
 ارزیابی رفتار کودکان دبستانی  در زمان عبور از خیابان درحالتهای با سر و صدا و  

بدون سر و صدای وسایل نقلیه  

علی منصور خاکی1، امیراسماعیل فروهید2، شهرزاد خسروی3

1- استاد گروه مهندسی عمران گرایش راه و ترابری در دانشگاه علم و صنعت ایران  
2-  دکتری  مهندسی عمران - راه و ترابری  دانشگاه علم و صنعت ایران  

3- فارغ التحصیل مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد واحد تهران شمال   

چکیده :

 هدف از این مقاله، بررسي رفتار کودکان در زمان عبور از خیابان به هنگام خروج از مدرسه با استفاده از در نظر گرفتن دو حالت سر و صدا 
و بدون سر و صدا است. در این نمونه  گیري، چهار نوع رفتار خطرناک مد نظر قرار مي  گیرد :

1- آیا در زمان ایستادن کودکان در کنار خیابان  به صورت کامل توقف مي  کنند.
2- آیا قبل از  عبور از خیابان به اطراف نگاه مي  کنند.

3- آیا در زماني که فاصله آنان و وسایل نقلیه کم است، اقدام به گذر از خیابان مي  کنند.
4- آیا در زمان عبور مي  دوند یا به آرامي حرکت مي  کنند.

محدوده سني مورد مطالعه از هفت تا 11 سال در نظر گرفته مي  شود،  زیرا در این سن است که مي  توان با آموزش مناسب ترافیکي،  کودکان 
را در عبور و مرور ایمن از خیابان  ها هدایت کرد. با استفاده از نمونه  گیري که به وسیله مشاهده رفتار آنان در دو حالت که سر و صدا ناشی 
از وسایل نقلیه متفاوت وجود دارد، صورت مي  گیرد و  با استفاده از نتایج که بدست آمده تحلیل می گردد و این نتیجه گرفته خواهد شد که 
برای کودکانی که هیچ سر و صدایی در محل تردد آنها نیست، تعداد رفتار غیر ایمن بیشتر از کودکانی است که در محل تردد آنها وسایل 
نقلیه سر و صدا تولید می  کنند، بنابراین باید آموزش  های ترافیکی بر مبنای سر و صدا وسایل نقلیه برای کودک توضیح گردد و باید کودکان 

را با سر و صدای وسایل نقلیه و محیط در ارتباط قرار داد تا بتوانند رفتارهای مناسب را در نظر بگیرند.    

واژگان کلیدی: خیابان، رفتار کودکان، سر و صدا، وسایل نقلیه، آموزش ترافیکی.   

1- مقدمه

کودکي بخشي از زندگي هر فرد است و گرچه به لحاظ زماني 
کوتاه است، اما به دلیل تأثیر  پذیري و تکوین شخصیت فرد در 
این دوره، داراي اهمیت فراواني است. از سوي دیگر به سبب 
از  آسیب پذیري این قشر از جامعه، مراقبت و توجه بیشتري 

جانب بزرگترها را طلب مي  کنند.

کودکان به سه شکل در ترافیک حضور مي  یابند:

محسوب  ترافیک  در  کودک  نقش  بیشترین  که  پیاده  عابر   .1
مي  شود

سر نشین وسایل نقلیه  .2  

دوچرخه سوار  .3  

پیاده  عابر  عنوان  به  کودک  که  اول  حالت  به  بررسي  این  در 
است پرداخته مي  شود ]٤[.

داراي  راه،  کنندگان  استفاده  از  یکي  عنوان  به  کودکان 
خصوصیاتي در رابطه با مسائل ترافیک مي  باشند :

1- آموزش ترافیک اندک و تجربه کم از مسائل ترافیک

به  لحظه  یک  در  نمي توانند  و  است  محدود  کودکان  فکر   -2 
چند چیز فکر کنند . 
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چیزهایي  چه  که  دریابند  نمي  توانند  سهولت  به  کودکان   -3
براي تأمین ایمني آنها مهم است، آنها یاد نگرفته  اند هنگام 
نمي  دانند  و  کنند  نگاه  طرف  دو  هر  به  خیابان  از  عبور 

واکنش آنها هنگام مواجهه با خطر باید چگونه باشد.

به  که  اتومبیلي  فاصله  و  سرعت  تخمین  به  قادر  کودکان   -4
از عرض خیابان  عبور  رو  این  از  نیستند  مي  آید  سمتشان 

براي آنها خطرناک است.

5-  هنگامي که کودکان از عرض خیابان دوطرفه عبور مي  کنند 
سرعت زیاد وسیله نقلیه در یک جهت خیابان، توجه کودک 

را نسبت به جهت دیگر خیابان کمرنگ مي  نماید.

راه  ها  سطح  دهنده در  هشدار  وسایل  به  معموالً  کودکان   -6
یا  و  مرگ، جرح  از  آنها  درک  ندارند چون  چنداني  توجه 

خطر بسیار محدود است.

شناخت رفتار کودک در ترافیک از آن رو اهمیت دارد که   -7
شناخته  رفتارها  این  باید  ابتدا  آموزشي  برنامه  ریزي  براي 
آنها  بهبود  براي اصالح و  را  بتوان آموزشهاي الزم  تا  شود 

تدارک دید.

  در این مقاله سعي بر این است که با انجام کار میداني عوامل 
و رفتار  مورد نظر را در بین کودکان در دو حالت که سر و صدا 
وجود دارد و محیط آرام  بررسی کرده و روند تاثیر آموزش  های 
ترافیکی و سر و صدا را بر آن  ها با آمار  ها، بررسی کرد ]۷ و 13[.

2- تعریف مساله و اهداف تحقیق

بزرگترین گروه در میان قربانیان حوادث خیابان ناشي از ترافیک 
را عابران تشکیل مي دهند. نوجوانان و جوانان با توجه به اقتضاي 

سن، بیشتر در معرض خطر مي  باشند، به همین علت توضیحاتي 
تصادفهایي  آمار  از  مي رسد.  نظر  به  ضروري  زمینه  این  در 
مي  شود:  اشاره  نمونه  هایي  به  دارد  وجود  کودکان  براي  که 

  در انگلیس تصادفات جاده اي علت اصلي حوادث منجر به جرح 
در میان کودکان و نوجوانان بوده است. هر ساله بیش از 130 
کشته  منزلشان  نزدیکي  در  اکثراً  روي  پیاده  حین  در  کودک 
شده و بیش از ٤٥00 نفر دیگر به سختي مجروح مي شوند. 
این در حالي است که نرخ کلي تصادفات منجر به جراحت  هاي 
سخت در کشور انگلیس نسبت به متوسط کشورهاي اروپایي 
 ٦000 حدود   1٩٩٩ سال  در  آمریکا  در  دارد.  بهتري  وضع 
کودک و در سال 2012، 11٩۷٤ کودک، به دلیل بي توجهي 
قرباني شده  اند که این رقم بیشتر از تلفات مربوط  به بیماریها، 
خشونت و یا خودکشي است ]3[. بررسي آمار کشته  هاي ناشي 
از تصادفات ایران  بر اساس سن نشان مي  دهد که گروه سني 
زیر 10 سال و هچنین بزرگساالن باالي ٦0 سال داراي باالترین 
درصد فوتي  هاي ناشي از تصادفات مي  باشند و با توجه به اینکه 
تردد  خیابان  ها  در  عابر  عنوان  به  کمتر  سال   3 زیر  کودکان 
عابرین  تلفات  درصد   22 سال،   10 زیر  گروه سني  مي  نمایند 
تلفات  زیاد  بسیار  تعداد  دهنده  نشان  که  مي  دهند  تشکیل  را 
کودکان در سنین بین ٤ الي ٩ ساله است، امري که بسیار تأسف 
عابران کشورمان  متوفیات  و درصد  تعداد  است. جدول 1  آور 
را بر اساس گروههاي سني مختلف نشان مي  دهد ]٦ و 10[.

 براساس آمار، بیشترین قربانیان سوانح رانندگي را سالمندان 
و کودکان تشکیل مي  دهند و در این میان، کودکان نسبت به 
سالمندان آسیب پذیرترند. این امر، ناشي از ناتواني این گروه در 
عبور و مرور از مسیرهاي سواره روست. ضمن آن که کودکان در 
برداشتن گام  هاي بلند نسبت به سایر عابران ناتوان اند و میدان 

جدول 1 : آمار تعداد متوفیات عابرین پیاده ]٥[

درصد متوفیاتتعداد متوفیاتسنردیف

٨٤٥22کمتر از 10 سال1
10٥٨11٥/1 تا 20 سال2
213٩010/1 تا 30 سال3
3131٨٨/3 تا ٤0 سال٤
٤1331٨/٦ تا ٥0 سال٥
٥13٥0٩/1 تا ٦0 سال٦
٦1102٩2٦/٨ سال به باال۷

3844100کل
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دیگر  بخش  است.  محدودتر  بزرگساالن  به  نسبت  آنان  دید 
ترافیک که اهمیت آن از موارد پیش گفته بسیار بیشتر است، 
آشنایي کودکان با مقررات عبور و مرور و به طور کلي آموزش 
فرهنگ ترافیک به آنان است. براي این منظور، در کشورهاي 
توسعه یافته، بخشي از ساعات درسي دانش آموزان به آموزش 
با  همزمان  کودکان  رهگذر،  این  از  و  یافته  اختصاص  ترافیک 
فراگیري دیگر دروس، فرهنگ ترافیک را نیز مي آموزند. شیوه 
است  بدیهي  دارد.  انکارناپذیر  امر،  نقشي  این  در  نیز  آموزش 
همیاري و کمک گرفتن از کارشناسان علم ترافیک، پیش از آغاز 
آموزش و در طي تمام مراحل آن، ضرورتي اجتناب ناپذیر است..

دانش  براي  شده  داده  آموزش  هاي  از  نمونه  اي  مورد  این  در 
آموزان در کشور آلمان آورده مي  شود :

در کشور ایران نیز کارهاي در آموزش صورت گرفته  است :

   بررسي کتابهاي درسي نشان مي  دهد که در سه کتاب فارسي، 

علوم و ریاضي پایه اول ابتدایي مطلبي در باب ترافیک و عبور و 
مرور نیامده است. در کتاب پایه دوم ابتدایي درسي تحت عنوان 
" چراغ راهنما" با تاکید بر چراغ پیاده حدود دو صفحه مطلب 
ابتدایي  سوم  پایه  اجتماعي  کتاب  در  دارد.  کودکانه  زباني  با 
درسي تحت عنوان " اطاعت از قانون" اشاره اي به مقررات عبور 
و مرور سواره و پیاده دارد و در بخش تمرین عملي این درس 
وجوه مختلف خطراتي که براي عابر پیاده ممکن است رخ دهد، 
شرح داده شده است . در دوره ابتدایي کاملترین درسي که به 
آموزش ترافیک اختصاص داده شده همین درس است ضمن 
باب  در  مفصل  نسبتاً  تمرینهاي  بر  مشتمل  درس  تنها  آنکه 
آموزش ترافیک مي  باشد. در کتاب فارسي چهارم ابتدایي درسي 
داستان  درس  محتواي  دارد.  خیابان"  از  "عبور  عنوان  تحت 
و  مي  کند  حرکت  رو  سواره  در  عجله  اثر  در  که  است  بچه  اي 
تصادف مي  کند. در کتاب فارسي پایه پنجم ابتدایي درسي تحت 
عنوان مقررات عبور و مرور وجود دارد که حدود سه صفحه را 
 . است  داده  اختصاص  پیاده  مرور  و  عبور  مقررات  رعایت   به 

جدول 2 : نمونه  اي از آموزش در مدارس  ]٦[

ساعات تدریسموضوع درسپایهردیف

20 ساعتآشنایي با عناصر دخیل در ترافیک، شناخت رنگها وجهت هاکالس اول1

آموزش چگونگي عبور از خیابان و آشنایي با عالیم و تابلوهاي کالس دوم2
رانندگي

20 ساعت

آموزش دوچرخه سواري صحیح از نقطه نظر ایمني و رفتار درست کالس سوم و چهارم3
بعنوان عابر پیاده

20 ساعت

20 ساعت تمرینات عملي مراحل قبلي و شناخت تابلوها و عالئم پیچیدهکالس پنجم و ششم٤

ساعت آشنایي با چگونگي عملکرد در هنگام بروز تصادف و نحوه کالس هفتم و هشتم٥
10 ساعتارائه کمکهاي اولیه

آموزش دوچرخه سواري تا موتور سواري، خوب دیدن و خوب دیده کالس نهم٦
10 ساعتشدن، محیط زیست و رابطه آن با ترافیک

جدول 3 : نتایج بدست آمده بر اساس نوع رفتار غیر ایمن ]1و 2[

تالش براي عبور در هنگام دویدن در راه
نزدیک  شدن وسیله نقلیه

نگاه نکردن به راه 
قبل از عبور کردن

توقف کامل در 
کنار راه

نوع گروه
نوع رفتار غیر ایمن

به همراه والدین٤٦٦۷2۷
بدون والدین1٤٨٦۷۷٦
با گرفتن دست والدین0٤٥11٨
بدون گرفتن دست والدین٤212٩
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حضور  براي  شرط  نخستین  مرور  و  عبور  ایمني  و  سالمت 
دانش آموزان در کالس درس است، پس این نخستین شرط باید 
جدي گرفته شود  ]12 و 1٤[.   براي بررسي اهمیت آموزشهاي 
مورد نیاز به انجام کار میداني با استفاده از نمونه  گیري کودکان 
دبستاني پرداخته مي  شود تا بتوان تاثیر آموزشها را مشاهده کرد 
و در صورت نیاز براي تقویت آن اقدامات مناسب را در نظر گرفت.

انجام  این مورد نمونه کارهایي بوسیله محققان دیگري     در 
و  ایمن  غیر  رفتار  نوع  تفکیک  به  کارها  این  در  است،  گرفته 
به  به شرح آن  نتایج بدست  آمده است  که مي  توان  نوع گروه 
 Tova Rosenbloom  Adar Ben   Eliyahu ,) ترتیب  در مقاله
Dan Nemrodov , 2007)  اشاره کرد. نتایج آن به این صورت 

بدست  آمده است :

3- روش کار 

    دو دبستان را در شهر تهران انتخاب کرده و یکی از آنها در 
مرکز شهر تقاطع خیابان شهید بهشتی و خیابان ولیعصر)عج( 
است که در چند متری خیابان است و در مدرسه رو به خیابان 
می  حرکت  نظر  مورد  زمان  در  نقلیه  وسایل  که  می  گردد  باز 
که  آرام  خیابانی  در  والفجر  شهرک  در  دوم  دبستان  و  کنند 
تردد وسایل نقلیه کم و در نتیجه سر و صدا کم است.  از ٥٦ 
از دبستان هستند،  مرور  و  عبور  کودک دبستاني که در حال 
نمونه  گیري سه  این  نمونه  هایي مشاهده  اي گرفته مي  شود. در 

نوع طبقه  بندي کودکان به این صورت است :

کودکاني که تنها اقدام به رفتن مي  کنند.   .1  

آنها  دست  گرفتن  بدون  و  خود  والدین  با  که  کودکاني   .2  
حرکت مي  کنند.

کودکاني که با والدین خود و با گرفتن دست آن  ها اقدام به   .3  

عبور مي  کنند. 

براي هر کودک چهار رفتار غیر ایمن در نظر گرفته شد :

توقف نکردن در کنار جدول راه قبل از حرکت  -1  

نگاه نکردن به راه مورد نظر که قرار است عبور کنند.  -2  

تالش به عبور در زمان نزدیک  شدن وسیله نقلیه  -3  

دویدن در راه مورد نظر براي عبور از عرض خیابان  -4  

3-1- نحوه و زمان نمونه  گیري 

مي  گیرد.  انجام  نفر  دو  کمک  با  و  پنهاني  صورت  به  مشاهده 
نمونه  گیری در هشت روز معمولی از  13٩٤/2/1٨ تا 2/2٥/13٩٤ 
دو نوبت که در نوبت صبح از ساعت ۷ - ۷:٤٥ و در نوبت ظهر 
از ساعت 12- 12:30 انجام گرفته  است، زیرا در این دو زمان 
مي  شوند. خارج  آنجا  از  و  وارد  مدرسه  به  کودکان  که  است 

3-2- مشخصات راه و مکان نمونه  گیري 

   در راه مورد نظر  مسیری با عرض  13 متر است و به صورت دو 
خط و و حجم ترافیک عبوري با استفاده از روش شمارش  1٥ 
بدست می  آید. در جدول 1 مشخصات  نقلیه  دقیقه  اي وسایل 

محل آورده شده است.

ایمن در  رفتار  هاي غیر  به عنوان    چهار مطالعه  مورد بحث 
یا  کودک  به  است  ممکن  آن  نتایج  زیرا  مي  شود  گرفته  نظر 
افراد دیگر صدمه وارد کند.  در این مطالعه مواردي که در آن 
نظر  در  مي  کردند،  عبور  به  اقدام  گروهي  صورت  به  کودکان 
گرفته نشده است. نتایج و شمارش بوسیله نمونه  گیر  ها انجام و 
در جدول  هاي 2 تا ۷ زیر یادداشت مي  شود. نتایج نمونه  گیري 

براي مسیر مورد نظر :

جدول 1 : مشخصات راه و مسیر مورد نمونه  گیری

دبستان 2 دبستان 1

حجم مسیر = ٤13 وسیله نقلیه در ساعتحجم مسیر =٤1٨وسیله نقلیه در ساعت

سرعت وسیله نقلیه در مسیر =سرعت وسلیه نقلیه در مسیر= ٤٥کیلومتر برساعت
٤0 کیلومتر برساعت

سر و صدا وسایل نقلیه کم و آرام است.سر و صدا وسایل نقلیه وجود دارد.
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جدول 2 : تعداد کودکان و رفتار  هاي غیر ایمن مورد نظر در دبستان 1

تعداد کل رفتار  هاي غیر ایمنتعداد کودکاندرصد کودکان

23.1130
1٤.3٨1
1٩.٦112
32.11٨3
10.٨٦٤

جدول 3 : تعداد کودکان و رفتار  هاي غیر ایمن مورد نظر در دبستان 2

تعداد کل رفتار  هاي غیر ایمنتعداد کودکاندرصد کودکان

1٩.٦110
٥.331
2٥1٤2

٤1.1233
٨.٩٥٤

جدول4 : تعداد کودکان بر اساس نوع رفتار غیر ایمن در دبستان 1

نوع رفتار غیر ایمنتعداد کودکاندرصد کودکان

ایستادن کامل کنار جدول32.1٤1٨

نگاه نکردن به راه2٥1٤

تالش به عبور در زمان حرکت وسیله 23.213

دویدن در راه مورد نظر1٩.٦11

جدول 5 : تعداد کودکان بر اساس نوع رفتار غیر ایمن در دبستان 2

نوع رفتار غیر ایمنتعداد کودکاندرصد کودکان

ایستادن کامل کنار جدول2٥1٤
نگاه نکردن به راه23.213
تالش به عبور در زمان حرکت وسیله 2٨.٥1٦
دویدن در راه مورد نظر23.213



ه 
قلی

ل ن
سای

ی و
دا

ص
 و 

سر
ن 

دو
  ب

ا و
صد

 و 
سر

با 
ی 

تها
حال

در
ن 

ابا
خی

از 
ور 

عب
ن 

زما
در 

ی  
تان

س
دب

ن 
دکا

کو
ار 

فت
ی ر

یاب
رز

 ا
67

ره 
شما

 /
 1

39
5 

ان
ست

زم
  /

م 
ده

نز
شا

ل 
سا

22

4- محاسبات حاصل از نتایج 

نتایج بدست  آمده در جدول ٦ و ۷ و ٨ و ٩  از  استفاده  با     
آمار بدست آمده از تعداد کودکان و رفتار  هاي غیر ایمن مورد 
است  شده  داده  نشان  که  همانطور  و  می  گردد  مشاهده  نظر 
در دبستان 2  نتایج ایمنی کمی را در زمان عبور کودکان از 
خیابان بدست آمده است از مواردی که در این مورد تاثیر دارد 
وسایل  از  ناشی  و صدا  کاهش سر  و  نقلیه  وسایل  تردد  کمی 
از  گذر  زمان  در  کودکان  توجه  مورد  ین  بها  که  است  نقلیه 

خیابان کاهش یافته و رفتارهای غیر ایمن بیشتر می  گردد.

در جدول ٨  و ٩ مجموع   حالت  های مورد نظر در این دبستان  ها 
با یکدیگر مقایسه شده است.

5- نتیجه  گیري از آمارها و ارایه راهکارهاي مناسب 

با استفاده از موارد بدست آمده در دبستان 1 که نزدیک      
خیابان است و در زمان عبور کودکان از خیابان وسایل نقلیه 
توجه  بیشتر  را  ایمنی  موارد  تردد می  باشند، کودکان  در حال 
اینکه  با دبستان 2 به دلیل آرام بودن و  می  کنند، در مقایسه 
عبور  کمتر  نقلیه  وسایل  که  راحت  تر  کمی  خیالشان  کودکان 

می  کنند، رفتارهای غیر ایمن بیشتر است.  باید بهتر کرد. 

رعایت  کودکان  بیشتر  که  ایمن  غیر  رفتار  دو   1 دبستان  در 
و  است  راه  نکردن  نگاه  و  کنار جدول  کامل  ایستادن  نکردند، 
به عبور در زمان  ایستادن کنار جدول و تالش  در دبستان 2 
حرکت وسیله دو رفتار غیر ایمن می  باشند که باید با استفاده 
از آموز  ش  های ترافیکی و اینکه به کودکان یاد بدهیم که فقط 
نباید زمانی که خیابان دارای ترافیک و وسیله نقلیه است در 
زمان عبور از خیابان  رفتارهای ایمن را در نظر بگیریم و باید در 
مواردی که آرام و ترافیک کم است نیز این موارد رعایت گردد.  

آورده  پیشنهادهایي  ایمن  غیر  رفتار  هاي  تعداد  کاهش  براي 
مي  شود. به چند نمونه از راهکار  هاي که در بهبود این وضعیت 

میتواند مناسب باشد اشاره مي  شود : 

گام نخست آموزش ترافیک از خانواده آغاز مي شود و اگر   .1  
افراد خانواده با فرهنگ ترافیک آشنا شوند و در رفتار خود آن 
را رعایت کنند، مي توانند بر فرزندان خود نیز تاثیر بگذارند.

مرحله دوم آموزش در مهد کودک  ها و کودکستان  هاست.   .2  
عملي  و  نظري  صورت  به  توانند  مي  کودک  مهد  مربیان 
کودکان را با عبور و مرور و خطراتي که آنها را تهدید مي 

کند، آشنا سازند. 

دبستان  وارد  کودک  که  است  زماني  آموزش  سوم  مرحله   .3  
جدول6 : تعداد کودکان و والدین در دبستان 1

نوع گروهتعداد کودکانمیانگین رفتار غیر ایمن
بدون والدین٨323.0
به همراه والدین٦٥33.1

جدول7 : تعداد کودکان و والدین در دبستان 2

نوع گروهتعداد کودکانمیانگین رفتار غیر ایمن
بدون والدین1.0٦30
به همراه والدین٥٦2٦.1

جدول 8 : مجموع حالت  هاي مورد مطالعه در دبستان 1 

دویدن در 
راه

تالش براي عبور در هنگام 
نزدیک  شدن وسیله نقلیه

نگاه نکردن به راه 
قبل از عبور کردن

توقف کامل در کنار 
راه

نوع گروه
رفتار غیر ایمن

به همراه والدین٨٥٩11
بدون والدین٥٨٨٥
با گرفتن دست والدین3٦1٦٨
بدون گرفتن دست والدین٥٤٨٦
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مي  تواند  کافي  توجه  عدم  صورت  در  مرحله  این  مي  شود. 
خطرناک ترین مرحله باشد، زیرا عوامل گوناگوني در این 
گروه سني موجب افزایش خطرات مي  شود، از جمله طوالني 
گوشي  بازي  مدرسه،  به  خانه  مسیر  بودن  خطرزا  و  بودن 
و  رفتن  تنهایي  به  تمایل  همکالسي  ها،  با  کودک، شوخي 
اولیا ضمن  مي  شود  پیشنهاد  کردن.   کار  مستقل  طور  به 
شناخت مسیر ایمن خانه و مدرسه، چند روز این مسیر را 
به همراه فرزند خود طي کنند تا کودک با مشکالت مسیر 
آشنا شود و یک روز هم مي تواند بي آنکه کودک بفهمد 

مراقب او باشد.

مرحله چهارم زماني است که کودک وارد دوره راهنمایي   .4  
نیز مسئولیت  از آموزش، مدرسه  این مرحله  مي شود. در 
آموزش  براي  حالت  هایي  اینها  دارد.   را  اولیا  با  هماهنگي 
نیز پیشنهادهایي  براي آموزشهاي غیر رسمي  بود.  رسمي 
وجود دارد که مي توان آنها را به دو دسته آموزش حضوري 

و غیر حضوري تقسیم کرد:

استفاده  و  و مسابقات  ُجنگ  ها  آموزش حضوري شامل   -1   
از پارک آموزش ترافیک است.در این مورد رسانه ملی نیز 
برنامه  هایی را به صورت انیمیشن درست کرده که کودکان 
این  می  کند.  تشویق  ترافیکی  و  ایمنی  نکات  رعایت  به  را 
برنامه  براساس  تواند  مي  آموزشي  ارزشمند  مجموعه 
ریزي  هاي منظم و مداوم آموزش  هاي نظري و عملي دراختیار 
کودکان و  نوجوانان بویژه دانش آموزان قرار گیرد ]٩و11[.

پارک  نیاز  مورد  آموزشي  کمک  مواد  و  لوازم  از  جدولي    
ترافیک را به تفصیل در مرجع ]٦[ اشاره مي  شود.

انجام مي  از رسانه  ها  بهرگیري  با  2-آموزش غیر حضوري    
گیرد که رسانه  ها را مي توان به طور کلي به چهار دسته 
جزوه،  کتاب،  شامل  نوشتاري  رسانه  هاي  کرد:  تقسیم 
رادیو،  شامل  شنیداري  رسانه  هاي  مطبوعات.  و  بروشور 

نوارها وCD، رسانه  هاي دیداري و چهارم مولتي مدیا یا چند 
رسانه  اي )آموزش با استفاده از نرم افزارهاي رایانه اي( ]٨[.

ارتقاي  در  کودکان  به  که  محیط  هایي  مهم  ترین  از  یکي 
یادگیري  زمان  بیشتر  و  مي  کند  کمک  آن  ها  ایمني 
و  پدران  اما  است.  خانواده  است،  محیط  این  در  کودکان 
مکلف  نیز  آنها   . دارند  عهده  به  وظیفه  ي  مهم  تري  مادران 
با  روش  هاي عبور  هستند که قبل ازهر چیز نونهاالن خود را 
از کوچه  ها وعرض خیابان  ها آشنا سازند و به عنوان یک مربي 
در  کنند.  ارشاد  و  هدایت  ترافیک  مسائل  در  را  او  راهنما  و 
با اعمال و رفتار و کردار خود  حالي که بسیاري از ما نه تنها 
نمي  توانیم در هدایت و ارشاد کودک، صادق و راستین باشیم؛ 
بلکه ناخودآگاه او را در جهت عکس قضیه راهنمایي مي  کنیم. 

دقایقي  امکان  حد  تا  باید  معلمان  و  مربیان  والدین،  بر  عالوه 
اجتماعي  مسائل  در  کودکان  آموزش  به  را  درس  ساعات  از 
نادرست،  شد  و  آمد  که  بیاموزند  آنها  به  و  دهند  اختصاص 

عواقبي شوم در بر دارد]٨[ .

آنچه مسلم است تاکنون در این زمینه گام هاي قابل تحسین 
برداشته شده، اما انتظار آن است با توجه به وضعیت نابسامان 
پیش  از  بیش  مدیران شهري  از یک سو  تهران،  ترافیک شهر 
با  پرورش  و  آموزش  دیگر،  سوي  از  و  بیندیشند  مهم  این  به 
ترافیک  آموزش  به  را  ساعاتي  آزموده،  کار  متخصصان  نظر 

دانش آموزان اختصاص دهند ]13[ .
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جدول 9 : مجموع حالت  هاي مورد مطالعه در دبستان 2

دویدن در 
راه

تالش براي عبور در هنگام 
نزدیک  شدن وسیله نقلیه

نگاه نکردن به راه 
قبل از عبور کردن

توقف کامل در کنار 
راه

نوع گروه
رفتار غیر ایمن

به همراه والدین٥2٤1٨
بدون والدین3٥11٨
با گرفتن دست والدین٤313٥
بدون گرفتن دست والدین٤٤٩1٤
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Abstract
The purpose of this paper is to investigate the behavior of children at the time of crossing the street when leaving 
the school with regard to noise. Unobtrusive observation of two groups of children that each groups include 
children with age  between 7 – 11 at two crosswalks near an elementary school.
For each child observed, for unsafe behaviors were taken:     
1- Not stopping at the curb
2- Not looking before crossing the road 
3- Attempting to cross when a car is nearing
4- Running across the road
   School children who are close to the street and the noise of vehicles to local school children who are slow
 In this observation, consider that the children who cross with and without an accompanying adult and compare 
the results with correlations factor of them. At the end of the study, find that teaching traffic regulations for 
children in elementary school is enough or not. If not, what should do for increasing children ability for cross 
safety on roads.

Key words: Children behavior, Street, Noise, vehicles, Traffic education.


