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بررسيواثرسنجيابزارهايآموزشيبارويكرد
ارتقاءفرهنگترافيكشهروندان

چكيده
امروزه آموزش فرهنگ ترافيک به عنوان راهکار اصلي بهبود وضعيت ترافيک در شهرهاي بزرگ، به ويژه شهرهايي همچون تهران مطرح مي باشد. اين آموزش ها عالوه بر 
نياز به منابعي مدون و استاندارد، به شيوه اي مناسب جهت انتقال به مخاطب نياز دارند. به گونه اي كه در صورت عدم وجود شيوه اي مناسب براي انتقال پيام، محتواي 
آموزش ها هراندازه خوب تهيه شده باشند، كارآيي الزم و مورد انتظار را نخواهند داشت. انتقال پيام هاي آموزشي به آموزش گيرندگان با استفاده از رسانه هاي آموزشي 
كه جزء تفكيك  ناپذير فرآيند آموزش محسوب مي شوند، صورت مي گيرد و آشنايي با انواع رسانه ها راه را به سوي بهره برداري ثمربخش از آن ها هموار مي نمايد. 
بنابراين رسانه عامل انتقال و رسانندگي پيام آموزشي است و وسايل كمك آموزشي همان طور كه از عنوان آن برمي آيد كار كمك به فرايند آموزش و تدريس را انجام 
مي دهند. با اين رويكرد در مقاله جاري ابتدا انواع ابزارهاي آموزشي با رويكرد ترافيك، شناسايي شده و بر حسب ميزان مخاطب و اثربخشي طبقه بندي مي گردد. 
سپس با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي، ميزان اهميت هر يك از ابزار تعيين مي گردد. فلذا تحقيقات حاكي از اين است كه تلويزيون به عنوان اثر بخش  ترين ابزار 
آموزش ترافيك با 54% و پس از آن برنامه هاي راديويي با 20% در مرتبه دوم اولويت قرار مي گيرند.  لذا مي توان با اتخاذ سياست  هاي مناسب، از ابزارهاي آموزشي 

با توجه به اولويت آن ها بهره گرفت. 

واژههایكليدی:  آموزش، فرهنگ ترافيك، ابزار هاي آموزشي، تحليل سلسه مراتبي 

1-مقدمه
در هر جريان ارتباطي، رسانه مناسب سهم عمده اي در تسهيل 
انتقال پيام بين فرستنده و گيرنده دارد.  انتقال پيام هاي آموزشي به 
آموزش گيرندگان با استفاده از رسانه هاي آموزشي كه جزء تفكيك 
ناپذير فرآيند آموزش محسوب مي شوند صورت مي گيرد و آشنايي 
با انواع رسانه ها راه را به سوي بهره برداري ثمر بخش از آن ها هموار 
مي نمايد. بر اساس تعريف، تكنولوژي آموزشي و به كارگيري منابع 
انساني و غير انساني راه انجام آموزش مؤثر، پايدار و عميق است. 

اين منابع، رسانه ها و وسايل كمك آموزشي هستند.  

2-رسانههايآموزشي
به عوامل، وسايل و يا ابزاري گفته مي شود كه كل محتواي آموزش 
رابه فراگيران منتقل مي كند، در حالي كه وسايل كمك آموزشي 
شامل اشياء، وسايل و ابزاري است كه تنها در بخشي از آموزش از 
آن ها استفاده مي شود. بنابراين رسانه عامل انتقال و رسانندگي پيام 
آموزشي است و وسايل كمك آموزشي همان طور كه از عنوان آن 

برمي آيد كار كمك به فرايند آموزش و تدريس را انجام مي دهند. 
هر قدر كاربرد وسايل كمك آموزشي غني تر باشد، امر ياددهي و 
يادگيري با سهولت بيشتر و در زمان كوتاه تري صورت مي گيرد. 
عدم كاربرد اين وسايل، درعين حال كه آموزش را متوقف نمي كند 
ـ  دهي  ياد  شدن  دشوارتر  و  آموزش  زمان  شدن  طوالني تر  به 
از  باالتر  يادگيري منجر مي شود، در مجموع رسانه هاي آموزشي 
وسايل كمك آموزشي بوده و تلفيق اين دو با يكديگر كار آموزش 

را به نحو مطلوب تري ميسر خواهد ساخت]1[.

بهآن 2-1-شكلدهيتجاربيادگيريدستاولويانزديك
براي يادگيري بهتر هر موضوعي بايستي آن را با حس هاي هر 
مستقيم  يادگيري  تجارب  به  تا  كرد  درگير  فراگير  بيشتر  چه 
دست يافت. اما تجربه هاي مستقيم به خاطر كمبود وقت، دور از 
دسترس بودن شيء يا عوامل ديگر، هميشه امكان پذير نيستند. 
عنوان  به  آموزشي،  رسانه هاي  از  استفاده  مواردي،  چنين  در 
براي  به شمار مي رود.  يادگيري  جانشين مناسب كسب تجارب 
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يك  در  عقب  سرنشين  كمربند  نبستن  اثرات  دادن  نشان  مثال 
تصادف در شرايط واقعي امكان پذير نيست، اما به وسيله يك فيلم 

آموزشي به راحتي مي توان اين موضوع را نمايش داد]2[.

2-2-ايجادانگيزهيادگيريوكمكبهتداومآن
يادگيرنده  عالقه  و  انگيزه  به  يادگيري،  فرآيند  هر  شكل گيري 
درگيري  و  داوطلبانه  فعاليت  سبب  انگيزه  وجود  دارد.  بستگي 
مستقيم در جريان يادگيري مي شود و امكان دست يابي وي به 
اهداف آموزشي را افزايش مي دهد. به كارگيري رسانه هاي مناسب 
نظير چارت، عكس، فيلم و غيره اين عالقه را در فراگيران بيدار 
نموده و يا شكل مي دهد و بقاي آن را در طول مدت يادگيري 

تداوم مي  بخشد.

2-3-صرفهجوييدرزمانآموزش
آموزش و تدريس در محدوده زماني خاصي بايد صورت پذيرند. 
با استفاده از رسانه هاي آموزشي مي توان در يك محدوده زماني، 
بهره بيشتري را نصيب فراگيران كرد، مفاهيم مورد نظر خود را 
در مدت كمتري آموزش داد و در مدت زمان مشخص، مفاهيم 
فراگيران  كردن  آشنا  مثاًل  آموخت.  يادگيرندگان  به  را  بيشتري 
با رابطه ترمز كردن و زمان توقف خودرو با استفاده از يك مدل 
آموزشي ساده  نسبت به انجام اين كار از طريق توضيحات شفاهي 

حتما به زمان بسيار كوتاه تري نياز خواهد داشت.

2-4-ارتباطآسانوتفهيمبهتر
رسانه هاي آموزشي با انتقال پيام، ارتباط بين مربي و فراگيران را 
آسان مي كنند. با استفاده از رسانه هاي مناسب، از سوء تعبيرهاي 
احتمالي كه اغلب ناشي از بهره گيري صرف از كالم است، پيشگيري 
به عمل مي آيد. كاربرد به جا و درست رسانه ها مي تواند از تاثير 
سوء برخي موانع ارتباطي نظير حواس پرتي و يا انتقال هاي منفي 

پيشگيري كند.

2-5-شكلدهييادگيريسريع،عميقوپايدار
از  بسياري  در  مناسب،  آموزشي  رسانه هاي  از  گرفتن  كمك  با 
موارد ، مفاهيم پيچيده را آسان تر و سريع تر به فراگيران مي توان 
از  بيشتري  حواس  اينكه  ضمن  آموزشي  رسانه هاي  آموخت. 
تنوع  نيز  يادگيري  شرايط  در  مي گيرند،  به كار  را  فراگيران 
بقاي  و  و حفظ  يادگيري  تثبيت  امر سبب  اين  مي كنند.  ايجاد 
آموخته ها به مدت طوالني تر مي شود. كودكان حدود يك سوم تا 
يك پنجم و افراد بزرگسال حدود يك دوم آنچه را كه شنيده اند 
تقليل  نصف  به  دوماه  از  پس  مقادير  اين  مي سپارند.  خاطر  به 
با فعاليت و  اگر  مي يابد. استفاده از رسانه هاي مختلف، خصوصاً 
درگيري هر چه بيشتر فراگير در جريان يادگيري همراه باشد، نه 
تنها مقدار يادگيري اوليه را افزايش مي دهد بلكه مدت به خاطر 

سپاري را نيز طوالني تر مي كند.

3-ابزارهايآموزشي
مشترک،  تجربيات  ايجاد  در  مي تواند  آموزشي  ابزارهاي  كاربرد 
كه  باشد  گذار  تاثير  فراگيران  تمركز  و  توجه  جلب  انگيزش، 
انجام آموزش و يادگيري به عنوان پيش نياز موارد مذكور به شمار 
مي رود. همچنين با جلب مشاركت مخاطبان براي تكميل فرايند 
آموزش و با استفاده از وسايل كمك آموزشي، بهره گيري از آن ها 
را در فرايند آموزش و تدريس بيش از پيش نمايان مي سازد. در 
اول  مي رسد.  نظر  به  مهم ضروري  نكته  دو  به  توجه  فرآيند  اين 
اين كه به دليل نقش مهم حس بينايي در يادگيري انسان، الزم 
است در موقعيت هاي ارتباطي و آموزشي به جاي تكيه صرف بر 
تصويري  پيام هاي  از  مخاطبان،  شنوايي  و حس  )گويش(  كالم 
شود.  استفاده  كافي  ميزان  به  ديداري-شنيداري  رسانه هاي  و 
دوم اين كه بيشترين يادگيري در شرايطي است كه از حس هاي 
كاربرد  مدد  به  امر  اين  يقين  به طور  و  نمود  استفاده  بيشتري 
اين  آموزشي حاصل خواهدشد]2[. در  و وسايل كمك  رسانه  ها 
بخش انواع ابزارهاي كمك آموزشي كه تقسيم بندي آن در شكل 1 

نشان داده شده، بررسي و ارائه گرديده است.  

شكل1-چارتطبقهبنديابزارهايآموزشيبهلحاظ
اثرسنجيبرمخاطبان]3[

3-1-ابزارهايبامخاطبمحدود
انسان ها براي ارتباط با يكديگر نياز به وسيله اي دارند تا از طريق 
برحسب  اين وسايل  برسانند.  به گوش ديگران  را  پيام خود  آن 
گروه هاي  به  مخاطبين  تعداد  و  مخاطب  با  ارتباط  چگونگي 
منتقل  پيام  آن  در   كه  ابزارهايي  به  مي شوند.  تقسيم  مختلفي 
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محدود  مخاطب  با  ابزار  مي گردد،  منتقل  فردي  به صورت  شده 
گفته مي شود. اين ابزارها مانند كتاب و بروشورها، مطالب مورد 
نظر را  به يك يا چند فرد منتقل مي كنند. اما ابزاراهاي با مخاطب 
جمعي، ابزارهايي همچون تلويزيون هستند كه در مدت كوتاهي، 
پيامي را به تعداد بسياري از افراد منتقل مي كنند. در ادامه به 
ذكر انواع ابزارهاي با مخاطب محدود و مخاطب وسيع پرداخته 

مي شود.

3-1-1-كتاب
كتاب مهم ترين رسانه آموزشي نوشتاري آكادميك و غير آكادميك 
محسوب مي شود. تاليف، ترجمه و نگارش كتاب به ميزان انگيزه، 
عالقه و تخصص و صرف مدت طوالني نياز دارد. در بخش آموزش 
فرهنگ ترافيك، به مدرسان توصيه نمي شود كه الزاماً به نگارش 
يا تاليف و ترجمه كتاب اقدام نمايند اما همه آن ها و كل جامعه 
به مطالعه كتاب ترغيب و تشويق مي شوند. بنابراين به مربيان و 
خانواده  ها توصيه مي شود به منظور دست يابي به اطالعات علمي 
تازه و تنفس در فضاي نشاط آور معرفت و دانش ارتباط مستمر 

با كتاب و كتابخانه حفظ شود.

3-1-2-كتابچهوجزواتآموزشي
 زماني كه حجم مطالب آموزشي كه مي بايست در شكل انواع رسانه ها 
ارائه گردد زياد بوده و در ظرفيت ساير رسانه هاي نوشتاري نمي گنجد، 
آن را به شكل كتابچه )بوكلت( و يا جزوه تهيه مي كنند. حجم اين 
مطالب در مقايسه با كتاب كمتر بوده و صرفاً به بيان مسايل مهم و 
كاربردي مي پردازند. جزوات آموزشي بايد به تعداد مناسب تهيه شده 
و نگهداري شود تا در هنگام تحويل به مخاطبين با كمبود مواجه 

نشود.

3-1-3-پوستر
پوسترها ورقه ها و تابلوهائي هستند كه به منظور انتقال صريح، 
روشن، جالب توجه و ارزان قيمت اطالعات و يا ترويج و اشاعه 
پوسترهاي  مي شود.  برده  كار  به  ارزش ها  و  ايده ها  فكرها،  طرز 
كوچك تر، برگي از كاغذ گالسه يا معمولي بوده و داراي كلمات، 
مي كنند.  القا  را  پيامي مشخص  كه  است  و سمبل  هايي  تصاوير 
براي افراد كم سواد نقش بينائي و رسانه هاي ديواري بسيار بيشتر 
رسانه هاي  از  بيشتر  بسيار  ديواري  رسانه هاي  است.  سايرين  از 
نشان  مطالعات  مي شوند.  مخاطبين  ترغيب  موجب  غيرديواري 
مي دهد كه سيستم حافظه در مغز تمايل به ثبت تصويري دارد. 
بنابراين هنگامي كه پيام به صورت تصويري يا ديداري ارائه گردد 
بهتر مي توان آن را نسبت به زماني كه صرفاً شنيده مي شود به 
ياد آورد. بعضي پوسترها با حداقل كلمات يا تصاوير، يك مطلب 
يا مفهوم منفردي را بيان مي كنند. به طوري كه هر كس بدان نگاه 
آني بيندازد، بدون آنكه نيازي به توضيح شفاهي در آن باشد، آن 
ورود ممنوع كه  با عالمت  پوسترهاي  مانند  دريافت مي كند،  را 
مبين يك مطلب بازدارنده مي باشد. اين گونه پوسترها، پوسترهاي 

يك نظري ناميده مي شوند. اما پوسترهاي چند نظري، مطالب و 
تصاوير زيادي را در خود جاي مي دهند و براي درک منظور، به 
پوستر  است هر  بهتر  منظور  بدين  است.  احتياج  بيشتري  زمان 
داراي يك ايده يا پيام باشد، چرا كه ايده هاي متعدد باعث ابهام 
سمبل هايي  يا  تصاوير  از  بايستي  همچنين  مي گردد.  پوستر  در 
استفاده شود كه افراد بي سواد هم به توانند بفهمند. در يك پوستر 
به تواند  تا  بوده  هماهنگ  موضوع  با  بايستي  رنگ  و  خوب طرح 
احساس درستي را در مورد تناسب و روابط دروني اجزاي پوستر 
منتقل كند. پوسترها بايد داراي يك شعار خوب باشد تا مفهوم 

خود را در يك جمله منتقل نمايند.

3-1-4-پمفلت-ليفلتوفولدر
قسمت  سه  به  كه  مي باشد   A4 كاغذ اندازه  در  معموالً  پمفلت 
ليفمت،  مي گردد.  تبديل  قسمت  به سه  و  تقسيم شده  مساوي 
از سه قسمت بيشتر است و گاهي به صورت آكاردئوني طراحي 
مي شود. فولدر، نيز در قطع كاغذ A4 است كه از وسط تا مي شود 
آموزشي،  مي تواند  رسانه  اين  است.  معروف  نيز  شو«  »تا  به  و 
هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشند و به علت كم حجم بودن مورد 
استفاده زيادي در آموزش دارند. در اين نمونه ها بايد طراحي و 

تصوير و صفحه آرايي متناسب با موضوع باشد. 

3-1-5-بروشور-تراكت
نشريه اي است تك برگي، يك رو يا دو روكه عموماً براي آموزش 
مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  خاص  مطلب  يك  پيرامون  كوتاه 
اطالع  و  آموزشي  موضوع  است.   A4 كاغذ  درحدود  آن  اندازه 
رساني به كار رفته در بروشور بسيار ساده است زيرا گروه هدف آن 

اقشار مختلف جامعه مي باشند 
 

3-1-6-بازيهايآموزشي
مجموعه  شامل  آموزشي  بازي هاي  است.  كودكان  زبان  بازي، 
بازي،  يك  انجام  پس  در  كه  هستند  بازي  اسباب  ابزارهاي 
آموزش هاي فرهنگ ترافيك را در بر دارد. اين بازي ها شامل انواع 
بازي،  تكميل هر  با  ... مي باشند.  و  پازل ها، جداول، جورچين ها 
يك پيام ترافيكي و يا يك نشانه نمايان خواهد شد. به طور مثال 
با تكميل يك پازل، يك تابلوي ترافيكي و يا يك پيام ترافيكي 
نمايان مي شود و كودک با يادآوري مفهوم تابلو و يا پيام، به طور 

ناخودآگاه مورد آموزش قرار مي گيرد. 

3-1-7-فلشكارتهايآموزشي
فلش كارت ها، كارت هاي كوچكي هستند كه در يك طرف آن ها 
كارت ها  اين  است.  شده  نوشته  جواب  ديگر  طرف  در  و  سوال 
قرار  كوچك  جعبه  يك  داخل  در  و  دسته اي  به صورت  معموالً 
مي گيرند. كارت ها در درون جعبه به گونه اي قرار مي گيرند كه در 
هنگام خروج سوال آن ها قابل رويت باشد. پس از تفكر و جواب به 
سوال، صحت آن با جواب پشت كارت مطابقت داده مي شود. اين 
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سواالت مي توانند به صورت سوال نوشتاري و يا مفهوم يك تصوير 
همچون معاني تابلوهاي راهنمايي باشند. بدليل بازي گونه بودن 
اين كارت ها، عموماً اين روش با استقبال خوبي از سوي مخاطبان 

مواجه مي شود.

3-1-8-لوحفشردهنرمافزاريآموزشي
عالقه  و  رايانه  از  استفاده  شدن  فراگير  و  گسترش  به  توجه  با 
روزافزون به استفاده از اين ابزار در ميان خانواده ها، استفاده از 
اين بستر جهت آموزش مسايل ترافيكي در قالب بازي ها و نرم 
افزارهاي ترافيكي بسيار سودمند و اثربخش مي باشد. با توجه به 
اين كه كودكان بسيار مشتاقانه تمايل به استفاده از رايانه دارند، 
با طراحي و تهيه بازي هاي ترافيكي مي توان بسيار سريع و موثر 
آموخت.  آنان  به  را  ترافيك  فرهنگ  آموزش  به  مربوط  مسايل 
در اين لوح فشرده آموزشي مي توان برنامه هايي در قالب كارتون، 
داستان، شعر و نقاشي با موضوعات راه هاي ايمن تا خانه، آشنايي 
و...  آموزشي  بازي هاي  ترافيكي،  پايه  مفاهيم  ترافيك،  عاليم  با 

تدوين نمود.

3-1-9-شبيهسازهايرانندگي)سيموالتور(
شبيه سازهاي رانندگي دستگاه هايي هستند كه از يك نرم افزار 
شبيه  ساز رانندگي و يك سخت افزار شامل فرمان و پدال تشكيل 
رانندگي  با شبيه سازي شرايط واقعي  اين دستگاه ها  شده است. 
و تاكيد بر رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، باعث 
مي گردد تا كاربران بدون  مصرف سوخت و ايجاد ترافيك و حادثه 
براي خود و ديگران تجربه رانندگي را داشته باشند و به فراگيري 

قوانين و مقررات در محيطي عملي بپردازند. 
با توجه به گستردگي انواع سيموالتورها و نوع كاربران كه عمدتاً 
نوجوانان مي باشند، نوع ساده اين سيموالتورها شامل يك مانيتور 
مناسبي  گزينه  نرم افزار،  همراه  به  پدال  و  فرمان  ست  يك  و 
افراد مسن  تا  نوجوانان  گروه هاي سني  براي  ابزار  اين  مي باشد. 
قابل استفاده مي باشد و بدليل جذابيت آن، اثر بخشي آموزشي 

بسيار زيادي دارد]5[. 

3-2-ابزارهايدارايمخاطبوسيع
با  ابزارهايي  ابزارهاي داراي مخاطب وسيع را مي توان به عنوان 
تعداد مخاطب بسيار زياد دانست كه اثربخشي بسيار زيادي را در 
با دقت و  بايد  اين رسانه ها  از  امر آموزش در پي دارد. استفاده 
ظرافت خاصي انجام شود. چرا كه به دليل مخاطب بسيار زياد، 
هرگونه اشتباهي در انتقال پيام آموزشي مي تواند پيامدهاي منفي 

گسترده اي را به دنبال داشته باشد.

3-2-1-تيزرهايتبليغاتيتلويزيوني
مخاطبان  و  مي باشد  جمعي  رسانه  پرمخاطب ترين  تلويزيون، 
تماشاي  صرف  را  خويش  وقت  از  ساعاتي  روزه  هر  بسياري 
برنامه هاي تلويزيون مي كنند. آموزش فرهنگ ترافيك از طريق 

داشته  پي  در  را  اثرگذاري  ميزان  بيشترين  مي تواند  بستر  اين 
باشد. يكي از كارهاي نو و جالب توجه در راستاي فرهنگ سازي 
ترافيك، توليد انيميشن  هاي كوتاه و تاثيرگذاري است كه به معرفي 
قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مي پردازد. اين تيزرها با 
بيان طنزگونه و كودک پسند، موفق گرديده مخاطبان بسياري 
را از كودكان تا سالخوردگان به خود جذب نمايد. استفاده به جا 
و آگاهانه از تلويزيون باعث مي شود تا بسياري از ناهنجاري  هاي 
ترافيكي در قالب طنز براي مردم بيان شده و جنبه ناخوشايند 
تكرار  از  آگاهانه  به طور  مردم  و  شود  داده  نشان  مردم  به  آن ها 
آن ها خودداري كنند. تهيه و پخش تيزرهاي تبليغاتي تلويزيوني 
در  را  اثربخشي گسترده اي  مي تواند  ترافيك،  آموزش  رويكرد  با 

زمينه آموزش مسائل ترافيكي داشته باشد.
با  و  جذاب  شخصيت  هاي  از  استفاده  با  تلويزيوني  تيزرهاي   
مخاطبان  از  انبوهي  نظر  توانسته اند  مخاطب  پسند،  گويش هايي 
ترافيك  به  تيزرها مسايل مربوط  اين  به خود جذب كنند. در  را 
و مشكالت ناشي از آن، با زباني طنز اما هدفمند بيان مي گردد 
در  را  مهمي  نقش  مخاطب،  با  مؤثر  ارتباط  برقراري  به دليل  و 
تصحيح فرهنگ ترافيكي مردم ايفا كرده اند. مسابقات تلويزيوني 
بسيار  استقبال  با  كه  هستند  تلويزيوني  برنامه هاي  ديگر  از  نيز 
زيادي از سوي مخاطبان مواجه شد. برنامه سفربخير از برنامه هايي 
بود كه با اين اسلوب، در ايام تابستان مخاطبان بسياري را پاي 
تلويزيون نشاند. همچنين مسابقات به دليل ايجاد فضاي رقابتي، 
ذهن مخاطبان تلويزيون را نيز درگير كرده و دانش آن ها را به 

چالش مي كشد]6[.
 

3-2-2-تيزرهايتبليغاتيراديويي
راديو نيز به عنوان يك ابزار ارتباط جمعي بامخاطبان بسيار مطرح 
مي باشد. مخاطبان اين رسانه داراي خصوصيات خاصي مي باشند. 
مخاطبين راديو اكثراً افرادي مي باشند كه در رده سني باالي 20 
سال قرار دارند و به داليل شغلي به طور مستمر به آن گوش مي-

دهند )همچون رانندگان تاكسي(. با استفاده از اين ابزار مي توان 
رانندگي  و  راهنمايي  قوانين  يادآوري  به منظور  كه  را  پيام هايي 
به كار مي رود را به آنان انتقال داد و به ارايه يك رفتار ترافيكي 
بايستي شامل يك  مناسب ترغيب كرد. يك پيام راديويي موثر 
ايده و جذابيت بوده و اجراء پيام ها را در مخاطبان ترغيب نمايد. 

3-2-3-روزنامهها
روزنامه ها عموماً وسيله مناسبي براي آموزش به شمار مي آيند. 
از  كه  افرادي هستند  مطالعه مي كنند  روزنامه  كه  افرادي  اكثراً 
قشر تحصيل كرده بوده و يا به مطالعه و يادگيري عالقه وافري 
مخاطبين  بيشتر  آمادگي  به دليل  طريق  اين  از  آموزش  دارند. 
آموزشي  تصوير  يك  ارائه  با  مي توان  و  دارد  بيشتري  اثربخشي 
كه مبين پيام خاصي مي باشد، با مخاطبين ارتباط برقرار كرده و 

مقصود پيام را به آنان منتقل كرد. 
ويژه  نامه  هايي همچون ضميمه  هاي روزنامه همشهري، از منابعي 
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است كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است و مخاطبان با 
عالقه مطالب آن را مطالعه مي كنند. گنجاندن مطالب آموزشي 
جذاب در بين اين صفحات، بي شك نظر مخاطبان را به خود جلب 
خواهد كرد. همچنين ايجاد جداولي با مضامين ترافيكي و حتي 
اختصاص جوايزي براي برندگان، مي تواند در ايجاد انگيزه براي 

تفكر روي مطالب بسيار موثر باشد]6[.

3-2-4-مجالت
براي  منابع  بهترين  از  يكي  خانواده،  مسائل  با  مرتبط  مجالت 
تبليغ و گسترش فرهنگ ترافيك در بين تمامي اقشار مي باشد. 
به  خانوادگي  مجالت  اين  صفحات  از  قسمت هايي  تخصيص  با 
به شيوه عكس  و  ساده  بسيار  زباني  با  ترافيكي  مسايل  آموزش 
و كارتون، مي توان طيف گسترده اي از خانواده ها را آموزش داد. 
استفاده از كاريكاتورها و تصاوير كارتوني در صفحات مخصوص 

كودكان مي تواند بسيار جذاب و آموزنده باشد. 
موضوعات  پيرامون  مختلف  بحث هاي  و  مقاالت  ارسال  همچنين 
به مجالت  زمينه  اين  در  ترافيك  پارک هاي  و عملكرد  ترافيكي 
تخصصي ترافيك، باعث گسترش آگاهي صاحب نظران و مسئوالن 

از عملكرد و روند طي شده خواهد شد.

3-2-5-اينترنت
بسيار  سرعت  با  انسان ها  روزمره  زندگي  در  اينترنت  گسترش 
زيادي در حال افزايش است و اكثر افراد به صورت هر روزه از اين 
ابزار استفاده مي كنند. استفاده از ابزاري با اين فراگيري گسترده 
و  گذاشت  خواهد  جاي  بر  را  خوبي  بسيار  اثرات  آموزش،  براي 
همه اقشار و سنين قادر به استفاده از اين آموزش  ها خواهند بود. 
طراحي يك سايت با جذابيت و كيفيت باال، به همراه پيش بيني 
برنامه هاي كاربردي و جذاب همچون جداول ترافيكي، مسابقات 
عكس هاي  جالب،  ترافيكي  تصاوير  آموزشي،  پازل هاي   آنالين، 
طنزگونه از برخي رويدادها در ترافيك همچون برخي تصادفات 
عجيب، ويدئو كليپ ها و ديگر برنامه ها مي تواند يك وب سايت 
آموزش ترافيك را بسيار جذاب كرده و نظر مخاطبان بسياري را 

نسبت به خود جلب كند.
 در كنار اين امر، تبليغات و اطالع رساني در مورد اين وب سايت ها 
مردم  و  بايد صورت گرفته  به طور حتم  و مطبوعات  مدارس  در 
به صورت گسترده از وجود اين گونه وب  سايت ها با اطالع گردند. 
چرا كه بدون وجود تبليغات، به دليل عدم اطالع مخاطبان، حتي 
نخواهد  كارايي  نيز  كيفيت  و  استانداردها  بهترين  با  سايت  يك 

داشت]6[.

3-2-6-وسايلحملونقلعمومي
وسايل حمل و نقل عمومي به واسطه تردد دائم در سطح شهر، 
مي توانند به نوعي تابلوي متحرک آموزش ترافيك باشند. استفاده 
از داخل و بدنه خارجي وسايل حمل و نقل عمومي و همچنين 
ترافيكي  كوتاه  پيام هاي  انتقال  در  مي تواند  آن ها  ايستگاه هاي 

تابلو در داخل  بسيار موثر باشد. اين امر شامل طراحي و نصب 
ايستگا ها و همچنين پالكاردهاي در داخل و بيرون اتوبوس ها و 
مترو مي باشد. با توجه به سهم گسترده حمل و نقل عمومي در 
شهر تهران، استفاده از اين ابزار مي تواند بگونه اي مناسب بازگو 

كننده آموزش  هاي ترافيكي با تعداد مخاطبان بسيار زياد باشد.
و  پيروي  ناخودآگاه،  به طور  آموزش ها،  اين  روزه  هر  ديدن  با   
رعايت اين قوانين در ذهنشان نهادينه شده و از قوانين تبعيت 
و  اتوبوس  ايستگاه  هاي  نظير  فضاهايي  از  استفاده  كرد.  خواهند 
مترو و نيز بدنه داخلي، خارجي و شيشه  هاي آن ها به منظور نصب 

تابلوهاي آموزشي ترافيكي پيشنهاد مي گردد]7[.

4-اولويتبنديابزارهايآموزشي
ابزارهاي آموزشي كه در  از  اين بخش ميزان اهميت هريك  در 
است.  ارائه گرديده  قرار گرفت،  بررسي  پيشين مورد  بخش هاي 
الزم به ذكر است كه براي اولويت بندي اين موارد، از روش تحليل 

سلسله مراتبي(AHP) استفاده گرديده است.
 لذا نتايج اين نظر سنجي و آناليز پاسخ  ها نشان مي دهد كه ميزان 
اهميت ابزارهاي آموزشي با مخاطب وسيع برابر 74% و با مخاطب 
محدود برابر 26% است كه حاكي از كثرت اهميت بسيار بيشتر 

ابزارهاي با مخاطب وسيع نسبت به مخاطب محدود است.
 اين مورد در شكل 2 نشان داده شده است. فلذا يكي از داليل 
اين امر فراگير بون ابزارهاي با مخاطب وسيع مي باشد. اين نوع 
ابزارها كه شامل تلويزيون، راديو و مطبوعات مي گردد نسبت به 
ابزارهاي با مخاطب محدود نظير كتاب و پوستر از اهميت بسيار 
بيشتري برخوردارند. از سوي ديگر با توجه به رويكرد اين بخش 
از آموزش كه مرتبط با فرهنگ ترافيك است، ابزارهاي با مخاطب 
اثربخشي  نيز  و  بيشتر  و جذابيت  اجرايي  پتانسيل  داراي  وسيع 
بهتري است كه تمامي اين عوامل در افزايش ميزان اهميت آن 

نقش دارد. 

شكل2-اولويتبنديابزارهايآموزشي

وسيع،  مخاطب  ابزار  مختلف  بخش هاي  ميان  در  همچنين 
با %20  راديو  با 54% داراي بيشترين ميزان اهميت،  تلويزيون 
در مرتبه دوم و مطبوعات و حمل و نقل عمومي با 8% در مرتبه 
سوم ميزان اهميت قرار دارد. در مرتبه آخر نيز آموزش از طريق 
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با 3% داراي كمترين ميزان اهميت مي باشد كه دليل  اينترنت 
اين امر نيز عدم سابقه طوالني، زيرساخت  هاي مناسب و ترويج 

استفاده از آن در ميان شهروندان مي باشد. 

شكل3-اولويتبنديابزارهايآموزشيبامخاطبوسيع

همچنين زيرمجموعه هريك از اين ابزار نيز مورد بررسي قرار 
گرفته و ميزان اثر بخشي آن ها تعيين شده است كه در شكل 4 

مشاهده مي گردد.

شكل4-اولويتبنديابزارهايتلويزيون،راديو،مطبوعاتوحمل
ونقلعمومي

به  توجه  با  محدود،  مخاطب  با  آموزشي  ابزارهاي  بخش  در 
را  ماهيتي مخاطبان محدودي  لحاظ  به  ابزارهاي مذكور  اين كه 
تفاوت چنداني  نيز  به لحاظ اجرايي  از سويي  شامل مي گردد و 
نمي باشد،   ... و  پوستر  كتابچه،  نظير  آن  زيرمجموعه هاي  ميان 
مراتبي صرف  سلسله  تحليل  روش  به  آن ها  اولويت بندي  از  لذا 
نظر گرديده است و ميزان اهميت آن ها برابر در نظر گرفته شده 

است.

5-جمعبنديونتيجهگيري
به عنوان  ترافيك  فرهنگ  آموزش  گرديد،  ذكر  كه  همان گونه 
سطح  ارتقاء  و  ترافيك  مديريت  راهكارهاي  مهم ترين  از  يكي 
مطلوبيت رفاه شهري مطرح مي باشد. فلذا در اين ميان ابزارهاي 
آموزشي به عنوان جزء الينفك آموزش ترافيك از اهميت به سزايي 

و  سرعت  اجرايي،  قابليت  بخشي،  اثر  ميزان  هستند.  برخوردار 
جذابيت انتقال مفاهيم، پارامترهايي هستند كه در ميزان اولويت 
آموزشي  ابزارهاي  اولويت بندي  هستند.  مؤثر  آموزشي  ابزارهاي 
نشان مي دهد كه ميزان اثر بخشي ابزار با مخطب وسيع كه برابر 
مخاطب  با  ابزار  اثربخشي  ميزان  برابر   3 تقريباً  مي باشد   %74
آموزش  مقوالت  تمامي  در  ابزار  اين  اولويت  فلذا  است.  محدود 
ترافيك بايستي رعايت گردد. از سوي ديگر در ميان انواع اين ابزار 
تلويزيون با ميزان 59% و راديو با ميزان 20% داراي بيشترين 
واقعيت است  اين  تمامي موارد گوياي  اثربخشي هستند.  ميزان 
امر ضروري است  اين  به  و مسئوالن رسانه  ها  توجه مديران  كه 
ترافيك  و  نقل  و  حمل  دست  اندركاران  همكاري  با  مي توان  كه 
سهم به سزايي در ارتقاء فرهنگ ترافيك از اين دو رسانه داشت. 
همچنين ادامه تحقيقات حاكي از اين است كه با تاكيد بر هاي 
تاثير  مي توان  هستند  درصدي   65 سهم  داراي  كه  آموزشي 

ابزارهاي آموزشي را تا حد زيادي افزايش داد.
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