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چکیده
عملکرد واقعی کودکان در عملیات زمان بندی دیداری1 و امنیت عبور دچار مشکالتی است و آنان قادر نیستند عناصر زمانی 
دیداری )فاصله و سرعت( را با عامل ترس و خطر ترکیب کرده و عبور ایمنی از خیابان ها داشته باشند. بر اساس مطالعات انجام شده 
گروه سنی زیر 10 سال با 22 درصد از تلفات عابران، از جمله گروه های آسیب پذیر در سوانح خیابانی هستند. این امر بیانگر لزوم 
مطالعه و شناخت رفتار کودکان در ترافیک و به ویژه زمان عبور از خیابان های شهری می باشد. هدف مقایسه و بررسی احساس 
ترس، خطر و ترکیب آن ها در چهار موقعیت مختلف ترافیکی و در گروه های سنی پیش دبستانی، سوم دبستان و بزرگسال، کشف 
عامل غالب در گروه ها و انتخاب شیوه های آموزشی مناسب برای کودکان است. در این مطالعه از یک مدل رومیزی2 استفاده و داده 
ها از طریق مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق کودکان پیش دبستانی و سوم دبستان و نیز بزرگساالن 
شهرستان بهشهر است که به این منظور طی فرآیند نمونه برداری 82 نفر انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی است اختالف 
نمرات ترس، خطر و ترکیب این دو بین گروه های سنی معنی دار می باشد )p>0/05(. عامل غالب در کودکان، ترس بوده و این 
گروه نمی توانند عامل خطر را درک، فاصله و سرعت را با عامل ترس و خطر ترکیب کرده و عبور ایمنی از خیابان ها داشته باشند. 
این در حالی است که در بزرگساالن عامل غالب خطر بوده و قادرند ترس و خطر را با هر دو مفهوم فاصله و سرعت درک کرده و با 
هم ادغام کنند. همچنین ارزیابی اثربخشی 9 شیوه آموزشی مختلف بر روی کودکان نشان داد شیوه های آموزشی عینی و ملموس 
کارایی آموزشی بیشتری دارند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل واریانس اندازه های مکرر3  

و آزمون T مستقل، آزمونRuns و آزمون کولموگروف- اسمیرنف به کمک نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. 

1- مقدمه

در نیم قرن اخیر با گسترش زندگی ماشینی به رغم  فایده های 
اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابه جایی 
کاال و مسافر متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده 
شده است و خسارت جانی و مالی این تصادفات بار سنگینی را بر 
جامعه بشری تحمیل می کند ]1[. در میان مباحث ایمنی خیابانی  
کودکان همواره بیشترین جمعیت در معرض خطر هستند که به 
ویژه به عنوان عابر پیاده در حوادث ترافیکی دخیل می باشند ]2[. 
گروه سنی زیر 10 سال 22 درصد از آمار تلفات عابران را تشکیل   
می دهد که نشان دهنده تلفات سنگین گروه سنی 4 تا 9 سال است.

با این حال خطر تصادف و جراحت در کودکان را می توان به طور 
قابل مالحظه ای کاهش داد به شرطی که با تمهیداتی، آنها را برای 
رویارویی در برابر وسایل نقلیه آماده کرد. مطالعات مختلف نشان 
می دهد رفتار کودکان در خیابان با رفتار بزرگساالن متفاوت است 
و کودکان همواره مرتکب خطاهای عدیده ترافیکی می شوند ]3[. 
علل تفاوت در رفتار کودکان را باید در ادراک، قضاوت و انگیزش 
متفاوت آنها از موقعیت جست و جو کرد ]4[. این عدم تشخیص 
حرکتی  های  مهارت  وکمبود  نقص  به  توان  می  را  عبور  امنیت 
امنیت  داد. عدم تشخیص  – شناختی ربط  ادراکی  یا عدم رشد 
عبور به هر دلیلی که رخ دهد می تواند باعث احساس متفاوتی از 
ترس و خطر و توانایی ترکیب ترس و خطر در کودکان نسبت به 
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1. Visual Timing
2. Table-Top Road Model
3. Repeated Measure Analysis Of Variance
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بزرگساالن شود. احساس ترس و ادراک خطر یک منبع انگیزشی مهم 
برای انسان است که به وسیله آن خود را از خطرات می رهاند. حوادث 
ترافیکی جزء10 ترس شایع در کودکان است ]5[. اما با این حال 
کودکان حوادث ترافیکی را به عنوان خطرات مهم احتمالی مورد توجه 
قرار نمی دهند و تنها هنگامی که خطر چشم گیر باشد و بتوان به          
وسیله ای ترس شدید را به آنها القا کرد قادرند تا خطر موقعیت را 
شناسایی و با ترس ترکیب کنند]6[. در این میان پژوهش هایی در زمینه 
ادراکات، رفتار و آموزش کودکان در مواجهه با خطر تصادفات خیابانی 
صورت گرفته که هر کدام از پارادایم خاصی پیروی می کنند. با توجه 
به آن چه گفته شد تحقیق حاضر دو هدف عمده را دنبال می کند:

چهار  در  آنها  ترکیب  و  خطر  و  ترس  احساس  بررسی   -1      
موقعیت مختلف از نظر فاصله و سرعت در سه گروه سنی مختلف.

       2- بررسی اثربخشی آموزش های مختلف بر احساس ترس 
و ادراک خطر در گروه های سنی کودکان.

در تحقیق حاضر جهت بررسی احساس ترس و خطر در کودکان 
از یک مدل رومیزی استفاده شده و اطالعات از طریق مصاحبه 
به  توجه  با  که  هایی  فرضیه  گردآوری شد. همچنین  مشاهده  و 

سوابق پژوهشی مطرح هستند به این شرح می باشد:
     1- ترس در کودکان احساس غالب است و کودکان توانایی 

کمتری در ادراک خطر و ترکیب ترس و ادراک خطر دارند.
       2- احساس ترس در کودکان هنگامی که وسیله نقلیه سرعت 

باالیی دارد بیشتر است.
ایجاد  در  را  بیشتری  اثرات  عینی  آموزشی  های  شیوه   -3     
کودکان  در  آنها  ترکیب  توانایی  و  خطر  ادراک  و  ترس  احساس 

دارد.
و        ها  پرسش  این  به  گویی  پاسخ  برای  کاربردی  تحقیق  این 
جدیدی  اطالعات  به  یابی  دست  برای  نهایت  ندر  و  ها  فرضیه 
در راستای بهبود امنیت ترافیکی کودکان در معابر و خیابان ها 

طراحی و اجرا شد.

2- مروری بر تحقیقات پیشین
زمان دیداری یکی از مهم ترین مهارت ها در عبور از خیابان 
است که عابر پیاده باید زمان رسیدن وسیله نقلیه در حال نزدیک 
شدن را نسبت به زمان عبور خود سنجیده و تصمیم بگیرد که 
آیا امنیت عبور وجود دارد یا خیر ]7[. بزرگساالن معموالً فاصله 
ایمن ترافیکی را تشخیص می دهند، درحالی که کودکان عملکرد 
ضعیفی در عملیات زمان بندی دیداری دارند ]8[. به گونه ای که 
کودکان در فاصله های مناسب نیز به دلیل فرصت های از دست 
رفته در عبور و تنگی خیابان، موقعیت از دست رفته دارند ]9[. 
این بحث وجود دارد که آیا برآورد زمان رسیدن وسیله نقلیه، با 
محاسبه روابط سرعت و فاصله شیء در حال نزدیک شدن از باال 

به پایین انجام می شود ]10[. یا به طور مستقیم با افزایش تصویر 
گردد  می  درک  باال  به  پایین  از  شونده،  نزدیک  جسم  چشمی 
قضاوت  که  داد  نشان  مختلف  مطالعات  اول  دیدگاه  در   .]11[
مربوط  سناریوی  دو  هر  برای  رسیدن  زمان  مورد  در  کودکان 
این  طرفداران  دارد.  فاصله  فاکتور  بر  زیادی  تأکید  ترافیک،  به 
وضعیت معموالً نقص موجود را به مهارت های فیزیکی و حرکتی                          
ضعیف تر]12[ و رشد ادراکی )دریافتی( نسبت می دهند]13[. 
استفاده  مورد  آموزشی  های  برنامه  که  شد  گیری  نتیجه  لذا 
روی جنبه های غیرحرکتی عبور از خیابان تمرکز داشته و این                      
آموزش ها کمتر به ویژگی های بلوغ و رشد توجه دارند. در مقابل 
برای  آموزشی دیگر نشان داد حتی  برنامه  از چند  نتایج حاصل 
کودکان با سن کمتر نیز پیشرفت در زمان سنجی دیداری قابل 
دسترسی است. برنامه های آموزشی با استفاده از الگوی خیابانی، 
کاهش فرصت های از دست رفته برای عبور، تأخیر عبور و مقدار 
فاصله قابل قبول را برای دید کودکان 5 ساله نشان دادند]14[. 
هرچند پس از سه ماه اثرات برنامه های آموزشی خیابانی الگو از 
بین رفت و برای هر دو گروه شرکت کننده و گروه شاهد الگوهای 
رفتاری مشابهی به دست آمد. اخیراً برنامه های آموزشی مشابهی 
برای بهبود تأخیر عبور و مقدار فاصله قابل قبول برای کودکان 
5 تا 8 ساله تکرار شده است اما کاهشی در فرصت های از دست 
از  استفاده  با  جایگزین  روش  یک  در  نشد]15[.  مشاهده  رفته 
برنامه های آموزشی واقعیت مجازی نیز کاهش مقدار فاصله تأخیر 
رفته حاصل گردید]16[.  از دست  فرصت های  و  عبور  در  اولیه 
با این حال بهبود در مقدار فاصله تنها برای 8 ماه پس از اتمام 
برخی  دخالت  دهنده  نشان  است  ممکن  که  بود  مشهود  برنامه 
عناصر بلوغ و رشد باشد. به عالوه مالک تعریف فرصت از دست 
حالی  در  باشد.  می  خیابان  از  عبور  واقعی  زمان  برابر  دو  رفته 
دیدگاه  شد  اشاره  باال  در  که  خیابانی  نمونه  مطالعات  تمام  که 
سخت گیرانه تری داشتند )معادل 1/5 برابر زمان عبور واقعی(. 
این یافته ها نشان می دهد تأثیر چنین روش های آموزش رفتاری 
با الگوی خیابانی هنوز قابل بحث است. اگر چه با توجه به آموزش        
 Foot .زمان بندی دیداری روش های جایگزین بی نتیجه بودند
و همکاران در سال 2006 پیشنهاد کردند امکان آموزش کودکان 
7 ساله به مهارت های ترافیکی مربوط به سرعت مانند چراغ های 
ترمز وجود دارد. بنابراین از جنبه ادراکی ارزیابی مستقیم سرعت 
اجتناب می گردد. متأسفانه آن یافته ها به عملیات شبیه سازی 
شدند.  می  محدود  خیابانی  کنار  تست  انجام  عدم  و  کامپیوتری 
اگر عدم موفقیت کودکان در بهبود مهارت های زمان زمان بندی 
هنوز  ها  آن  وجود  این  با  باشد.  مربوط  رشد  و  بلوغ  به  دیداری 
قادرند بدون درک صحیح از خود فاکتورهای مربوط به عملیات را 
تصور کنند )سرعت، فاصله و زمان(. از این رو نباید گفت عملکرد 
کودکان در سطح ادراکی– حرکتی به تصویر حرکتی )جنبشی( 

آن ها وابسته است یا از آن تبعیت می کند.
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در نتیجه راهکاری برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات کودکان 
مشخص گردد. در این تحقیق به منظور بررسی داده ها و کسب 
نتایج الزم از روش های تحلیل واریانس با اندازه های مکرر برای 
مقایسه بین متغیرها در سه گروه سنی و انواع مختلف آموزشی، 
از  برای مقایسه متغیرها برحسب جنسیت،  T مستقل  از آزمون 
آزمون Runs به منظور بررسی تصادفی بودن داده ها و از آزمون 
کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها و از نرم  

افزارSPSS استفاده شد]4[ . 

خیابان  از  عبور  دیداری  زمان بندی  آموزش  برنامه های  هرچند 
معموالً به توجه کودکان به عناصر سرعت، فاصله و زمان تمرکز 
جنبه های  رو  این  از  است.  مرتبط  عناصر  این  تصویر  با  و  دارد 
مفهومی نباید مستقیماً به عملکرد موفقیت آمیز عبور از خیابان 
مرتبط باشد بلکه این عملکرد به شیوه تدریس ارتباط دارد. برنامه 
شیوه های  با  را  کودکان  تنها  نه  خیابان  از  عبور  آموزشی  های 
صحیح عبور ایمن از خیابان آشنا می سازد بلکه با خطرات نادیده 
گرفتن آن ها مانند تصادفات نیز مقابله می نماید. در هنگام ابداع 
روش ایمنی مؤثر، ترس از خطرات تصادف در ترافیک می تواند 
شناخت  در  احساسات  ارزیابی  که  طوری  به  شود،  گیری  هدف 
پایدار خطرات هدایت کننده هستند ]17[. ترس ناشی از خطرات 
عبور نامناسب از خیابان پی آمد بد را القا می کند و موجب  میشود 
از  کودکان  آگاهی  این  بر  بنا  کند.  اجتناب  رفتار  این  از  کودک 
اهمیت عناصر زمان بندی دیداری در عبور از خیابان برای ارزیابی 
ترس و خطر کودکان در هنگام تصادفات ترافیک مهم و ضروری 

است.

مداوم           سال   8 طی  داخلی،  مدت  بلند  پژوهش  یک  در 
با شرکت 2000  که  آموزشی حضوری  های  از شیوه  بهره گیری 
مدرسه مجاور راه ها صورت گرفت کاهش قابل مالحظه ای در آمار 
تصادفات و تلفات حاصل شد ]18[. همچنین پژوهش ها حاکی از 
این است که شیوه های آموزشی به کار رفته در بازدهی آموزش 
در  که  آموزشی  ای  عده  اعتقاد  به   .]19[ دارد  سزایی  به  نقش 
مراتب  به  کنند  تجربه  را  عینی  و  واقعی  احساسی  کودکان  آن 

تأثیرگذارتر است و در درک خطر کمک بیشتری می کند]20[.

3- متدولوژی

به منظور ارزیابی میزان ترس، خطر یا ترکیب این دو احساس 
از یک مدل رومیزی مقوایی استفاده شد که نخستین بار توسط 
آقای روسنبلوم  و همکاران درانجام یک تحقیق میدانی ]21[ به 
کار برده شده است. در این روش با همکاری یک روانشناس و از 
طریق مشاهده و مصاحبه احساس ترس و خطر در بین سه گروه 
سنی پیش دبستانی و سوم دبستان و بزرگسال در چهار موقعیت 
قرار  دقیق  ارزیابی  مورد  بهشهر  شهرستان  در  ترافیکی  مختلف 
گرفت تا عامل غالب در هر یک از گروه های سنی مشخص گردد. 
سپس تأثیر انواع مختلفی از آموزش ها بر احساس ترس و خطر 
و شرایط  مواد  مختلف  انواع  به کمک  کودکان  آموزش  از طریق 
ارزیابی مجدد ترس و خطر همانند مرحله  آموزشی ]3،18،22[ 
اول مورد بررسی قرار گرفت تا مؤثرترین عامل آموزشی بر احساس

4- پیاده سازی مدل 

4-1- شرکت کنندگان
سه  از  متشکل  بهشهر  جمعیت  مطالعه  مورد  آماری  جامعه 
است.  بزرگساالن  و  دبستان  سوم  دبستانی،  پیش  سنی  گروه 
و  کودک   28 از  متشکل  تحقیق  در  شده  استفاده  آماری  نمونه 
بزرگسال می باشد که در گروه پیش دبستانی 83 شرکت کننده، 
در گروه سوم دبستان 24 شرکت کننده و در گروه بزرگسال 20 
شرکت کننده است. پیش از شروع مطالعه یک کودکستان و نیز 
آن  از  پس  و  انتخاب  بهشهر  در  تصادف  به  ابتدایی  مدرسه  دو  
که تأییدیه وزارت آموزش و پرورش کسب گردید کودکان پیش 
مادر  و  پدر  اجازه کتبی  و  انتخاب شدند  از کودکستان  دبستانی 
به  برای مشارکت کودکان در مطالعه  فراهم شد.  نیز  هر کودک 
آن ها آب نبات به عنوان پاداش داده شد. همچنین دانش آموزان 
انتخاب شده و  به تصادف  ابتدایی  از دو مدرسه  نیز  کالس سوم 
به منظور مشارکت آن ها نیز جدول ضرب چاپی داده شد. روش 
به شیوه  دبستان  و سوم  دبستانی  پیش  برای گروه  نمونه گیری 
نمونه گیری تصادفی ساده و برای بزرگساالن با استفاده از روش 
آشنایان  و  بین دوستان  از  برفی  گلوله  احتمالی  نمونه گیری غیر 

محقق انتخاب شد. 
4-2- مواد و مصالح

به منظور انجام مطالعه از  یک مدل مقوایی رومیزی خیابانی 
یک  نمایش دهنده  و   80cm  ×  30cm ابعاد  در  آن  اجزای  که 
خیابان سیاه در ابعاد 80cm × 16cm با دو پیاده روی خاکستری 
در ابعاد 7cm × 80 در دو طرف خیابان و یک گوسفند در حال 
عبور به ابعاد 40cm × 20cm که در سمت راست شرکت کننده 
که  شد  طراحی  ای  گونه  به  مدل  گردید.  استفاده  داشت  قرار 
وضعیتها  نمایش  جهت  باشد.  راست  به  چپ  از  ترافیک  جریان 
گردید.  استفاده  شده  سازی  شبیه   4cm بازی  ماشینهای  از  
همچنین دو عدد عروسک پشمی بدون جنسیت که نشان دهنده 
          )4/5cm 6/9( یا یک کودک )بلندیcmیک فرد بزرگسال )بلندی
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نداشتند، به منظور اختصاص نمره به ترس و خطر از یک آموزش 
ای شامل یک  نقطه  ترافیکی 10  غیر  اساس موضوع  بر  مقیاس 
برگه کاغذ A4 شامل 10 دایره نقاشی شده با قطرهای متفاوت که 
از 1 تا 10 شماره گذاری شده بود استفاده شد. به کودکان آموزش 
داده شد که عدد 1 کوچک ترین دایره و نشان دهنده کمترین 
اهمیت و 10 بزرگ ترین دایره نشان دهنده بیشترین اهمیت می 
باشد. سپس در مرحله بعد محقق از کودکان خواسته شد به دایره 
مربوط به گرمای هوا در تابستان و دایره مربوط به گرمای هوا در 
زمستان اشاره کنند. همچنین بر اساس یک داستان ساختگی از 
یک کودک که در تابستان آب نخورده از کودکان خواسته شد تا 
قدر تشنه خواهد  و هنگام ظهر چه  بیان کنند کودک در صبح 
شد تا دایره مربوط به شدت تشنگی را مشخص کنند. زمانی که 
کودک به یک دایره با نمره باالتر از نمره اختصاص داده شده قبلی 
اشاره می کرد محقق اطمینان می یافت که کودکان نحوه استفاده 
خواهند  کار  به  درستی  به  افزایش  یا  کاهش  برای  را  مقیاس  از 
در چهار حالت  نمرات  و  مقیاس ها  نهایی  انجام طرح  در  گرفت. 

بررسی گردید. 

می باشد به مدل اضافه شد. مدل رومیزی و اشکال دیگر به عنوان 
عناصر دیداری برای کمک به روشن سازی سناریوها و ملموس 
بودن موقعیت ها به خیابان شبیه سازی شده افزوده شد تا طرح 

به حالت خیابان واقعی نزدیک تر گردد.

4-3- روش کار
به مدت یک هفته  کلیه شرکت کنندگان در مطالعه تقریباً 
ارزیابی شرکت کردند. در هر جلسه  از هم در چهار جلسه  دور 
بزرگساالن  و  کودکان  برای  خیابان  در  خطر  و  ترس  احساس 
توصیف گردید. برای گروه پیش دبستانی و سوم دبستان جلسات 
به طور اختصاصی در اتاق جداگانه ای با حضور معلم، روان شناس 
و خود محقق در کودکستان و کالس دبستان برگزار شد و برای 
گروه بزرگسال جلسات در خانه اداره شدند. برای پیش دبستانی 
ابتدا طرز کار عناصر دیداری خیابان  ها و سوم دبستانی ها در 
از حضور ذهن آن ها در محرک های موجود در  تا  تشریح شد 
مدل رومیزی اطمینان حاصل گردد. هر کودک مدل رومیزی را 
به همراه یک گوسفند که در سمت راست کودک قرار داشت و با 
طرح عابر پیاده ای که در قسمت نزدیک او قرار گرفت مشاهده 
می کرد. به طوری که که هم کودک و هم طرح عابر پیاده از یک 
مدل  طرح  بودند.  برخوردار  گوسفند  عبور  با  مشابه  انداز  چشم 
رومیزی مطابق همان جلسه برگزار شده برای شرکت کنندگان 
تنظیم شد. به عبارتی یک طرح عابر پیاده کوچک برای جلسات 
ارزیابی ترس و خطر کودکان و یک طرح عابر پیاده بزرگ برای 
از  تنظیم گردید. پس  بزرگساالن  ارزیابی ترس و خطر  جلسات 
در قسمت خیابانی  بازی  ماشین های  قراردادن  و  ساختن مدل 
به  از سمت چپ  که  ترافیک  با جریان  راستا  رومیزی هم  مدل 
راست کودک قرار داشت از آن ها خواسته شد تا توصیف کنند 
)خیابان،  دارد  چه چیزهایی در بخش های مختلف مدل وجود 
جریان  جهت  و  ها  ماشین  گوسفند،  پیاده،  عابران  روها،  پیاده 
ترافیک(. اگر کودک چیزی را ندیده بود به عنوان عامل مفقوده 
از ایشان سؤال می شد تا حواسش جمع شده، همه چیز را ببیند 
با  مرحله  این  باشند.  داشته  توجه  نظر  مورد  عناصر  همه  به  و 
از  ارزیابی ترس  راستای  انجام شد. در  با مدل  هدف آشناسازی 
کودکان خواسته شد تا ماشین ها را به گونه ای چیده و تنظیم 
کنند که طرح عابر پیاده در وضعیت بیشترین ترس قرار گیرد. 
ماشین  تا  از کودکان خواسته شد  نیز  ارزیابی خطر  در جلسات 
ترین  خطرناک  در  پیاده  عابر  طرح  که  بچینند  طوری  را  ها 
گروه                                                                                         ویژه  به  و  کودکان  که  جایی  آن  از  گیرند.  قرار  موقعیت 
نمره دهی مقیاس های  با  فی  کا یی  شنا آ نی ها  پیش دبستا
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چهار  طرح  یک  قالب  در  تکمیل  با  را  رومیزی  مدل  محقق 
جلسه ای به اجرا درآورد که در آن در هر جلسه شرکت کنندگان 
توسط  که  ترافیکی  مختلف  موقعیت  چهار  از  یکی  با  دلخواه  به 
محقق توصیف و نمایش داده می شد مواجه شدند. در موقعیت 
نزدیک می شود. در  به آهستگی  فاصله دور  از  ماشین  اول یک 
موقعیت دوم ماشین از فاصله دور با سرعت زیاد نزدیک می شود. 
نزدیک  آهستگی  به  نزدیک  فاصله  از  ماشین  سوم  موقعیت  در 
با سرعت  از فاصله نزدیک  می شود و در موقعیت چهارم ماشین 
زیاد در حال نزدیک شدن است. به عنوان مثال زمانی که محقق 
پیاده  عابر  طرح  سمت  به  خیابان  انتهای  از  را  ماشین  دست  با 
"عابر پیاده ماشین  حرکت می دهد محقق توضیح می دهد که 
را می بیند که با سرعت در حال حرکت است" و  این  توضیح  تضمین 
بین  از  شرکت کنندگان  احتمالی  اشتباه  برداشت  می کند 

رفت. خواهد 
 

پس از هر موقعیت، از کودک خواسته شد تا ترس )میزان هراس 
)میزان  خطر  و  لحظه(  آن  در  خیابان  از  عبور  برای  پیاده  عابر 
احساس خطر عابر پیاده در عبور از خیابان در آن لحظه( را ارزیابی 
فاقد  سنجش  بزرگساالن  برای  دهند.  نشان  را  مربوطه  دایره  و 
عملیات آشناسازی بود و با یادآوری یک وضعیت بسیار خطرناک 
یا ترسناک و با قضاوت در خصوص آن نمره 1 تا 10 را اختصاص 

می دادند این امر در شکل 1 نشان داده شده  است
تأثیر عوامل آموزشی مرتبط در  از تحقیق  در بخش دیگری 
گروه سنی کودکان بررسی شد. بدین ترتیب که کودکان در هر 
مرحله با یک شیوه از انواع آموزش های مورد نظر و تحت شرایط 
خاص هر روش آموزش داده شدند. سپس مراحل قبلی آزمایش 
بررسی ترس و خطر همانند مرحله ابتدایی تکرار و سپس نتایج با 
یکدیگر قابل مقایسه خواهد بود. در جدول 1 ابزار آموزشی مورد 

استفاده و نحوه آموزش به تفصیل بیان شده است.

شکل 1: مدل رومیزی مورد استفاده در انجام تحقیق
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روش آموزش

این نوع آموزش از طریق مدرسه و در داخل آن به صورت حضوری با کمک محقق و معلم و کودکان 
در حیاط مدرسه و با کمک عالیم رانندگی ساده و چراغ راهنمایی فرضی انجام پذیرفت.

بازی با ابزار 
کمک آموزشی

انیمیشن

کتاب درسی

بروشور 
عکس دار

 cd نوار و
صوتی

فیلم آموزشی

پارک آموزش 
ترافیک

حضوری

سه
در

ق م
طری

از 
سه

در
یرم

ق غ
طری

از 

حضوری

غیر 

حضوری

رسانه

والدین والدین 
در خانه

از طریق 
والدین در 

خانه و محل 
زندگی

نرم افزار 
آموزشی

مولتی مدیا 
یا چند 
رسانه ای

رسانه 
دیداری

رسانه 
شنیداری

رسانه 
نوشتاری

این نوع آموزش از طریق مدرسه و به صورت حضوری با کمک محقق و معلم و در داخل کالس 
درس با توجه به نمایش کارتون متحرکی که از اداره راهنمایی و رانندگی تهیه شد صورت پذیرفت.

این نوع آموزش از طریق مدرسه و به صورت حضوری با کمک محقق و معلم و پلیس راهنمایی و 
رانندگی ویژه این کار و از طریق اعزام دانش آموزان به پارک آموزش ترافیک در شهرستان ساری 
صورت پذیرفت. داشتن رضایت نامه والدین ضروری و مجوز آموزش و پرورش نیز اخذ شد. در این 

محل کودکان به صورت عملی در معرض آموزش قرار گرفتند و با قوانین آشنا شدند.

این نوع آموزش از طریق مدرسه و به صورت  غیرحضوری با کمک رسانه نوشتاری در کالس درس 
با کمک معلم و در حضور محقق از طریق توضیحات معلم باتوجه به مطالب قید شده در یک درس 

مرتبط صورت پذیرفت.

این نوع آموزش از طریق مدرسه و به صورت غیرحضوری  با رسانه نوشتاری و تصویری با کمک 
راهنمایی  اداره  از قسمت آموزشی  از طریق تصاویر آموزشی که  محقق و معلم در کالس مدرسه 

رانندگی توسط محقق تهیه شد، صورت پذیرفت.

این نوع آموزش از طریق مدرسه و به صورت غیر حضوری با کمک رسانه شنیداری و توسط محقق و 
معلم در داخل کالس درس از طریق آموزش به شکل پخش پیام های آموزش صوتی ویژه این سنین 

که از اداره آموزش و پرورش تهیه شده بود، انجام گرفت.

این نوع آموزش از طریق مدرسه به صورت غیر حضوری با کمک رسانه دیداری و توسط معلم و 
کمک محقق، زیر نظر روان شناس خبره در داخل سالن آمفی تئاتر مدرسه با پخش فیلم آموزشی 

که از آموزش و پرورش استان تهیه شد صورت پذیرفت.

این نوع آموزش از طریق مدرسه و به صورت غیر حضوری با کمک  نرم افزار چند رسانه ای توسط 
محقق و مسئول اتاق کامپیوتر مدرسه، در سالن کامپیوتر انجام شد. الزم به ذکر است این نرم افزار 
آموزشی کاربردی به نام کودک و ترافیک توسط یکی از دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه 
رازی کرمانشاه تهیه شده بود که کودک می توانست خود را در شرایط واقعی قرار داده و تصمیم 

گیری نماید تا آموزش های الزم را کسب کند.

این نوع آموزش از طریق غیر از مدرسه و به صورت غیر حضوری با کمک والدین کودک و بیان 
نکات آموزش در خانه و محل زندگی در حین انجام امور روزمره مثل رفتن به خرید، عبور از عرض 
خیابان منتهی به خانه و... صورت پذیرفت. الزم به ذکر است آموزش های کلی مربوطه در یکی از 
به مراسم  رانندگی دعوت شده  والدین و مربیان مدرسه توسط پلیس راهنمایی و  جلسات ماهانه 

انجام پذیرفت.

مواد و ابزار آموزشی
نوع 

آموزشآموزش

جدول 1: شیوه ، ابزار و شرایط اجرایی آموزش های مختلف به کودکان



27

4-4- ابزار گردآوری داده ها
به منظور گردآوری اطالعات از فرم مصاحبه ای استفاده شد 
که در دو بخش اطالعات فردی و بخش ارزیابی نمرات تنظیم و به 

صورت حضوری توسط محقق تکمیل شد.

 
5- نتایج و یافته ها

با  مصاحبه،  و  مشاهده  طریق  از  ها  داده  گردآوری  از  پس 
استفاده از آزمون Runs تصادفی بودن داده ها و از طریق آزمون 
کولموگروف - اسمیرنف )K-S( نرمال بودن داده ها تایید گردید 
)p<0/05(. سپس داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد 

تحلیل قرار گرفت. 
5-1- مشخصات جمعیت شناختی 

در این تحقیق 82  نفر شرکت نمودند که از این تعداد 38 نفر 
)46/3 درصد( به عنوان نمونه انتخابی برای گروه پیش دبستانی 
گروه سوم   در  )29/3 درصد(  نفر  زن، 24  و 14  مرد  شامل 24 
دبستان شامل 14 مرد و 10 زن و 20 نفر)24/4 درصد( نیز به 
عنوان نمونه مورد مطالعه در گروه بزرگسال شامل 10 مرد و 10 

زن می باشند. 
 5/56  ±  0/33 دبستانی  پیش  گروه  در  سن  میانگین 
بزرگسال  برای  و  سال   9/80±  0/28 دبستان  سوم  برای  سال، 
کل                                سنی  محدوده  همچنین  باشد.  می  سال   39/65  ±  2/36
شرکت کنندگان در مطالعه بین 4 تا 94 سال است. نمودار جعبه 
 ای نشان می دهد دامنه تغییرات و پراکندگی سن گروه بزرگساالن 
بیش از سایر گروه هاست. نمودارهاي مربوطه در اشکال 2 و3 ارائه 

مي گردد.

5-2- ارزیابی تأثیر جنسیت بر احساس ترس و خطر 
مقایسه   T آماری  آزمون  طریق  از  جنسیت  تأثیر  بررسی   
مقایسه  از  حاصل  نتایج  شد.  انجام  مستقل  جامعه  دو  میانگین 
)پیش دبستانی، سوم دبستان  اولیه جنسیتی در هر گروه سنی 
ترافیکی نشان  از چهار وضعیت مختلف  بزرگسال( در هرکدام  و 
می دهد مقدار p-value  برای تمامی متغیر ها در وضعیت های 
لذا فرض   .)p<0/05( .است  α از مقدار0/05=  مختلف بزرگ تر 
صفر مبنی بر این که اختالف معنی داری بین احساس ترس، خطر 
و یا ترکیب ترس و خطر بین دوگروه جنسیتی وجود دارد، تأیید 
نمی گردد. به عبارتی نتایج حاصل از مقایسه جنسیتی اولیه هیچ 
گونه اثر قابل توجه و خاصی را نشان نمی دهد. بنا بر این جنسیت 
تحلیل  بعد  مرحله  در  شد.  حذف  ها  داده  بعدی  آنالیز  روند  از 
واریانس با اندازه های تکراری برای ارزیابی ترس، خطر و ترکیب 
در حال  نقلیه  وسیله  فاصله  گروه های سنی،  برای  و خطر  ترس 

نزدیک شدن )نزدیک، دور( و سرعت )آهسته، سریع( انجام شد.
5-3- ارزیابی احساس ترس 

مقدار به دست آمده از آزمون کرویت موچلی معادل 0/806 
 .)p>0/05( بوده و در سطح خطای کوچک تر از 0/05 معنی دار است
لذا با توجه به رد فرض صفر نمی توان کرویت ماتریس واریانس – 
کواریانس را پذیرفت. در این راستا از یکی از آزمون های محافظه 
آزمون  از  حاصل  نتایج  گردید.  استفاده  فلت   هینه  نظیر  کارانه 
اثرات درون آزمودنی ها )F=267/7 و p>0/05( و همچنین آزمون 
دهد  می  نشان   )p>0/05 و   F=69/48( ها  آزمودنی  بین  اثرات 
تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات ترس شرکت کنندگان در 
گروه های مختلف سنی وجود داشته و اثر گروه های سنی معنی دار 
از سنی  مختلف  نمرات  ارزیابی  جهت  شد.  داده  تشخیص 

شکل 2: توزیع فراواني شرکت کنندگان به تفکیک گروه های 
سنی و جنسیت

شکل 3: پراکندگی سن شرکت کنندگان به تفکیک
 گروه های سنی

پیش دبستانیسوم دبستانبزرگسال

پیش دبستانیسوم دبستانبزرگسال

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
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و آزمون تعقیبی بونفرونی  استفاده گردید. نتایج حاصل از این 
میانگین  تفاوت  برای  معنی داری  سطح  می دهد  نشان  آزمون 
نمرات ترس بین گروه های سنی پیش دبستانی و بزرگسال کمتر 
از 0/05 است )p>0/05 و S.E =0/179(. بنا بر این فرض صفر 
)برابری میانگین نمرات ترس در دو گروه سنی( رد شده و تفاوت 

معنی دار می باشد. 

سوم  و  بزرگسال  سنی  های  گروه  در  ترس  نمرات  در خصوص 
 .)S.E =0/208 و p>0/05( دبستان  نیز اختالف معنی دار است
ولی میزان نمرات ترس در بین گروه سنی پیش دبستانی و سوم 

دبستان مطابق جدول 2 اختالف معنی داری مشاهده نشد.

فاصله اطمینان 95 درصدی برای اختالف

حد پایینحد باالحد باال
خطای معیار

پیش دبستانی

سوم دبستان -0/366 0/179 0/131 -0/803 0/071

-1/905 0/198 0/08 -2/368 -1/441

-2/271 0/208 0/0 -2/778 -1/763

0/366 0/179 0/131 -0/071 0/803

2/271 0/208 0/0 1/763 2/778

1/905 0/189 0/0 1/441 2/368

سوم دبستان

سوم دبستان

بزرگسال

اختالف میانگین
 (I-J) 

 )J( سنی  گروه )I( سنی  گروه Sig.

بزرگسال

بزرگسال

پیش دبستانی

پیش دبستانی

جدول 2: نتایج آزمون بونفرونی برای  مقایسه میانگین ترس بین گروه های سنی مختلف
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اطمینان  فاصله  ستون  در  شده  داده  نشان  باالی  و  پایین  حد 
نشان                            و  بوده  صفر  فرض  رد   مؤید  اختالف   درصدی   95
و پیش دبستانی  سنی  گروه  در  ترس  نمرات  میانگین  می دهد 

میانگین های حاشیه ای برآورد شده نمرات ترس برای سه گروه 
دور(  )نزدیک،  فاصله  ترافیکی  مختلف  وضعیت  چهار  و  سنی 
سنی  گروه های  در  می دهد  نشان  سریع(  )آهسته،  سرعت  و 

سوم دبستان بزرگتر از بزرگسال می باشد و لذا در گروه های سنی 
پیش دبستانی و سوم دبستان عامل غالب ترس است. جدول 3 و 

شکل4 توضیحات الزم در این زمینه را ارائه مي کند.

پیش دبستانی و سوم دبستان که در آن )فاصله نزدیک، سرعت 
زیاد( میانگین نمرات ترس بیشتر می باشد. بنابراین مطابق شکل 

5 کودکان فاصله و سرعت را درک می کنند. 

جدول 3: میانگین و انحراف معیار)داخل پارانتز( نمرات ترس برای گروه های سنی مختلف

شکل 4: پراکندگی نمرات ترس شرکت کنندگان 
به تفکیک گروه های سنی

شکل 5: میانگین حاشیه ای برآورد شده برای نمرات ترس  در
 وضعیت های مختلف ترافیکی

ترس
نزدیکی وسیلهنزدیکی وسیله

نزدیک
آهستهآهسته سریعسریع

دور
گروه سنی شرکت کننده

پیش دبستانی 3/447)0/7604(6/816)1/2048(

7/0)1/0632(

3/90)0/7881(

6/159)1/6738(

3/342)0/7453(

3/750)0/6757(

2/20)0/6156(

3/183)0/9044(

7/250)1/1132(

2/850)0/7452(

5/951)2/1076(

)N=38()N=38(

)N=24(

)N=20(

)N=82(

6/763)1/3035(

3/833)0/7614(

3/80)0/8335(

3/646)0/7915(

سوم دبستان

بزرگساالن

جمع کل

پیش دبستانیسوم دبستانبزرگسال

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.0
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 ح
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1 2 3 4

گروه سنی

بزرگسال
سوم دبستان
پیش دبستانی
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5.00

6.00
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5-4-ارزیابی ادراک خطر 
موچلی  کرویت  آزمون  مقدار  خطر  نمرات  ارزیابی  در   
0/927 و در سطح خطای کوچک تر از 0/05 معنی دار نمی باشد                          
کواریانس  واریانس  ماتریس های  لذا شرط همگنی   .)p<0/05 (
به درستی رعایت و فرض برابری واریانس های درون آزمودنی ها 
رعایت شده است. طبق نتایج به دست آمده از آزمون اثرات درون 
آزمودنی ها )F=112/6 و p>0/05( و همچنین آزمون اثرات بین 
روی  سنی  گروه های  اثر    )p>0/05 و   F=997/79( آزمودنی ها 
نمرات خطر معنی دار تشخیص داده شد. نتایج مربوط به آزمون

بونفرونی برای میانگین نمرات خطر بین گروه های سنی نشان 
می دهد سطح معنی داری برای تفاوت میانگین نمرات خطر بین 
گروه های سنی پیش دبستانی، سوم دبستان و بزرگسال دو به 
دو کمتر از 0/05 است )p=0/0 >0/05(. لذا فرض صفر رد شده 
اختالف  اطمینان  فاصله  می باشد.  معنی دار  اختالف ها  تمامی  و 
نیز نشان می دهد که میانگین نمرات خطر در گروه ها متفاوت 
بوده و در گروه بزرگسال بیشتر از گروه سنی سوم دبستان و آن 
هم بزرگ تر از گروه سنی پیش دبستانی است. به عبارتی مطابق 

جدول 6 در گروه سنی بزرگسال عامل غالب خطر است. 

سنی  گروه  در  خطر  و  ترس  ترکیب  نمرات  میانگین  نهایت  در 
بزرگسال بزرگ تر از سایر گروه ها بوده و بزرگساالن هم ترس و 

هم خطر را درک و آن ها را  با فاصله و سرعت ترکیب می کنند. 
جدول 7 و شکل 8 نکات الزم در این زمینه را بیان مي کند. 

فاصله اطمینان 95 درصدی برای اختالف

حد پایینحد باال
خطای معیار

پیش دبستانی

پیش دبستانی

پیش دبستانی

سوم دبستان

سوم دبستان

سوم دبستان

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

-1/098-1/348

-4/821

-1/598

1/098

-5/086

0/0

0/0

0/0

0/102

0/108

0/1021/384

0/0

0/0

0/0

-4/556

4/556

-1/598

-3/183

3/1830/119

-3/473

4/821

3/473

-3/7630/119

0/108 5/086

3/763

 (I-J)اختالف میانگین )J( سنی  گروه )I( سنی  گروه Sig.

جدول 6: نتایج آزمون بونفرونی برای  مقایسه میانگین ترکیب ترس و خطر بین گروه های سنی مختلف
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شکل 9 میانگین های حاشیه  ای برآورد شده ترکیب ترس و خطر 
سرعت(  و  )فاصله  مختلف  حالت  چهار  و  سنی  گروه  سه  برای 
چهار تمامی  در  است  مشخص  که  همان گونه  می دهد.  نشان  را 

وضعیت نمرات ترکیب ترس و خطر در بزرگساالن به مراتب از دو 
گروه دیگر بیشتر بوده و بزرگساالن بهتر ترس و خطر را ترکیب 
و فاصله و سرعت را درک می کنند و عملکرد خوبی در این زمینه 

دارند.

جدول 7: میانگین و انحراف معیار)داخل پارانتز( نمرات ترکیب ترس و خطر برای گروه های سنی مختلف

شکل 8: پراکندگی نمرات ترکیب ترس و خطر شرکت 
کنندگان به تفکیک گروه های سن

شکل :9 میانگین حاشیه ای برآورد شده برای نمرات 
ترکیب ترس و خطر در وضعیت های مختلف ترافیکی

خطر
نزدیکی وسیلهنزدیکی وسیله

نزدیک
آهستهآهسته سریعسریع

گروه سنی شرکت کنندهدور

پیش دبستانی 1/4447)0/5039(1/6053)0/63839(

3/4167)0/50361(

8/250)0/91047(

3/7561)2/76468(

1/6053)0/49536(

2/5417)0/58823(

4/350)0/9333(

2/5488)1/27804(

3/5417)0/50898(

4/80)0/83351(

2/9756)1/43996(

)N=38(

)N=24(

)N=20(

)N=82(

1/6579)0/48078(

2/2083)0/58823(

8/200)0/76777(

3/3171)2/87122(

سوم دبستان

بزرگساالن

جمع کل

پیش دبستانیسوم دبستانبزرگسال
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 خ

س -
تر

ای
یه 

اش
 ح

ین
انگ

می

ترکیب ترس و خطر

0.00

1 2 3 4
0.00

2.00
2.00

4.00 4.00

6.00 6.00

8.00 8.00

10.00 10.00



32

سرعت سریع

نزدیک

دور

بزرگسالبزرگسال سوم دبستانسوم دبستانسوم دبستان پیش دبستانیپیش دبستانی

فاصله

میانگین

آهسته
ترس
خطر
ترکیب ترس و خطر

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

شکل 10: میانگین نمرات ترس، خطر و ترکیب ترس و خطر در وضعیت های مختلف ترافیکی به تفکیک گروه های سنی

5-6- ارزیابی میزان اثربخشی برنامه های آموزشی 
دوره های  بخشی  اثر  ارزیابی  هدف  با  تحقیق  از  بخش  این   
شیوه های  از  استفاده  و  کودکان  آموزش  بر  تأکید  با  آموزشی 
لوازم  و  ابزارها  کارگیری  به  طریق  از  آموزشی،  جذاب  و  متنوع 
کودکان  سنی  ویژگی  با  متناسب  آموزشی  کمک  و  آموزشی 
جدول  در  ها  آموزش  این  اجرای  نحوه  گردید.  طرح ریزی 
نشان دهنده  نتایج  ارزیابی  است.  شده  داده  توضیح   1 شماره 
بر میزان ترس، خطر و ترکیب  ارزنده دوره های آموزشی  تأثیر 
ترس و خطر در این گروه سنی می باشد. نتایج حاصل از تحلیل 

مختلف  عوامل  تأثیر  آموزشی  مختلف  دوره های  برای  واریانس 
طبق  که  ای  گونه  به   .)p>0/05( می کند  تأیید  را  آموزشی 
میزان  بر  آموزشی  عینی  عوامل  تأثیر  بنفرونی  مقایسه ای  آزمون 
آموزش ها  سایر  از  بیش  حس  دو  این  ترکیب  و  خطر  ترس، 
میباشد. نتایج گویای این است که آموزش از طریق نرم افزارهای 
 .)p<0/05( دارد  را  تأثیر  بیشترین  آموزشی  فیلم  و  آموزشی 
می نماید.  تأیید  را  فوق  مطلب  شهودی  صورت  به   11 شکل 

ترس
خطر
ترکیب ترس و خطر
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ترس
خطر

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

شکل 11: مقایسه نمرات ترس، خطر و ترکیب ترس و خطر بعد از برگزاری دوره های آموزشی 

جدول 8 میانگین و انحراف استاندارد نمرات ترس، خطر و ترکیب 
ترس و خطر بعد از برگزاری دوره های آموزشی را نشان می دهد. 

ترس
خطر
ترکیب ترس و خطر

0

11

2
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6

77

8

99
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 از طریق
 والدین در خانه

نرم افزار
 آموزشی

 بروشور
عکس دار

 کتاب
درسی

 پارک آموزش
ترافیک

 بازی با ابزارانیمیشن
کمک آموزشی

فیلم
 آموزشی 

CD نوار و  
صوتی 

 

CD نوار و  
صوتی 
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ترسترکیب خطر و ترس نوع آموزشخطر

بازی با ابزار کمک آموزشی

نرم افزار آموزشی

از طریق والدین در خانه و محل زندگی

پارک آموزش ترافیک

انیمیشن

کتاب درسی

بروشور عکس دار

فیلم آموزشی

نوار و CD صوتی

2/4473)0/5549(1/6842)0/66191(
2/421)0/60345(1/7105)0/6939(
2/4736)0/5568(1/6842)0/6197(
2/4210)0/5517(1/6578)0/6688(
2/4736)0/5568(1/6315)0/63335(
2/5263)0/647(1/6315)0/633(
2/4736)0/5568(1/6316)0/633(
2/5526)0/6016(1/8947)0/689281(
2/5263)0/603(1/73684)0/644486(

6/8947)1/10989(
6/9474)1/1843(

7/0789)1/099916(
6/81578)1/13555(
6/921)1/049622(
6/8684)1/66447(
7/2368)0/8833(

8/6578)0/627148(
7/71578)1/0007(

جدول 8: میانگین و انحراف معیار)داخل پارانتز( نمرات ترس ، خطر و ترکیب آن ها در کودکان بعد از برگزاری دوره ها

6 - جمع بندی و نتیجه گیری
 از آن جایی که احساس ترس و خطر تحت تأثیر عوامل مختلف 
شناخت  منظور  به  تواند  می  عوامل  این  شناسایی  لذا  دارد  قرار 
رفتار افراد در موقعیت ها مورد توجه واقع شده و گام مؤثری در 

این زمینه باشد.

در    دو  این  ترکیب  و  خطر  ترس،  احساس  تحقیق  این  در 
در  ترافیکی  مختلف  موقعیت  چهار  در  سنی  مختلف  های  گروه 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  شهری  های  خیابان  از  عبور  هنگام 
این  در  مختلف  های  آموزش  اثربخشی  میزان  همچنین  گرفت. 
غالب  دهنده  نشان  آمده  دست  به  نتایج  شد.  سنجیده  خصوص 
بودن عامل ترس در کودکان و عامل خطر در بزرگساالن می باشد. 
بوده و  همچنین کودکان در ترکیب ترس و خطر دارای مشکل 
قادر نیستند به درستی فاصله و سرعت را با ترس و خطر ترکیب 
کرده و عملکرد مناسب در این وضعیت داشته باشند در صورتی 
نتایج  کنند.  می  ترکیب  را  عوامل  این  راحتی  به  بزرگساالن  که 
توجه  قابل  تأثیر  از  حاکی  نیز  آموزشی  های  دوره  های  ارزیابی 
باشد.  می  کودکان  در  عینی  آموزشی  های  شیوه  و  ها  آموزه 
آموزشی  شیوه  نه  احتمالی  تأثیرات  حاضر  تحقیق  نتایج  اگرچه 
مختلف بر بهبود عملکرد کودکان و احساس ترس و خطر آن ها 
را نشان می دهد، با توجه به تحقیقات به عمل آمده در این زمینه 
موضوع  این  پیرامون  تر  جامع  و  تر  دقیق  ارزیابی  است  بدیهی 
با  و  بوده  مدت  بلند  آموزشی  های  دوره  تأثیر  بررسی  نیازمند 
توجه به ابعاد آن در قالب یک طرح پژوهشی قابل تعریف است.
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