايد
براي هر گروه سني تعيين و با معيارهاي آموزشي سازگار گرديده و عالوه بر آن نيازها و مسائل مربوط به
تصادفات محلي نيز در نظر گرفته شود .در اين برنامه ايمني راه درست مانند مهارتهاي خواندن و نوشتن ،حساب
كردن يا آموزش بهداشت ،يك درس مستقل محسوب شده و محتواي درسي عمدتا" شامل آشنايي با وسيط
نقليه و ويژگيهاي آنها ،جاده ،خيابان و عاليم راهنمايي و رانندگي ،مهارتهاي تصميم گيري ،تشخيص و ارزيابي
خطر و راههاي كاهش اين خطرات مي باشد.
همچنين الزم است كه با توجه به نتايج حاصل از تحليل تصادفات جاده اي در كشور مطالب درسي بطور دوره
اي مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت نياز اصالح شوند .
در راستاي آموزش فرهنگ ترافيك از طريق آموزش و پرورش ميتوان از شيوههاي زير بهره گرفت:
 -۶استفاده از كتابها و جزوههاي آموزشي متناسب با سن دانشآموزان
 -۲بهرهگيري از فيلمهاي آموزشي
 -۴استفاده از كارشناسان مجرب راهنمايي و رانندگي براي تدريس و آموزش مسائل مربوط به حوزه حملونقل
 -۰تشكيل دورههاي آموزشي كوتاه مدت با همكاري كارشناسان راهنمايي و رانندگي به منظور آماده سازي
مربيان پرورشي و ساير معلمان داوطلب و عالقهمند براي تدريس آموزشهاي ترافيكي به دانشآموزان.
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 -۱انجام برخي آموزشهاي عملي مانند آموزش چگونگي عبور از عرض خيابان با دقت به خط كشي عابر پياده
و…

طرح پليس مدرسه از ديگر طرح هايي است كه ازسال  0030درراستاي ارائه آموزش هاي الزم براي نسل
جديد (كودكان ونوجوانان ) باتوجه به دستورالعمل وزارت كشورتوسط اين معاونت در مدارس ابتدايي وراهنمايي
سطح شهر آغازشد .اين طرح با هدف ايجاد محيطي سالم وايمن براي دانش آموزان درمدرسه ومحيط پيرامون
آن وبه وجود آوردن روحيه انضباط فردي واجتماعي آغازشد .چراكه به نظر كارشناسان اگر برنامه ريزي صحيح
تربيتي و آموزشي براي كودكان ازهمين سنين شروع واجرا گردد ،روحيه رعايت مقررات واحترام به قوانين
وآماده شدن آنها براي زندگي درجامعه كنوني تقويت مي شود .در اين طرح 0 ،تخلف حادثهساز به دانشآموزان
آموزش داده ميشود كه عبارتند از سرعت غيرمجاز ،سبقت غيرمجاز ،حركت مارپيچ ،صحبت با تلفن همراه،
صحبت باديگران ،رانندگي در زمان خستگي و خوابآلودگي ،بستن كمربند ايمني ،خوردن مواد خوراكي و
بيتوجهي به تابلوها و چراغهاي ايمني .دانشآموزان آموزشديده موظف ميشدند در صورت مشاهده تخلف در
خودرويي كه سرنشين آن هستند ،مورد تخلف را به راننده تذكر بدهند و در صورت لزوم آن را گزارش نمايند.
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بررسيها نشان مي دهند كه مؤثرترين روش براي افزايش مهارتها و قدرت تصميم گيري كودكان در سنين پائين
آموزش بصورت عملي است ضمن آنكه بدين ترتيب آنها بصورت ايمن و كنترل شده با شرايط واقعي ترافيك
روبرو مي شوند از اينرو اجراي پارک آموزشي سيار ترافيك براي كودكان و نوجوانان دركنار دوستان و معلمان
خود در محيط مدرسه در مقايسه با آنچه همراه خانوادهها در قالب تماشاي نمايش يا برنامههاي تلويزيوني نسبت
به يادگيري مقررات ،واكنش نشان ميدهند ،برخوردي متفاوت است و بيشك تأثير متفاوت چنين طرحهايي در
فرآيند آموزش ،داراي بازتاب مؤثرتري نيز خواهد بود.

نقش رسانهها
رسانههاي جمعي هم با توجه به نقش خاصي كه در بهبود فرهنگ ترافيك دارند ،بيشتر بايد به تغيير نگرش
رفتار ترافيكي شهروندان بپردازند و بتوانند در جهت تقويت فرهنگ صحيح از طريق ساخت برنامههاي جذاب و
متنوع همراه با پيامهاي فرهنگي و اجتماعي متناسب با آن به امر متقاعد سازي بپردازند و به سمت اصالح رفتار
و انجام رعايت فرهنگ ترافيكي شهروندان حركت كنند .در واقع رسانههاي همگاني به عنوان ابزاري مؤثر در
انجماد زدايي فرهنگ غلط رفتار ترافيكي ،جايگزيني و اصالح رفتار مناسب وجلوگيري از بروز مجدد انجماد
زدايي رفتار غلط از طريق تبليغات ،ساخت برنامههاي انيميشني ،طنز پردازي ،مقاالت و مصاحبههاي گوناگون و
ساير روشها تأثير بسياري بر رفتار كودكان و خانوادهها در زمينه كنترل ترافيك ميگذارند كه ميتوان با
استفاده از آن خطاي انساني كه نقش بزرگي در تصادفات جادهاي دارد را در آينده با ارتقاي فرهنگ ترافيك
كودكان وآموزش صحيح آنها كاهش داد.
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بحث و نتیجه گیری
تجربيات تلخ تصادفات جاده اي در چند سال گذشته و تحليل آمار تصادفات جاده اي در سطح ملي نشان مي
دهد كه كشور براي كنترل و كاهش ميزان مرگ و ميرها و جراحات ناشي از تصادفات جاده اي با مشكالت
زيادي مواجه مي باشد و طبيعي است كه در اين بين يكي از قشرهاي آسيب پذير كودكان مي باشند كه بدليل
پائين بودن سرعت درک و انتقال خطر و فرار از آن همواره در معرض پيامدهاي ناشي از تصادفات جاده اي مي
باشند .آموزش ايمني راه براي كودكان عالوه بر كاهش تعداد و اثرات زيانبار تصادفات در بين آنها ،اثرات مثبت
ديگر خود را در دراز مدت نيز پديدار خواهد ساخت بدين ترتيب كه با تغيير و اصالح باورها ،ارزشها و نگرشهاي
كودكان در آينده آنها بعنوان افراد بزرگسال و سهيم در اداره كشور رفتارهاي ايمنتر و سالمتري از خود نشان
داده و بدين ترتيب بطور غير مستقيم فرهنگ ايمني نيز بطور محسوس در كشور ارتقاء مي يابد و اين كمال
مطلوب براي رسيدن به توسعه پايدار با تكيه بر سرمايه هاي انساني است .با اين توصيف اهداف آموزش ايمني
راه با اجراي مراحل زير در كشور تأمين خواهد شد:
بررسي وضعيت موجود از نظر هرم سني افراد جامعه ،شرايط راههاي شهري و بين شهري و تحليل آمارتصادفات جاده اي براي تعيين اولويتها و نيازهاي آموزشي با توجه به امكانات كشور.
ارائه برنامه هاي اصالحي فوري و كوتاه مدت براي مواجهه با مشكالت جدي در شرايط فعلي ،براي مثال درصورتيكه نيروهاي پليس يا كارشناسان ايمني راه برنامه سخنراني در مدارس كشور اجراء مي كنند كارآيي آنها را
مي توان از طريق اصالح و تهيه چهارچوبي براي تشويق جهت پيگيري مطالب گفته شده افزايش داد ،همچنين
بايد از تجربيات عملي ايمني راه در خارج از مدرسه نيز حداكثر استفاده را برد.
در آموزش فرهنگ ترافيك براي كودكان بايد يكسري از برنامه ريزي ها را مورد توجه قرار داد .اول اينكه با اينديد نگريسته شود كه آموزش فرهنگ ترافيك براي فرداي كودكان و قانون مندي آنان پايه ريزي مي شود و قرار
است اين فرهنگ سازي از طريق كودكان در آينده به كار بسته شود.دوم :آموزش فرهنگ ترافيكي به كودكان به
صورت منسجم دنبال شود و نياز به برنامه ريزي طوالني مدت دارد.سوم :با آموزش فرهنگ ترافيك ،به صورت
كامالً علمي برخورد شود و از تمام رسانه ها و وسايل ارتباطي براي ارتقاي فرهنگ ترافيك استفاده شود.
 بايد فرهنگ ترافيك را همانند ساير عناصر فرهنگي براي كودک و نوجوان خود تشريح كنيم تا آن جا كه درکدرستي از وضع قوانين و مقررات ترافيكي در اذهان آنها شكل گيرد.
 از طريق برقراري ارتباط نزديك و صميمانه با فرزندان ،اعتماد آنان را براي دروني كردن عناصر فرهنگ ترافيكجلب كنيم.
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 الاقل براي خود روشن سازيم كه چه روش هايي براي آموزش فرهنگ ترافيك وجود دارد و در شرايط فعلي،كدام روش كاركرد بيشتري در دروني كردن و نهادينه نمودن رعايت قوانين و هنجارهاي ترافيكي را در اذهان
كودكانمان دارد.
 در آموزش فرهنگ ترافيك بايد به فرزندانمان ،به جاي تشويق و تنبيه بي مورد و نيز آموزش مستقيم ،در آنهاانگيزه براي يادگيري فرهنگ و كردار ترافيكي ايجاد كنيم.
 به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي ،در حضور فرزندان و حتي هنگام حضور نداشتن آن ها ،قوانين و مقرراتترافيكي و همچنين هنجارهايي را كه خود به فرزندان آموزش داده ايم زير پانگذاريم.
آموزش ايمني راه براي جامعه از طريق رسانه هاي گروهي .آموزشهاي ياد شده بايستي در مناطقي كه تلفاتناشي از تصادفات جاده اي باال است در اولويت قرار گيرد .براي مثال بدليل اينكه احتمال وقوع تصادفات در
روستاهاي كه در مجاورت راههاي بازسازي شده قرار دارند باالست الزم است كه كودكان اين مناطق و والدين
آنها در باره سرعت وسايط نقليه و مدت انتظار ،حجم ترافيك و خطرات احتمالي آموزش ببينند .در اين روند
آموزشي بايد تا حد امكان از تخصصها ،منابع و امكانات بومي استفاده نمود.
تهيه كتابچه راهنماي معلمان و وسايل كمك آموزشي الزم ،نوع و ميزان وسايل كمك آموزش بايستي متناسببا شرايط محلي و خصوصيات تصادفات جاده اي باشد ،الزم است كه متناسب بودن وسايل كمك آموزشي قبل از
تهيه در مقدار فراوان و يا توليد آنها مورد بررسي قرار گرفته و تائيد گردد.
آموزش در ارتقاء فرهنگ ترافيك وسيله اي براي رشد و تقويت نهادينه كردن و احترام گذاشتن به قوانينراهنمايي و رانندگي است؛ اين فرايند در عرصه زندگي شهري بايد با راهكارها و استراتژيهاي كوتاه و بلند مدت
همراه باشد.
بايد سعي كرد آموزش عملي و رسمي كه در جامعه وجود دارد را با موضوعاتي چون حمل و نقل شهري،ترافيك و عبور و مرور و ...تركيب كرد؛ تا اطمينان يابيم كه شهروندان با اصالح رفتاري خود و نهادينه كردن اين
آموزش ها مي توانند به توسعه فرهنگ عمومي جامعه كمك نمايند؛ براي رسيدن به چنين فرايند هايي در بحث
آموزش ترافيك بايد اشاره به يكسري از نهادهاي كنيم ،كه نقش موثر در نهادينه كردن و بهينه سازي فرهنگ
ترافيك دارند.
مديريت سازمانهايي چون آموزش و پرورش كه در واقع همان نهادهاي اصلي تعليم و تربيت مي باشند؛ بااستفاده از ابزارهايي چون فضاهاي آموزشي  ،معلمان و اساتيد و محتواي كتب درسي ،مي توانند نقش موثري در
جهت تقويت فرهنگ سازي ترافيكي ايفا كنند و گام بزرگي در مديريت فرهنگي ترافيك بردارند.
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راهکارها و پیشنهادات
از آنجايي كه هدف اين مطالعه كاهش آمار تصادفات و هزينهي تصادفات در سطح معابر شهري ،با استفاده از
آموزش و فرهنگسازي ترافيكي بر اساس تحليل آمار تصادفات ميباشد ،از اينرو چارچوب پيشنهادي جهت
انتخاب مناسبترين راهكار فرهنگي -آموزشي به اين صورت ميباشد:
•استفاده از عالئم ترافيكي جديد با روشهاي نمايشي مناسبتر براي جلب توجه بيشتر.
•به روزرساني سرفصلهاي آموزشي در پارکهاي آموزش ترافيك.
• تهيه و تدوين برنامه آموزشي و محتواي درس ايمني راه در مدارس ،در اين رابطه بايد خط مشي آموزش
ايمني راه براي هر رده سني و در مناطق مختلف كشور توسط كارشناسان و متخصصين تهيه شده و به تائيد
وزارت آموزش و پرورش برسد عالوه بر اين الزم است كه مسئوليتها و وظايف هر مجموعه در زمينه آموزش
ايمني راه در مدارس تعريف و مشخص شود.

• برگزاري كارگاه هاي آموزشي در سطح شهر و استفاده از نيروهاي مجرب دانشگاهي براي آموزش به كودكان با
استفاده از هنر و خالقيت و زبان قابل لمس براي كودكان.
• تهيه و تدوين بازي ها و فيلم هاي آموزشي در ارتباط با فرهنگ ترافيك و نمايش آن در مدارس.
• گنجاندن واحد درسي كاربردي به عنوان "نقش ترافيك و پيامد هاي آن در زندگي روزمره" در كتاب هاي
درسي.
•استفاده از ظرفيت هاي تبليغات تلويزيون و برنامه هاي ويژه براي كودكان.
• تجزيه و تحليل علمي ،روانشناختي ،فرهنگي و اجتماعي حوادث و پيامد هاي ترافيكي كودكان توسط
كارشناسان واجد شرايط از طريق برنامه هاي صدا و سيما.
• ايجاد بيشتر شهرک ترافيك و آموزشهاي الزم آن در سطح شهر و فضاهاي عمومي شهر
•سخنراني افراد آسيب ديده از اين سوانح در مدارس
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•آموزش معلمان ،الزم است كه دروس ايمني راه در آموزشهاي بلند مدت معلمان در آموزشكده ها ،دانشكده ها،
مراكز تربيت معلم و همچنين در دوره هاي آموزش ضمن خدمت گنجانيده شود .مباحث آموزش ايمني راه براي
معملمان مي تواند شامل توانائيهاي كودكان در سنين مختلف ،مشكالت رفتاري آنها در خيابان و جاده ،ارتباط
بين مسائل ايمني راه با ساير مباحث آموزشي در مدارس و آشنايي با وسايل كمك آموزشي باشد.
• استفاده از آموزش به روش كودک به كودک
•استفاده بيشتر و بهتراز پليس مدرسه
•در برخي كشورها با خلق يك شخصيت كارتوني منحصر بفرد بنام"تكاور راه" يا اسامي ديگر مطالب آموزش
ايمني راه از زبان اين شخصيت بيان مي شود ،اين شخصيت كارتوني را مي توان با "بابا برقي" در داخل كشور
مقايسه كرد كه با استقبال زياد مردم بويژه كودكان مواجه شده است.
•آموزش والدين ،اين كار از طريق رسانه هاي گروهي ،جلسات انجمن اؤليا و مربيان ،گردهمائيهاي محلي ،انتشار
كتب و جزوات آموزشي و ساير آموزشهاي غير رسمي صورت مي گيرد .والدين بايستي در مورد نحوه برخورد با
كودكان در خانه ،مسائل رفتاري كودكان و تربيت صحيح آنها با تأكيد بر ايمني راه آموزش ببينند.
•آموزشهاي ايمني ترافيك بايداز طريق برنامههاي ملي كه در سطح محلي به اجرا در ميآيند  ،به بهترين شكل
ارتقا يابند .عناصر اصلي اين برنامهها عبارتند از:
 تشكيل يك شورا(كميسيون) هماهنگكننده متشكل از پليس ،بخش هاي خدمات درماني و نهادهاي سياست-گذاري در حمل و نقل و مسائل ترافيكي كه مسئوليت بهبود و توسعه اين برنامه و نظارت بر اجراي آن ،
رابرعهده خواهد داشت .
 طراحي يك برنامه اجرايي بلند مدت براي آموزش مسئوالن آموزش و پرورش ،مربيان مهد كودک ها وآموزگاران ،افراد پليس ،كاركنان بخش امداد ودرمان  ،والدين و فعاالن اجتماعي.
 ايجاد پشتيباني وحمايت فرهنگي واجرائي كامالً آگاهانه براي تقويت اين برنامه. فراهم سازي برنامهاي براي بهبود وضعيت روانشناسي كودكان كه ميتواند در سيستم آموزش رسمي مدرسهقرار بگيرد.
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